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Шибил Шабан! Минет хьуй ваз, закай инжиклу жемир, зи метлеб вун пашман авун ваъ, вун зи гъавурда
дуьз акьун я, ву_н зи гьахълувилел инанмиш хьун я.
Зун и мукьвара чи хайи хуьруьз, къунши Хелефан
патав мугьманвилиз хъфенвай. Хелеф халу рик1ел аламани? Виликдай чубан хьайи, яхулвидивай са карч алай
кал маса къачур ва вичин калин гьа са карч чахмахдинди я, лугьудай Хелеф! Чун хуьре амаз адакай шиш ттаяяр эцигдай усг1арни хьанай гьа-а!
" ~~
~~Чи к1валин патав гвай къавах вуч тир, — ам ц1айлапанди янава.1Кьибле патахъ фенвай са хел сагъ ама
ва адаз килигдайла жуваз ак1 жеда хьи, на лугьуди, ам
гьар зулузни, гьар гатфарихъ цавай физвай дурнайрин
цДиргъерихъ галаз рахазва... Гъвеч1и ч1авуз вичин серии куьлгедик хьана, гила гзаф яргъариз акъатнавай
ва вич рик1ел хуьзмай гадайриз саламар твах лугьуз ва. Чи кГвални, на лугьуди, кьуьзуь инсан я: я рухваяр,
яни мукьвабур авачир... тек инсан, ацукьнава кьил
агъузна, пакадин югъ гьик1 жедат1а чир ийиз, дерин
хиялриз фенва...
К1вал колхозди гьар йисуз ремонтзава, амма адан
къене бармак алай инсан тахьуни, адан
гьаятда^Г. бахтавар аялар къугъун тавуни, _ад_ан къ ене гур межлисар
жез, гурмагъдай бурма-бурма гумар акъат тавуни, адан
варарин вилик, аск1ан секуьдал къарияр ацукьна,'~сун
гуьлуьтар храз тахьуни, адан гьаятдай гьар пакамахъ
нехирдиз мал-къара акъат тавуни, адан ч1ередал гьар
пакамахъ к1екре гьарай тавуни... вири и кимивилери ва
татугайвилери чи к1вал сефиларзава.
J И мукьвара чи к1валин къавуз ракь ч1у_гвад_айдал
я, вучиз лагьайт1а,^колхоздиз адакай менфят къачуз
к1анзава. 1^ифиз зун са хейлин вахтунда чи къавахдик
ацукьнай. QQ> ЗИ рик1ел чи аял вахтарин_йисар са-сад
хтанай.^Ц1айлапанди янватТани, ам кьуранвач.|Кьве па-

тахъ пай хьанвай адан лацу хер аквадайла, зи рик1ел чи хзан
хтана, вучиз лагьайт1а ч1ехи буба кьейидалай кьу-лухъ,
чунни сад-садавай къакъатна са шумуд йисар у^жезва.
?Чун а къавахдик гьикьван къугъванайт1а, чун а
къавахдик гьикьван ксанайт1а л рик1ел аламани ви? ^Амма
гила, а мишекъат йисара шад манияр лугьудай, чаз
лайлаяр ядай къавах, на лугьуда; чахъ гъариб хьа -на,
шехьзава.|На лугьуди^ гараризни юргъариз, мич1и йифериз
ялгъузвилин мани лугьузвай, на лугьуди зун хтанвайди чиз,
зун вичин патав ацукьнавайди гьисс ийиз, заз вичин
дердер-гъамар ахъайзавай.
Ахпа зун чи айвандик экъеч1най. Зал ифин акьалтнарай, .заж зурзун квай. Ахпа садни акуна. заз, зун чи
кьакьан къавал акьахнава. Жуваз-жувакай хабарни
авачиз.
Чун чи кьакьан къавал гьик1 ксудайт1а рик1ел
хкваш, Шибил Шабан! Нянриз гьуьлелай шагьвар къведай, йифиз — Шагь-дагъдилай. Нянин шагьварди фитерин ни гъидай, йифен шагьварди—живедин. Амма нсятда гьич са патахъайни ни къвезвачир. Ни авай жеди,
амма ам за виликдай хьиз гьиссзамачир. (Слесарвиле
к1валахдайла, зи нсра акьван муьрхъуь кьунвай ракьун
<• ни гьатнахьиГ^м 1ила маса са нидпвайни нерай акъудиз жезвач. Амма чи аял вахтара, йифен шагьварри
гъидай пахлаяр къавурмишдай нидин дадлувал вуч
тир!
Къавалай эвич1на, зун сурарал фенай. Заз Къабус-танбадин сурал фин пакадал вегьиз кГанзавачнр. Пака заз
адакай регъуь жедай, адан патав виридалай ви-лик,
хтунни кваз фена к1анзавай. Кьуьзуьбурун к1ва-лах
ят1а, хуьруьн Советдин к1валах ят1а, тахьайт1а
школьникрин к1валах ят1а чидач, сурар элкъуьрна, кьве
метр кьакьанвал авай ракьун сеткадин чапарда тунва.
Виликдай заз йифериз сурарихъай кич1едай, амма гила
зун аниз хайибуру рехъ хуьзвай чими кГвализ хьиз
къвезвай. Регьимлу, баркаллу, уьтквем инсанар...
Ина жегьилзамаз кьейи са шумуд кас чи таяр ава. Ина
аялзамаз, гишин йисара кьейи чи тай аялар ава... Бу ф
7 к1анда, лугьуз, кьейи... Вирини гунагьсуз, к1елер хьтин
аялар.!?*
""'
"*
5, Геждиз Хелеф халудин к1вализ хтана, фу т1уьрда лай кьулухъ,за жуваз чи к1валин къавал ксуз к1анзавайди лагьайла, Пайкар баде (ам сагъ-саламат я) рази

Хьаначир ва ахпа хъуыуьл хьана, ада заз рак1арин куьлег гыцЦ1ллат1а> мес-юргъан гьиналлат1а, —вири лагьанай. Хелеф халудин хзанди чи к1вал музей хьиз хуьзва...
Хайи"*к1вал... Гьамиша фитединни накьвадин ни
къведай масан кьеб!
Рагъ экъеч1дай патахъ килигиз, вилик кьур квай,
кьурук ц1ун к1вал галай, кьац1ара гарарин ван авай,
марфар къвадайла т1илийри лайлаяр ядай ва гила
гьижран ч1угвазвай муг... И мукай чна гегьенш дуьньядиз лув гана ва галатна хтайла, мадни ина ял язава.
Адан кьацДарай лифери суза ийизва.
Чи аял вахтарани абур чи кьанДара жедай, чаз ахварайни абурун ван жедай. Ву-у-у-ув, ву-у-у-у-ув, ву-у-уув... Яраб лифер шумуд йисуз яшамиш жезват1а? Им чи
тай лиф тирт1а, тахьайт1а адан шараг тирт1а? Адан
шарагдин шараг тирт1а? Нивай лугьуз жеда?
Лиферихъни чпин муг ава... Абурни гатуз чпин мукариз хквезва... Профотпуск къачурла 3 зунни хквезва...
паб рази хьайила, гьелбетда, амма вун садрани (рази
жезвач жеди ви паб) хквезвач, Шибил Шабан! Аква дай гьаларай К/ьабустан-бади лифериз гьавиляй женнетдин къушар^ лугьудай. Ва гьич са вахтундани чав
абурухъ ва я абурун шарагрихъ хк1аз тадачир. Белки
адаз а лифер чи к1вализ чалай вафалу амукьдайди ха бар тирт1а?
Къушарихъ ватан авач лугьуда. Авач жал? Амма
гила заз са кар малум хьана: к1валерихъни, инсанрихъ
хьиз, чпин кьисметар ава. КЛвалеризни бахта1вар вахтар
жеда, к1валеризни сефил, гуьнуькъара вахтар жеда. Гьелбетда са вахтара чи к1валерин виликни зуьрне-далдамди ван авурди я, са вахтара чи к1валеризни свае гъайиди я, qa_j$<ixjapa чи к1валерин къаварални т1арат1ри
лип1лип1арайди я>Амма чун и дуьньядиз атай гьа сифте йисарилай башламишна, чи ватандин Рагъ ак1идай
патан цавара гумар^хьатнавай, чилера ц1аяр, Катрамаканда лагьайт1а, мекьни каш, шел-шуванар, хажалатар,
магьрумвилер... »
Шибил Шабан! Чахъ са буба авай: чна лугьудайвал
Къабустан-'ба! За ваз туьгьметарзавай хьиз жемир,
стхадин, гьак1 зи рик1ел чи аял йисар хквезва, жувани
хкваш, рик1ел хкунри инсанар гьамиша акьуллу ийида,
лугьуда.

Чун, стхаяр, кьветхверар тир, кьведни саД-садаз ухшар.{ Къабустан-бади лугьудай хьи, чун вичин хтулар
я, чи дах, вичиз авай-авачир са хва, дяведа кьена, вич
чи бубани я, дахни я... Чаз чи дах дяведа кьиникьикай
гьич са къайгъуни тушир. Къабустан-ба чун патал вири
тир.
Шибил Шабан! Вун заз такваз са шумуд йис я. Вун
зи рик1ел гьа гъвеч1и гада яз, шуьк1уь яргъи нер алай,
япар лагьайт1а, хъипи, кьелеч1, куьрс хьанвайбур тир,
гьар са кар чириз кГандай, кьуд патахъ катзавай ц1ару
вилер авай гада яз хквезва. На лугьуди, са виляй заз,
стхадиз, муькуь виляй Къабустан-бадиз килигиз, сив
ахъа хьана, мягьтел яз, исятдани на хабар кьазва:
— Бес чи де гьинва?! Бес чи баде гьинва?! Маса
аялриз бадени ава, дени ава...
— Ун, чан хтул... Ун, чан хва, — лугьудай Къабустанi° бади. — Масадбурухъ дидеярни ава... бадеярни ава...-—
ахпа ада са шумуд сеферда фдсдай. — Куь дахни, куь
дени, куь бадени... вири чакаи къакъатна... дяведин
йисара... регьмет хьуй чпиз... куь чанар сагъ хьуй...
Исятда хуьруьн юкьвал радио-репродуктор рахазва.
Манияр лугьузва, Шибил Шабан! Инсанар сад-садахъ
галаз телефонрай рахазва, са масадбур туькдин месерал
ахварал фенва, садбуру са нин ят1а к1вале гур межлис
къурмишнава, т1уьнар, хъунарзава: абурун вилик са
хуьрекар гъиз, абуру нен тийиз, хуьрекар рекъиз, абур
хутахиз, маса хуьрекар гъизва. «Заз и къавурмишай
як1ар к1андач, я гада, заз ч1улав лекьерикай са шиш
ягъа лагь, и як1ар хутаха! «Шаксуз ичкияр хъвазвайбурукайни са ни ят1а наз'гузва: «Заз а шуьшедай цуз».
На лугьуди, чилерал кашар-мекьер, щел-шуванар,
хажалатар, татугайвилер хьайи зат1 туш, на лугьуди
виридан аял йисар бахтавар яз, руфун тух яз, тандал
чими пек алаз, чина мили хъвер аваз алатайди я. На
лугьуди^ инсанар и дуьньядал халкь хьун — анжах шадлух патал я. Ят1а яраб?
Шибил Шабан! Ви рик1ел чи кьакьан къав хъсандиз
аламани? Колхоздин рат хьтин гегьенш, ц1алц1ам, чна
кьведани санал кьуьлердай къав! Чун а къавал ксунни
ийидай гьа! Чаз кьве стхадизни са мес, са юргъан ва
са хъуьцуьган авай... Гьекьедин ни къведай, ва мурк1ар

хьиз къайи жедай, ахпа, хьрай акъудай хьиз, ифидай
месни юргъан! Вун, чан хва, гьа гъвеч1и гада тирлани,
хата-бала кас тир, — закай катна, вун Къабустан-бадин
литиник акахьдай. Къабустан-бадини садлагьана рик1ел
хтай хьиз, вавай хабар кьадай:
■— Вуна къе нянихъ к1вачер чуьхвенайни?
Афтафадай цаз, къайи цяй, легенда"* чна к1вачер
гьик1 чуьхуьдайт1а, рик1ел аламани?
Щакул янавай сачин фуан арада тваз, кьсл вегьиз,
бугъ алахьзавай картуфар гьик1 недайт1а, рик1ел аламани?
Аск1ан къавалай кьакьан къавал акьахдай, гурар вуч
тир! К1инт1ер хьтин шуьк1уь к1арарин гурар, рик1ел
хтанани, Шибил Шабан?
""
Фу т1уьна, чун а гурарай т1уз кьакьан къавал акьахдай ва чна гатун вахтара гьамиша къавал к1ват1на, випелай куьгьне канабдин рух вегьенвай месер эк1ядай.
Мегер чун гьасятда ахварал фидайни, Шибил Шабан?
Ваъ. Эвел чна къуншийривай абуру вуч т1уьнат1а, абур
iух хьанат1а хабарар кьадай. Ахпа, чна чаз къурушвиди
гъайи к1вегьедин тарифардай, абуру чпи т1уьр афаррин... Чна картуфрин тарифардай, абуру ч1ахар xanlaдин... Эхирни чна чи Къабустан-бади ийидай ихтилатрин
гарифардай. Чи Къабустанибадикай северизни кваз
кич1еда! Чи Къабустан-бадихъ тфенг ава, вични кьве
1уьледин! Эхирни чна къе вацДун кьере хьайи дуьшуыирикай ихтилатардай... Квез Щинц1арни Бижи кк1айвал
лкунани? Ваъ, вучиз кк1ана? Фитер патал. Гьинал
кк1ана? Гимредал. Малар уьруыддиз хутахайла абур
фитер к1ват1из атанвай, шешеларни кьуна... эхиримжи
фитедал кьведани санал гъил яргъи авуна, сада вичинui я, лагьана, муькуьда — вичинди... чухвана сада-саин ч1арар.
Ихтилатрин ширин вахтунда Къабустан-бани къавал
1кьахдай. Ада чав ихтилатар акъвазриз тадай. Муькуь
кьавараллайбуруз чун ахварал фейи хьиз жедай ва абуру чаз туьгьметардай.
Чи буба къавал акьахнава, буба, — лугьудай чна.
Лм паiав гваз гьик1 гьарайда? Гьараймир, лугьузва,
I I II MIJ.
Муькуь къавараллайбуру чи Къабустан-бадиз сепер.фдай ил чун гагь Къабустан-бадиз килигдай, гагьни
ч н а муькуь къавараллайбуруз гъутар юзурдай:

— Пака гьатда куьн чи гъиле! — гьарайдай чна,
Шибил Шабан. — Акван сев хьтинди нин буба ят1а!
^Къабустан-бадин рацДамар юзадай ва чун кис жедай, амма са арадилай чна мадни ц1ай кьадай:
— Бес куь буба вуч я, — чинеррин пачагь хьтин!
Чир хьанани?!
Рик1ел хквезвани, Шибил Шабан?
Чна садрани сада-сад инжиклу ийидачир, азарлу
хьайилани, чун санал ксудай. Амма садр_а, са сеферда,
вични хъуьт1уьз, вун закай инжиклу хьанай, Шибил
Шабан! Рик1ел хкваш, вун азарлу хьана меселай къарагъзамачир. Ярар атанвай. К1ват! хьанвай вири къариярни чиниз, дуьньядавай кьв"а-1Г азаррикайни ажалрикай
ихтилатариз, ацукьнавай ви месин патав. «Я Шибил
Шабан, — лугьузвай ваз, — лагь, чан бала, ви чандиз
вуч к1анзават1а, ви рик1и вуч ч1угвазват1а... Лагь, чан
бала, ви гьа мецез кыш чун». Жаваб гузвачир на
къарийриз. Вуч к1анда лугьудат1а фикирзавай на.
Хкудна шалтадикай кьил, зун ваз килигзавай/Хъуьцуьгандин к1аникай бармак хкуддай амалар авуна, на жуван яб зи сивел эцигнай.
— Вуч к1анда лагьайтГа хъсан я — кушкушнай на.
Зани ви япал кушкушнай, Шибил Шабан.
— Къарпуз, гьелбетда. Къарпуз лагь.
— Зи чандиз исятда къарпуз к1анзава, — лагьанай
на, Шибил Шабан.
— Ву-у-у!—гьарай акъатнай къарийрай виридай са
нал.— Чинра гатуз тежедай къарпуз хъуьт1уьз гьинай
хьурай, я гуж тахьай бала-а? Хуьре авай зат1 лагь ман!
Бармак хъуьцуьгандик кухтадай амалар авуна, эхцигнай на яб мадни зи сивел, Шибил Шабан.
— Чуьхверар лагь, чуьхверар, — кушкушнай за.
—• Зи чандиз чуьхверар к1анда, — лагьанай на. —
Мад гьич са зат1ни.
Къарийрай мадни гьарай акъатнай:
— Ваз хуьре авачир чуьхверар гьинай жагъурда,
я чан бала-а? Вун гъвеч1и аял туш хьи, мад хуьре авай
зат1 лагь ман!
Эхирни аватнай вун пичин хьра чрай къабахдал.
Садни месик, на къабахдикай зазни гайила, за вун
алдатмишайди хиве кьурла, Шибил Шабан, вун закай
са т1имил инжиклу хьанай жеди.
РикГел аламани, Къабустан-бади ваз чуьнгуьр ягъиз

чирнай.|Яргъаравай хипен кицДери кагьулдаказ ампдайла, цавун аршда гъетер куькГуьз хкахьдайла, к1валахрилай хтай инсанар ширин ахварал фидайла, хуьруьн
юкьваллай мурдар виряй хъиперини, ван ацалтна гьарайдайла, Шагь-дагъдилай къведай серии шагьварди
чи мег эвягъиз, чи пелез теменар гудайла, Къабустанбади айвандик ацукьна, манияр лугьудай.
Чергес пурар алай балк1ан...
алай балк1ан,
Зи хва алаз хкверди я...
Къабустан-бадин манидин ва на ядай чуьнгуьрдин
сес секин Катрамакан тирвал чк1идай, кинДерини амп
авун акъвазардай, хъиперни кис жедай ва маниди Муьиг
куьр галай патахъ лув гудай...
Кьегьал бала гьар дяведай
гъалиб хьана хкверди я...
Гъалиб хьана хкверди я...
| Гардан патал кьуна, гагь инихъ, гагь анихъ галтад
жез, Къабустан-бади вичин рехи жезвай рацДамар агаждай ва мани лугьудайла, адан рацДамрин к1аник чуьнуьх хьанвай хци, ч1улав вилери ц1арц1ар гудай.Шани
лагьана куьтягьайла, Къабустан-ба агъуз, ц1ун к1вализ
■звич1дай ва ада а к1валевай кандудай акъудна, са кур
ацДай кГерецар гваз хкведай. А кандудай гатузни,
хъуьт1уьзни руг кьунвай кГерецар кими жедачир.
Къабустан-бадиз табдайбурукайни кич1едайбурукай
хъел къведай. Стха авачир руш инжиклу авун еке гунагь я, лугьудай Къабустан-бади.
— Бес и... гада... вах авачир гада инжиклу авун
гьик1 я? — жузадай на, Шибил Шабан.
— Гада... гада вах хьайит1ани, вах тахьайт1ани,
чуьлдин къуш я, — лугьудай Къабустан-бади. — Гьелбет
да, вах хьайила хъсан я... Куь перемер, шалварар ни
чуьхуьзва? Квез хуьрек ни гьазурзава? Чна. Эгер вах
авайди тирт1а, и кГвалахар вахан хиве жедайди тир...
— Зи руфун т1адайла, Пайкар бадеди зав калар нез
туна, — лугьудай на, Шибил Шабан. — Амма Хелеф
халуди масак1а лугьузвай.
— Ада вуч лугьузвай?
— Я ваз гишин я, лагьана заз, я вун гьажетхана диз фин горек я. Кьведакай сад.

— Хелефаз чидайди ивиди кьунвай хипериз иви
ягъун я, ам жерягь туш, — лугьудай Къабустан-бади.
Къабустан-бади кулар кутГундай ва гьар къун шидиз са кул бахшдай. Адетдин верхин кулар! Гьаятар,
къавар шиткидай кулар!
Къабустан-бади ДЩ^&ЩЩи. храдай. Маларин т1унариз алафар тухудай ва я, гатфарихъ салаз гимреяр тухудай кулаяр. Абур ада гигин ва я шуьмягъдин т1валарикай храдай. 1Адет яз, ада и к1валахар гатфарихъ,
к1урук1 кьадайла, чунни галаз тамуз фена, тамун къерехда хъсандиз цДайни хъувуна т1валариз ц1ай гуз,
абур хъуьтуьлриз, абуруз звар гуз, чазни вичин илим
чириз, гьар садал са кар тапшурмишиз, вичи ял ягъиз,
къалияндай гумар акъудиз, гьардан бир чаз ничхиррикайни алпапарикай ихтилатарни ийиз, гьазурзавай
зат1арал ам низ гудат1а гьадан т1варни зцигиз сабурлудаказ кьилиз акъуддай.
/"
Шибил Шабан! Чна гьар сада са кула кьадай, Къа -i
бустан-бади лагьайтГа, кулар.| Чна кулаяр чи кьилел \
акьалждай лагьайла, абур чи кьилел алук1дай ва Къа -/
бустан-бадин гуьгъуьнаваз чи кГвализ кьве гада ваъ, ^
кьве кула хквез аквадай. Гагь сада-садахъ гелягъиз,
кулайрин къене хъуьрез, к1убан яз, бахтавар яз хкведай. л
Кулаярни кулар муьхце эцигиз туна, ада чав чи къун ши Насруллагь муаллимдиз эвериз гудай- Эвелни-эвел
Насруллагь муаллимдиз! Вучиз ла,гьаит1а, К/ьабустанбадин лугьунрай Насруллагь муаллим аллагьди бахтсуз
халкьнавай инсанрикай сад тир. Себеб? Насруллагь
муаллимдихъ гзаф аялар авай. Мадни са себеб. Насруллагь муаллимдивай кулаяр, кулар кут1униз жедачир.
Ибурулай алава, кьилин себеб авай: Насруллагь муал лимдин папак тек-туьк гъуьнт1дай хесет квай, адан ван
жез кич1ела Къабустан-ба рак к1евна, к1валяй къецел
экъеч1дачир. Гьавиляй ада эвелни-эвел са кулани са кул
Насруллагь муаллимдиз гудай. Мадни са себеб авай жеди. Насруллагь муаллимди аданчин-чурутвадайвагьа са
гагьда адаз дуьньядин гьаларикай, буржуазиядин гьукуматрикай, абурун азгъунвилерикай, a6ypjm чапхунчивилерикай ихтилатардай. Ахпа ада чав,"садлагьана рик1ел
хтай хьиз, тадивилелди чи къунши Степан халудиз эве риз
гу_дай* Степан халудин са к1вач кьец1иди тир ва ам
Катрамакандиз атана са йисни бегьем хьанвачир жеди.
—. Истипан хъсан инсан я,—лугьудай Къабустан-ба10

ди. — Амни аллагьди бахтсуз авуна, чун хьайит1ани
инсафлу хьана к1анда.
Ракьун к1венк1 алай. вичин к1арасдин к1вач къванера эцягъиз, ланхъ-лунхъ! ланхъ-лунхъ! — къачуна, расу мегни iilapy вилер авай ва гьамиша куьгьне, рехи
шинель алаз жедай Степан халуни гьасятда атана акъатдай. Пудни ацукьдай чи гьаятдаллай к1анч1унал. Степан халуни Насруллагь муаллим са яшарин инсанар
тир, амма Степан халуди чуру хуъзвай ва гьа и чуруди
ам Къабустан-ба хьиз, яшлу итим яз къалурзавай. Яраб
чаз Къабустан-бани Степан халу кьведни сад хьиз вучиз аквадайт1а, Шибил Шабан? Ацукьнавайла. Гьелбетда, бармакарни патав эцигна ацукьнавайла. Кьилеллай бармакди инсандин акунар михьиз дегишарда.
Къабустан-бадал гьамиша ч1улав хъицикьдин бармак жедай, Степан халудал лагьайт1а, вили, экуь одеялдикай цванвай, япар квай бармак, япарни, сад гьамиша
тик акъваздай, муькуьди, гьамиша са патал аватна,
юзаз жедай. Еав квай вилик падни дуьз акъваздачир.
Гагь са къвалИхъ элкъвенваз аквадай, гагьни агъуз
аватнаваз.
Чиниз атай са шумуд вацралай Степан халуди вичиз
лезги ч1ал чирнавай. Ам рахадайла, тек-тувк урус гафарни акадариз, йигин-йигин рахадай. На лугьуди адан
гаф ат1уз к1анзавай кас авай. Рахадайла ада вахт~вахтунда кьил юзурдай ва гьа са гагьда адан къуьнел аватнавай бармакдин ябни кьилихъ галаз санал юзазжедаи.
Къабустан-ба заланз-заланз рахадай: са гаф къе,
са гаф пака. Рахадайла, гьар са гаф лугьуз, ада
кьилин гьерекатралди вичин гафар тестикьардай ва гьа
са гагьда вичин гъилин тупГарни са-сад къатдай. Ихтилатардай абуру, лап мич1и хьайилани, чун лагьайт1а,
кьакьан къавал къугъвадай.
Къавал къугъваз тахьайт1а, ацукьна ц1ай авай къулан патав, шиирар хуралай чирдай, гьисабар гьялдай!
Ахпа уьзягъ яз, мектебдиз фидай. Чна Насруллагь муаллимди гудай гьар са суалдиз та-арпна жаваб гудай.
Амма чаз дяве вуч лагьай зат1 ят1а чидачир, дяведа
инсанар кьена, бубаяр кьена, аялар етим амукьайди
чидлй, амма инсанар чинани азарлу хьана ва гишилани
т1имил кьсначир.
Ча t Къабустан-бани Степан Семенович вуж инсанар
ят1а садани лугьудачир. Насруллагь муаллимдини бей11

юр лураллй чириз чадам, амма гьакъикьаиип, иисанрин
ы.нсмегриз килигиз чирдачир. Белки, герек я* аквадачи|)г1а? Белки, гьавиляй къе зи рик1и с у » а пйизват1а,
Шибил Шабан? Исятда зун а инсанриз кьакьан къавалай килигзава... Ииф я. амма заз абур капан юкьвал лай хьиз ашэван хъсандиз аквазва...
Дагъдай хтай Хелеф халу нефес-нефесдив текъвез
садра чи къавал акьахайвал рик1ел аламани, Шибил
Шабан? Адаз Къабустан-ба герек хьанвай.?Ада лагьанай хьи, идарадин вилик чи дахдиз эцигнавай гуьмбетдиз са ни ят1а икрам ийизва... Им вуж хьурай? Кьец1и,
патай атанвай кас я, лагьанай. Чна гуьмбет галай патахъ чукурнай. Къабустан-бани чуьлдай хтана, тадиз
гуьмбетдин патав атанай.
— Акуна заз, ахъайна кьве гъил... къужахламишна...
ида гуьмбет... ахпа ацукьна кГвачерив... агъана... к1аник... вуч ят1а лугьуз..., — атапата раханай Хелеф халу.
Катрамаканвийри агьил, набут инсан юкьва тунвайла, Къабустан-бади а патан инсандив вичии гъил вуганай. Атанвай касдини, вичин къултухдай акъудна са шикил хьтин зат1 вуганай.
— Шикил! — гьарайнай Къабустан-бади. — Бутадихъ
галаз янавай!.. Им Бутадин дуст хьана, валлагь! Имни
Бута саналлай шикил! JAxna са гъиликай Насруллагь
муаллимди, муькуь гъиликайни Къабустан-бади кьуна,
мугьман чи к1вализ гваз хтанай. Хуьрек зат1 (абур
Хелеф халудин к1вале чраз, чиниз гъизвай) вилик эцигна, гьинай ят1а жагъурна, фадлай инихъ руг кьунвай
гамишдин карч чехирдив ят1а, тахьайт1а, т1ачунивди
ят1алац1урна, Къабустан-бади карч вине кьуна, ик1
лагьанай:
— Чина орденар, медалар гудай адстар, къанунар
авайди туш, играми стха, чина яргъай атай мугьмандин
гъиле ихьтин карч вугузвайди я.
Ахпа чаз чи мугьман урус тирди, ам чиниз чун акваз
атанвайди чир хьанай. Фу нез-нез адани Насруллагь
муаллимди ширин ихтилачарзавай ва фар къахчурла,
Насруллагь муаллимди к1ват1 хьанвайбуруз виридаз
ван жедайвал гьарайна лагьана:
— Ида вичин т1вар Истипан я, лугьузва. Виридаз
ван хьанани? Истипан Си-мюнувич!
12

Степан халудиз виридалай гзаф Хелеф халу бегенмиш хьанвай. Вич сифтени сифте къаршиламишна
лугьуз тирт1а? Зарафат яни, дагъдай хуьруьз хтайлани,
хуьревайбурулай вилик патай атай кас акваз хьун...
Са шумудра жеминаваз т1ач хъвана, Степан халуди
Хелеф халудин т1вар рик1елай алуднавай, ят1ани вичин
адалай гзаф разивал къейд ийиз, ихьтин тостар лугьузвай:
— Здоров, Халат!
Катрамаканвийризни герекди гьа им тир! Гьа и легьзедилай башламишна абуру Хелеф халудикай Халат
авуна. Вирини хъуьрезвай. Зарафат яни? Икьван ч1авалди виридаз, Катрамакандин кипДеризни, хиперизни, данайризни Хелеф халу яз чидай чубан Хелефакай патай
атай урусди садлагьана Халат авуна туна! Икьван ч1авалди гзафбуру адаз Гачал Хелеф лугьудай. Идан себебни, кьилелай ч1ар фин тир. Гила лагьайт1а, мадни
са т1вар алава хъхьанвай. Ха-алат!
— Халис итимдал са шумуд т1вар жедай зат1 я, —
лагьанай Пайкар бадеди. — За эркек итимдал — лугьуз
ва... Миск1индал са т1вар ала — миск1ин! Регъвел са
т1вар ала — регъв! Амма зи Хелфеддинал са шумуд
т1вар! — ада вичин хурудин яхун к1арабра са шумудра
гъуд эцянай. — Бе-е-ес?!
Степан халудиз чи дахдин диде, чи баде акваз к1ан
хьайила, вуч хьанайт1а рик1ел аламани, Шибил Шабан?
Ви рик1ел баде аламани? Ам кучудиз гьик1 тухванайт1а
зи рик1елай садрани алатдач..! Итимри чи баде халичадик галчукна, магьфедал эцигна,сурарал тухудайла, чун
кьведни аск1ан къавал экъеч1на, лап qlepeflSk" винел
акъвазнай. Кучудиз тухузвай чи бадедин гуьгъуьниз
килигиз, чна гьик1 гьарайнайт1а, ви рик1ел аламани,
Шибил Шабан? Чна ик1 гьарайнай:
— Чунни вахъ галаз къведа, баде-с-е! Чунни твах,
баде-е-е!
Чаз фикир гудай касни авачир, чун кьеженай. Ам
марф къвазвай югъ тир, чи шалвардин кикерикай, ка-куркакур, иланар хьтин, хулер к1вахьзавай.
Гьа йикъалай инихъ чаз чи баде ахкуначир. Амма
(пе-пан халудиз гила чи баде акваз к1анзавай. Гила,
са шумуд йисалай...
Диде чахъ хьайиди тиртГани, чи рик1ел хкведачир.
Заз днде гьамиша ахварай аквадай, гилани аквазма.
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Пип1ер чилелай фидай, виш бизмедикай цванвай лацу
блушка алай, бафта авай шуткьу алук1навай, кьакьан,
мили ва мегьрибан дишегьли...
Ада исятдани заз ахварай мам гузма.
Чаз дидени анжах ахварай акуна.
Амни гишин йисари т1уьна. Т1уна лагьайла, чун
дуьньядиз ахъайна, ам вич и дуьньядилай куьч хьана,
вичин чан чаз туна...
Я дидедкз чун, яни чаз диде, гьакъикъатда акуна чир, Шибил Шабан! Гена хъсан тир, Степана чи диде
г,' хабар кьуначир. Акдадай. адан рик1и гьисснавай, адаз
малум хьанвай. Белки чун диде такур, буба такур ирид
етимар тирди чи пелерал кхьенвайт1а?
Чаз гзаф ц1егьерини хипери диде звез авуна.
А цГегьер кьванни, хипер кьванни гила акваз к1андай...
— Абур амат1а низ чида?
Абурун хамар к1ириниз вегьена шумуд йис ят1а?
/Чаз акурди гьамиша к1вачер т1адай, кьурай, лекьрен
къармахар хьтин, агаж хьанвай гъилерал зилияр хьтин
дамарар алай Пайкар баде хьана.
f Степанан мурад-эрзиман чир хьайила, Пайкар баде
хиялдиз фенай. Рик1ел хквезвани, Шибил Шабан? Ахпа
ам Степанан чиниз килигна-килигна, фена^ Степанан
вилик акъвазнай. Эрч1и гъилин кьве т1уб вичин ченедал
эцигна, пГузаррик зурзун кваз, яваш-яваш кьил галтадиз, секин сесиналди ада ик1 лагьанай:
— За ваз лугьун, чан дидедин, Бутадин хайи диде
сагъ амач... И зун гьа Бутадин хайи дидедай гьисаб ая,
чан дидедин... Вун а ви яргъал ватандай иниз, рехъ
ат1уз, мензил ат1уз атана акъатнани? Вун иниз гъайи
а ви кьеиДи к1вачиз кьий зун, чан дидедин! — ик1 лагьана Пайкар дидеди Степан къужахламишнай ва адан
хъуькъвез са темен ганай.
— Вунни зи бала хьурай, чан хва, — лагьана ада
Степанан кьилелай гъил алтаднай.
jf К1валевайбур вири ак1 кис хьанай хьи, на лугьуди
гьа исятда са вуч ят1ани аламатдин к1валах жервал я,
амма са зат1ни хьаначир, анжах са Степанан вилериз
нагъв хъиткьинай хьтинди тир. Ам урусдал са шумуд
гаф рахана ва Насруллагь муаллимди чаз таржума
авуна.
— Ида лугьузва хьи, — лагьанай ада. — Ида ик1
14
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лугьузва.\ И... Бутади чан гудайла, лагьана, лугьуда...
Вун сагъ амукьайт1а, лагьана, лугьуда... Истипан, чиниз вач, ихтилатар ая... Вичини, фида лагьана, лугьуда...
Кьве йис хьада, къвез тежез, лугьуда... гила вичивай
къвез хьана, лугьуда... Вични муаллим я, лугьуда...
Шибил Шабан! Степан халуди чаз гьар садаз са къелем бахшнай. Ада вичин гъиливди чи мег ц1алц1амарнай. Юкь какур Пайкар бадедини к1валин юкьвал акъвазна, чазни Степаназ килигиз, ик1 лагьанай:
— Гьак1 я, чан дидедин, гьак1 я... — лагьанай ада.—
Ваз урус лугьудайдан мез лал хьуй! Ваз инаг бегенмиш
ят1а, акъваза чина, чан дидедин! Юлдашдиз гайи гафунал вафалу бала!
| КЛвале акъваздай чка авачиз, аялар, гада-гудуяр
гьаятдални кьурун къавал к1ват1 хьанвай. Чи к1вализ
са шумудра, ч1ехи къуллугъраллай инсанар атанай,
амма садрани икьван жемят санал к1ват1 хьаначир.
Гьатта чи дахдиз гуьмбет эцигайлани...
Степан халуди гуьгъуьнай вуч лагьанайт1а рик1ел
аламани, Шибил Шабан?» Ада лагьанай хьи, чи дах
и дуьньядал анжах къанни пуд йисуз яшамиш хьана.
Абурукайи пуд йис дяведа хьана. А пуд йисан вахтунда
ам майордин дережадив агакьна.
Садлагьана экв гана, хабарсуздаказ хкахьна, куьтягь
хьайи, шем хьтин уьмуьр! Ахьтин уьмуьрдал гьар са
касдивай пехилвализ жеда, амма куьне дамах ая. Рик1ел
хквезвани, Шибил Шабан?
Чна дамахзавани, ваъ, дуьз лагь?
— Зун ина акъвазда, муаллимвилс к1валахда, —
лагьанай Степана ва адалай гзаф рази хьайи Насрул
лагь муаллимди гьарайнай:
— Вур бура, Истипан! Къенин йикъалай вун за
стхавиле кьабулзава! Зунни муаллим тирди чир хьухь!
За вири тарсар гудайди я... Ахпани, зунни дяведа хьайиди я! — ада садлагьана вичин хурудиз гъил яна, ва
ахпа кьуьлиз к1анзавай хьиз, ахъайна гъил, виниз
хкажна. Ак1 хкажна хьи, патав ацукьнавай Хелеф ха лудин япа эцяна. — Дяведа хьана зун, амма за ваз
лугьун, Истипан, зак гуьлле акатай туш... алатиз патавай фидай. — Бирдан ада къуьнер агажна, раиДамар
хкажна, гъилер, кьве гъилни санлай лекьрен лувар хьиз
ахъайна, саТагьда гьа ик1 акъвазна, ахпа гъилер мет1ерал эхцигна.
_ _ __
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— Атанвай мугьмандиз таб мийир, я Плсруллагь
муаллим, — лагьана нин ят1а папа.
— Жуван аялдиз Дэисаб^ ктаб къачуз южо, заз
зуьрнеяр ямир на,-—лагьана Насруллагь муаллимди.—
На заз яб гузвани, Истипан стха? Яб це, концлагерда ни хьана зун... — ада мадни вичин хуруз гъил яна, ва
садлагьана кьил агъузна, гьа легьзеда хкаж хъувуна.
— Концлагерда-а-а? — аламат хьана Степан халудиз. — Гьи концлагерда хьана?
— Герек авачир гафар хабар кьамир, Истипан, ■—
лагьана Насруллагь муаллимди. — Инаг жемят алай
чка я .. вунни мугьман я... Са концлагердай катна зун...
Гьатна зи гуьгъуьна са рота немсер... Германиядин чил
я инаг, кьеженва, мейитарни ава, к1вач галк1из мейитрихъ, ярхни жезва чун... Акуна хьи, ибурувай зун кьаз
жедайди туш, ракъурна зи гуьгъуьна са виш танк' Вуч да? Акуна заз, и пата къубу ава... Эвич1на къубудиз,
гьатна зун къубудай агъуз... Танкарни п1урт1 хьана.
К^убу куьтягь хьана дуьзендиз экъечГайла, акуна заз,
ибур гила цавай къвезва. Самолетра аваз! Гадарзава
ибуру зи винел бомбаяр! Вучда на? Акуна заз, и пата
къалин там ава. Катна зун тамуз. Ибуруз тамай катза вай зун аквазвани? Катна зун, катна зун, эхирни кьве
йикъалай зи вилик пайда хьана гьуьл. Ч1улав гьуьл
я им, каф ацалтна лепе гузвай. И пата зун ава, а пата
вужар ят1а туьрк ч1алал рахазва. Гьа и къерехда ацукьай
зун фена ахварал. Сирнавиз тежедай за вучдай?
СФейича зи вил ахвариз, гьа ннал мадни кьуна зун нем'■рри. Хкана Германиядиз... К1ват1на жемят майдандал,
жаза гузва заз. Туна ибуру зун са зурба тупун луьледа... Гана команда: огонь! Бахтуни гъана зи, са дуьзенда гьатна зи хура са маркв, шу-у-мп! авуна фена зун
и маркун къенез... Вучиз экъеч1да? Экъеч1нач зун. Фена
мадни ахвариз. Дяве куьтягь хьана, маркв хутахдай-ла,
колхозчипри ахварай авудна, ла1ьана, къарагъ, Насруллагь муаллим, бес я, ксайди...
Насруллагь муаллимди ял яна ва Степанай гаф
акъат тавурла, ада Къабустан-бадиз лагьана:
— За идаз залай гзаф чидат1а лугьузвай... Идаз
чидай зат1ни авай туш хьи!!!
Степана милидиказ хъверзавай.
— А маркуни ц1ай кьунайт1а, на вучдай, Насрул
лагь муаллим? •— жузуна дишегьлийрикай сада.
16

— Муаллимдиз суал гудайла, чан вах, эвелни эвел
гъил хкажна, ихтияр т1алабдай зат1 я,—лагьана Насруллагь муаллимди.—Чир хьанани? Истипан стха, гилавун,
къарагъна садра, муаллим муаллимдиз хьиз, заз мугьман
хьухь! Ра-аз, два-а, три-и-и!
Шибил Шабан, рик1ел хкваш, а няни гзаф гуьлуьшан
няни тир. Катрамакандин цавун аршдиз ракъинин эхиримжи нурар чк1анвай.|Катрамакандин цававай циферни, Степан халу чиниз атуникди, бубуяр хьиз аквадай...
Чаз ак1 тир хьи, а цифера ц1ай куьк1вена кузвайди,
хайи Катрамакандихъ, чахъ... чи дахдин къудратлу рик1е
хьайи муьгьуьббатдин цДелхемар я...
Абур Псковдин дуьзен чиляй бугъдихъ галаз санал
цавуз хкаж жез, булутриз элкъвез**~цавара къекъвез,
эхирни Катрамакандин винел хкаж жез, анай вичин
хайибуруз килигзава.

Шибил Шабан! Зун вахъ галаз кьакьан къавалай
рахазва, кьуд пата исятда са ван-сесни авач, на лугьу*
ди и секинвал анжах ширин ахвар авун патал я, амма
чидач вучиз ят1а, эхиримжи вахтара завай садрани са
йифизни ширин ахвар ийиз хьанач. Гьамиша зи рик1ел
Къабустан-бани, вунни чи аял вахтарин йисар хквезва.
Исятда 3>»L профотпуок я, за лагьанай, хъфида хуь-руьз,
хайи хуьре, хайи к!вале хьайит!ани ширин-ширин ахварар
ийида, амма... Ахвар къвезмач. Зи рик1ел хку-нар и
къавал, чпин бинедал иллаки ширинбур, экуьбур хьана.
Шибил Шабан! Чун гъвеч!и аялар тирла, Къабустанбадихъ галаз гьа и къавал ксудайла, вуна хабар кьадай:
— И цава шумуд гъед ават1а нивай лугьуз жеда, ба?
— Шумуд гъед ават1а садавайни лугьуз жедач,—
жаваб гудай Къабустан-бади. — Амма, за ваз лугьун,
чан бубадин, гьар са инсандихъ вичин са гъед ава... Им
ваз чир хьухь.
— Бес и аватзавайбур аку, ба, и аватзавайбур нин
гъетер я! Абур вучиз аватзава?
— Аватзавайбур, лугьунрай, чан бубадин, рекьизвай
инсанрин гъетер я.|Инсан кьейила, адан гъедни аватза
ва. Чилел аватзава, лугьуда.
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— Ба, бес и гъетер цава гьик1 акъваззава? Абур
гьамиша а патахъ. физ аквада эхир, ба?
— Абур инихъ-анихъ фин гарун гьакь гьисаб я , —
лугьудай Къабустан-бади. — Къавар тухудай гарари
ваз цававай гъетер динж тадай хьиз жезвани?
— Бес Насруллагь муаллимди и гъетер лап яргъал
дуьньяяр я лугьузвай эхир, ба?
— Насруллагь муаллимди-и? — лап мягьтел жедап
Къабустан-ба. — И чи Насруллагь муаллимди-и?
И рат1раллай маркв такур Насруллагьаз цаваравай
яргъал дуьньяяр аквазва ман гпла? Бес вучиз а ратГраллай маркв вучиз акуначир, лугьуда? Насруллагьаз ца варай маса дуьньяяр аквазва, дуьняяр! Вични йифериз...
Вилер мичГна ксайла!..
Заз валлагь, Шибил Шабан, гила гьич гъетериз килигизни кГанзамач. Абурун экв тапанди тирди ни лугьудай? Белки гила заз ахварни гьавиляй къвезмачт1а?
Гъетерин экверал гьейран вахтара чун пакамдалди ксудай ва пакамахъ нехирбандин сесинал ахварай ават дай. Адан сесини къуза патани гуьне пата лепе гудай
ва чаз Пайкар бадеди тадиз кал ацадай ван жедай.
Шалтайрик кумаз.
Ахпа чаз Насруллагь муаллимдин ван жедай:
— Пакам хийир! Вуна элкъвезвач, лугьузвани,
и дуьнья?
Аквадай гьаларай нянихъ адаз чна авур ихтилатрин
ван хьанвай, амма нянихъ гьуьжет тавуна, пакамахъ
фад^ал.авай.
— Ви кьил эл'къвезва, кьил!—лугьудай Къабустанбади адаз. — Ви кьил элкъвезва, гьак1 хьайила ваз
и дуьнья элкъвезвай хьиз я...
Абурун гьуьжет папарин къалмакъалди чукГулди
хьиз кьат1дай.
— Бижи-и-и! Ви буба гурбагур хьурай, ви, Бижи-ии! — гьарайдай гуьне натай къавалай Ц1инц1ара.—
Ваз ван жсмнапи, Бижп-и-и? За ваз и кар чуназ хьуй,
зи фите ч!улав сура хьурай, Бижи-и-и!
Фптер к1ватдайла кк1ай папарин дяве давам х^-нжезмай. И ван акъатай са геренда хуьре маса са сесни
жедачир: кипДерини амп авун акъвазардай, к1екерини :
эвердай ван жедачир, нехирбандини гьав гудачир, гьат-та
катра, чинеругди, чакъалди ва я маса иичхирди верч
ципДиб тухуз акурт1а, гьарайдай жуьрэт ийпдай
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гни жедачир. Вучиз лагьайт1а, къуза патай экъуьгъ шай папаз вичин ван гуьне пата кьакьан къаваллай
шав агакьнат1а чириз кГанзавай. Ва аквада1Г~х№Г~виUн экъуьгъун адав агакьнач, ада вичин бендер мадни
лдра тикрардай:
—• А купГарикай ийидай ц1ай на жуван суруз твах,
Ьпжи-и-и! Вун асул авачир^ асулсуз тирди виридаз чиi . i ! Тамуз шалвар алачиз фидай гьарамзада!
Si Аквадай гьаларай и эхиримжи гафарин ван хьайила,
1уьне пата кьакьан къаваллай папавай эхиз жедачир, ва
ада къуза пата къаваллайди кис хьайила, вичин ван
хкаждай:
— Ви мсз лал хьуй, ви, ЩинцДар! Ви мез... ваъ! Ви
сив патахъ хьуй ви! ЦГалвар алачиз таядик ксайди вун
хьайила, буьгьтен заз вегьизвани? Вун вуж ят1а вири
даз чядачни, гурбугур хьайиди?..
Гила ада вич кис хьана, вичин бендер къуза патапайдав агакьнат1а чирдай. Абуру сада-садан гаф ат1удачир, сада экъуьгъдайла, муькуьда вичин экьуьгъуи
гьазурзавай...
Абурухъ яб акалайдалай кьулухъ Къабустан-бади
м.нл галтадна:
Язух папар... йифди ксузвач. ахпа дети жезва... Са
арадилай куьн кьведни санал ацукьна шехьдайди я, язухар...
— Ибуруз Ватандин дяве куьтягь хьанвайди хабар
i y i n жал? — лугьудай Насруллагь муаллимди.— Ислягь1 и, я чан вахар!
— Пайгар гигин т1вал к1анда, — лугьудай хипериn'i хтаиа, вичин аск1ан къавал ацукьнавай Мурадхан
(луди. — Туна мич1и цура, кьец!илара михьиз, гатан
\ ьн кьведни санал. Икьван къизмиш жедай зат1 яни?
Ик1 чи Катрамакандип пакама башламиш жедай,
Шибил Шабан!
Вазни Къабустан-бадиз хьиз, папарин язух тир,
заз i.vii папар кк1идай юкъуз рахаз, хьуьрез
аквадачир.
'А юкъуз чун мектебдай хтана, нисинилай кьулухъ
хпперал фенай. Вири санал к1ват1 хьана, кьилер агъузп ,] , къвал-къвала ак1урна, садлагьана гадар жез, кьу1\'хъ к1вачер сад-садалай алтадиз, хипери чпин тумар
кмурдамла, кьакьан синеллай къавахдлн к}ьлгсдик
къатканвай Мурадхан халуди кфилдин авазар ядайла,
> срин шагьвардал пешери лип1лип1ардайла, вили цава
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зурба лекьре такабурдиз чархар ягъиз сирнавдаила, вуна садлагьана чил къужахламишнай ва ахпа к1вачел
къарагьна, шехьиз-шехьиз Самур галай патахь катнай,
Шибил Шабан!
Са шумуд йикъалай Насруллагь муаллимдини Къабустан-бадиз ик! лагьанай:
— Ви гадаяр кьветхверар ят1ани, гьарма сад са
къилихдинди я, —лагьанай ада.—И Шибил Шабан аку,
им я ахмакьрин ахмакь я... яни, идан тай акьуллу кас
и дуьньядал хьайиди туш... Идай кьил акъудиз хьун,
мумкин кар туш...
Шибил Шабан! Чун Къабустан-бади садлагьай
классдиз гьик1 тухванайт1а рикЛел хкваш.
Чаз кьведаз са ктаб, гьардаз са къелем, гьардазни
са дафтар авай. Ктаб на хъуьч1уьк кьадай.
(Садра Насруллагь муаллим курсариз ракъурайла,
чаз райондай атанвай са жегьил руша тарсар гудайла,
акунай чаз, хабарни тавуна таре гузвай классдиз Къабустан-ба атанва. Адан кьилел вичин зурба, дагъ хьтин,
ч1улав хъицикьдин бармак алай, адал рехи хъицикьдин,
гъиле цванвай фуфайка алай, адан хъуьч1ени тфенг
авай. Къабустан-ба акур учительницади гьа са гафар
тикрарнай:
— Нуьк1ре лагьана... Нуьк1ре лагьана... Нуьк1ре
лагьана...
Адаз Къабустан-бадин акунрикай кьадарсуз кич1е
хьанвай, вун, Шибил Шабан, хкадар хьана къарагънай
ва вилик фена, на учительницадиз ам чи Къабустан-ба
тирди лагьанай.
— Вач лагьана заз зи рик!и, — лагьанай Къабустанбади.— Аку ви ч1алаз килигзават1а, чан руш... Ина зи
кьве хтул ава... Шибил Шабанни Мансур.
— О-ой, — авунай учительницади. — 0-ой! Зи рик!
аватнай... Ихтияр къачун тавуна, я халу, хабарни таву
на аялар авай классдиз къвери зат1 яни?
— Зун гъуьрчяй хквезвай... Инлай алатна хъфиз
хьанач...
— Экъеч1, экъеч1, экъеч1!
— Зи хтулрихъ зигьин авани, авачни?
— Ава, ава! Экъуьч1а, экъуьч1а!
Пака чаз ц1егьер ядайла, духтурди ви къуьнелай
гьил алтадна ик1 лагьанай:
— Им хам ваъ, к1арас я.
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А учительницани муьгьтел хьана ви хамуииз килигнай.
— Са яшар амаз ихьтин хам ахпа гьик1 жеда?
— Къван хьиз, — лагьанай на, Шибил Шабан. Ваз
хъел атанай.
Ваз мадни садра хъел атанай, Шибил Шабан!
Рик1ел хкидани?
Хелеф халудин кьуьзуь балк1ан вуч тир, а балкГан
рик1ел хкваш. Вич яру хьтин, амма юкьвал лацу т1ехвер алай Айгъур. Ислягь Айгъур! Рик1ел хтанани? Са
сеферда на Насруллагь муаллимдивай и Айгъуран юкьвал лацу т1ехвер вучиз хьанвайди ят1а хабар кьунай.
(Насруллагь муаллимдини жаваб ганай хьи, Хелеф халу
са вахтара машлгьур къалиянчи хьайиди я.I Садра гьа
и Айгъурдаллаз ч1афай хкведайла ва ацГурна вичин
къалиян гумар акъуддайла, гьик! ят1ани галатнавай
Хелеф ахварал фена. Ахварал фейила Хелеф, аватна
къалияндай ц1верек1ар, кана балк1андин юкь. Ахпа гьа
кайи чкайриз экъеч!на лацу ч1арар. Чилни гьак1 я. Кайи
чкадал векь акъатна низ акуна? Балк1андин юкьни гьак1
я, амма балк1андин юкьваз лацу ч1арар экъеч1да.
Чун Насруллагь муаллимдихъ гзаф йисара инанмиш
хьанай.
Насруллагь муаллимдихъ инанмиш тахьана нихъ
инанмиш жедай?
Гуьгъуьнай, са кьадар йисар алатайла, чаз Насруллагь муаллимди зарафатарайди чир хьанай. Вич лугьумир, месэла масак!а я: Хелеф халу гзаф жумарт рик1
авай кас хьана, балк1ан к1ан хьайидав тагана акъвазиз
хьанач ва балк1ан ишлемишдайбуру ам пурар ва я се мер алазни ишлемишдай, алачизни. Гьак! хьайила, яна
балк1андин юкь, хирер авуна, гатуз т!вет!вер алт1уш
жедай хирер! А хирер Хелефа сагъар хъувуна, амма гелер аламукьна.
Шибил Шабан!А балк1андал вунни зун кьведни санал акьахдай. Зун виликай акьахдай, вун кьулухъай.
I Са кьадар хъурцадал гьалайдалай кьулухъ (ада юргъа
ахъайдачир) чун кьведни, чинар цуру хьана, пГузарар
какурна, адалай эхвич1дай ва чна кьведани, чин агажиз,
шалвардин к1ан юзуриз, гар гудай, вучиз лагьайт1а
а Айгъуран юкьван тарци хци хенжелди хьиз ат1удай,
иллаки ада хъурца гьатайла. Хам алагъай чкадал
гьекь хьанвай сун шалварни алк1айла, хире, чахмах
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кЬсл эцигай хьиз, кц!ур гудайвал рик1ел хквезмани?
Яраб рик1елай а к!валахар алачда жал? Лк1 хьайила
адакай рик1 хьана вучда? Са шумуд йисалай Хелеф халуди гъанай Айгъур чи варарин патав чални вичин
аялрални виридал тапшурмишна, лагьанай хьи, и балк1ан
лап гьалдай акъатнава, мумкин я, идаз амайди ан жах са кьуьд я жеди, им завай я яйлахдиз тухуз жез мач, я къишлахдиз, я идан аявал ая, яни им тук1уна
гадра...
Хъуьт1уьз Айгъур кьеначир.
Гатфарихъ къаткидай ам чи варарин вилик ва адан
вилерални гьамиша нагъв алаз жедай. Вилерилай агъуз
иДуьдгьуьн жез, ст1ал-ст1ал аватдай накъвар чилел.
Эхь, Айгъур шехьдай, адан вуч ят1а т1азвай. Инсанрикайни гьич са касни адан дердинин гъавурда акьазвачир.
— Рекьидалди хуьх, чан балаяр, — лугьузвай Къабустан-бадини. — Идахъ са уьзуьр авачиз туш... Уьзуьр
хьаначирт1а, балк1ан ик1, кал хьиз къаткидачир...
Акьахдай къатканвай Айгъуран яхун к1арабрал
гъвеч1и, нер авахьай, шалвар алачир, гъиле буф авай
аялар... цеквер хьиз акьахдай. Абуруз Айгъур азарлу
тирди гьинай чидай? Насруллагь муаллимдин, Хелеф
халудин ва Мурадхан халудин аялар, са къанни вад аял
санал! Гьикьван чукурайт1ани, гьарай гайит1ани, чпелай вил алатунни кваз, аквадай на, циц1ибар хьиз хта-на
къатканвай балк1андал мадни акьахнава. Дутъри я,
аялар вири регьимлу аялар тир. Абуру Айгъуран ви- '
лик чпин гъиле жедай фуни эцигдай, чуьлдай ва я часпардай гъана къацу векьерни эцигдай, гьа са вахтунда
ам к1вачел къарагъризни чалишмиш жедай, адан япарни, тумни ялдай... Амма Айгъур шехьдай, аялрикай инжиклу хьана ваъ, вичин ажузвиляй, къуватсузвиляй.
Эхирни са юкъуз атана ацукьнай Айгъуран патав
Насруллагь муаллим. Са кьадар килигна-килигна
балк1андиз, ада Къабустан-бадиз эвернай:
— Им тук1уна гадарайт1а, валлагь, динж жедай, на
вуч лугьуда?
— За балк1ан тук1ур зат1 туш, — лагьанай К/ьабустан-бади. — И гьат1а... ам... Мурадхан, ам дагъдай
хганва, гьадаз лагь...
Атана акъатна Мурадхан халу са пад элягъиз-элягьиз (адан к1вачер са г1имил какурбур я ва са вилни
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муькуь вилив гекъигайла гъвеч1и хьиз аквада) акъвазна
балк1андин натав, са гафни сивяй акъуд тавуна, балк!андин къвала са кьуьл эцяна, ахпа рахана:
— Им кьена куьтягь хьанва хьи! — лагьана ада
балк1андин винел вичин нер михьна ва нер михьай
гъилни вичин шалвардин кикел михьна, Айгъуран къва
ла мадни са кьуьл эцяна.
— Валлагь им кьенва, — лагьана Мурадхан халуди
ва и сеферда Айгъуран руфуна са кьуьл эцяна. — Кьенвач, угьзава... Жигерар кт1анвачт1а, заз са зат1ни чидач.
Гарданар виликна, нефес къачун тийиз акъвазнавай
чун, Шибил Шабан! Ва на лугьудай, а кьуьлер Айгъура
ваъ, ча акьазвай, гьар сеферда а балк1анда кьуьл акьурла, заз вун гьик1 къудгъун жезвайт1а аквазвай, Шибил
Шабан!
Мурадхан халуди вичин юкьвак квай гьяркьуь ч1улуникай байбут чук1ул ахъайна. Чидач адаз вич тук1вадайди чизвайт1а, вуч тирт1а, Айгъура накъвар авахьна
кьеженвай вилер ахъайна ва ам вичин вилик эцигнавай
«няметриз» килигна. Абур гъвеч1и аялри гъанвай савкьватар тир. Куьгьне шешелдал фан к1усар, синидават
■— мух, легендаваз яд, куьгьне гьисаб ктабдин чинрал
абур акурла Насруллагь муаллимдиз гзаф хъел атанай
(гьар жуьредин цуьквер, нисидин гъвелер, афардин тике, жемннава; — гугъ, са пад т1уьнван са къацу хвяг,
са патаз к1асар янавай са картуф, ч1ем алтаднавай са чин фан к1ус, к1елен мецен хъчар, са бубу, са какадин
пад, кьве къармах кьел...
Ахъайна байбут, гьа къатканвай чкадал тук1ваз
к1андайла, Къабустан-бади Мурадхан халуднз гьарай
гана:
— Вун келлегуьз туш, я гада-а-а! Галч1ура са къубудиз! Аку гьа-а! Аялриз акваз-акваз тук1вазва...
— Гьик1 тухуда къубудиз? — жузуна Мурадхан ха
луди.
Гъвеч1и аялри башламишна Айгъураз тавазвилериз,
ам ц1алц1амриз, адаз туьмериз. Абуру балкГандиз чпиз
чидай виридалай мили гафар лугьузвай.
Гьа и арада Насруллагь муаллимди гъана вичин
лам. Мурадхан халудини туна гьасятда ламран гарданда хамут, вегьена Айгъуран хуралай ч1улав ч1арч1ин еб
ва епин кьве кьилни кут1унна хамутдал. Ламрани Му23

радхан халуди кьведани санал башламишна Айгъур
галч1уриз къубудиз.
I Хелеф халудин аялар вил алуд тийиз чпин балк1андиз килигзавай ва балк1ан галч1урзавайвал акурла,
абур ван ацалтна вири санал шехьна. Абуру вучиз ят1а
Мурадхан халудин диде-бубадизни экъуьгъзавай ва виридани санал суза ийизвай:
— У-у-у-у! Айгъ>-у-ур-р-р... у-у-э-э-э, угь-гь-у-у!
Бирдан Хелеф халудин папайни ахьтин гьарай акъатиай хьи, ван хьайибуру, им вучтин гьарай ят1а чириз
къаварал акьахна, хабар кьуна. Балк1андихъ шехьзавайди чир хьайила, тахта кимиди я, лагьана, вири санал кьакьан къаварилай эхвич1на.
— Нянихъ са к1ус чими фу таганмаз рак1арилай
алатдай гьайван тушир, залум касди нив хьайит1ани
вугуз, эхирни балк!андин кьил нез туна хьи!..
Хелеф халудин паб цуриз катна, гьана шехьиз башламишна.
Шибил Шабан! Вунни зун Мурадхан халудиз куьмек
ая, лагьана ракъурнайни? Ракъурнай. Агъуз галч1урзавайди чир хьайила, Айгъура садлагьана кьил винизнайни? Эхь, винизнай. Ада вилерни ахъайнай. Ч1арч1ин
епини адан хам ат1узвай. Адаз аквадай гьаларай вичин
хам вучиз ат1узват!а, куь ат!узват1а, вич гьиниз, ни
галч1урзават1а чириз к1анзавай. Адак къалабулух
акатнавай. Айгъур гила вилер мич1и тийиз Мурадхан
халудизни ламраз килигзавай. Адаз са вахтара вичел
акьахай Мурадхан халу чир хьанвайт1а? Тахьайт1а
и ламра вич галч1урунал, и лам вичелай къуватлу хьунал ам мягьтел хьанвайт1а? Адаз вич галч1урзавайди
чизвай жеди. Гьавиляй адак къалабулух акатнавай.
Инсандин вафаеузвиляй, вич гадарна, ам ламраз юлдаш
хьана лугьуз.
Айгъуран къвалара шиш къванер ак1извай ва а къванерал алаж хьайи хамни ч1арар аламукьзавай.
КДамавай къубуда Мурадхан халуди балкГан ахъайна. Ахпа хияллу яз, гагь чаз, гагьни балк1андиз килигна.
— Хам алажна к1анда, — лагьана ада.
Чаз икьван ч1авалди балк1андилай хам алажда
лагьана, ван хьаначир.
— И къубудиз гадарна къванеривди к1евна тада,—
лагьана ада. Ахпа ада вичин фикир дегишна. — Ваъ,
ак! як гьавая кт1ида... Къуй як кииДери т1уьрай...
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Чун лал хьанвай ва чна адаз са куьмекни ийизва чир. Вуч куьмекдай?
Айгъура вилер мич1измачир ва ам каш аваз, кьуд
патахъ килигзавай. Ажал агакьзавайди чир хьанвай,
Шибил Шабан, ви рик1ел хквезвани?
Эцигна Мурадхан халуди Айгъуран туьтуьнал вичин
байбут ва садлагьана, вири къуватдивди вичихъди ч1угурла, балк1андин туьтуьнай бирдан ялавдин мез хьиз,
яру иви гадар хьанай, Шибил Шабан! Вунни зун садсадаз килигнай ва кьведни санал кьулухъ элкъвена
катнай.
Чаз Айгъур гьик! алаждат1а акваз кич1е тир. Амма
чи гуыъуьнай Мурадхан халуди гьарайзамай:
— Им туьд ат1айлани, заз гьик1 килигзават1а аку-у,
я гадаяр!
Зун кьулухъ элкъвенай, амма вун катнай, Шибил
Шабан, заз Айгъур гьик! алажнайт1а акунай. Гилани
зи вилерикай, хам алажайла Айгъуракай амукьай,
наиДарин себет хьтин скелет карагзама...
А йифиз зун ахвариз феначир. Вунни ксаначир.
Хелеф халудин хзанди лагьайт1а, пуд юкъуз яс хвенай. Пуд юкъуз Хелеф халудин аялри фу т1уьначир,
пуд юкъуз абурун п1узаррал хъвер хьаначир.
|Са шумуд йикъалай дагъдай хтай Хелеф халудиз
вичин балк1андилай хам алажайди чир хьайила, ам виридахъ галаз хъел хьана, мадни элкъвена вичин дагълариз хъфенай. Къабустан-бадизни, Насруллагь муаллимдизни Айгъур алажайди геж чир хьанай. Ам ала жай чкадал катрамаканвийри тГвар эцигна: «Мурадхана Айгъур алажай чка.
Рик1ел аламани, Айгъур алажай са шумуд йисалай
катрамаканвийри вирида ламар маса къачуз башламишнай. Ламар хуьн регьят я, лугьудай, балк!анар хуьн
четин. Винелай гьак1 аквада... амма, са кГвалах ава:
еке кьилел еке бармак алук1да лугьуда, гъвеч1и кьилел
— гъвеч1и бармак. Катрамаканда ламарин бегьем нехир хьанай. А ламар гьинай гъидайт1а рик1ел аламани?
Дербентдай, Къубадай, Къачмазай, Нухадай.../Эхирни
Катрамаканда акьван ламар хьанай хьи, гиликьайбуру
гьар пакамахъ, гьар нянихъ, йифериз вирида санал ак1
гьарайдай хьи, япар биши жедай. Рик1ел хквезвани?
Чебни вилер патавай, ява, ягьсуз ламар тир: колхоздин
_
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чидай, абуруз маса санални нсз к1андачир, анжах колхоздин сала, колхоздин ник1е, колхоздин багьда, ахпа
хтана хуьруьн кимел къатадардай. Пакамахъ варар
ачухайла абур темпел-темпел гьаятрай экъеч1дай ва
кьилер патал кьуна, са арадилай ериш михьиз дегишарна, вири санал цДиргъеда гьатна, еб ягъай хьиз дуьм дуьз, рекье гьатдай белгендаллай ник1из. Къуьлуьн
ник1из. Абуруз сил, мух, ц1уьк, гьажик1аяр бегенмиш
жедачир ва катрамаканвияр лагьайт1а, килигиз акъваздай ламари ник гьик1 незват1а ва виридани санал тах сирлу ийидай къаравул. И кьил, а кьил авачир Катра макандин уьруьшар хуьзвай кьец1и къаравул. Ва гьа са
гагьда абуру чпин ламарин тарифарни ийидай. Сада
лугьудай хьи, вичин лам дсрбентви Мишидихъ галаз
вири Дербентда къекъвена, гзаф имтигьанрай акъудна,
ахпа къачунвайди я, ва вичин ламра ник1ин къацар
ваь, анжах шекер недайди я вичин, лацубушкъапунаваз
вилик эцигайла! |Са масада лугьудай хьи, вичин лам
Къ>бави Мардахая вердишарнавайди я, хуьн лагьайт1а,
хумравдални кишмишдал хвенвайди я, къацу зат1 акунани к1андайди туш. И арада Насруллагь муаллимдик
акатдай ц1ай. Ада лугьудай хьи, пачагьрин гуьзелар
хьиз, рац1амар якъутдинбур я, нерай къизиларни жавагьирар авахьзавайди я, лугьуз тарифармир, а мурдар
хьайибуру зи ламрак ч1уру хесетар кутазва! Ван хьанани? Икьван ч1авалди садрани ник1из тефидайди гила
цурай акъудайвалди, къацу ник1из рекье гьатзава...
— Куь хайратдиз фирай а ламар! — Куьне зи кьуд
к1араб кузва хьи! За куьн гьикьван жерме ийин? Къе зи
гуьгьуьларни авач, ц1усад варз я, кал бугъаз яз,хазвач
хьи, хазвач! Я Мансур! Я Шибил Шабан! Чукура т1ун
куьне а ламар! Гьа чан балаяр!
Чун ламар чукуриз фидай, катрамаканвийри лагьайт1а, гила я ламарал тахсир эцигдачир, я — къаравулдал.
тахсир эцигдай ник1ин патавай жигъир тунвай касдал.'
Ни туна а жигъир?
— Айгъур кьейидалай кьулухъ анай физ хквезвайди
Хелеф я, гьам жерме ая, председатель!
— Хелеф исятда ч1афа авайди вуч я, я стха?
— Хьурай ман! Хелефа садра к1вач эцвгай чкадал
мад векь экъеч1дайди туш!
— Ак1 хьаназ хьуй ада чи уьруьшар вири жйгъирар
ийида хьи!
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Рахадай катрамаканвияр ва абурун ламарини Аигъураз такур кефер хкуддай.
Шибил Шабан! Ви рик1ел Зардиян аламани? Дерлек Зардиян. Чиниз гъуьр хкайла, адакай къапанчшш
жедай. Ада вичин къапандал т1уб эцигайдан диде буба
акадардай тир гьа-а! Рик1ел хтанани? Туьквендиз гъуьрер хкайла, туьквендин патав, кимел виридан мецел
са гаф жедай: Зардиян! Зардиян! Чан Зардиян стха!
Зардиян тха!
— Я юлдаша-а-ар! Я жемята-а-ар! Ч1ана иниз гъуьр
хкайла, дерлекдиз къведай кас авач лугьуз за и зегь римар хьайи къапандал к1валахзавайди я! Туьквенчи
вуж я? Зун туш хьи! Низ гана к1анзават1а, ингье, инал,лай сиягьда кхьенва! Къапандал акьахмир, я стхаяр!
— Низ гузват1а лагь! — гьарайдай катрамаканвийри.
— Чубанризни нехирбанриз!
И ван-сесинал атана акъатдай Насруллагь муаллимни. Кьил кьуьхве туна, гагь и къуьнелай, гагь а къуьнелай кьуд патахъ вил ягъиз, амма ихьтин дарадарда, виридаз гъуьр'у'ьн къайгъу авай вахтунда садани саймиш
тийиз. Атана--атана ман! Са шешсл хкаждайди артух
хьана! Гъуьр адаз Зардияна гьик1 хьайит1ани гудай
туш.
| Кьилел шапка алай, пенжекдин к1аникай перем
алук1навай, ладу перем, виридан аялриз акьул-камал
гузвай савадлу Насруллагь муаллимдини гъуьруьн шешелрин къвалара туп1ар эцягъиз башламишдай. Зардияназ лагьайт1а, дуьньядал гьа идалай гзаф хъел къведай к1валах авачир. Хъел къведайт1ани, адавай Насруллагь муаллимдиз гьарай гуз жезвачир ва Насруллагь
муаллимдини шешелрин къвалара к1ани кьадар туп1ар
эцяна,эхирни хабар кьадай:
— Гъуьрер яни?
— Ун, — лугьудай Зардияна. — Аквазва хьи ваз!
. — Хъсан гъуьр яни?
\ __ Ун,— Зардияназ Насрулдагь муаллимдин чиниз
. килигдай мажал жедачир ва Насруллагь муаллимни
гьеле-меле адалай алатдачир.
— Мус хкана?
— Къе пакамахъ! Вуна зи кьил какадармир, Насрул
лагь муаллим!
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■— Шумуд лагьай сорт я?
— Сад лагьай! Сад лагьай!
— Виридаз агакьдайвал яни?
— Муаллимриз гумир, лагьанва.
— Са шешел заз тур.
—■ Муаллимриз гумир, лагьанва!
— Низ це лагьанва?
— Чубанрин хзанриз!
— Анжах са чубанрин хзанриз? Гьикьван гузва абуруз?
— Гьикьван гсрек ят1а—гьакьван!
— За вавай гьикьван гузват1а хабар кьазва.
— Гатфаралди бес жедай кьван! Анихъ хьухь!
— Ш)муд пут гузват1а лагь!
— Шумуд, шумуд, шумуд, шумуд! Инал за гьисаб
тарсар гузвач! Шумуд, шумуд, шумуд! Зун туьквенчи
туш! Зун дерлек я... Ингье сиягь...
— Вун дерлек туш, вун! Ваз вун вуж ят1а чидани?
Вун пишт, пишт! Хирт1, хиртП Манат къала! Вун гьам
я! Ван хьанани?
— Вунани акьван дамахмир! Вунни гьахьтин муаллим
я!Ши к1вал эцигдайла, за ви к!валел пуд юкъуз к1ва лахнай! Ви кьил кьадайла, за вавай са кепекни... Зи
аялри ви цГегыш лам хуьз шумудни са йис хьана... Амма вавай зи са аялдизни садра кьванни са кьуд эцигиз
хьанач...
— Ви аялрин кьилевайди самар я, самар! Ламарин
т1уна амукьдай к1арар я, к1арар!
— Самар я... Klapap я... Алад фена жуван мектсбдин вилик акъваза ак! ят!а! Зи къапандин патав акъ вазмир! Вот так!
Са хъел Насруллагь муаллимдиз атанай, са хъел
атанай, рекьиз к1андай Насруллагь муаллимдиз Зардиян, амма вичи-вич хвена, эхирни ада Зардияназ са
шум>д гаф лагьана, вичин рик1 бушарнай:
— Вагъунривди гъиз, куь гьаятрал и гъуьрер ич1ирайт1ани, гьамнша виле каш авай киц!ер я куьн, киц1ер!
Алагуьзли вишен чарар сагърай за къачузвай!, За
ваз гьазур чранвай сарубугъдадин фу гъидачни?! Им
аку, тум кьацГанвай дана...
Хъфенай Насруллагь муаллим Зардиякахъ галаз
хъел хьана.
Зардиянакай лагьайт1а, гуьгъуьнай туьквенчи хьа28

най. Вичиз к1андай касдиз туьквен ахъайдай, вичиз
дак1ан касдиз туьквен ахъайдачир./Бирдан кар я, гьа
ахъа вахтунда адаз дак!ан кас туьквендиз атанайт1а,
ада ам хурт1 гана къецел акъуддай ва агална туьквен,
кьил тик кьуна, вичин к!вализ хъфидай ва я кимел
ацукьна руфуниз рагъ гудай.
Гьа йисара Насруллагь муаллимдин къенез т1ал
янай.
Ахпа Зардияна Дербент шегьерда вичиз к1валер маса къачунай. Дербент шегьердани ада як маса гудай
туьквендал к1валахнай.
Адаз хуьрени к1валер амай. Гатуз са вацра хуьруьз
хкведай ам, лацу костюмар алаз. Пекдин. Ацукьдайла,
жибиндай яйлух акъуддай, къванцел эк1яйна, яйлухдин
винел ацукьдай. Гьа ик1, пекдин костюмар алаз, яйлухдал ацукьна, хуьруьн кимел ада муаллимрикай ихтилатардай. Эгер Катрамаканда вергер жедайди туширт1а,
лугьудай ада, и Насруллагь муаллимдин гардан, и кьал
аку-у, — Зардияна спичкадай акъудна кьал къалурдай.
- И кьал а куна ни? И кьал хьиз жеч,айд тир! Вуна гьамиша вергериз икрам ая, Насруллагь муаллим! Вуна
са вацра къачузвайди за са юкъуз къачузва!
— Са вацра гьикьван къачузва?—жузадай катрамаканвийри.
— Са вацра са агъзур! Щуд агъзур! Щувад агъзур!
Жувалай аслу я!
— Вуна, и муьнуьгъ хьтин Зардияна ц1уд-ц1увад
агъзур?! — инанмиш жедачир катрамаканвияр. Зардиянани далу чилиз ядачир. Эхирни ада регъуь тахьана,
вичин алверчивилин сирер ачухдай.
— Квез квекай хабар ава, язухар! Авазва куьн гатфарихъ вергер, гатуз тугъ нез! Фитединни ц1имилдин
къене! Са мисал гъида за квез. За як маса гудай туьк
вендал к1валахзавани? КДвалахзава./Туьквенда як авачирла,
ужуз къиметдай маса къачуда за верчер. Къачунаниэ Са пуд виш всрч! Хуьда за абур пуд юкъуз гишин.
Хвенани? Ахпа нез туна за абурув пурунз. Нез тунани?
Къарих хьана рекьидайла, хъваз гуда за абурув яд!
Хъваз ганани? Ахпа са-садан яда за абурун гзрданар.
Дегьредивди. Лап кьезилди вад килодилай агъуз жедач. Маса гуда за абур ресторандиз багьа къиметдай!
Гьикьван къазанжи жедат1а чидани? Вуч хьана, куь
сивер ахъа хьана хьи!
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Насруллагь муаллимдини вирида хьиз, кис хьана яб
акалдай, амма адапан впридавай хьиз, давам гуз жедачир. Ам зурзун ака-иы к1вачел къарагьдай ва ада виридаз ван жедапвал, ик! лугьудай:
— Залай веси амукьрай квез: Эгер квел жанавурни
туьквенчи расалмиш \ьанит1а, эвел кьве луьледайни
санал туьквенчи ягъа!
Гьелбетда Насруллап. муаллимди Зардиян лугьузвай, вири туьквенчияр наь. Рсгьметлу Зардияна кефер
чГугунай, дуьнья гьалпап, мумкин я, мадни гьалдай жеди, эгер машин къачуначирт1а... Ч1улав «Волга» маса
къачунай Зардияна. Гьализни чирнай. Къизил сят алай
гъил эцигна дакГардал, шуьше агъузнавай дакГардал,
са гъилив машин гьализ, нур гузвай къизилдин сарар
экъисна, такабурдаказ, салам гудай чкадал кимеллайбуруз сигнал гуз, лув гудай Зардиянан ч1улав «Волгади». Эхирни садра мехъерикай хъфидайла, ички хъванваз гьалнай Зардияна вичин «Волга» кьвалалай агъуз.
Анаг кьвал тирди чи хуьревай гьайванризни чидай,
киц1еризни... Вич лугьумир, Зардиянан вилериз пи атанвай кьван! Гьавиляй дагьарар, кьвалар- майдан хьиз
хьана, какур жигъирар лагьайт1а, шегьре рекьяй гьисабна. Зардиян хтанани рик1ел, Шибил Шабан? Кьадачир амни Насруллагь муаллим.
Регьимлу рик1 авай, туьнт къилихрин, халис лежбер
хьтин, гьамиша дугъривилин тереф хуьдай Насруллагь
муаллим! Чна Насруллагь муаллимдиз какаяр гудай,
Насруллагь муаллимди чаз ктабар! Гьихьтин ктабар!
Жилдер аламачир, хъипи хьанвай, чарарин гзаф паяр
кьифери т1уьнвай ктабар! Зардиянан ч1ехи гадади, жибинда гьамиша хьран фу жедайла, садра адаз гьик1
лагьапайтТа рик1сл аламани, Шпбил Шабап?
— Заз ихьтин ктаб к1андай туш, зи какаяр вахце!
Насруллагь муаллимди адав какаяр вахканайни?
Гъутай акъуднавай юкьван туп1ун мурцув адан келледив пуд сеферда «панкь!- панкь! панкь!» ийиз тунай.
— Ви буба итим туш,—лагьанай Насруллагь муал*
лимди. — Ви буба итим хьанайт1а, ви ктабдин къайгъу
ада вичи чГугвадай, за ваъ!
ЩГийи ктй'бар туьквенра жедач лугьуз, Насруллагь
муаллимди а кьифери т1уьнвай ктабар маса хуьрерай,
базаррай жагъурдай. Рик1ел аламани, Шибил Шабан,
Зардиянан ч1ехи гададиз гьисабар чидачир.
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— Алам\т! —лугьудай Пасруллагь муаллимди кьве
гъил вилик кьуна, рац1амарни хкажпа —Бубадиз чидайди анжах гьисабар я, аялдиз лагьайт1а, кьведра
кьвед шумуд ят1а чидач...— Насруллагь муаллимди
кьадай адан кьам са гъилив, са шумуд сеферда адан
пел цлахъ гелягъиз, гьа са гагьда секиндиз, са к1усни
хъел квачиз, гьа са гафар тикрардай:
— Кьведра кьвед, кьуд жеда! Кьведра кьвед, кьуд
жеда-а!
Рик1ел хквезвани, Шибил Шабан? Баркаллу йисар
хьана чи аял йисар, чун цДайни ванДай экъеч1на.
Мегер Насруллагь муаллим рик1елай алудиз жедани? Чан Насруллагь муаллим! Эрч1и гъиливди кхьиз,
доскадал, чапла гъиливди тадиз ч1урдай Насруллагь
муаллим!
Насруллагь муаллимди доскадал кхьидайла, гафарин эхирра, падежрин эхирра векъи гъалат1ар ахъайдай
ва чна, Шибил Шабан, чкайрилай гьарайдай:
— А гафунин эхир кьил дуьз хьанвай хьтин туш,
валлагь Насруллагь муаллим!
Насруллагь муаллимди, гьамиша вичин чапла гъиле
кьуна жедай юргъандин пад хьтин пекинивди кхьенвай
гафар вири санал ч1урна, ваз, Шибил Шабан, дикъетдивди килигна, вири аялрилай вил аладарна, мадни ваз
килигна, ахпа садлагьана валди т1уб туькГуьрна, ик1
лугьудай:
— Ву-ун! — вичи лугьуз, ада вав доскадал кхьиз
тадай.
Насруллагь муаллим чахъ галаз тамуз фидай, къуьнел кьуна, кГарасарни гъидай; ам регъуьзни фидай, ада
маларни хуьдай, таре гудай вахтунда, вичин тембек
куьтягь хьайила, чакай сад вичиз тембек гъизни рахк>рдай ва хтайла хабар кьадай:
— Жибинда шумуд пеш тунват1а, дуьз лагь!
— Валлагь Насруллагь муаллим, гьич са пешни.
— Са пеш тур, артух тамир... Зани базардай гъизвайди я, е.
Чна Насруллагь муаллимдиз тарарин к1аняй кГватГнавай, марфари чуьхвена лацу авунвай к1ерецар гъидай.
Жибиираваз.
— Маншаллагь, — лугьудай Насруллагь муаллимди.
- Куьн пагьливанар я хьи! •—Ахпа къачуна са къван,
.п, к1срецар нез, ацукьдай дак1ардин вилик ва чнани
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ада тапшурмишнавай шиир хуралай чирдй(й. Рик1ел
аламани, гьик1 чирдайт1а? Ст1ал Сулейманан шикил
авай чин ачухна, «Дагъустан» шиирдинни Ст1ал Сулейманан шикилдин арадавай сачин фан пад акъудна,
фу нез, сив к1евна, ван акъуд тийиз к1ерецар хаз, к1ерецар хаз тежезвай рушар патални савкьватар яз, хвехвер ракъурдай.
Шибил Шабан! Вуна Хелеф халудин рушаз, заз вун
к1анда, лагьайла, ваз Хелеф халудин руша гьихьтин
жаваб ганайт1а рикЛел аламани?
— Зун ирид стхади! авай са ва\ я, чир хьананн? —
лагьана ада ваз экъуьгънай ва ахпа ам шехьнай.
Гуьгъуьнай вуна ада^ са шиир кхьенай ва зи рик1ел
алама: «Гуьзел Тамум... эгер вун заз гъуьлуьз атайт1а,
за ваз къизилдин къаравут бахшда» — кхьенай на шиирдин эхирда.
.;, И чар к1елайла Хелеф халудин руш пехъи хьанай,
агьузар ацалтна шехьиз, ада чар Насруллагь муаллимдив вуганай. Насруллагь муаллимни кап-капуз яна
хъуьренай ва гьа юкъуз ви чар вири катрамаканвийриз
машгьурнай. Гуьгъуьнай вирида вун гъил кьаз акъвазардай ва минетдай:
— Чан Шибил Шабан, а ви къаравутдин са к1вач
це, за ваз зи рушар вири гуда.
А чар Насруллагь муаллимди гилани вичин сандухда хуьзва, лугьуда. Насруллагь муаллимдин чкадал маса кас хьанайт1а, низ чида ваз гьикьван ягъунар кьадай
тирт1а! Насруллагь муаллим тир ман, ч1ем алай фу
хьтин!
уГатуз катрамаканвияр к1валахал фидайла, Насруллагь муаллим абурун к1венк1>ве жедай. Чнани, Шибил
Шабан, абуруз, векьер ядайбуруз яд тухудай, гьардан
бир векьни ядай. Садра гьава михьиз ифена, тарараллай пешерни вири агъуз куьрс хьана, шуьткьуьзвай са
юкъуз, алук1на вичин шт1еп1илдин перемни, акьахна
хъархъун таран аск1ан хилел (им вирида а тарак ял
язавай вахт тир) юзуриз хел, леле авуна, вичин лацу
хуруни ахъайна, яваш-яваш манидал илигнавайла, вуна, Шибил Шабан, Насруллагь муаллим ацукьнавай
хел кГаникай кьуна, эч1ягъиз башламишнай. Насруллагь муаллимдини, п1ап1русдай гумар акъудиз, билбилдиз элкъвена, мани лугьуззай:
Чан кьакьан дагъла-а-ар...
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На лугьудай Насруллагь муаллимдин рик1елай вири
дуьнья алатнавай, туьтуьн дамарар дак1унна, ада вири
къуватдивди гьарайзавай:
Чан кьакьан дагъла-а-ар...
Гьа вахтунда, Шибил Шабан, вуна гагь агъуз, гагь
виниз юзурна, юзуриа, эхирни, садлагьана хилез са
къвалахъ рум ганай. Садни акунай чаз, Насруллагь
муаллим, яд авай квар хьиз, лумп1 авуна, хилелай агъуз
аватна, шт1еп1илдин перемдинни са пай хилек галк1ана
цавама, са пай Насруллагь муаллимдихъ галаз санал,
чилелла.
— Кьве перем! — лагьанай Насруллагь муаллимди
к1вачел къарагъна. — Сад Шибил Шабаназ, муькуьди
Мансураз! Ура! Чан кьакьан дагъла-а-ар...
I Вун Бакуда, зун Махачкалада авайла ва чун садлагьай
сеферда гатуз Катрамакандиз хтайла, чун Насрул лагь муаллимди къунагъламишнай. Милица Шихнибини
чахь галаз авай. Амни хуьруьз хтанвай мугьман тир.
Насруллагь муаллимдин кЬвале са аялни авачир, и кар
чаз аламат хьапвай. Бес Насруллагь муаллпмдиз са
ц1иргъ аялар авай эхир, ибур гьиниз квахьна? Вири санал? Чна кьведа са кило къенфетарни къачунвай. Къачуна къаравутдаллай назбалишар гадарна рухунал,
Насруллагь муаллимди эвел вун ацукьарнай, ахпа зун,
эхирни милица, Шихниби. На милица Шихниби рик1елай ракъурна тахьурай? Вад йисуз дяведа хьана, дяведай хтайдалай кьулухъ къанни вад йисуз милица хьайи
ва лап кьуьзуь яз, пенсидиз экъеч1дайла ефрейтордин
звание къачур ва катрамаканвийри «чи маршал» т1вар
эцигнавай Шихниби! Монголдиз ухшар Шихниби! Гьамиша кис жедай, чара касди хабар такьурт1а, вичи садрани, садазни са гафни тагьлудай Шихниби! Рик1ел
хтанани?
И Насруллагь муаллимдин аялар вири санал гьиниз
фснват1а, хиялиз Шихнибидикни къалабулух акатнавай.
Милица тушни? Чна вуч фикирзавайт1а гъавурда акьур
\ьиз, бирдан Насруллагь муаллимдн азербайжан ч1алалди кьве гаф лагьана:
— Чих ушакьлар!
Акуна чаз, дак1аррай авадарнавай пердейрин далуч,ихъай, столдин к1аникай, кроватдпн к1аникай, цлан
шкафдай... пурт! пурт! пурт! пурт! — авуна, хкадар жез,
чун ацукьнавай к1вал аялрив ацЬша.
Мои семеро братьев, лезг. яз.
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— Ибур за гила низамда хуьзва, — лагьанай Насруллагь муаллимди. — К1вализ мугьман атайла, за,
экъеч1 аялар, лугьудалди ибуру ван сес акъудзавайдн
туш. Азербайжандал лагьайла яб акалда, муьт1уьгъ
жеда, лезгидал лагьайла •—муьт1уьгъ жедач. Чидач вуч
аламат ят1а... Кьнл акъатзавач зи...
— Низам авачнр чка барбат1 хьурай, — лагьанай
милица Шихнибпдини. Гьина хьайит1ани эвелни-эвел
кТанчавайди низам я...
— Аку-у, маршал,--лагьанай Насруллагь муаллим
ди. — Заз килш, пуна а куь нитамар аипхъ тур... Вупп
ja\i> я б акала.
— Лагь, чан Насруллагь муаллим.
— И бац1иди вичин гардан ат1ут1 лугьузва
Акуна чаз, чуп авай к1вализ са бац1и атанва. И чун
гужа-гуж экъеч1ай пехърен гурарай иниз и бац1п гьикТ
экъеч1на?
— ГъвечГи я, чан Насруллагь муаллим, — лагьапа
милица Шихяибиди.
— Маршал — лагьанай Насруллагь муаллимди.—Вун
къанни вад йисуз низам хвена пенсидиз фидайди заз
чида... Къе зи ученикар заз мугьман хьанва... Низам
1 ьак1 хуьдани?
-— Гъвеч1и я, чан Насруллагь муаллим.
— Маса зат1 тахьайла бес вучда, к1вал ч1ур тачьай
кас?! Амни иналлай Хелефа гайиди я.
— Башуьсте, чан Насруллагь муаллим! Исятда!
— Аялар! — гьарайнай Насруллагь муаллимди. —
Чк1ул жагъура, аялар!
Гьа гаф сивяй акъатзамазни аялар чи винел к1ват1
хъхьана ва гьа гаф лагьана куьтягь хьунни — квахь
хъхьана.
Рик1ел хквезвани, Шибил Шабан?
Насруллагь муаллимди лагьанай хьи, жува таре
гайи ученикни, жува цайи къелем са гафар я. Вуна
цайи къелемди бегьер гуз, адакай зурба тар хьанвайдн
акурла ваз гьик1 жеда?
— Жаваб ие, маршал, — лагьанай Насруллагь муал
лимди.
— Заз чидач, чан Насруллагь муаллим... ну, шад
жеда ман...
— И Мансурни Шибил Шабан зи тарар я.
- За жуван уьмуьрда са касдинни хатур хайидн
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Насруллагь муаллим, — лагьанай Шихнибиди. — Садрани зун инсафсуз кас хьайиди туш...
— Дуьньядал виридалай багьа зат1 вуч я, лагьайт1а,
ам инсаф я.
— Дуьз лугьузва Насруллагь муаллимди, — тестикьнай Шихнибиди.
Шибил Шабан! Гьа аял вахтара хьиз цавай мадни
гъетер авахьзава. Къабустан-бадин пашман ва гьа са
вахтунда игитвиликай тир манияр радиодай гузвай зегьметдин манийри эвезнава. Чунни къушари, лифери, чубарукри эвезнава. Абур элкъвена гьамиша хайи кьаиДавай мукариз хквезва, вун ваъ. Зунни хквезва, анжах
профотпукс къачурла.
Исятда Степан халуни Катрамакандай куьч хьанва.
Лугьунрай ада Дербентда муаллимвиле к1валахзава.
Степан халу катрамаканвийри садрани рикГелай алудзавач. Степан халудиз к1вал эцигдайла хьайи мел рик1ел
аламани, Шибил Шабан, мел?! Гьатнай чун хуьруьн
агъа кьиляй вини кьилиз, ахпа хтанай чун хуьруьн
муькуь пел кьуна, вини кьиляй агъа кьилиз! Гьардан
гъилени, инидин хъукъванвай са лаш аваз, кииД авай
гьаятда кицД гатаз, чна гьарайиз, вири катрамаканвийриз хабар ганай:
— Истипан халудиз к1вал эцигзава! Пака жемятар
гьанал жедайвал я! Квез рик1елай ракъур тавуна ша
лагьанва!..
Садбуру чаз къенфетар ганай, садбуру какаяр, са
масадбуруни — кандуда хвенвай к1ерецар.
— Къуй Истипанан мехъер тир гьисаб хьуй,—лугьудай вирида, — и мукьвара, мумкин я, мехъерни жеда...
Къабустан-бадини Идрис халуди Степаназ к1вал
эцигун патал лап амач лагьай чка жагъурнавай. А чкадин иервилин сад лагьай лишан квекай ибарат тирт1а
рик1ел аламани, Шибил Шабан? Степанан к1вал кьве
чуьхвер таран арада жезвай. 1Степан халуди, шаксуз,
чуьхверар дигмиш хьайила, гьар пакамахъ вичин къавалай хъипи чуьхверар к1ват1ирвал тир... Ч1ахма чуьхверрин кьве тар тир абур, гьар йисуз гьар сада са араба
чуьхверар гъидай! Дигмиш хьайила чна юзурдай абур,
юргъ хьиз авахьна, тарарин к1анер, мес хьиз, чуьхверар
жедай. Каларра эцигиз, т1анурда, къаварал рагъ гуз
■Л*
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кьурурдай абур. Щиргъера туна кьурурдай. Кьуьд хьайила, к1вализ атай мугьманрин жибинра твадай, суварриз недай, Къабустан-бади абурув чайни хъвадай.
Гила а тарарпп Степан халудиз бахшзавай. К1ват1
хьанай пакамахъ катрамаканвияр — къужаяр, къарияр,
жегьилар, шалвар алачир аялар, ламарни,
шурк1упт1арни, дапаярни, ц1егьерни, киц1ерни, гурц1уларни... На лугьудай накь нянихъ чна ибурузни эверна вай. Эверайбур анжах к1валел к1валахиз жедайбур тир
эхир! Ибурукай виридакай инал атана вучзава? Мад
киц1ерикайни данайрикай к1вал эцигзавай чкадал гъана вучзавайди я, я чан стхаяр! Са фикирдай зат1 тушни?
Ваъ, вич лугьумир, чина ихьтин адетар авай кьван!
Далдам-зуьрне ядайла, к1валин иесияр гьиниз физ
хьайит1а, лам тир, цДегь тир, бац1и тир... абурни вири
гьатдай тир кьван иесийрин гуьгъуьна, ва къведай тир
мехъерик. Чаз чина ихьтин к1валахар авайди хабар тушир, далдам зуьрне алай мехъсрар жезвачир, эхир,
гьавиляй! Им садлагьайди, кьведлагьайди—Степан хал)дихъ галаз аквадай гьаларай виридаз дуст жез к1анзавай. Вучиз лагь ман! Вучиз лагьайт1а Степан, мукьва бур дяведа кьена виридалай бедбахт инсанрикай са ин сан тир. Ахпани, ам патай атанвай къарнб инсан тир,
тек инсан тир, мугьман хьиз тир. Эвел заманда катра маканвийриз урусар пис инсанар я, лагьана ван хьанай,
амма гила чпин вилералди аквазвай хьи, урусар пис
ваъ, лап вижевай инсанар я. Дяведилай виликан, дяве дин йисарин, гьак1ни гуьгъуьнин са шумуд йисан вахтунда катрамаканвийриз урусар лап хъсандиз чир хьанвай, гьак1 хьайила абуру вири урусриз ийидай гьуьрметар са Степаназ ийизвай жеди.
Икьван ч1авалди варлу, хъсандиз алук1навай, яшайишдилай рази тир, кьамал пи алай урус акур са катрамаканвини авачир.
Икьван ч1авалди урусдин патай шайт1анчивал акур,
фитнечивал акур, мискьивал акур са катрамаканвини
авачир. Аданни катрамаканвпйрин дердер-гъамар,
суварар ва шадлухар сад тир.|Гьак1 хьайила Степан халудиз кьве чуьхвер таран арада аск1ан к1вал эцигзавай,
гьак1 хьайила адан к1вал эцигзавай мелезни вири катрамаканвияр атанвай. Ч1ехидалай гъвеч1идалди. Итимарни, дишегьлиярпи, аяларни.
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Хеб тук1ун ва алажун гьа исятда зуьрне далдамдин
ван хьана, дагъдай хтанвай Мурадхап халудин хиве
гунвай. Ам малар тук1вадай ва алаждай еке уст1ар я,
лугьудай, Шибпл Шабан! Хслеф халунн мелез хтанвай.
Хтаначирт1а, Степан халу ннжиклу хьун мумкин тир.
Хелеф халуди цал эцигзавай уст1ардив, керпичар, налчух вугузвай. Абурун патав акъвазна, зуьрнсчидини
башламишнавай, чамар гьалдай макьам ягъиз. Рик1сл
хкваш, Шибил Шабан... Мурадхан халуди чуьхвердин
1аракай куьрспавай хеб алажзава, тек зуьрнени ц1егьрен хам акьалжнавай далдам хъиткьин жезвай, руша рпни папари синерилай сииерал фидай шл авазрал
нлигпавай, бармак гьачаднн кук1вал эцигнавай Хелеф
халудин келледи (ч1ар фенвай) шуьшеди хьиз ц1арц1ар
гузвай, к1валел кьуд кас уст1арри к1валахнз, садаз акуна, муькуьдаз аквадалди цлар виниз хкаж жезвай.
— Хелфедди-и-ин!— гьарайнай Мурадхан халуди
зуьрне далдамни, дишегьлийрин маниярни кис хьайи
арада. — Иниз килиг, Хелфеддин!
f Хелеф халуни муькуь инсанар вичнз килигзавайдн
акурла, Мурадхан халуд i вьчпн капуп ю . ь з а т эцпгпавай дурк1ун к1ерецдин хвех хьиз, сивиз гадарна ва са
шумудра жакьвана, туькь^ьнна тунай.
— Ви сагълугъдай, Хслфеддп-и-ин!—гь"райна лагьа
на Мурадхан халуди.
Килигна-килигна адаз, эвич1на цлалай, Хелеф халуди вичин къуьнер агажна, кьве гъилни саиач вилик кьуна, Къабустан-бадиз лагьана:
— Идав и хуьр беябуриз тамир, ч а и Къабустан!
И патай атай урусди вуч лугьуда?!
Аквадай гьаларай и Мурадхан халуди гьамиша чиг
як нез ва гьа идалди дамахиз и Хелеф халу михьиз би(арнавай. Жемятри башламишна Мурадхан халуди са
мус ят1а, са гьинал ят1а са нихъ галаз ят1а гьуьжет
\ьана, ц1ийиз тук1ур гьапаандин дурк1унарнн рик1чи-мизчимиз гьик1 т1уьнайт1а ихтилатриз. Рик1ел алама-ни,
Шибил Шабан?! Чаз акьван ч1авалди инсанди чиг як
неда лагьана ван хьаначир. Чун къах хьана амай. i
Гьа и арада, жемятри Мурадхан халудин гьунаррикай
нчтилатардайла, чукурна чи патав атай Хелеф халудин
■ гллри лагьанай хьи, Пайкар баде къавалай аватнава.
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•ЧIередал акъвазна, тияндавай яд гадардай арада, Хе леф халудиз эверай сесинал, ам Мурадханаз килигна
кьван ва адаз Мурадхана дуркIун тIуьрвал акурла,
галтадарна вегьей тияндавай цихъ галаз санал, вични
агъуз аватна кьван! Ам гьаятдал кIватIнавай самарал
аватнавай ва ада са гъилив къвал кьуна, муькуь гъIЫ
метIелай алтадиз, са низ ятIа къаргъишарзавай:
— Ихьтин жанавурдал а хипер тапшурмишнавай куь
идара къени кьий, пакани...
Са гагьда зуьрне далдам кис хьана, хъуьрейбурни
хъел атайбур сад-садак акахьна ва эхирни Пайкар бадедиз са ни ятIа тессллияр гана:
— Айиб ава-а-ач, айвапдикай аватун, къавалай аватун къарийрин адет я, къарияр гьакI лигим жезвайди я...
Къив гуз, зуьрне далдам мадни худда гьатна, перизадайри Катрамакандин вили, михьи, цавара лепе гуз,
Степан халудин кIвализ гьа и юкъуз пакьвни гудайвал
хьана.'Садбуру лагьана хьи, цлар кьурун тавунмаз
накьв гун хъсан туш, амма гзафбуру маса фикир лагьана: куьн гьахълу я, эгер и кIвал кьакьан кIвал хьа найтIа. АскIан кIвал гьа са юкъуз эцигна, адаз накьвни
гуз жеда, адак рак дакIарни кутаз жеда. ИкI мадни
хъсан я, вучиз хъсан я лагьайтIа, са юкъуз эцигна
куьтягьай, цлар марфадик жат тавур кIвале ламар,
къирхаяпьар... гьич са гьашаратни жедач...
— Я стхаяр! Я жемятар! Зун сувагъчийрпн брига
дир жезва! — гьарайна Насруллагь муаллимди садлагьана. — Эгер къе са кIвал сувагъни гана кумягьиз тагайтIа, зун мад Насруллагь жедач! — ахпа ада кьуд
пата вил экъуьрна, гьарай хъувуна:
— Школникрикай са десте гадаяр зи патав!
Хкажиз туна шалварар метIерилай внниз, чун, са
вад-ругуд гада, Шибил Шабан, чунай Насруллагь муаллимди палчух гьялна кIанзаваи вире.
КьецIил кIвачер, на лугьудай вергерн кузва. ЭрчIи
кIвач акъудайла чапла кIвач палчухда акIидай, чапла
кIвач акъудайла эрчIи кIвач.
— Лигим хьана кIанда, товарищар, лигим, —лагьанай Насруллагь муаллимди. — Керпичар атIудай пал
чух колхоздин яцари гьялнани? Гьялна. Исятда, чан б*
лаяр, яцар арабадик ква, къуй куьн жунгавар хьуй, вердиш хьухь! Ахпа квекай гьикI хьайитIани яцар жедай38

ди я . Кнсз кпекай генерал ар жедай \ып м.;ш А
виле дIам!
Гьатнай чун сад-садан гуьгьуьна, ^.чк'ынчIаи чун
и вире, ктад хьанай чи шалварарни, неремарни. Юкьвак
кьван кьарада хьанай чун! Вични гьихьтин кьарада?!
Кендирагъ хьтин. Акунриз мум хьиз аквадай, амма кендирагъдилайни писди тир, виртIеднкай хьиз чIунар
хкатдай кьарада! Чаз чун чир хъижедачир. Хъуьреп
жедай чун, гьа кьарада акIана амуььан чкадал, тск туьк келле-келледизни ядай чна! Гьун бес, жунгавар
туширни? Насруллагь муаллимни са яргъи тIвал гъиле
кьуна, вирин къерехрилай элкъвез, палчухда акIана
амукьзавайбурун къуьнер ягъиз ва гьа са гагьда зарафатарни ийиз:
— Вун и Истипаназ кIвал эцигдайла икI кьенвайди,
пака колхоздин арабадик гьикI жеда?! Гьи-и-иш!
Са арадилай Насруллагь муаллимди чав перемарни
хтIуниз тунай.
I Эверна зуьрнечидизни далдамчидиз, лагьанай хьи,
а куьне язавай зегьримар туьнт макьамар инал, и зи
жунгаврин патав ягъа!"Къуй ибурун иви пфирай! Макьамар ягъун, товарищар, регьят кар я, амма ам низ язаватIа чир хьун, четин кар я!
Зуьрнечидини далдамчиди башламишнай кьуршахар
кьадан макьам ягъиз! Па л>гьудаи, чаз чкваз-акваз
дакIуннай чи мускулар, чакай гьардакан са пагьливап
хьанай.' Гагь са къуьн вилик ийиз, гагь муькуь къуьн
вилик ийнз, хуру ацIай нефес къачуз, гIишпкай гьекь"дин ккIалар аватиз, акваз-акваз чна 11а Iчухдин вир
гьялна куьтягьнай.
— Во-о-гьа-а-аI — гьарайнай Паср\.и,агь муаллим
ди. — И Пилидии жунгав гьим хьурай? Валлагь заз
куьн чир хъижезмач!
ЭкъечIна чун виряй, кагнай булахдал, къайи цяй
чуьхвена, яру газарар хьиз хьана, чIехибурун патав
хтайла, ктуна вичин вилик, Степан халуди чухвапай чу и
къажгъандин патав. Къабустан-бани ацукьпавай анал,
Хелеф халуни ацукьнавай, председатель IIдрис хал^нп.
Абур са пад михьиз канвай канабдин куьгьпе рухунал
ацукьнавай. Вични са кIусни хъуьтуьлди тушир, аксина, кьул хьиз мягькемди тир. И рухунал ацукьунилай
векьерал ацукьун виш пай хъсан тир.
Акъудна къажгъандай са ятур якни сщигнай чи ви39

лик, гьардаз са кур шурвапи. Са пад канван рухунал
ацукьнавай чна, чIехибуру лугьудайвал, бисмиллагьни
лагьана, кьуна гъиле цIакул яна хьрак чранвай чими
фан са пад, куьткуьннай чна ам шурваднз, тIуьнай чна
стIал амай кьван шурвани, адаз куьткуьннавай фуни,
жакьванай чна ятурдин кIарабни, тIуьнай чна мадни
Хелеф халуди гайи ширдан-мирдапни, хъванай чна гьарда мурк хьиз къайи са цIиб ядни, гьа са юкъуз яцIуни
хьана, къуватлуни хьана, 'къарагънай чун кьул хьтин
рухунилай.
Къарагъна рухунилай, къуьнер юзурна, акъатнай чун
деминиз. ЧIаганай чун михер хьиз! Хъиткьинзавай зуьрне-далдам! Шибил Шабан! Насруллагь муаллимди чун
гьардан са гьил кьуна, деминиз гьикI акъуднайтIа, чна
дуьз зур сятда гьикI кьуьлернайтIа, чаз къив гьикI гуз
хьанайтIа, кап гьикI ягъиз хьанайтIа, рикIел хкваш,
Шибил Шабан! А кьуьл аварбур чун тушир... кьуьл
авурбур сифте сефер цав акур катран шарагар тир, абуру вили лепейрин синерал хкаж жез, чеб катран шара гар тирди гьисс ийиз, сирнаварнай.
— И кьуьл авур аялрикай газетдиз кхьин тавуна
жедач! — вири санал и гафар лагьай касдихъ элкъвена.
Буйругъ гайи хьиз, садлагьана. Къалабулух «ваз, са
гьихьтин ятIани аламат хьайи хьиз!
На лугьудай рагъ авай цавай ккIал-ккIал хар къванай, на лугьудай межлисдавай гьар са касдин винелай
са леген мурк хьтин яд иличнай, чи мехъер, чи мел, чи
зуьрне, далдам, чн «Перизадаяр», чи зарафатар, чи рахунар... вири къана, чи сесерни кваз дегиш хьанай. Са
хейлин вахтунда са касдайни са гафни акъатначир ва
эхирни Насруллагь муаллимди а гафар лагьай касдиз
нкI жаваб гана:
— Вун хвашкалдн чан стхадин! Лагь ви чандиз вуч
кIандатIа! Багъишламиша, лагь вп ширин чандиз в\ч
кIандатIа... Вун мухбир тушнп?
— Зи чандиз са ратарни руфунар какахьнавай шиш!
Ваз зун чидай хьтинди я хьи!
Шибил Шабан! Вунани за гьа арада гагь шапкайрпв,
гагьни перемдин ценеривди гьекьер михьзавай. РикIел
хквезвани? Чун кьведни Насруллагь муаллимди мухбир
лагьай и касдиз мягьтел хьана килигнай. Чаз ихьтин
зурба мехъер, шадлух, чкIулди хьиз атIай ам вуч инсан
ятIа чириз кIанзавай. |Чун адаз акьван килигнай хьи,
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вил мичI тийиз, ятIани чаз адай са аламатни акуначир.
Адан са гафуни, адан садлагьана пайда хьуни, чи хуь руьн инсанрин кефияр дегишарунин себеб вуч тиртIа?
Адан аламатдин къуват гьина чуьнуьх хьанвайтIа?
Гьа и арада акунай чаз, Идрис халуди Къабустапбадин япал вуч ятIа кушкушзава ва ахпа ван -сес алачиз са патахъ пад гузва, кьулухъ вил ягъиз катзава.
Амма адавай са акьван яргъаз катиз хьаначир./Мухбирдиз ам председатель тирди чизвай жеди, гьавиляй, теспача хьана, ам Идрис халудин гуьгъуьна, чун лагьайтIа
вири санал адаз вичиз килигна. РикIел аламани, Шибил
Шабан, а мухбирдин чинар нер алай, ахьтин нер алай
хьи, адаз килигунивай килигиз кIандай. На лугьудай
нер ваъ, гуьнедин синел тум чилиз яна ацукьнавай тарта кпцI я. Мухбирдин вилерни шуькIуь, гъвечIибур тир.
Гзаф сад-садав агатнавай. ЧIулав, зурба спелри сив
михьиз кIевнавай. Чин рикIел аламани? Чун кIвале чи
самовардин къвалаз килигдайла а мухбир рикIел хквез,
хъуьредай кьван вуч тир! Акунар анихъ акъвазрай, ада
вичин ширин чандиз ратарни руфунар какахьнавай са
шиш кIанда лагьайла, чахъ лап хъуьруьн акатнай.
Акатнайни? Чи юргъунвални акъатнай. Вични вичин
ширин чандиз кIанзавай шейэрни сад хьтиибур тир ман!
Мухбир низ акур тир? Газетрай ван хьанай.
/ Атана, варар ахъайна, Идрис халудиз рекьел экъечIиз
кIандай арада, мухбирди садлагьана чукурна, Идрис
халудив агакьарна, чина хъвер аваз, адан гъиликай
кьуна куьгьне дустуни хьиз, ам суфрадин патав хкана,
вичин портфель алай чкадал ацукьариз чалишмнш
хьана.
— Аку Идрис халу, — лагьана ада. — Я за вун галачиз са кIус як недач, яни са хупI ички хъвадач. Зун иниз
инал вун ава, лагьана атанвайди я, тахьайтIа зи инал
вуч авайди я? Ваз зун туна катиз кIанзаваз тахьуй?
(Идрис халуди къуьнер агажна, гардан кIирна, адай
гаф акъатнач ва ада эхирни, садлагьана низ ятIа гьарайна, са халича гъиз туна, са столпи, стуларни гънз
туна, недай шейэрни, хъвадайбурни гъиз туна. Ахпа
мухбирни, Степан халуни, Насруллагь муаллимни внч,
кьилди са таран кIаник ацукьна.
— Ажеб хъсан чкадал ала к\ь хуьр, — лагьанан
мухбирди. Ада нера тIуб экъуьрна алава авуна: Вуч гуьлуьшан чка тушни? — Ада къултухдай са тет41

радни къелем акъудна.'—И суалриз жавабар гьазур
ая, Идрис халу, ахпа зи рикIелай алатда... Ви бубадин
тIвар, ви тIвар. Вири халисбур. Вуна прсдссдатслвиле
кIвалахиз шумуд йис хьанва, куьне хуьзвай мал къарадин кьадар. Рекъемар. Шазан йисуз, цIинин йисуз...
Шумуд бригада ава... гьар бригадада шумуд кьил ава...
Гьикьван нек маса гана кIанзава, гьикьван як маса
гана кIанзава. НскIедин ягълувилин кьадарни абизателна кхьена кIанда, ваз муьтIуъгъ са нехнрбандин ва
я са чубандин тIварни яхъ, за адан шикилни газетдиз
акъудда.
Идрис халуди чина биришар тупа ва язухдиз кьил
галтадна.
— Ваз минет хьуй, и кIвалахар вири бухгалтердиз
чидайбур я, гьадавай хабар яхъ. Чубан лагьайтIа, инал
Мурадхан алазва, гьадакай кхьихь.
— Ада фермадал кIвалахиз шумуд йис я?
— Дидеди хайи йикъалай... Фермадал лагьайла...
Хиперив хьана...
— Дяведани хьана хтананн?
— Ваъ. Дяведиз ам тухванач.
— Вучиз?
— КIвачер какурбур я... Халатда, лугьуда.
Мурадхан халудиз и гафар ван хьана ва ам сив ахъа
хьана, вичин еке сарар экъисна, эвел катрамаканвнйриз,
ахпани мухбирдиз килигна... вилерин кIаникай килигна,
садра агь чIугуна.
Мухбир лагьайтIа, садлагьана кIвачел къарагъ хъувуна ва вичин портфелдай фотоаппарат акъудна, Мурадхан халудин патав атана.
— Огьо-о-о! — гьарай акьатна адай. — Вуна икьван
парталар вучиз алукIнава. я залумд хва? Вахъ гуьлле
акачдайвал туш хьи! Вун икI гьикI къекъвезва? КIани
кай алай рехи перем туна, амайбур внри хтIуна... Пи неяр...
Зурзун акатна, кичIез-кичIез, внридалай винслай
алай чухва, адан кIаникай алай хилер галачир кIурт,
адан кIаникай алай сун жигет, адан кIаникай алай персм,.. са-сад хтIуниз, чилсл эцигзавай Мурадхан халудиз килигзавай Насруллагь муаллимдн кьил галтадизгалтадиз лагьана:
— ЧIул ахъаймир, кIвал чIур хьайи кас... Шалвар'
тур...
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Перемдин хилевдн гьскь михьпа, къуьпср агажна, 1 ;п ь
идаз, гагь адаз килигнз, гъил-гъилел алIадиз ва гьамиша сарар экъисиз, Мурадхан халу мухбирдин вилик
акъвазна. ЧIагана акъвазна.
— Эвелни-эвел жуван уьмуьрдай са интересшж
суьгьбег ая, — лагьана мухбирди. — Заз герек я...
Мурадхан халуди вичи шаз ваъ, адалай вилик йисуз
са хипен кицI, пехъини хьанвай ва къудурмишнн, гзаф
зурба са кицI гьикI кьенайтIа лагьана. Мухбирди ада вай вучиз кьенайтIа хабар кьуна.^Мурадхан халуди жаваб гана хьи, а кицIи са хипен гардан атIанай, а кицI
пехъи хьанвай.
— Ихьтин ихтилат кхьена виже къведач, — лагьана
мухбирди, — са маса ихтилат ахъая.
— Валлагь, исятда маса ихтилат рикIел къвезвач, ■—
лагьана Мурадхан халуди мадни гьекь михьна, — са
маса сеферда ихтилатда.
Мухбирди Мурадхан халудин гънле чилеллаи чумахъ
вугана, адан бармакни дуьзарна, адан перемдин хевни
винизна, адан цIвелерни эвягъна (вичин рекъинив) ахна шикилар ядай аппаратдал тIуб туькIуьриа, икI
лагьана:
— И къацу вил хьтин чка аквазвапи, гьа иниз ки лигиз хьухь! РацIамар акI агажмир, я залумд хва! Се киндиз килиг, ваз аждагьан аквазвач! Кьил агъузми р,
я залумд хва! Гила цавун юкьваз килигзава гьа -а! Са
тIимил агъуза! Агъуза! Вилер акI экъисмир, я стха!
Ви кIвал чIур хьуй ви!
Мухбир мадни атана Мурадхан халудин патав ва
адан кьил вичиз кIандайвал туькIуьрна, а паталлайцур
къалурна, гьа цуриз килига, лагьана, яргъал къакъатна, мадни аппарат Мурадхан халудал туькIуьрна.
— Гила хъвера-а! Хъвера! Ваз хъуьрез чидачни,
кIвал чIур хьайи кас! Садра хъвера тIун! Мурмурармир!
Хъвера! Хъвера-а-а! Валлагь халис сев я!
Мурадхан халу чашмиш хьанвай ва гьавиляй ада
вичизни хабар авачиз, садлагьана мез акъудна, ахпа
сив ахъайна, са гагьда гьа икIа акъвазна.^Эхирнп вичел
хъуьрезвай инсанар акурла, вич внчел хтана, ада кьилеллай бармак хутIунна, вири къуватдивдп чилел гьалчна.
Гьалчна чилел бармак, ада вуч ятIа лагьана, амма
инсанрин хъуьредай ванцин гъиляй адан гафар садазни ван хьанач.
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Мурадхан халуди тадиз вмчин парталар кIватIна,
къужахда кьуна, жемят сскин хъхьайла парталар чи лел зхцигна, са гъилив бармак кьуна, муькуь гъил вилик авуна, виридаз ван жедайвал гьарайпа:
— Хъвера-хъвера-хъвера! Зи нефес кьунва... ида,
хъвера!!!
! Мурадхан халудихъ акьван къалабулух акатнавай
хыI, ада вичин парталар терсина алукIиз башламишна
ва адалай бугъ алахьзавай.
— Ихьтин къелет мад хъувуртIа зи буба вак хьуй,—
лагьана ам къажгъандин патав ацукьна. — Валлагь чан
хкуддай... Хъвера-а-а!
— Гила куьне, играми Степан Семенович, — лагьана
мухбнрди, — зи са кьве суалдиз жаваб це.
Чун вил мичI тийиз Степан халудиз килигнай. Яраб
а мни Мурадхан халу хьиз, чашмиш жедай жал?
Мухбирди вичин дафтардин цIийи чин ахъайна ва
чарарцн арада кьарадай ятIа, фитедай ятIа хьанвай са
пеш туна. Ахпа ада гъиле къелем кьуна, Степан Семеиовичалай са вил аладарна. Ви рикIел а югъ гьихьтинди тиртIа аламани, Шибил Шабан?
Дагъларин кьа'кьан, кьецIил кукIушрилай темпел I сипел цифер галчIур жезвай, амма Катрамаканднн вили
пава элцифай рагъ авай. Пакадин югъ умун жедайди
хабар гузвай гуьлуьшан рагъ. Са нин пунадал ятIа хиперини кIелери гьарайзавай ва чи субайрин кIвенкIве
жедай шиш крчарин лацу кьунар гуьнейрин пелериз
экъечIзавай, Катрамакандин къуза патавай гьамга булахри шуьшейри хьиз, экв гузвай...
Степан халудин кIвалин патав кIватI хьанвай вири
катрамаканвийриз са дерт авай: и мухбир лугьур за лумд хва ииай мус алатдатIа? Абуруз манияр башламишиз, межлис-мехъер хъийиз кIанзавай, амма мухбир
хъфин тавунмаз жуьрэт ийиз жезвачир. Вири кис хьанвай. Мухбир лагьайтIа, Степан халудиз килигзавай.
— Буюр, Степан Семенович, — лагьана мухбирди.—
Куьн ина гьикI къаршиламишнатIа са кьве гаф...
— Зун катрамаканвийри чпин хвавиле, стхавиле
кьабулнава, заз кIвал эцпгнава, зун абурулай гзаф рази
я. Кьадарсуз рази я, — Степан халуди вичин чIарарилай
гъил алтадна, пIапIрусдайни гумар акъудна, ахпа ви
чин цIвел чухвана. Адак гьич са кIусни къалабулух
квачир.
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— Куь уьмуьрда гьихьтйн дегишвилер хьанватIа са
кьве гаф...
— Зун Псковдай я... ана дагълар авач, исятда зуи
дагълара ава, заз абур гзаф хуш я. Ахпани, дяве же далди зун кьецIи тушир, гила зун кьецIн я...
— Чухсагъул,— лагьана мухбирди дафтарда к.\ьниарна ва сад-лагьана Мурадхан халудиз гьарайна:
— А на гъида лагьай ратарин шиш къвезвач хьи,
я сев стха!
Эхирни акуна хьи, и мухбирдин фикир къе инлай
алатун туш, катрамаканвийри башламишна Степан халуд ин кIвализ чпин савкьватар гъиз. Мухбирдинп
а савкьватар кхьиз башламишна вичин дафтарда. Гзафбур и кардал нарази тир. Амма мухбирдиз нивай вуч
лугьуз жеда?
Сада са хеб, сада са цIегь, сада са мес, сада са
юргъан, сада хъуьцуьган, сада са перде, сада са текне,
сада са саф, сада са еб, сада са гичин, сада са квар,
сада са фирчин, сада са кIар, сада са цIиб, сада са си ни, сада са хунча-шураяр, птикар, са чанта, чахмах,
гуьлуьтар, сада са дасмал, сада са саж, сад са леген,
сада са афтафа, сада са тиян... Чи Къабустап-бади са
кул ни вичи раснавай са кьеб гъанай. Мурадхан халуди
гьерен зурба крчар гъана, айвандин цлал алкIурна,
Идрис халуди къавал акьахдай са гурар гъана, им,
лагьана, вичин патайни я, колхоздин патайни, мегъуьн
кIарасрикай авунвай эбеди гурар я.
Насруллагь муаллимдин папа са куьгьне рух гъана.
Акьван куьгьне тушир, кIвалин чиле тахьайтIани, айванда экIя ийиз жедайди тир. Ам ада вичин гъиливди кIвалин чиле экIяна. Бес чна вучнай, Шибил Шабан? Чна
кьведани санал къула цIай авунай ва Степан халудин
кIвалин гурмагъдай бурма-бурма гумар акъатиз башламишнай.
Ахпа къавал демернай, кьуьлернай. Къавал тIа ратIарни акIурнай.
Степан вич лагьайтIа, яргъал къакъатна, вичин расу
чIарарилай гъил алтадиз, вири и кIвалахар ахвар ятIа,
гьакъикъат ятIа хиялиз, пагь атIай хьиз, гагь кьам
чухвазвай, гагь цавуз килигзавай, гагьни вичин кIва лиз! Ахпа вирида санал Степанав кьуьлиз тунай! Кьве
гъилни виниз хкажна, чин хъверай ацIурна, Степана
кьуьлнай,—гардан гагь и къуьнел, гагь а къуьнел вегьнз,
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гьамиша санал кIвач гьаЛчпз... адаз катрамаканвийри
хьиз кьуьлнз кIан хьапай. Залум Степан... гьасятда жеч
эхир!
— И кIвализ кимиди са дишегьли я, —лагьанай
Къабустан-бади. — И гаф лагьайдалай кьулухъ виридан арада къизгъин гьуьжетар башламиш хьанай. Садбуру лугьузвай хьи, къуй Степана фена вичиз са матишка гваз хтурай, са масадбуру лугьузвай хьи, герек туш,
нсятда виринра хендеда папар я, гьа чибурукай сад адал
плитIна тан чна, вассалам! Къуй касдиз гьавая зегьмогар, яргъал рекьер тахьурай...

Шибил Шабан! Играми стха, заз акI чида хьи,
уьмуьр вичин гелеваз физвай. Адахъ эвел заманадилай
пнихъ мукьуфдивди ахгармишнавай ва гьамшиа1 яшаЙИШДШI, марнфатдин диб хьапвай къанунар авап. А къанунар чIурзавай гьич са касни авачир, абурал вирида
амалзавай, ва гьавиляй за лугьузва хьи, уьмуьр вичин
гслсваз авахьзавай...
Чубанар чпин яру хъукъвай инидин ва я чумалдин
чумакърал кьару тир.
А чумахърал абуру чпин суьруьдин кьадар кхьенвай.
ГьикI кхьенваз жедайтIа рикIел аламани, Шибил Шабан? Шиш тиедин са къвалал варзни гъед атIанвай
(Катрамакандин чукIулрал жедай эмблема) чукIулдалди чубанри чпин хъукъванвай чумахърал кьацIар атIудай. И къайдада абурал гьерерин, хиперин, цIегьерин,
кьунарин, кIелерин, бацIийрин, ацазвайбурун, чIурубурун... виридан кьадар кхьенваз жедай.
А чумахъар абурун гьисаб ктабар тир.
Чубанри чпин шиш ва миргин хьтин крчар авай кьунаралдини, чахмахдин крчар алай гьерералди дамах дай.
Чубанри чпин тарта кицIералдини дамахдай.
Чубанри чпин япунжидалди ва я бармакдалди санани, садрани дамахдачир.
Чубанри зегьметдин йикъарин гьисаб кьадачир. Хипер хуьн абурун кIвалах тир. Ата бубайрилай амай баркаллу кIвалах.
Гьукуматди чубанрин вири кIани дакIанвилер кьилиз
акъудзавай. Чубанрин аялар институтриз, техникумриз,
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пешекарвилин мектебриз гьахьдайла, абур патални
регьятвилер яратмишзавай. Абур чубанрин балаяр тирдп
рикIелай ракъурзавачир. Хипери чпин кIани кьадар, жедай кьадар кIелер хазвай ва чубанри абурувай артух
кIелер хун истемишни ийизвачир, ахьтин фикир чубанрин кьилизни къвезвачир.
Виридалайни гзаф чубанрин рикI алай кIвалах мугьман кьабулун тир.IПунадал патан кас атайла, абур
акьван шад жедай хьи, абуру атай касдиз чпин гегьенш,
жумарт рикIерин вири няметар ачухдай. Чубанри чпин
натав атай кас гъил ичIиз рахкурдачир, адав я са цел
ниси, я са цел мукаш, я са кIел, я са гурцIул... са вуч
ятIани чпин патай савкьват вугудай.
Гьа икI Катрамаканда уьмуьр вичин гелеваз фидайла, бирдан Катрамакандин цавун юкьни-юкьвал, вичнн
алахьай гуьлуьшан юкъуз са цIайлапан янай. РикIел
аламани, Шибил Шабан? Мурадхан халудин шикил газетдиз акъатнавай. Мурадхан халу са сятда гьа санал
акъвазна (суйди тухвана) газетдиз килигнаи. Ам къвала
гъуд эцягъайлани вичел хтаначир. Ахпа вич вичел хтайла Мурадхан халуди вичин чумахъ чиле акIурна, алукIнай адал вичин бармак, элкъвез вичин бармакдилайни
чумахъдилай, къив гуз, кьве гъил лекьрен лувар хьиз
ахъайиз, кьилелай бугъ алахьдалди кьуьлернай. 1 Ахпа
ада макьам дегишнай: са гъил спелдал, муькуь гъил кьамал эцигиз, хкадарнай, акI хкадарнай хьи, са арадилай
адай гьекь авахьзавай. Хипериз, и аламатдикай кичIе
хьанай, лугьудаДВекь тIуьн акъвазарна, кьилер хкажна,
мягьтел жез, абур Мурадхан халудиз кнлигнай, 'амма
абуруз квекай хабар авай?
Вири катрамаканвияр Мурадхан халудин шикилдиз
гьейран хьана килигнаи. Ам шикилдай гзаф яргъариз
килигиз аквадай, амма адаз вичиз чизвай хьи, шикил
ядайла, мухбирди адав Хелеф халудин цуриз килигнз
тунай. Шикилдин кIаникайни са шумуд цIар кхьенвай:
«Яру партизан» колхоздин кIвенкIвечи чубан Мурадхан
Алигьажиев. Баркаллу чубанди алай йисуз гьар са виш
хипен кьилиз вишни къад кIел къачуда лагьана гаф
ганва».
РикIел аламани, Шибил Шабан? Чун Къабустан-бади гьар гатфарихъ гьар зулуз пунайрал ракъурдай ва
чнани чубанриз алакьдай куьмекардай: хуьряй абуруз
нродуктар гъидай, абуруз кIарасар хадай, абурун куьгь-
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не парталар хкана, абур патал дегишлухдин парталар
тухудай.
РикIел аламани, Шибил Шабан? Айгъур алажайдалай кьулухъ и Мурадхан халу чаз дакIан тир, амма
газетдиз шикил акъатайла, чаз адакай регъуь ятIа,
кичIе ятIа... са гьикI ятIа жедай, вучиз лагьайтIа, гьар
ннн хьайитIаии шикил ктабра, газетра тежедайди чаз
малум тир.
СтIал Сулейманан шикил, Хуьруьг Тагьиран шикпл
ктабда авай, вучиз? Вучиз лагьайтIа, абур шаирар тир.
Шаирар хьанвай. Шаксуз Мурадхан халуни са затI
я, тахьайтIа адан шикил газетдиз акъатдачир.
Шикил газетдиз акъатайдалай кьулухъ Мурадхан
халу Катрамакандай кумайрал гьикI хтанай? ЦIийи
бармак, цIийн чекмеяр, цIийи китель алукIна... хурудални са медаль алаз.
Хелеф халуди фус ацалтна кьил галтадзавай. Гьяз
къвезвачир адаз и кIвалахрикай са кIусни. Мурадхан
халуди и кар кьатIанвай ва Хелеф халудин хъиляй ада
внчин жибнндай агъдин яйлух акъудна, гъиле кьуна, са
гагьда Хелеф халудиз килигна, уьгьуь яна, ахпа адалди
нер михьна, секиндиз яйлух кьуд къатна, жибинда хтуна,
кис хьана, мадни Хелеф халудиз са вил янай, рикIел
хквезвани, Шибил Шабан? Акунай хьп, впчикай юлдашриз хъел къвезва, ада вичи-вичикди мурмурнай:
— ЦIару кицIпи и дуьньядал са югъ такуна рекьидай туш... Хъиткьинзава... Куь шикил янач лугьуз за
вучда?.. Куь хъиляй зун а Москвадиз гьикI фидатIа аку
куьне...
Са Хелеф халуднз ваъ, муькуь чубанризни адакай
гьяз къвезвачир. Чубанар адет яз, санални, садрани гаф
рахадачир. Абурухъ ата бубайрилай инихъ бине хьанвай къанунрин ктаб авай: хипери гьикьван кIелер хайнтIа вири саламатдиз хуьн, хиперилай гьикьван сар
тваз хьайитIа, вири гьукуматдиз маса гун...
Мухбирди чубанрин къанундал ягьанатнавай, атабубадилай амай къанундал. Мурадхан халу и кардал
шад хьанвай. На лугьуди икьван чIавалди чубанри кIелер чуьнуьхзавай ва я рекьизвай, гила Катрамакандиз
Мурадхан тIвар алай са зурба пак кас пайда хьанвай,
ада вич виридаз чешие къалурзавай... Чубанри вирида
кьилер галтадзавай.
'
—■ А хъархъун балабан хьтин мухбир акурла ял
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кьур, Москва акурла ви гьал гьикI жеда, залумд хва1>—
жузуна Хелеф халуди.
— Гила зун вердиш хьанва, — лагьана Мурадхана.
Ахпа вичи алукIнавай цIийи парталар хтIунна пунадик туна, куыьнебур алукIна, ада са затIни тахьай хьиз,
секиндиз ихтилатиз башламишна:
— Аппаратдин къацу вилиз килигдайла рикIелай
хъуьтуьлвал фенай, алатай кар я, гила за дуьз лугьун
квез... А къацу виле са вуч ятIа ава жеди...
Шибил Шабан! Чун пунайрал алайла райондай чIехи ксар
атайвал рикIел аламани? Няниз мукьва, суьруьяр
уьруьшрай хтайла. Атанвайбурун арада гьа чаз акур
мухбирни авай. Гила адан вилерал айнаяр алай. Атан вай муькуьбур вири лацу якIарин инсанар тир, вирини
рикIиз чими, цIийи парталар алай, атирдин ни къвезвай
инсанар. Ихьтин инсанар жедайди ни хиялнай? Сив ахъа
хьана килигнай чун абуруз. Абурун пIузарарни кваз назик, пIинияр хьиз ярубур тир! Гъилер лагьайтIа, на
лугьудай якIукай ваъ, живедикай я, гъиле кьурла кьацIуз,
цIраз кичIе жедай. Абуру чав са-садав гъил вуганай.
Чубанарни вири кIватI хьанай пунайрал. Им вуч хабар
ятIа чирна кIанзавай. Садлагьана икьван инсанар вучиз
атана акъатнаватIа? — хиялзавай вирида. Мадни дяве
къарагънаватIа? И садрани чинриз атана акъат
тийидайбур, садлагьана са рамаг атана акъатунин себеб
вуч хьуй? Атанвайбуру гьелелиг чи кицIерин тарифар завай.^КицIери лагьайтIа, чошн кьилер вилик пацарал
эцигна, мугьманриз хъел аваз килигиз, чубанри чпиз
квет мус гудатIа, гуьзлемишзавай.
Ахпа мугьманри башламишна чи кефияр-гьалар хабар кьаз, гьикI дуланмиш жезватIа рахух лугьуз. Са
кимивални авачиз хьана, вири лап вижеваз дуланмиш
жез хьана, хабар кьунни еке кIвалах я, чухсагъул!
Куьн атунин асул себеб лагь, стхаяр. Абуруз Мурадхан
халуди хиве кьунвай мажбурнама гьикI кьилиз акъудзаватIа чириз кIанзавай. Кьилиз акъудиз жедайвал яни,
гьазур хьанвани?.. Гьайвандаррин вилик гзаф еке везифаяр акъвазнава, лагьана.
Абур рахадай арада чубанри пунайрин вилик кьуд
кIанчI эцигна, абурун винелай лит экIяна, мугьманрикай
садазни такур, цIийи жуьредин стол расна. Мугьманар
гьа и столдихъ ацукьарна, абур чебни, къаншар пата
къванерал ацукьна.
4 Мои семеро братьев, лезг яз.
49

Шибил Шабан, вунни зун виридалай вйлик ацукьнай.
Къванерал бармакар эцигна, чун чи бармакрал ацукьнай. РикIел хквезваниР'^Мухбир, чаз чидайди, гьа сифтедилай, мадни Мурадхан халудиз вил мичIиз, вичин
чIехи тIуб тик кьаз, хъуьрезвай. Ахпа гафни талгьана,
агатна ам Мурадхан халудив ва вичин кьватIидай илан
хьтин са затI акъудайла, Мурадхан халудин вилер
экъис хьана.
— Буюр, чна гаф, кIвенкIвечи чубан Мурадхан
стхадиз гузва, — лагьана ада иландин кьил хьтинди садлагьана Мурадхан халудин сивив агудна.
Акуна чаз, Мурадхан халудин пелез мадни тупIартупIар гьекь акъатнава. Туьдни кьурана, сурлумпI
инихъ, гадар жезва! Мадни вичи-вич квадариз тIимил
ама и Мурадхан халуди...
Адан вилер иландин кьил хьтиндал алкIанвай. Им
вуч хьурай? Язух къвезва чаз идан, амма сакIани куьмекиз жезвач чавай идаз. Гьа и арада, бахтунай хьиз,
Идрис халуди лагьана хьи, чпи са гъвечIи собрание
ачухзава. "Райондай атай са кас рахадайла, мухбирди
Мурадхан халу динж туна, Мурадхан халуди сив ахъайна, неф,ес къачуна.
— Играми чубанар, — лагьана рахазвайда. — Къе
чун патал гзаф шад гогъ я. Чун квехъгалаз икI, чин-чинал гуьруьшмиш жезва, им тIимил кIвалах туш... Заз
къейд ийиз кIанзавайди куьне, хипехъанри, еке агалкьунар къазанмишун я. Хипехъанвал Катрамаканда йигин
еришралди вилик физва... Куь хиперин кьадар хьиз,
куьне гьукуматдиз маса гузвай некIедин, сарин, якIун
кьадарни артух жезва. Квез баркалла!
Адалай гуьгъуьниз Идрис халу рахана. Эхирни Мурадхан халудиз гаф гайила, чубанри башламишна зарафатариз:
— Са кфил ягъа, Мурадхан!
Мурадхан халу чIарни юзуп тийиз ацукьнавай. Ада
мухбирди вичин сивив агудай иландин кьил хьтиндакай
фикирзавай жеди. Ахпа акуна чаз, ам къарагъна, литин
столдин патав фена, Рахаз кIанзава. Чубанрин вилик!
Вири кис хьана, вил мичI тийиз килигна Мурадхан халудиз. Ламраз дуьз гьач лугьуз тежедай Мурадхан речь
рахарвал я! Яб акала! Яб акализ хьана чубанар, амма
Мурадханай гаф акъатиз хьанач, сивни ахъайнава ида,
вилерни мичIиз, ахъайзава, амма са гафни акъатзавач...
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— Билбил хьиз рахазва, Мурадхан, — лагьана ни
ятIа.
Мурадхан халу вич-вичел хтана, ада гъутуз са уьгьуь
яна, гьа уьгьуь ягъай капашдивни гьекь михьна, чуьхуьзвай хьиз, гъилер сад-садалай алтадна, эхирни зурзаззурзаз, икI лагьана:
— Вуч хъуьрезва куьн? Гьуьн? Гьун? Гьан? Хвешхвешар акатна... Гьуьн? Гьун? Гьан? —■ кис хьана, ада
гужуналди давамна. — Пехил я ман! Агьа-ан, гьа Месковдиз зун гьикI фидатIа аку...
ИкI лагьана, чандиз регьят хьайи хьиз, ада сарар
экъисна ва хъуьрез-хъуьрез хтана, ам вичин бармакдал
ахцукьна.
— Эл-ле-ле-ле! — гьарайна Идрис халуди. — Им вуч
лагьай чIал я, я стхаяр?! Атайбурун вилик кьванни беябурмир ман чун! Хъша, рахух, Мурадхан! Элкъвена
хъша, Мурадхан! Зун нивди я?!
у Мурадхан халу мадни кIвачел къарагъаила, чубанри
лагьана, хьи, и мелайикдиз ухшар Мурадхан рахадайла,
билбилар кис жезва, адан бубани гьа ихьтин камал
эгьли инсан тир. КIвачел къарагъай Мурадхан лу-урп
авуна ахцукьна. Ада гьа ацукьай чкадилай вири къуватдивди гьарайна:
— ГьикI лагьанатIа, гьакI ийида за... Вассалам, шут
тамам!
— Я чан стхаяр, — лагьана Идрис халуди. — Я чан
стхаяр, са кIус низам хуьх ман! И тIул мус хкатда кве кай?! Мадни са кас рахух!
— Зун рахада кьве гаф! — лагьана мухбирди вичин
тIишни, сивни какурна.
— Шибил Шабан! Вунни зун нефес къачун тийиз
мухбирдиз килигнай.
— Зун, юлдашар — чубанар, мухбирни я, шаирни...
ун, за Москвада кIелна хтайди я... Шаирвал, эхь... Заз
и Мурадхан стхадиз бахшнавай са шиир кIелиз кIанзава... Куьне ихтияр гайитIа...
Катрамаканда чан алай шаир низ акур тир? Чаз виридаз чан алай шаир аламатдин са затI хьиз чидай тир,
вич лугьумир, ратаринни руфунрин шиш кIандай, вични
самавардин къвалай аквадай хьтин са кас я кьван шаир!/Чун вири ида вуч лугьудатIа хиялиз къах хьанвайла, мухбирди явашдиз са гъил вилик авуна, вилер Мурадхан халудаллаз а гъил садлагьана виниз хкажна.
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Мурадхан, Мурадхан, игит Мурадхан...
Вун дидеди игит яз, хана, Мурадхан!
ИкI лагьана, ада айнаяр алудна, кьил тик кьуна, вичин чIарарилай гъил алтадна, ацукьнавайбурулай виридалай са вил аладарна.
— И гьамиша чахъ галаз авай, кIвачерни какур, дяведизни тефей Мурадханакай игит мус хьана, я стха,
мухбир? — лагьана Хелеф халуди кIвачел къарагъна.—
Им ваз са суал. Жаваб це.
— Залум Мурадхан... вун игит тирди низ чидай? —
лагьана ни ятIа ва бирдан чубанар вири санал акI
хъуьрена хьи (Мурадхан халу вични) на лугьудаи дагълар уьцIена. Им гзаф хъуьруьнал рикI алай няни тир.
И мухбирдини лап шитзавай, валлагь! Мурадхан дидеди
игит яз хана... Чубанар, лап аждагьанар хьиз хъуьренай,
стха. Вучиз лагьайтIа, и дяведизни тухун тавур, кIвачер
какур, набут, гатун цикIизни кIуртар алукIдай Мурад
ханакай Махачкаладай атай шаирди игит ийидайди низ
чидай? Игит зарафат гаф тушир, чубанриз, гьар са касдиз игит лугьун адет хьанвачир. Райондай атай мугь манарни чина хъвер аваз шаирдиз килигнай, амма абур
хъуьреначир. И чIехи къуллугърал хьун са акьван хъсан
кIвалах туш жеди, Шибил Шабан, ахьтин кIвалах вазни
заз кьисмет тахьурай, хъуьруьн къведайла инсандивай
хъуьрезни жедач. Пехил туш зун ахьтин инсанрал, чубанрин вилик гьа чубанар чеб хьиз дагълар юзадайвал
хъуьрез тежедай!
Райондай атайбуру чи Къабустан-бадикай фермадин
заведиш авунай.
— Хипехъанвал мадни кIвачел къарагъарна кIанда,
— рахай-рахайда гьа и гафар тикрарнай.
Гьа и нянилай башламишна, чунни гьамиша хиперин
суьруьйрихъ галаз санал, гагь Мугъанда къишлахдал,
гагьни Катрамаканда, яйлахда жезвай.
Чна гьикI кIелдайтIа ви рикIел аламани, Шибил
Шабан? Чна рекьера кIелдай. Рекьера лагьайла, балкIандин юкьвал. Пунайрал. ЦIун патав, къванцел ва
я кIанчIунал ацукьна. Ва гьа и къайдада кIелай таре
чи рикIелай садрани алатдачир.
*
Чахъ ктабарни дафтарарни къелем твадай мишин
чанта авай. ЦIегьрен хамуникай цванвай ва са шумуд
йисуз целце амукьай нисидин ни къведай чанта. РикIел
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аламани, чна а чантадал хипер ацадай, чантадикай кур
ийидай ва бугъ алахьзавай, винел каф алай хипен
некIедив фу недай. ВиртIедилайни ширин фу.
Чи чантада Катрамакандин авазар ядайкфил жедай.
Чахъ суьруьяр авай — лацу, чIулав, цIару хиперин
суьруьяр, абуруз чи кфилдин чIал чидай.
Чахъ тарта кицIер авай, абуру дугъри инсандиз ампдачир.
Чахъ чахмахдин крчарин, тум далудавай гьерер авай.
Чахъ лацу крчарин, гьамиша чина кус авай, мегни
лацу, вилер цIару, тумуниз пудра звар гана жедай, чуру
метIерив агакьдай, вичикайни гьамиша ктIай цIвегьедин
ни къведай, такабурлу кьун авай!
Чна чи чахмахдин крчар авай гьерер ккIурдай ва
абуру яргъай этана, па-а-анхъ! авуна келле-келледиз
япьайла, абурун крчарай цIверекIар акъатдай.
Чна гьерни кьун садрани ккIурдачир, вучиз лагьайтIа, ккIидайла гьерез мензил герек жедай, кьуназ ваъ.
Чна гьер гьерехъ галаз ккIурдай, кьун кьунахъ галаз.
Чубанриз ата бубайрилай амай ихьтин къанунар авай.
Чи лацу кьунан гарданда гьамиша куркур жедай .
Чун адал балкIандал хьиз акьахни ийидай. Лацу кьун
чи виридан дамах тир. Ам гьеле бацIи тирла, адан
крчар чими фан арада туна, хъуьтуьларна, звар гана,
чубанри чпиз кIандайвал элкъуьрнавай. Суьруьдин кьадар артух хьана кIандайвал гьар са чубандиз вичин
суьруь гуьрчекни хьана кIандай.
IГьерер твадайла, чубанри абурун юкьварал сун башкIулар тадай. Амма хиперин юкьварал са башкIулни
тадачир. Къунаринни юкьвар твадачир, амма цIегьерни
хипер хьиз, михьиз твана, кьецIиларна ахъайдай. Чубанрин, катрамаканвийрин адет — абуру эркеквилиз
ийизвай гьуьрмет тиртIа, тахьайтIа эркекдан къаматдиз
къудратлувал гун тиртIа?.. Шибил Шабан! Чун Мугъанда дагъларихъ гъариб жедай. Жедайни? Дагълара
амукьзавай чи катрамаканвияр лагьайтIа, М|угъандавай
чахъ гъариб жедай. Чун Мугъандиз гьикI рекье гьатдайтIа рикIел аламани, Шибил Шабан? Зунни вун ваъ,
виря чубанар санал. Серкерди яна хипер гимредиз, рекьиз экъечIиз са югъ амаз, башламишдай абур гьисабиз.
Къабустан-ба ацукьдай бередин вилик, Мурадхан
халудихъ галаз санал, гьарма са къванцел ва абурун
арадай хеб акъатдайла, вич-вичикди гьисабиз ва Iьар
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сеферда цIуд тамам хьайила, абурукай сада, гагь-гагь
кьведани санал гьарайдай:
— ЦIуд! ЦIу-у-уд!
Ахпа абуру гьарда вичин гъилевай хъукъванвай чумакъдал са кьацI атIудай. И кьацIар алай чумакъ абурун гьакь-гьисабдин дафтарарни жедай, бухгалтериями.
Са йикъалай эцигдай хучарарни литер балкIанрални
ламарал ва гьатдай чун руг винеллаз, кьибле патахъ
рекье. Хучаррин са хиле гурцIулар жедай, муькуь хиле
бицIи- аялар. КIватI жедай чIехидалай гъвечIидалди
катрамаканвияр вири санал ва вирида санал чубанар
Мугъандиз рекье твадай. Дагъларай эвичIдай чун дерейриз, дерейрай кIамариз. Къубуйрилай алатиз,
экъечIдай чун шегьре рекьел, гагь муькъверилай,
гагь ракьун рекьерилай алатиз, гьафтейралди жедай чун
рекье.
Мугьанда чна дул къачудай ва гатфарихъ элкъвена
мадни хкведай чун чи масан дагълариз ва кфилринни
кагьулдиз ампдай тек кицIерин ванцел, хиперинни кIелерин сесерал, са гьинал ятIа, са ни ятIа ядай тфенгдин
сесинал, Катрамакандал мадни чи ата-бубайрилай амай
ранг хквез, Катрамаканда куьлуь къванерилай башламишна Шагь-дагъдин къудратлу ва цIарцIар гузвай
кукIушдалди, вири-дуьзенар, тепеяр, дереяр, дагълар,
кьвалар ва рагар, Самурдин, чи хайи чIехи вацIун гургурар, акваз-акваз, лезги авазрив, лезги гьайбатдив,
лезги къудратдив ацIуз. Садбур чилер тIимил ава
лугьуз пашман жедай, катрамаканвияр лагьайтIа, чилер
гзаф ава лугьуз. Гзаф яргъариз экъечIзавай чубанар!
/Гьа яргъариз фида лугьуз, гьа яргъарай хкведа лугьуз,
абур фидайлани хкведайла Катрамаканда халис сувар
жедай. Гатфарихъ чубанар къаршиламишиз катрамаканвийри чпин зуьрнеярни далдамар худда твадай. Анжах са зуьрнейрални далдамралди ваъ, абур катрамаканвийри эвел замандин вирида санал лугьудаи ва лугьудайлани дагълар юзадай къудратлу манийралди къаршиламишдай! Насруллагь муаллимди гьатта мектебдай
са десте аяларни гъидай ва чи дустари, чина хъвер авай
гадайри, яру парчайрал какур гьарфаралди кхьендай
лозунгар виниз хкаждай: «Куьн хтана — рагъ хтана, чи
играми чубанар, ура-а!» Лозунгар цавуз хкажиз, абур
чубанрин вилик къведай, ва атана агакьна, чин-чинал
жедайла, (кIантIа пуд чубан хьурай, Насруллагь муал 54

лимдиз къайгъу тушир) Насруллагь муаллимди вичин
вири къуватдивди гьарайдай:
— Яша-а-амишра-ай Катрамакандин чубана-ар, ураа-а!
—■ Ура-а-а-а! — тикрардай са десте аялри вирида
санал ва вилик кьилевай хипер кхунна, кьулухъ катдай.
Ахпа Катрамаканда зуьрне-далдамдин, чIагъандинни писпидин, къаргъудинни кфилдин ван гьатдай. Чубанрив ял ягъиз туна кIанда лугьуз, хиперал хуьруьн
гадаяр ракъурдай, амма са йифиз хуьре акъвазай чубанар пакамахъ фад къарагъна, къуьнер агажиз, сад-садан гуьгъуьна гьатна, мадни дагъдиз, хиперал рекье
гьатдай.
— Ана гадаяр ава, кьве юкъуз хуьре хьухь, я Хелеф!
— Ваъ, чан стха, ина кьарай къведач.
— Вунни хъфизвани, Мурадхан?
— Ина рикI акъатда, ахвар къведач...
Шибил Шабан! Чазни ахпа хуьре кьарай къведачир,
чунни гьамиша кIелерихъ галаз жедай. Чаз абурун язух
къведай. Вучи-из? Вучиз лагьайтIа, чан стхадин, абурун
аял вахт гзаф куьруьди жедай. Са шумуд югъ! Ахпа
абурун къайгъуяр башламиш жедай. Татугайвилер, жафаяр, гьижранар, кашар, мекьер, къаяр. Гьавиляй, абурун аялвилин, гьа са шумуд йикъан хурамвални, зирингвални гуьзелвал вуч тир! Шибил Шабан! РикIел аламани, чун сифтедай кIелер гьикI къугъвадатIакилигдаи.
Мягьтел хьана килигдай. Абур чпин дидейрихъ,
цавухъ, чилихъ, гьар са валахъ, гьар са къванцихъ, чпин
хъенерихъ галаз... куьхъ галаз хьайитIани къугъвадай.
Катдай кIел дидедихъай, катдай ва дидедик, сиве
къацу векьин пеш аваз, теспача хьана акъвазнавай дидедик къалабулух акатдай. Адаз акI жедай хьи, вичин
бала катна дуьньядин а кьилиз акъатда, амма са ара дилай, хьел хьиз, кIел дидедин патав хкведай ва башлам'ишдай адан сивиз теменар гуз, гьа идалди, на лугьудай, кIеле вичин дидедиз икI лугьузвай: «Зун къугъвазвай, чан диде, минет хьурай, багъишламиша, чан диде,
мад хъийидач.»
Дуьнья гьикьван гуьзел я, гьикьван гуьлуыпан я,
гьикьван авадан я, гьикьван ширин я! Вили цав, махпур
авай чил, цавани умун рагъ... Яшамиш хьухь къайгъусуздаказ... къайгъусуздаказ... къайгъусуздаказ? РикIел
хквезвани, Шибил Шабан, чав кIелер абурун дидейри55

кай чараз хуьз тадай. И кар дегь заманайрилай инихъ
къанун хьанвай. Чаз, вазни заз а къанунар дегишардай
ихтиярар авачир, стхадин. Вучиз лагьайтIа, хипер ацана
кIанзавай. Нек маса гана кIанзавай, адакай чIем ийизвай. КIелери къуй векь тIуьрай, нек ацана кIанда.
ТахьайтIа, хипер куькарна кIанда, кIелерив хъваз туна
жедач. КIелери векь незвани? Незва. ТIуьрай. Чи япара
жедайди гьамиша са ван тир. Сив-сиве туна гьарайдай
кIелерин.
— Бе-е-е-е! Бе-е-е-е! Бе-е-е-е-е!
Абуруз нек кIандай.
Абур чпин дидейрихъ шехьзаваиди чаз чидай.
Чавай кIелериз са куьмекни ийиз жедачир, Шибил
Шабан!
КIелери чпин дидейриз эверзавайди чаз чидай.
КIелериз чпин дидеяр мад нисинихъ аквадай. | Векь
тIуьна, уьруьшдай хтай хипер, гимредал са-сад ацадай ва
ахпа абурал кIелер гьалдардай. Анжах ацан-вай
хиперал. Хиперин хъирхъиш хьанвай мамара са
стIални нек жедачир. КIелерини хипери сада-садаз мез
гудай, виринриз, ахпа мадни, гииле чумакъ авай чуба»ри абур сад-садавай чара хъийидай. Гьа и чара ийидай
арада, дидеди вичин кIелез мадни тади къачуна теме нар гудай, иллаки тумуниз. КIелени дидедин мамарихъ
вири къуватдивди гелядай, адаз акI жедай хьи, вичи
геляна лугьуз, дидедин мамунай нек авахьзавай хьиз.
Адаз диде ацазвайди чидачир.
Гъиле чумакъар авай чубанри кIелер санихъ тухудай, хипер са масанихъ. Мадни чи япара гьатдайди гьа
са ван жедай:
—■ Бе-е-е! Бе-е-е! Бе-е-е-е!
Диде патал шехьзавай кIелен ван.
КIелериз кашни мекь фад чир жедай. Вучиз лагьайтIа, аял вахт, са гатфар тир, амни дидейрикай чара
хуьзвай... Сад зур хипери чпин бала патал нек хуьдай ва
чубанри ахьтин хипериз нек чуьнуьхдай хипер лугьудайРикIел аламани, Шибил Шабан, хипери чпи чпин нек
чуьнуьхдай. Угъривалзавай хипери, гьавиляй абурун
регъуьяр агъадай винел гъутувди ядай. ИкI адав чуьнуьхнавай нек ахъайиз тадай.
Хипер сес акъуд тийиз шехьдай. Абуру у-у-угь, уу-угь ийидай ва абур вилерай накъвар къвез шехьдай.
Гьамга хьтин михьи ва чими накъвар!
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РикIел аламани, Шибил Шабан, садра туьквендин
къене са кило шекердин къимет дуьз чидач лугьуз Зардияна Мурадхан халудиз вуч лагьанайтIа?
— Валлагь 'биллагь и кас хеб я! Лап хъама хеб я!
Мурадхан халуди вуч лагьанай?
— Хеб вунни я, ви бубани! Ви бубадин бубани!
Чан аламаз алажайтIани, хипе вичин сес акъуддач.
Хипери хадайла садазни чир жедач. Жанавурди кьурлани,
хипери ван акъуддач. Адавай гьарайиз жедачни? Бес
ада вичин баладиз гьикI гьарайда?
Эгер хипевай рахаз жедайди тиртIа... Шибил Шабан, заз
чиз, марифатдикай ийидай адан ихтилатрихъ гзаф
кьадар Зардиянарни Мурадхан халуяр патал зурба къимет
жедай. Хиперин нек — маса гузва, хиперин сарни—
твазва, хиперин якни... амма хипери садрани арза ийидач. Абурухъ мажибарни авач. Адан тIварни хеб я...
Вунани за гзаф хиперин нек хъванай, Шибил Шабан! Чаз
чун патал диде эвез авур хиперни акунач, стхадин!
Белки ахпа чир тахьана а хиперин якни тIуьнатIа,
Шибил Шабан! Ахьтин кар хьунилай, чун сарар авачирбур яз халкь хьанайтIа бахтлу жедай, чан стхадин.
Яраб аллагь ахьтин кар жеда жал? Жеч! Шумуд йисар
я, за хипен як незмач. Вучиз ятIа чидани? Гьамиша аял
йисар рикIел хкведа... КIелерихъни хиперихъ галаз
фейи йисарIИсятдани акI жеда хьи, на лугьуда, абурун
нефес, абурун сарар, абурун пIузарар зи хъуькъвехъ
хкIазва...
Чун гзаф бахтавар аялар хьана, Шибил Шабан! Ву чиз?
Вучиз лагьайтIа... чун тамун къерехдавай тар хьиз, гагь
марфадик, гагь ракъиник, гагь юргъадик, гагь жи -ведик
акатиз, гагь мекьи жез, гагь чими жез, гагь гишин ^ жез,
гагь тух жез, цифер авай дагълара квахьай чи диде, ' чи
бахтунин лайла ягъиз, лайла ягъиз хкведай югъ
гуьзлемишиз, чIехи хьана.
Шибил Шабан! Чи дидедилай чи рикIе амукьайди
чигедаллай гелер хьана, стхадин. Чна лугьудай: вахтуникай диде хьана, цIийи кьилелай чун хурай, чи кьисмет
— чи замана я, заманади — 'бахт гурай! Чна заманадин
хурай мам хъвана, Шибил Шабан! Хипен некIедилай
гуьгъуьна. Чун цIайни экъечIна, вацIайни! Азраилдикайни кичIе хьанач, амма гишин амукьуникай кичIе хьана,
анжах са фан вилик кьил агъузна.
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Ви рикIел аламани, Мурадхан халуди цIвелин та рахъ галаз гьикI кьуьлнайтIа? Таралай ваъ, на лугьудай
вичин кIанидалай чархар язавай. АкI элкъведай хьи!
Гъилер ахъайна кьве патахъ, ва ахпа кьве гъиливни садлагьана вичи-вич къужахламишиз, чин хъверай ацIана,
бахтавар яз, вичи вичикди макьамар ягъиз кьуьлнай...
Чун вири мягьтел хьана амукьнай. Хиперни, кицIерни,
вунни, зунни. Газетдиз вичин шикил акъатайдалай кьулухъ и Мурадхан халу садазни чир хъижезмачир май!
На ада мус кьуьлнай, лугьузвани? Шаирди ам дидеди
игит яз хана лагьай йикъан пакамахъ! Виридаз аквазакваз, пунайрин вилик кьуьлнай. Мурадхан халудинрахунарни, къекъуьнарни, акунарни... вири санал дегиш
хьанвай.
Мугъандиз фидай рекье чаз ам гагь чи суьруьдин вилик аквадай, гагь кьулухъ. Гьакьван ам хиперал мукъаят тир! Галатнавай кьецIи хеб ва я хъама вичин кIула
кьуна тухуз гьазур тир! РикIел аламани, Катрамакандай экъечIай пуд лагьай юкъуз, чав гуьгъуьнай къвезвай кьилел лит алай (алачух хьиз) балкIанрин фургъун
атана агакьнай. Ада чун мажбурдивди фургъунда акьадарнай. РикIел хквезвани? Дуьзендин и кьил, а кьил
аквадачир. Чун акьахнай фургъунда. Ахпа? Ахпа стхадин, Къабустан-ба трактористди алдатмишнай.
Заз гила хъуьруьн" къвезва... Фургъун физвай рекьин
эрчIи пад куьлуь къван квай гуьне тир ва а гуьнедай,
аквадай гьаларай хиперни цIегьер фидалди, нехишар
гьатнавай. На лугьудай абур жигъирар ваъ, къветрел
алай нехишар я. Чапла пад лагьайтIа, цан тир. ЦIийиз
гьалнавай цан тир. Гьа икI са пад чIулав кьуьгъвер яз,
муькуь пад — къветрел алай нехишар хьтин жигъиррай
ацIанвай гуьне яз, кис хьана, чун фургъунда ахварал
фидайла, бирдан Къабустан-бади садлагьана гьарайнай:
— Тр-р-р!
' БалкIанар акъвазайла, Къабустан-ба тадиз фургьундай эвичIнай (адан гуьгъуьналлаз чунни эвичIнай) ва
кьуьгъвердинни рекьин арадаваи чIулав сурун патав гвай,
гъилер вилик кьуна акъвазнавай итимдив агатнай: им
вуж хьурай и къариблухда кучуднавай къураба? Бахтсуз, ви хуьр гьинва? Ви ватан гьинва?
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Къабустан-бади чазни вап жедайвал тадиз дуьа авуиай ва и арада, муькуь касди (адал яргъи рав квай
шапка алай) садлагьана Къабустан-бадиз са вил яна,
ахпа тадиз кьве гъилни вичин шалвардин жибинра туна,
вичин чин гуьне патахъ элкъуьрна, цавуз килигна, сив
ахъайна, чаз акваз-акваз, вичин сарар экъиснай. Ахпа
ам (адакай нафтадин ни къвезвай) гагь КъаIбустан-бадиз, гагь суруз, гагьни чаз килигнай, Къабустан-бадизни
адан и кIамашвал такуна тушир, амма ада дуьа акъвашрначир, гунагь жедай эхир!
Эхирни Къабустан-бади вичин дуьа куьтягьна, ва
рацIамрин кьилер юзуриз-юзуриз, — им адаз лап хъел
атанаа лагьай чIал тир, — ада яргъи рав квай шапка
алайдаз гьарай гана:
— Вун нел хъуьрезвайди тир, яда-а?
— Гьи-и-ич... гьи-ич са-адални...
— Вун исятдани хъуьрезвачни?!
— Вуха-а-ахаа-аха! — На лугьудай ам садлагьана
хъиткьинна.
Чна чукурна, яргъи рав квай шапка алайди юкьва
гунай, рикIел хквезвани? Чун ам гатаз гьазур тир.
Акваз-акваз чи кьуьзуь бубадикай ягьанатарзавайдаз
вучдай?
Къабустан-бади адан са я (б кьуна ва япуз звар гана.
— Зи япай авахьзавайди я, чан халу, яб ахъая!—
гьарай акъатнай адай. — Валлагь халу вал хъурезвач.
— Бес вун нел хъуьрезва?!
— Гьич садални... им... им сур туш... инал кучуднавайбур... ракь-макь я... трактордин запчастар я. ГьакI
хьайила...
— Зун ви патав къведайла на дуьа кIелзавачирни?
— Ваъ, чан халу, за инал кучуднавай запчастарин
гьисаб кьазвай, зун тракторист я... и сура са бак салярка ава... вад ачар ава... кьве магъ ава... са ведре ава...
са чарх ава...
Трактористди мадни тадиз вичин гъилер шалвардин
/кибинра туна, чин гуьне патахъ злкъуьрна,сив цавална,
сарар экъисна.
Къабустан-ба лагьайтIа, хейлин вахтунда къах хьапа амукьна, ам гагь лацу жезвай, гагь яру.
Са арадилай ам гафни рахун тавуна фургъунда
акьах хъувуна. Са суткада Къабустан-ба я чахъ галаз,
я масабурухъ галаз, са келимани раханачир. И дуь59

шуьшди ам гзаф сефиларнавай. Чавайни адаз са гафни
лугьуз жезвачир. Вуч лугьудай? Чна адан дерт гьикI
кьезилардай?
Чунни сад-садахъ галаз рахазмачир. И дуьшуьшди
чаз виридаз, бубадизни хтулриз гзаф пис таъсирнавай.
И дуьшуьшди чакай ягьанатнавай, ада чав кIанзни
дакIанз хиялриз тазвай.
И Я5"ьал рекьера, и кьил, а кьил таквадай баябан
дуьзенйухра чи вилик гегьенш дуьнья ва и дуьньядин
сирер ачух жезвай...
Низ чида яргъи рав квай шапка алайда и дуьшуыи
шумуд чкадал ихтилатардатIа? Низ чида ада Къабу-станбадал шумудра хъуьруьнардатIа? Вучиз? Вучиз
лагьайтIа, чи Къабустан-бадиз инсанвал, регьимлувал
къалуриз кIан хьана, амма нафтадин ни къведайда адан
регьимлувиликай ягьанатарна ва гила низ чида, шумудра, шумуд чкадал ягьанатар хъийидатIа?
Къабустан-ба сефил хьанвай. Жедачни бес? Адан чиниз
алчахрин са алчахди тфу авунвай. . / Шуьше гьикI
хадатIа акунани, — гьакI Къабустан-бадин рикIни
ханвай, вучиз лагьайтIа, адаз и сура ва -тандивай,
элдивай къакъатна, бедбахт хьана, ва рекьи-дайла,
хайибур такваз, абурухъ вил галамаз кьейи ин -сан
авай хьиз хьанвай, салярка авай ведре ваъ!
Шибил Шабан! Ваз зун квел мягьтел ятIа чидани?
|3ун жувал мягьтел я, стхадин; яб акала, ваз виликамаз
лагьанай хьи, зун чи куьгьне кIвалин къавал акьахайла,
дуьнья шад сесерив ацIанвай. Дуьз лагьайтIа, абурай
михьиз кьил акъатдачир, а'бур гзаф авай... Зун а йифиз
са виляй чи аялвилин йисариз килигнай, муькуь виляй
къенин йикъариз... ва гьа са вахтунда зи бейнида чи аял
вахтарин ййсарин шикилар, Катрамакандин чилин гамунал са устIарди дуьшуьшдай ятIа, вучиз ятIа, рикIе лай алуднавай, амма къе абур а гамунал чарасуз герек
тир шикилар тирди лугьузвай... На вуч лугьуда?
Вун зи гъавурда акьазва жеди. Зун чи идарадин
багъда чи дахдиз эцигнавай гуьмбетдин виликни фенай
Ам гьа виликдай хьиз, хияллу яз ва чина кус аваз
акъвазнава. РикIел аламани, адан винелай нуькIвери
чархар ядай ва ам кьацIурдай... Чаз и кардикай дерт
жедай ва чун гуьмбет аквадай чкадал фидачир. И се ферда зун адан патав са хейлин вахтунда акъвазнай.
Адан винелай, шалмандал экв гузвай лампа алай ва за
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къизилверекьдин гьарфаралди кхьенвай чи дахдин тIвар
кIелнай. Адал чи фамилияни, дах, Ватаидин дяведин
игит тирдини кхьенвай. Зун сефил хьана, а къванцин
аскердиз килигнай, Шибил Шабан. Вучиз сефилдиз? Вучиз лагьайтIа, чун гъвечIи чIавуз, чи дуст аялри, вирида
адаз чи буба лугьудай. И къванцин аскер чи буба тир!
Амма чна гьамиша бубадин гьижран чIугунай, чун гьамиша бубадихъ магьрум хьанай, амма садрани, санал ни, и къванцин аскерди чакай садни къужахда кьуначир,
чи кьилелай гъил алтадначир, чи гъиле фу вуганачир.
Чи дах Псковдин чилел кучуднавай, амма чаз садазни адан сур акунач, абур са шумуд виш кас санал кучуднава, стхавилин сурара, абурун сурарал гьамиша
цуьквер эцигзава, абурухъ хъсандиз гелкъвезва...
Къванерикай бубаяр жеда лагьана ни фикирнай, чан
стхадин?
Гьич са аялдизни «и къванцин аскер ви буба я»,
талгьурай.
Ваз Къабустан-ба садра кьванни а къванцин аскердиз килигиз акунайни? Заз акуначир.
Ада чаз садрани чи дахдикай ихтилатдачир. Хабар
кьурлани.
Къабустан-бадин рикIе вуч аватIа садазни чир жедачир. Адаз гзафбуру лал кас лугьудай.
Адакай трактористди ягьанат авурлани, гьакI хьанай.
Ам кьве юкъуз раханачир. Пуд лагьай юкъуз, гьинал,
нихъ галаз раханайтIа чизмани?
Ракьун рекьин эрчIи патавай аскIан кIвал рикIел
хкваш.
— Тр-р-р!— авуна Къабустан-бади балкIанар акъвазарнай. И кIвалин патав, аквадай гьаларай, йиф
акъудна кIанзавай. Гьа и кIвалин мукьув чи суьруьяр
акъваз хьанай. |Баябан дуьзенда, лацу чинал алай чIулав хал хьтин тек кIвал, на лугьуди, исятдани зи вилерикай авайвал карагзава. Дехмедин къавал са итим
экъечIнай, килигна чаз, ам гьа пайда хьайивал, сад лагьана квахьни авунай.
Къабустан-бани чун адан варарин (пехърен цIамарикай авунвай са затI тир ам, гьа варар лагьана
тан чна) вилик акъвазна, гуьзлемишнай чна, акваникас
мус экъечIдатIа лугьуз, амма ам бугъ хьана, квахьна вай.
Къабустан-ба виридалай вилик акъвазнавай ва
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муькуь чубанарни, суьруьяр кицIсрал тапшурмишиз,
кIвал галай патахъ къвезвай.
—• Алигьажи-и-и! Яда-а-а! — гьарайнай Къабустанбади пуд лагьай кжъуз, дехмедин вилик.
— Къвезвайбур ятIа ша! Ша! — гьарайнай шимедин
дехмедин гьаятдай. Юкь какур ва гьамиша Къара Жа баран аялрикай рахадай кьуьзек рикIел хкведани, Шибил Шабан?
— Агьаа-а! Куьн я хьи! катрамаканвияр я хьи! Къабустан я хьи! — гьарайнай ада чун гьаятдиз алатайла.
— Зи кIвални, зунни зи чанни, зи... вири квез къурбанд
тушни?! Ша кван! Ша кван!
Вич лугьумир, адаз Къабустан-ба хъсандиз чизвай
кьван!
Низ чидай кьван Алигьажи вуж ятIа! Къариблухдин
тек пачагь!
Къванцин зурба кIвалер акваз вердиш чаз, шуькIуь
тIваларикай авунвай адан дехмс акурла, ва кьил агъуз
авуна айвандик фейи Къабустан-бадин бармак къавук
галукьдайла гьикьван аламат хьанай!
Дехмедин юкьни-юкьвал са дестек янвай. КIвалин
цларивай серкеринни чичIекрин, кьурай чуьхверрин
цIиргъер куьрсарнавай. Чун вири ада канабдии рухунал
ацукьарна, ахпа ам садлагьана раханай:
— Пагьливанар хьтин гадаяр аку тIун! Гьайи-иф!
♦Куьн зи патав гатуз атайбур тиртIа за квез кIандай
кьван хутар гудай! Па-агь! Гьайи-иф!
Ахпа ада Къабустан-бадивай чи тIварар жузунай.
Килигна чи чиниз, Шибил Шабан, вилер мичIиз, ахъайиз, чина хъвер туна, са шумудра кьил юзурна, эхирни
рази хьана, Къабустан-бадихъ элкъвена, икI лагьанай:
«Ибуруз на мсхъер ая, Къабустан!-»
Къабустан-бади вичин шаламар хутIунзавай. Алигьажиди чи.зегьле тухузвай и арада гена хъсан хьанай, Хелеф халу атана акъатнай.
— Саламмелек, Алигьажи! — гьарайнай ада ракIарай кьил туна. — Ваз Советрин гьукуматдикай хабар
авачни, залумд хва, залум! Ихьтин имаратар жедани?!
Ваз мадни эвел замандин хузайин хъижез кIанзавани,
залумд хва?!
—| Эгье-е-егье-е-е, — авуна Алигьажи аял хьиз хъуьренай ва Алигьажиди Хелеф халудив гънл вугай арада,
зунни вун садлагьана къудгъун хьанай. Вучиз лагьай62

тIа, чи кьулухъай, цлай хьиз, аялди гьарайиз башламишнай:
— Ни-и-иси-и! Нимси-и! Нимси-и-и! Нис-си!
Къудгъун хьана кIвачел къарагъайла, чна чи кьулухъай, цлай авадарнавай (а чIулав хьанвай ж унадиз
гьа перде ла^ьана тан чна) перде хкажайла акунай чаз,
месерин арадай кьил акъудна са аялди гьарайзава.
Хелеф халуди кьунай а аял вичин къужахда ва башламишнай адан кьакьан пелен тарифариз:
— Пелен кьакьанвал аку-у, идакай чIехи алим жедайди я...
Алигьажиди вуч жаваб ганайтIа рикIел аламани,
Шибил Шабан?
— Эгье-е-егье-е, — авунай Алигьажиди. — Хелефани лагьана гьа-а... Пелелди хьанайтIа... И агъа станцидал заз са чир-хичир ава... Ада лагьана, вичиз кьве
гада авай, кьведанни пелер кьакьанбур тир... Вичи фикирнай лугьуда, аллагьди зи бахт ахъайна... кьведани
ктаб гъиляй авуддачир, лугьуда... гьажетханадизни
ктабар гваз фидап лугьуда, анани, ацукьна кьведани
ктабар кIелдай, лугьуда... гила садакай станцидал чайчи хьанва, муькуьдакай тракторист... Кьакьан пелер...
— Трактористди цанар цазвани?— бирдан хабар
кьуна Къабустан-бади.
— Ун, цанар цазва, и куьн къвсдай пата.
Къабустан-бадин чина мадни кус гьатнай.
— И ви гададикай алим тахьайтIа ашукь жсдай
хьтинди я,— лагьанай Хелеф халуди. — Ахпа ина са
кар ава... акунар алимдин, тахьурай, ашукьдинбур яз,
вичиз чубандин тIуьнар кIан жен... Нимси-и! Нимси-и-и!
— Ам ада гьакI лугьузвай гаф, — лагьанай Алигьа
жиди. — Аял тушни бес? ТIуьн лагьайтIа, гьич са кIусни фу недайди туш. Анжах кака. Норма. Са кака. Лаз
неда, къиб тада...
— Гьавиляй ширдан хьтинди я, — лагьана на зи
.япал, Шибил Шабан.
Ахпа чаз ам Алигьажидиз станцидал фейила жагъайди тирди чир хьанай.
— Бес диде буба? — жузунай Хелеф халуди.
— Диде поездди яна кьена лугьузвай жемятри, бу
ба низ чидай вуж я, гьинай я? Станцидал тежедай кас
жедани?
И кар чир хьайила а аялдиз гьикI язухдиз килиг63

най! Чна адаз са писнини бахшнай, чи чантайрикай
хкудна кьве киши бахшнай. Чна адаз бармак цун патал са хамни тунай, чна адаз са бацIини ганай.
А дехмеда анжах аялрикай ихтилатар хьанай. М'урадхан халуди вуч лагьанайтIа рикIел аламани? Ви челлай парталар хутIунна, а бур кIвалин са пипIез гадарна, кIвачел алай шал-шаламни алудна, са цIиб ядни
хъвана гъиле са кIерецни вугана, ада лагьанай:
— И Бакидиз фейи зи аял аквадани квез?.. лугьуз ни айиб я...
— Хьайи кар авани? — жузунай Хелеф халуди.
— Хьайи кар авач, амма... кIвализ, зи тIварцIел чар
рахкурнавай...
— Бубадиз чар рахкурун айиб яни? Залумд хва, залум?!
— Э-э-э! — авунай Мурадхан халуди. — Ваз сад чида, Хелеф, кьвед чидач! Ваз чарче кхьенвай гафар ха
бар туш... Э-э-э, зи играми дуст Мурадхан, кхьенвай
заз зи аялди. Зи дуст, вун хъсанзавани? Ви аялар
хъсанзавани? Кхьенва... Ви папа вучзава? Кхьенва...
Вун гатазвани? Кхьенва... Зи аялди — заз...
Мягьтел хьана амукьнай Хелеф халу ва -ахпа адан
сив ахъа хьана, адан вилерни, адан япарни, рацIамар ни, пIузарарни... вири санал хъуьренай.
— Валлагь, биллагь интересни гада я, — лагьанай
ада.—Чан кьий туштIа! Бес вуна вуч кхьена, чан Му
радхан, лагь, ви сивиз кьий...
— ГъвечIидав кхьиз туна за... Гьатда вун зи гъиле,
гурцIулдин бала гурцIул, гадгин тIвалунивди хъуьтуьларда за вун, кхьихь, лагьана за... Кдьенайни, кхьеначирни — низ чида? Аялрай кьил акъатзамани? ГъвечIидаз Истипанавай урус чIал чир хьанва, издирает, лагьа
на заз... Аялрай кьил акъатзамач...
Алигьажидин къариди ракьун курара цана чаяр
эцигайла, Хелеф халуди вичин куруна тIур экъуьрна,
са затIни квачир, ихьтинди вуч хуьрек ятIа хабар
кьуна.
— Ам хуьрек туш, чай я, стха чан, — лагьана къа
риди айвандикай.
— Я залумд хва Алигьажи! — гьарайна Хелеф халу
ди.— Я залум хва, залум, мад курараваз чаяр гудай
затI яни?!
— И аялди хаз, чи кIвалера са къабни тазвач, чан
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стха, -*- лагьана къариди. — Мехъерна кIанзаватIа, чидач...
Къабустан-бади вичин метIел эцигнавай бармакдиз
туьмериз, вуч яДа мурмурна.
Мурадхан халУди тадиз са цIиб яд гъваша, лагьана
гьарайна, куруни \ана пIузаррай чIух акъудна, чан вах,
лагьана.
— Им чай гун туш... къаст авун я...
\ Пакамахъ мадни рекье гьатдайла, Къабустан-бади
Ллигьажидивай хабар кьуна:
— Чна ваз вуч тан, Алигьажи? Ниси, шур, гурцIул,
нуч?
— ГурцIулни герек я, — лагьана Алигьажиди. — Ахтарма инрай санайни жагъидай затI туш... Чан шур...
КIвале ниси хьайила жув уьзягъ жеда... Атайдан вилик
са кIус эцигда...
Юкъуз рекье жез, йифиз акъвазиз, чи суьруьяр шумуд юкъуз рекьера жедайтIа рикIел аламани, Шибил
Шабан? Самур хьиз, ван ацалтна авахьиз жедай чи
суьруьяр, амма Мугъандив агакьна куьтягь жедачир
хьи... Чна гьа и рекьера чи ктабарни кIелдай, гьисабарни гьялдай, гьатта шиирарни хуралай чирдай! Иллаки
балкIандаллаз кIелай шиир фад хуралай чир жедай.
Гьа балкIанраллаз чна гьисаб ктабдайни сада-садаз
суалар гудай ва тапшуругъарни гьялдай. Гьялдайни?
Ваз, Шибил Шабан, шиирар фад чир жедай, заз гьисабар! |Чна тарсар чирзавайди акурла, Мурадхан халудихъ хъел акат ийидай, амма адавай чаз гьарай гуз
жедачир! Гьелбетда, хиперив гвай касдин фикир-хиял
суьруьдихъ галаз хьана кIанда.
/ Эвелдай чаз акI чидай хьи, Айгъуралай хам алажай,
и чиг як недай Мурадхан халудиз и дуьньядал са куь нихъайни кичIе хьун мумкин кар туш. Амма чун ятахрал агакьай сифте юкъуз вуч хьанай? РикIел аламани,
хнпер ятахриз гьализ кIандай сифте няни? Хипер ятахДIп физ, элкъвена кьулухъ кат хъийидай гьа -а! Ятах| ин къеняй уф гуз, куь ятIа, на лугьудай уьфт язава!
- Им лув гудай шагьмар туштIа, — лагьанай тесI м ч а хьайи Мурадхан халуди. —За жуван кьве ябни
шIа кицIи хьиз ампда! Къабустан дайи, заз иланрикай
IчIедайди я, лагь вучдатIа? Им зи суьруьдин ятах
я...
Мои семеро братьев, лезг яз.
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А на лугьузвай къурушви гьинай жагъидатIа лагь. За
адаз зи гьер гуда.
,
Чубанар са гагьда сад-садаз кили/най. Къабустанбадини вичин бармакдиз туьмернай. РикIел хквезвани,
Шибил Шабан? Чун вири санал ксудай. Са кIвале. Са
къазмада. КицIер лагьайтIа, гьарма санал. Абур
ятахрин къаравулар яз амукьдаи.
— На ви гьер гуда, лугьузванй, Мурадхан? — жузунай Хелеф халуди.
—■ Гуда, валлагь гуда.
Фанар куькIуьрна, тадиз къецел экъечIай Хелеф халу гьиниз ятIа са хейлин вахтунда квахьнавай. ИкI чубанар са-сад ятахриз килигиз вахт-вахтунда къецел
экъечIдай. Къазмадавай ихтилат иланрилай гуьгъуьна
кьиферал аватнавай. Кьифер, ажал атайбур, цIир...
цIир! цIир... цIир! ийиз, садни аквадай ваз, атана ви
месик са шумуд акахьнава. Ина иланри секипсузарнавайди тек са М(урадхан халу тир, амма кьифери чи
гуьнуькъара авунвай, анжах са Мурадхан халудиз кьиферикай къайгъу тушир. Лап япун къенез фейилани,
ам чIарни юзун тавуна ксудай.
— Гьич тахьайтIа, чаз са вад-ругуд пси герек я,—
лагьанай Къабустан-бади. — Инагар пси авачиз яшамиш жедай чкаяр туш... Гьа иланрин душманарни псияр я...
Са арадилай Хелеф халу хтана акъатнай. Адан са
гъиле са кIэрму- авай, муькуь гъилик тIвалунал кутIуннавай фонар кьунвай,
— Аку Мурадхан, — лагьанай ада. — Ви гьайванар
вири ятахдиз гьалнава за; ятахдин ракни кIевнава за
Къецел ви ятахдин ракIара муг авай кьве гуьрзени
алама. ЭкъечIа, килига, ахпа за абур кучудда...'Ахпа
гьер тукIукI, чан хва.
— Чна лугьузвай а къурушви гьа и Хелеф тир, —
лагьана Къабустан-бади. — Къе йиф хьанва, исятда
ваъ, пака тукIукI...
Мурадхан халуни чун вири къецел экъечIнай. Са
Къабустан-ба ацукьнавай чкадилай къарагъначир.
Мурадхан халу кичIез-кичIез кьенвай иланриз килигнай. Ахпа ам ихтибарсуз вилерай Хелеф халудиз
килигнай. Эхирни ам гагь Хелеф халудиз, гагьни иланриз килигнай.
— На абур гьикI кьена?
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— КьиливУа-анкь! — ийиз туна! И кIарцIивди! —
лагьана Хелеф халуди. — Заз чизвай абурун муг ракIа'
рин сиве авайди.А
Са геренда вир\и кис хьана.
— Ибур гьа ШIйнар ятIа ни субутда? — жузуна Мурадхана.
— Ятахдавай ви ^хипери,— лагьана Хелеф халуди.
Мурадхан халу Мадни гагь иланриз, гагьни Хелеф
халудиз килигна ва са шумудра ада кьил галтадна.
— Белки ваз абур кьенваз жагъана, а?
— АкI ятIа, ви гьеренни... ви жуванни...
Чубанриз Мурадхан халудикай бегьем хъел атанвай.
Хелеф халуди къазмадикай яргъал хьиз, иланар
кучудна.
— КичIе хьун айиб кIвалах туш, — лагьанай Къа
бустан-бади чаз, амма жуван гафунал мягькем акъвазна кIанда...
ШIем хкадарна ксайла, акьван мичIи жедай хьи,
къазмадин рак гьи патавайди тиртIа рикIелай алатдай.
— Мурадхан... Мурадхан, — лагьанай йифен са арада Хелеф халуди.
— М-м-м, — авунай Мурадхан халуди ахварай.
— А ви шикил и цлакай куьрса, чан хва...
— М-м-м, — авунай Мурадхан халуди.
Пакамахъ Мурадхан халу виридалай вилик ятахдиз
фенай.
Гьакъикъатда ам хиперал кьару тир. Адаз абур
I *аф кIандай.
Хипер ада вичин вилин нини хьиз хуьда, лагьана
гаф ганвай. Ада гьар са хипелай шумуд кило сар къадатIа, гьар виш хипелай вишни цIувад -къад кIел
ачуда, лагьана, мажбурнамани хиве кьунвай. IГьел•да, хурам техвей хипери кьветхверар тахадайди,
Iурулай бегьем сарни тваз тежерди виридаз чизвай.
;перив хъсандиз гелкъвена кIанзавай. Мурадхан ха'ди гьавиляй Къабустан-бадиз арза авунвай. РикIел
амани, Шибил Шабан, ятахривай са тIимил яргъал
.аратикенрин цацар алай./Мурадхан халуди лугьуз й хьи, гьа и къаратикенри вичин хиперилай сар алагъва, ахпа а сар гару тухузва... Ахпа лагьанач, лугьур, за чIехибурун вилик гаф ганва. И къаратикенар
IутI, тахьайтIа, за лугьудайди я...
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Къабустан-бади а кIвалах, къаратикенар атIун, вални, зални Хелеф халудал тапшурмишнай. Яда-а, ам
вуч угъраш кIвалах тир, къаратикенар атIун! Хелеф халуди Мурадханаз экъуьгъай кьван вуч тир!
— Бес и язух нуькIвериз мукар расдай саркIандачни, кIвал чIур хьайи кас? — лагьанай ада. — И Къабустанни кими жезва, валлагь...
Хиперилай сар ваъ, чи хамар алажнай а къаратикенри. Анжах са гъилерилай? Кьуд пата кцIур гудай хьи...
— Кьелен къирмейрив ягъайлани икI кцIур гудач,
— лагьанай Хелеф халуди. — Ибур Мурадханан месик
жен, са йифиз...
Са кьве йикъалай вуч хьанайтIа рикIел хкваш, Шибил Шабан! За хкидани, ви рикIел? Йифен кьулариз
Мурадхан халуди жанавурди кьур бугъади хьиз, гьарайнай:
— Вуа-а-ав! Ву-у-уаав!
Эквни хкадарна, вири хух ацалтна ксанвай вахт тир.
Ксанвайбуруз кIур гана, ам кьил туькIвей патахъ катнай ва ада гьа са гаф тикрарнай:
—• Ила-а-ан! Илаа-а-ан!
— Мурадхан дели хьана, — лагьанай шем куькIуьрай Къабустан-бади.
— Яраб хьана жал? Ксудайла акьуллу хьиз аква дай хьи! А? — ада кьве гъилни вилик кьуиа, къуьнер
агажна, рацIамар хкажна.
Вири кIвачел къарагънавай, амма са Хелеф халуди
кьил юргъандикай хкудзавачир. Килигайла акунайчаз,
гьакъикъатда Мурадхан халудин месик са чIулав илан
ква. Кьуна са гъилив, Къабустан-бади ам чIарчIин еб
хьиз, къецел гадарнай. Ам илан ваъ, курамал тир. Курамалари кIасдайди туш эхир!
Мурадхан халу къазмадиз хквезмачир. Ада лап
яргъай, (чун адахъ къекъвез фенай) гьай ганай.
— Агьа-ан, гьинвачтIани къаратикенлухда акIанвайди я, — лагьанай Къабустан-бади. — Залум, тупун гуьле хьтинди, садра зарбуна гьатайла, низ чида гьиниз
акъатдайди ятIа? Къаратикенри кьуна акъвазарнавайди
я, тахьайтIа исятда са кьил Ирандай гьай гудайди тир...
Шибил Шабан! Заз Мурадхан халудин месик а курамал вуна кутур хьиз хьанай, амма гила, акI я хьи
заз, вуна ваъ, Хелеф халуди кутуна. Вучиз лагь ман?
Вучиз лагьайтIа, Къабустан-бади адаз гьарай ганай:
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—• Къарагъ я Хелеф! Мурадхан кими хьанва, я Хелеф!
— Къарагъдач!—лагьана, Хелеф халуди вичин кьил
мадни мягькемдиз юргъандив кIевнай ва юргъандин
къеняй мурмурнай. — Пака суддал чан акъудда... Ни
кутуна?.. мус кутуна?.. вучиз кутуна?.. Заз я акунач,
я ван хьанач! Ксанвай!
Чаз аламат хьайиди маса кIвалах тир! Айгъур ала/кайла ва чиг дуркIун тIуьрла чаз жанавур хьиз аква Iай Мурадхан халу, вич лугьумир, лап къуьрерин къуьр
я кьван!
Шибил Шабан! Бирдан кар я, завай хабар кьуртIа,
Нансур, ваз и дуьньядал вуч кIандатIа дуьз лагь,
регъуь жемир, вад йикъан дуьнья я, чна ви мурад кьи. I и з акъудда, лагьана тур, за, стхадин, ихьтин тIалаб
ийидай: «Мугъандинни Катрамакандин арада, рекьера,
II кьил, а кьил авачир дуьзенра хьайи йисарикай мадни
га йис...» Вучиз лагь ман! Вучиз лагьайтIа, заз чириз
кIанзавай кIвалахар ава... амма сакIани чириз жезвач,
кьиле гьатзавач. За лугьузва: яраб аллагь, мадни
балкIандин юкьвал акьахна кIелайтIа, хъсандиз камаллудаказ чириз жедатIа?.. БалкIан нивай къачуда?
БалкIанар Айгъурахъ галаз санал алажна...
БалкIандаллаз фидай рекьерни чи аял йисара ама.
Катрамакандинни Мугъандин арада. Яраб ама жал?
* * *
Мугъандин дуьзендин са пипIевай, накьвадин аскIан
кIвалерин хуьруьн мектебда чна са шумуд йисуз кIелнай, Шибил Шабан! А мектебдиз чун Къабустан-бади
балкIанрал акьадарна тухудай. Садлагьай йисуз чун
ырсариз са вацран геж хьанай. ЯтIани Катрамакандай
паивай серкердин аялар кьабул тавуна жедайни?
IкIанар мектебдин гьаятда, чапардал ва я тарцел
[унна, Къабустан-ба вилик, чунни адан гуьгъуьна
1
гна, эвелни-эвел, директордин кабинетдиз фенай.
Директор, ахпа чаз чир хьайивал, Жафер муаллим
кIпачел къарагънай ва ада Къабустан-ба стулдал ацукьарна, адавай Дагъустанда вуч хабарар аватIа, дулана.кпгъ гьикI ятIа хабарар кьунай. Абур азержайжан
чIллалди рахадай.|Ахпа Жафер муаллимди лагьанай
X I . и, и мектебни, хуьревай кIвалерни чун патал къурЛ.Iнд я. Ахпа ада чи кьилерилай гъил алтаднай, тIварар
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хабар кьунай ва эхирни са муаллимдиз эверна, чун адал \
тапшурмишнай.
— Ибур серкер Къабустан дайидин аялар я,—
лагьанай ада. — Жуван классдиз кьабула...
Къабустан-ба акьах хъувунай балкIандал ва чун
алаз атай балкIанарни вичин гуыъуьна, семердал
кутIунна,
элкъвена
хъфенай
ятахрал.
]

|Вири аялри ва муаллимри, чи Къабустан-ба рекье |
турвал акурла, чаз аламат хьанай. Вучиз лагьайтIа, ;
абур вири къецел экъечIнай. Чи Къабустан-бадиз ина-ра
ихьтин гьуьрметар ийидайди ни хиялнай?..
} Таре башламиш хьайила, муаллимди сифтени сифте
чи чирвилер ахтармишдай ва чи жавабрилай гзаф рази
жез, мягьтел яз, хабар кьадай:
— И таре куьне гьина чирна?
— И таре чна, муаллим, балкIандин кIула чирна...
Сифте йикъара аяларни, муаллимарни чи ихьтин
жавабрал хъуьредай, амма са шумуд йикъалай муаллимри аялриз туьгьметариз абуруз чун чешне къалурцай. Чаз и кар хуш жедачир.
Шибил Шабан! Ахпа муаллимарни чал тажуб жедачирни? Жедай. Ада вири клаесдивай флан шаирдин
флан шиир низ хуралай чида, лагьана жузурла, вирида
кьилер агъуздай, амма са вуна кьил тик кьуна, гъил
хкаждай. Эхирни акI жедай хьи, муаллимди вуч хабар
кьуртIани, аялар вахъ элкъведай: «Акван имни чизватIа?»
Гьисабар ва я геометрия хьайила зи сувар жедайни? Эхь! Гьа литературадин тарсуна ваз килигдайвал,
муаллимди суал вугун—аялар захъ элкъуьн—сад жедай.
Зи метлеб чи тарифар авун туш, зи метлеб балкIандин
юкьвални пунадал, цIун патав кIелайбур садрани
рикIелай алатдач, лугьун я. Иллаки хипери, кIелери
гьарайдайла, ва я марфади авазар ядайла, цавари гугрумардайла, кицIери ампдайла, кIвачел алай шал-шаламар кьеженвайла, йиф пакадалди пунадиз тIилияр
къведайла, садни пакамахъ литиникай хкечIна, чуьхвенвай ва гьар са къванци нур гузвайдагъларивкилигдайла ва ахпа кьакьан синел хкаж хьана, вун экъечIза вай ракъиниз, рагъни ваз хъуьрейла...
— Экуьн хийир, ра-а-агъ! — чи сес дагълари тикрардай.
Шибил Шабан! Чна Мугъандин хуьруьн клубда
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гьихьтин конЦертар гудайтIа рикIел хкваш... Чналагьайла, школьникри. Вирида.
За кфил ядай, вуна манияр лугьудай.*На акI лугьудай хьи, гилани за ваз, маншаллагь, лугьузма. Мугъанвийри дегь замандин Катрамакандин авазрихъ гьейран
хьана яб акалдай. Чна чи манидин гафар азербайжан
чIалаз элкъуьрайла, вирида акъваз тавуна капар ядай
ва чав а мани са шумуд сеферда тикрариз тадайКIанда-а-а, кIанда-а-а, бала-а-а,
Заз вун кIанда-а, бала-а-а,
Истиканда-а, бала-а-а, Ши-ири-ин
чай хьи-и-из...
Шумуд йисар алатзава, Шибил Шабан, къени зи
япара а манидин ван ама, ви сес, кфилдин сес ва чун
ашкъиламишзавай мугъанвийрин ванер! Гила вирида
сазар, кларнетар ягъиз, «запчастар» кучудай трактористди хьиз, сив цавуз хкажиз, сарар экъисезава... Шибил Шабан! Исятдани заз акI я хьи, Мугъандин са гьи
ятIани хуьре катрамаканвияр тир кьве гадади, сада
мани лугьузва, сада кфил язава, ва баркаллу мугъанвийри, гурлу капар ягъиз, абур рикIин сидкьидай, акъваз тийиз ашкъиламишзава.
КIвачел шал-шаламар алай кьве гада..- Катрамакандин авазралди Мугъандин дуьзенар къарсатмишай
кьве гада... эхирни илгьамди вили цавариз акъудай абуру, алукIна чпин къармукь бармакар, башламишзава
кьуьлиз! Гъиле чумакъар кьуна, абур гапурар хьиз, паанхъа! па-анхъ! ийиз, сад-сада эцягъиз, ккIиз, кьилибацариз ва сада-садан винелай хкадариз... кьуршахар
кьаз... кьуьлзава... зирек, ва юкьван чIулуник гъвечIи
хенжелар квай кьве гадади ..
^Сагърай лугьудай кьван мугъанвийрин гъилер галатнава, абур вири чина хъвер аваз, къуьнер агажиз, садсадаз килигиз, кьилер галтадиз ама, эхь, исятдани заз
абур и мукьвара хьайи кIвалахар хьиз жезва...
Ахпа чна чи дустарихъ галаз санал азербайжандин
халкьдин манияр лугьудай. ^Концерт гана куьтягь хьайила, гьар са мугъанвидиз чун вичин кIвализ мугьманвилиз хутахиз кIан жедай- Чун вахт-вахтунда абурун
кIвалериз фидай ва абуруз акI кIандай хьи, чпин кIвалевай
вири няметар чи вилик, суфрадал эцигиз, чун
1
цпин кIваляй са шумуд юкъуз рахкур тийиз...
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Гъариб хьайила зи рикIел гьамиша Мугъандин дуьзендавай а накьвадин кIвалерин хуьр хуькведа, Шибил
Шабан!
Гатфарихъ чи суьруьяр мадни Катрамакандиз рекье
гьатзавай. Амма мектебда тарсар куьтягь тахьанмаз
чун гьикI хкведай? Къабустан-ба мектебдиз атайла, ам
атунин себеб виридаз малум тир. Вири пашман хьанай.
— Аялар суьруьйрихъ галаз хутахда за, Жафер
муаллим, — лагьанай Къабустан-бади.— Таз жедач.
Жафер муаллимди вучнайтIа рикIел аламани, Шибил Шабан?
Ада чаз гьар садаз са справка кхьенай. Абурал вичин къул чIугуна, мектебдин печатни эцигнай- Ахпа ада
абура вуч кхьенватIа Къабустан-бадиз кIелнай./ Ада
кхьенвай хьи, чна лап хъсан къиметар аваз и хуьруьн
ирид йисан мектебдин ирид лагьай класс куьтягьна.
Ахпа Жафер муаллимди вири аялар жергеда акъвазарнай ва абурув гьар садав гъил вугуз, чна сагърай
лагьанай. Ахпа абуру вирида санал икI лагьанай:
— Яхши юлунуз олсун, лезги достлар!
Чун кис хьана, туьтуьна кьагьар аваз, кIани дустаривай чара хьанай ва кис хьана балкIанрал ахкьахнай.

Катрамакандин винел цифер алай, чивинел лагьайтIа
руг. Чун гагь балкIандин семердал ахварал фидай,
гагьни къванцел кьил эцигнаваз, литиник.
Катрамакандиз хтай садлагьай юкъуз чаз сувар жедай. Анжах са Мурадхан халу мад сеферда кIелер гьисабиз амукьдай ва хиперивай къакъатдачир. Адаз кIе лер йикъа садра гьисабиз кIандай. И кардал виридаз
хъуьруьн къвезвай.
— Идаз акI хьанва хьи, — лугьудай Хелеф халуди.
— КIелерин кьадардиз килигна, къведа са кас са чу
вал медаларни гваз, эцигда Мурадханан вилик чувал,
хкягъа, чан хва, лугьуда жуваз кIандайбур...
Ада кIелер сагъ-саламатдиз хуьзвай, кьадарни пис
тушир./Адаз мухбир атана кIанзавай, белки мад сеферда шикил газетдиз акъуддайтIа? Ам уьзягъ тир.
— Гьеле сарин план вилик галама, — лагьанай Къа
бустан-бади. — Тади ийимир, тади къачур вацI гьуьлуьв агакьдач...
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Гила кар аламайди сар тир.
Гатфарни берекатлуди, гуьлуьшан гатфар яз атанвай.
Самур вацIуз агъзур хвал авахьзавай, агъзур хвала
агъзур мани лугьузвай, агъзур булахди агъзур чкадал
цIарцIар гузвай... и гатфар чубанар патал гзаф кутугнавай, умун гатфар тир...
Чаз са къайгъу авай: пешеяр чирдай мектебдиз фидани, фидачни? Жафер муаллимди кхьей справкаярни
сандухда тунвай. Къабустан-Iбадини вач, лугьузвай,
Степан халудини вач, лугьузвай, Насруллагь муаллимдини. Икьван ксари вач лагьайла тефена гьикI акъваздай? Анжах са Хелеф халуди масакIа лугьузвай:
— Гьиниз фейитIани, эхирни элкъвена гьа иниз
хкведайди я.
Мурадхан халудин фикир-хиял анжах сарихъ галаз
авай. Хипер твадай чкаяр тешкилнавай, твадай инса нарни атанвай. Виридазни Мурадхан халуди еке агалкьунар къазанмишна кIанзавай. Абуруз Хелеф халуди
Мурадхана чав къаратикендин цацар атIуз гайивал
ихтилатзавай. Муькуь чубанриз са къайгъуни авачир,
дбуру гуьлуьшан гатфарин йикъарикай лезет хкудза вай, анжах са Мурадхан халу лагьайтIа кьуд патахъ
катзавай. Я стхаяр, мад са касдивай вуч ийиз жеда?
Низ лугьудай на? Ийидай кIвалах вирида санал ая ман!
Катрамакандай цIуд касди садлагьай юкъуз кьве виш
\еб твана. (Акьван илисна твана хьи (Мурадхан халу
нич кьилел акъвазнавай) тванвай хеб къарагъна катдайла чаз акI жедай хьи, на лугьун им хеб ваъ, цяй
жъечIдай кьиф я...
Абур гьич чпин балайризни чир хъижедачир. Кьвед
лагьай юкъузни кьве виш хеб твана ва вири сар туна
шихин харалра, хутахна Мурадхан халуди вичи ва
\гайла акуна чаз, ам шад ваъ, пашман я.
— Чи хиперин сар гзаф кьезил жезва, —лагьанай
ада. — ИкI вучиз хьурай? Яраб аллагь и рекьера кьуразватIа... тахьайтIа...
Адаз Къабустан-бади вичин гаф лагьана кIанзавай,
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мма Къабустан-бадай гаф акъатначир. Пакад
юкъуз чи пунайрал са шумуд кас атанай ва
бур чалай рази тушир. Вучиз лагьайтIа
тIимил

■

сар

жезвай. Абуруз и кар хъсан аквазвачир. Чун муькуьбурулай гуьгъуьна амукьзава, лугьузвай. Чун ваъ, чи хипер.
Чи хиперин сар кьезилди жезвай... Амма хипериз и кардикай хабарни авачир... Абур на гьикI гъавурда тва дай? Гьавиляй Мурадхан халу хажалатди тIушунна пай.
— Гьерерални, кьунарални... гьич са гьайвандални
гьич са чIарни тамир, —• лугьузвай райондай атайбуру.
— Кекуьлар, мекуьлар таз тахьурай... Мурадхана гайи
гаф кьилиз акъатдайвал хьурай... Са кIвенкIвечи чубан
куь харапIадайни акъатрай ман!
РикIел хквезвани, Шибил Шабан?
Икьван чIавалди адет яз гьерерин юкьварал сад,
кьвед, пуд сарин тупар тадай.
ЦIегьерин, кьунарин юкьварни твадачир.» Хар къваз
хьайила, абурун юкьван кIараб кукIварда лугьудай.
Эхирни вири гьайванрин вири чкаяр тваз башламишнай, Шибил Шабан! КIантIа вилерин ккIамар хьурай!
МукIратIдин сивиз къведай чIар алани? Ала. Туд!
Чуруни, мегни, тумни тванвай чи лацу кьун акурла,
чаз гьикI хьанайтIа рикIел аламани, Шибил Шабан?
На лугьудай чи винелай са леген къайи яд илиЧнай...
Ахпа нубат балкIанрал атанай. Абурунни фирияр,
тумар атIанай. КицIериз и кар чир хьанвай, абур инсанрив агатзамачир, чеб тваз кичIезвай жеди...
— Зун мад ина акъваздач, Мансур, лагьанай на.
Зазни акъвазиз кIанзвачир.
Шекарни кьарар кьилди хуьзвай ва гила твана
Iанзавайбур абур тир. Абур тваз са кьве югъ амаз чи
рермадал хьайи мусибат вуч тир, Шибил Шабан?
Ахьтин кIвалах жеда лагьана ни хиялнай! Шекарни
кьарар жими фитерай ктад хьанвай, абурун сар вири
хъинхъилар хьанвай. И карди хипер твадайбуруз, Къабустан-бадиз еке хажалат авунвай. Им гьикI жери кар
я? Виридан санлай къен фин? И азар гьинай атана
хьурай? Гьайванри накьв незвай. Им виридаз малум
хьанвай. Вучиз? Кьел кIанзавай. Кьел гудай вахт
алукьнавач эхир! Бес абуру накьв вучиз незва? РикIел
аламани, Шибил Шабан? Къабустан-бади чал мукьуфдивди гуьзчивал авун тапшурмишнавай. Шекаррини
кьарри гьинал накьв незватIа, мус незватIа чирна кIанзавай. Садни акунай чаз, нянихъ чуьлдай хтайла, гимредин къуза пата, хъипи шим квай чкадал, хипери —
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шекрини кьарри, чпин кIаник патан, авай-авачир сараривди чил эгъуьнзава ва чаз акваз-акваз шим незва.
Чна чукурна, Къабустан-ба гъана, адаз къалурнай.
Къабустан-бадин вилер къадакьрай акъатиз тIимил
амукьнай. Ам сас-сара акIана, гьайванриз килигнай.
# * *
А нянихъ Идрис халуни, чи фермадал атанвай. Шекарни кьарар кIвачин рекье фини председателдикни къалабулух кутунвай. Хипер твазвайбурни пунайрал хтанвай. Са цIуд кас вири санал кIватI хьайила, Къабустанбади продуктар авай пунадай акъудна, Мурадхан
халудин шихин плащ гъанай.
— Им види яни, яда? — жузунай ада.
Мурадхан халу гьиниз ятIа, пунайрин кьулухъ фенвай.гВири сефил тир, чи пунаяр, чи ферма, инсанарни,
кицIерни дегиш хьанвай, виридаз акI тир хьи, са ни
ятIа, шаксуз зурба алчахвалнава, виридаз ам чириз
кIанзава. Са касни сад-садахъ галаз рахазвачир.
Къабустан-бадин кьве рацIамдин кжьвал мандав
хьтин са тIур пайда хьанвай.
* Мурадхан халу пунадин кьулухъай хтайла, ада мадни жузуна:
— Им ви плащ яни, яда-а? — вири вичиз килигзавайди акуна, Къабустан-бади Идрис халудиз лагьана. —
Идан жибинра вуч аватIа килиг.
Шихин плащдал жибинар алай—гьар сад са хурчардин хел хьтин!
— Кьел ава, — лагьана Идрис халуди.—Эхь, кьел я...
— И кьел на гьинал иличнатIа лагь, — Къабустан-ба
кIарас хьиз чIагана, Мурадхан халудин вилик акъвазна.
— Гьич санални! — гьарайна Мурадхан халуди тадиз, амма ам гьасятда яру хьана. Адаз акваз-акваз
гьекь акъатна.I Къабустан-бади вил мичI тийиз адан вилин къенез килигайла, адаз гьекь акъатна.
— Дуьз лагь! — гьарайна Къабустан-бади.
/Садайни са гафни акъатзавачир ва вири вичиз килигзавайди акур Мурадхан халу вич-вичивай квахьна,
ада мухбирдин вилик акъудайвал садлагьана мез акъудна, ахпа тадиз вичин кьилеллай бармак хутIунна, эрчIи
гъилив цавуз хкажна, вири къуватдивди чилел гьалчна.
— Вун ирид чилиз аватрай вун, агьа-а-ан! — лагьа>а ада. — Вун чилерай чилериз аватрай вун, агьа-ан!
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Ада бармак са шумуд сеферда гьалч хъувуна ва
гьамиша гьа са гафар тикрарна:
— Вун ирид чилериз аватрай вун, агьа-ан!
РикIел аламани, Шибил Шабан?) Вири къах хьана
амайла, зунни вун садлагьана хъуьренай. Бармакдал
вуч тахсир алай, а?
— Ката кIвал чIур хьайи кас! — гьарайнай Хелеф
халуди.-—Халкьдиз чир хьайитIа, вун дашкъалагъ
ийида! Ката!
Бирдан Мурадхан халудин сив ахъа хьана, ада мадни мез акъудна, ахпа адан пIузарар какур хьана.
—^УХъингъилар... чидай заз... залан жедайди.—лагьана, ам юлдашриз килигна, амма абурун вилера, абурун
чинра авай нифрет акурла, ам кьулу-кьулухъ фена.
Ахпа садлагьана вилик элкъвена, агъуз, дередиз катна...
Садайни са гафни акъатнач. Вири чилел аламай
Мурадхан халудин бармакдиз килигна. А бармак садани чилелай хкажначир, Шибил Шабан. Заз ам гилани
гьа анал аламай хьиз жеда.
Пуд юкъуз я хуьре, яни дагълара Мурадхан халу
акур са касни хьаначир. Са шумуд йикъалай ам Шал буз дагъдин къуза патан синел низ ятIа кьуьлериз' акуна, лугьудай. Ам кими хьанвай. Ада дагъдин кукIушдилай агъуз къванер авадарзавай, лугьуда.
Виридаз адан язух тир.|'Ам зхирни ксанвайла кьуна,
жемятди хуьруьз хканай.
— Ваз экуь дуьнья мичIи хьурай, ваз! Ви къелем
кьадай гъил чулахъ хьурай, ви! Ви гьа аппарат баят
амукьрай, ви! — къаргъишарнай Мурадхан халудин па
па кьакьан къавал акьахна, вири жемятдиз ван жедай вал Ада мухбирдиз- къаргъишарзавайди чаз чидай. —
Шикил яна, душманд хци зи итим дели авуна, дели!
Жува вучзаватIа са фикирдай затI тушни, я гуьнуь къа ра хьайи кас?! Ви балаяр етим амукьрай, ви!
Са шумуд йикъалай Мурадхан халу Катрамакандай
масаниз, Самурдилай а пата чпин мукьвабур авай са
хуьруьз куьч хьанай. Ам сагъарзавай, амма чина а кар
ийиз жедач, лугьузвай кьуьзуьбуру.
Адаз хипер къалурна кIанзавачир.
Ада кьуьлердай, вич лит хьиз хьана ярх жедалди.
Шибил Шабан, ваз Катрамакан такуна са шумуд
йис жезва, исятда ваз чи дагълар, чи дереяр чир хъижедач, стхадин.
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Исятда малар, гьайванар авай цуррани, тевлейрани
)лектрикдин эквер кузва. Чи аял вахтарин йисар, стхадин, негъилар хьиз жеда. Чун Катрамакандай сифте ни- сифте ракьун рекьин станцидал гьикI экъечIнайтIа
ни рикIел аламани? Зун Каспийскдиз, пешеяр чирдай
мектебдиз фенай, вун Бакудиз, мореходное училищедиз.
Эвел за вун кьибле патахъ рекье туна, ахпа зун кефер
патахъ физвай поездда акьахнай. КIелдай йисара чун
гьамиша, гьар гатуз Катрамаканда гуьруьшмиш жедай.
А вахтара чи Къабустан-бани сагъ амай.
Гила я Къабустан-ба амач, яни вун Катрамакандиз
чквезмач. Заз вавай кIанзавай затIар авай хьиз жемир,
товарищ! Гьар гатуз заз Хелеф халу, Насруллагь муаллим, Шихниби аквазва, ва абуру гьамиша вун хабар
кьазва.
Степан халу Дербентдиз куьч хьана, исятда гьана
муаллим я. Амни Катрамакандиз хквез-хъфида. Вичин
аяларни галаз. Де вун сагърай. Хелеф халуди, Насрул |Лагь муаллимди ва Шихнибиди ваз чпин саламар ра | къурзава. Чар хьайитIани кхьихь. Ви стха Мансур.

АВТОРДИН ПАТАЙ
Ибур Мансура авур ихтилатар ваъ, ада вичин стхадиз кхьей
чарар я. Куьне а чарар ви гъиле гьинай гьатна, лугьузвани? Абур
зи гъиле Мурманск шегьерда, Шибил Шабанан кIваляй гьатна...
/ За Москвада, институтда кIелдайла, зун жуван хванахвадихъ
галаз (Ам Мурманск шегьердай я) и шегьердиз атана акъат най ва
ина зун зи хванахвади са машгьур касдихъ галаз, яргъал рейсерин
капитандихъ галаз танишарнай. А капитан катрамаканви Шибил
Шабан тир...
Гьа и йисуз зун Катрамакандиз хтанай ва заз Мансуран чарарай чир хьайи инсанар акваз кIан хьанай. Гьавиляй зун са кьил
колхоздин фермайрал фенай...
Дуьз лагьайтIа, сифтедай захъ галаз Хелеф халу гзаф векъиз,
къайиз раханай, ахпа зун чир хьайила, адан чин ачух хъхьа'най.
— Са къад йис... эхь, са къад... йис жезва. Инриз са кас къвез хъфиз жеда... мухбир, лугьуз... — хъвер авуна, ихтила^ башламишна ада.
— И чи Мурадханан кIвализ цIай ягъайди... Шаз атана акъат на, а-ан, вугана зав гъил, а-ан, ахпа лагьана. Шпион гьинихъ фенатIа лагь. Хелеф, лугьудачтIа, вун чна тIарамарда... А-ан, вуна,
лагьана, ида заз... вуна ина шпионар чуьнуьхзава. А-ан, ви кIвалах
милицадиз гудайвал я чна. Са гьер гана, жуван чан къутармиша...
А-ан... Чан стха, лагьана за, и кIаник квай къубу аку-у, акунани?
Гьа и къубу да хуьзва за шпионар. Ша къубудиз эвичIа, жув ки лиг! А-ан... атанач, валлагь, лагьана за, за вун мум хьиз ийида...
Гьа и юкъуз зал хуьруьн дерлекда Шихниби гьалтнай. Катрамакандин маршал! Адакай гила дерлек хьанва, амма тIвар маршал
амазма.
Ацукьарна зун столдихъ, алтадна зи чинал каф, лап бамиш
жедайвал гарданни агъдалди кутIунна, гъилерилайни са маса агъ
алчудна, ахпа кьуна эрчIи гъиле са зур метр алай уьлгуьч, эцигна
зи сурлумпIдал ва хабар кьуна:
— Мухбир я, яни?
■— Ваъ, чан Шихниби стха, — гьарайка за. — Мухбир туш...
Студент — я зун... ГьакI, куьн акваз, инриз атана, акьатнава...
— Агьа-а-а, ту-у-уш? — ада уьлгуьч эхцигна, агъар бушарна.
— Залай кхьинарда лагьана, хиялармир гьа-а! Инриз сад къвез
жеда... Мухбир... Гафун кьилиз — за кхьидайди я! Пулсуз кьил
кьаз тада... Заз дуьз килиг, лагьана за, акуна заз... ида инихъ,
анихъ ийизва... бес, лагьана, вуна, адикалун тIимил язава... Аку -у,
зи гъилевайди уьлгуьч я, лагьана за, вун заз дуьз килиг... Зун ирид
йисуз... ирид! дявейра хьайи Шихниби я! Эвел Финляндиядин...
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гуьгъуьнайни Германиядин! За, чан хва, къад, ваъ, къанни кьуд
йисуз милицада кIвалахайди я... аку-у, захъ галаз а амалар акъудмир...
Шихниби кис хьана, ахпа садлагьана рахун хъувуна.
— Агъбат хийир ваз! Заз им мухбир хьиз хьанвай... Им мух
бир туш е, Насруллагь муаллим.
Зун вилер патахъ авуна, Насруллагь муаллимдиз килигна. Ада
чIулав кIарабдин муштукIдай сигарет чIугвазваи.
— Магьачкъаладавай Мансурани Мурманскдавай Шибил Шабана заз квекай гзаф ихтилатарайди я, — лагьана за суьгьбет башамишна, — Шибил Шабан сирнавдай капитан я...
— И регьметлу Къабустан дайидин хтула-ар? — лагьана Нас
руллагь муаллимди. — Мансур лугьурди хуьруьз хквез, мугьман
жез, мадни хъфида... И-и, ам... Шибил Шабан, хтана акъатзамач...
Кьведни зи ученикар хьайиди я... Вири ктабар хуралай чидай...
Садра ругуд лагьай классдавай вахт тир... Ругуд лагьай тир жа -ал?
!ардиянан машин кьвалалай аватай йис тир ман, эхь! Ругуд ла[ьайди тир... Чан Насруллагь муаллим, лагьана и Шибил Шабана
чаз. Чан Насруллагь муаллим ваз минет хьуй, заз са вад эцига. Заз
и ктаб вири хуралай чизва... Захъ вад эцигдай хесет квайди тушир... Шихнибидиз чизва.
— Дуьз лугьузва, Насруллагь муаллимди, — тестикьна маршалди.
— Алла-агь, ун ман... Эцигизни кIандай заз и Шибил Шабаназ
над, эциг тийизни! Кьве рикIин хьанай зун... Вучиз лагьайтIа, чидайбуруз за кьудар эцигдай, чин тийидайбуруз — пудар... хатур
хадачир за са аялдинни... Шибил Шабан, чан хва, бес я ваз гьа
кьуд, лагьанай за... эцигназ кIандай герек. Гзаф зигьин авай аял
гир. Аллагь куьмек хьуй вичиз. Тирни, Шихниби?
— Дуьз лугьузва, Насруллагь муаллимди, — мадни тестикьна
маршалди.
■— Амма и Истипан муаллимди, — давамна Насруллагь муалшмди вичин ихтилат. — Ина са урус муаллим авай, Истипан лугьуз.
Гьадак са ихьтин хесет квай... Низ таре хуралай чир хьайитIа,
гьадаз вад эцигдай... Къиметар эцигунни са хесет я... Исятда а Истипан Дербентда ава...
Са шумуд йикъалай зун Катрамакандай Дербентдиз хтанай.
5а Насруллагь муаллимдивай Степанан адрес къачунвай. Садра
амни акун зи мурад тир. Амма зун кIвализ фейила, ам авачир...
^Яргъай атанвайди чир хьайила, мугьманар кьабулдай гегьенш утагъциз теклифна, Степан Семеновичан папа зун столдихъ ацукьарна,
хуьрек жедалди зи вилик журналарни, газетарни са альбом эцигнай.
— Бу-ута! — гьарайнай ахпа дишегьлиди. — Фена мугьманI и ч ъ галаз ацукьа, Бута-а!
Зав гъил вугайла, зун дуствилин ядигар тир гададиз килигна.
IпIе-буба урусар яз, адал женгинин дустунин тIвар эцигнавай.
Альбомда авай кьадар шикилрикай анжах са шикилди зи фикир
и чел желбна. Ам хъипи хьанвай. Михьиз хъипи хьанвай шикил
| ||1 Ам вахтуни хъипи авунвай... Заз гьасятда Насруллагь муаллим,
Iеф халу, милици Шихниби чир хьана. Абурун арадавай кьакьанСтепан тир жеди. Адахъ галаз къуьн-къуьневаз, атIугънавай
м акъвазнавай. Къабустан-ба тир, гьелбетда. Абурулай вилик,
ичIинал пуд кас ацукьнавай. Сад канду хьиз аквадай, гьакьван
1 парталар алай... Мурадхан халу я ман!
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Виридалай вилик, къванерал кьве гада ацукьнавай, кьведни
сад хьтин, фуфайкайрин къене гъуьчIер хьиз аквадай, кIвачерал шалшаламар алай, чинра хъвер авай, акунриз викIегь гадаяр. Ни-вай
лугьуз жедай абур Мансурни Шибил Шабан туш?! Альбомдай
шикил акъудна, ам гьи йис ятIа чириз, зун адан далу патаз килигна. Йис алачир, маса кхьинар алай. «Зи ирид стха». Урусдал кхьенвай. Савадлу касдин хатI тир. Якъин хьи, Степана кхьенвай.

для

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Расам Гаджиев
МОИ СЕМЕРО БРАТЬЕВ
Лезгинский язык
Редактор М. Гаджиев
Художник И. Садыков
Художественный редактор С. Магомедова
Технический редактор Е. Жукова Корректор
М. Исрафилова
Сдано в набор 12/УII-1977 г. Подписано к печати
ЗО/УIП-1977 г. Формат 84ХЮ87з2. Бум. тип. № 2. Усл. п. л.
4,2. Печ. л. 2,5. Уч.-изд. л. 4,3. Тираж 2000 экз. Цена 15 коп.
Дагестанское учебно-педагогическое (здательство Управления
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров Дагестанской АССР. Махачкала, ул. Маркова,
32. Заказ 694. С 02403.
Филиал № 1 Махачкалинского полиграфобъединения, Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Совета Министров Дагестанской АССР, Махачкала, ул. Маркова, 51,

