КЪИЯС МЕДЖИДОВ

КЬАШКЬА ДУХТУР
1кьил
ГЪВЕЧIИ ТИФЛИС МАСАН ЕРИ
Хуьре, куьруь вахтунда экв квай ири стIалрин марф къвана. Рагъул, атIугъай цифер амач. Абур
лацу хьана, ахпа хпен суьруь хьиз, цавун бушлухдиз чкIана. Ччил ишигълаван хьана. ЧIерейрик
чуьнуьх хьанвай нуькIвери ван къачуна. ЧIижери гьар патахъ лув гана.
Гатфарин и пакамахъ Самур округда, михьивилер хуьнин управлениедин начальник, доктор
Антон Никифорович Ефимов багъдихъ элкъвенвай яргъи айвандал къекъвеидалаи гуьгъуьниз
адан са кьиле авай столдихъ ащукьнаЛХушдиз ачух тир, лацу, кутугай шикилрин ччин алан доктор,
исятда гьяркьуь пелел капаш алаз, шадвал, мягьтелвал аквазвай вилерай багъдиз килигзава. Адал
хуруда атIлас авай чIулав рангунин костюмар, чIулав шуькIуь кIуфар алай чекмеяр, крахмалдай
акъудна хев гилигнавай лацу рубашка ала. Докторяин тIимил кьван расу мег кьве т;Iуб алай чкадал
бегьем лацу я, кьилин чIарарилай чIулав тир шуькIуь спелри адан суьретдиз хейлин агъайнавилин
лишанар гъанва.
" Ихьтин парталар Ефимова Ахцегьа алукIзава. Гьа виляй, ам ина чергес чухваяр, лезги
валчагъар, еке бармакар алай дагъвийрикай хкатна аквазва. Амма округдин маса хуьрериз
фидайла, кIук яру женгерин бармак, япунжи алукIун адаз адет хьанва.
Доктор, тIебиатдин шикилар, рангар, атирар, адан гуьзелвилер, уьмуьрар авадан ийидай
жумартвилер кIани кас я. Амма марфар, иллаки куьруь, экуь марфар, адаз виридалай гзаф кIанда.
И жуьре марфари тIебиатдин шикилар гьикьван гуьзел ийида! Вири доктордиз аквазва.
Гьашаратрилай башламишна инсанрал кьван, вири ччан алай затIариз ччилер мублагь хьун
кIанда.Иэес марфар аваданвал тушни!
«Марфари инсанриз булвал гъунилай гъейри, абурун уьмуьрарни саламат ийизва, — фикирна
Ефимова, — абуру инсанар патал заваллу азарар квай руг цавуз акъуддач, ам нефесдив агуддач,
рекьида... Чиркин куьчеяр, ттарараллай емишар чуьхуьда, зарарлу гьашаратар пучда... марфари
гьава гьикьван михьи ийида!»
Ефимоваз марфади чуьхвей гьавадал фена, сятралди тIебиатдин" гуьзел деминик экечIдай
иштагь ава, амма жезвач: ам исятда, дагълара яшамиш жезвай инсанрин кьилив фена кIанда.
«Анани тIебиатдин къужахда гуьзелвилер тIимил туш, — хиялна докторди,— анжах абуруз
рикIивай килиг жедач, жедач. Вучиз лагьайтIа, тIебиатдин гуьзелвилер уьмуьрдин дарвили
атIузвай, ччанарикай жаздан хьанвай инсанриз аквазвач. КIевевайбур акурла, а гуьзелвилерикай
зазни кеф авач, авач...»
{Ефимов округдиз атана са йис кьван я.И вахтунда ам Самур ва Ахцегь вацIарин дерейра,
кьакьан дагълара фин тавур са хуьрни амач. Анра докторди инсанрин уьмуьр чирна: адаз
дагъвийрал алай дарвал акуна, доктордя дагъвийрин арада чкIанвай хаталу азаррин вилик пад
кьаз вичин гуж акакьдай куьмекар авуна.
КIвалахдал фидай вахт жедалди, айвандин сериндив эцигнавай столдихъ ацукьна, хейлин
фикирар авуна, ахпа Ефимова чар кхьиз башламишна. Гьа и арада айвандал жуьрбажуьр рангар
квай парталар алаз, гъвечIи са руш атана. Хилера, хуруда авай пиришрив, дуьгмейрив ва гарданда
авай хтарив ван ийиз туна, генгецIдин еришдал дирибашвилелди ам Ефимован мукьув агатна. Руш
са легьзеда столдихъ акъваз хьана. Регьуь хьана, пIинидин рангари ччин къизмишнапа.ч руша еке
са кIунчI суван цуьквер Ефимован гъиле вугана. Доктордин вилер гьеле цуькверал
аламаз,
вилик, абуруз жув вуч кас ятIа чирун шартI я. Зи къастарикай ваз хабар я... Азарарни ина, «кьил
кьуна ацукьдай кьван» гзаф авач латьайтIа, зун ягъалмиш жедач.
За инал куьтягьзава. За, ччан вах, ви экв авай пелез теменар гузва!
Ви стха Антон».
Чар кхьей азарлу руш гуьзлемишиз, и юкъуз Ефимов санихъни фенач. МичIи жедалди ам
духтурханада акъвазна, амма руш атанач, я адан гьалдикай дугьри хабар гъайидини хьанач.
Доктор кIвализ хъфизвай рекье хиялри тухвана: «луьре ваз, Жават, камаллувилин экв
куькIуьриз кIан хьана, дуст... Вун гьикI хьана бес? Белки вун са заваллу ругьаниди, я буьндуьгуьр
къариди, я келлегуьз «жерягьди» кисарна жеди... Авам инсанрин чпин уьмуьр незвай нахайриз,
къузгъунриз, мурдар куквариз ихтибар авунва... Авамвал, авамвал... Халкьарин душман вун я, вун
я, залум! Са эквни къалур тавуна, вуна гьикьван гуьзел ччанар пучарзаватIа заз хабар ава!..» у"
РаIгь акьунвай Ефимов ягъайди хьиз кухунна уях хьана. Ада вичиз акур ахвар рикIел хкана. Ам
ахварай агъур азарлудан кьилихъ галай. Вилер вичин вилера атIумна килигзавай, уьмуьрдихъ
умуд амачир азарлудан: «Авуввв! Авуввв!» — ван къвез япара гьатна, рикI дарих хьана, доктор
ахварикай уях хьанвай кьван. Антон, гьеле месел аламаз, мад адан япара яргъалай хьиз,
агьузардаллай азарлудан ван гьатна. Антон пенжердиз.килигна. Гьар пад секин я. Док» торди: «Зи

япара агъур азарлудан ван ава, и ван гьинихъай къвезва?» — лагьана, вичи вичивай фикирдай
хабар кьуна. Гьа и легьзеда рекIинихъай хьиз: Авуввв!.. Авуввв!..» — ванер тикрар хьана.
«Аквар гьаларай, и агьузардаллайди заз чар кхьенвай кесиб. руш я, бейнивандиз гзаф тIазва
жеди, гьавиляй акъвазиз тахьана, ингье, ам зи рекIинихъ атанва» — фикирна, доктор гадар хьана
къарагьна. Тадиз парталар алукГна, ам айвандал фена. Антон рикIик гьалаба кваз гьарнихъ, гьеле
айвандин кIаник патазни килигна. Ахпа ам кIвалерин вилик квай къацу I хьиз, акъвазнавай
багъдиз эвичIна. Ада цуквал I.на, гьар патал вилер алаз, «азарлудан ванциз» ;ша. Инани акур
затIни хьанач, амма са арадилай: 1С авай касдин ван», Антоназ мад вичин айванди..ПI атана.
Доктор элкъвена хтана, амма айвандал касIII алач. Мягьтел хьана амайла, адаз чIередал кьве
шф алайди акуна. Абурукай сада—эркекда, вичиз «яр .ьунвай» муькуь лифрез тавазвилер ийизва
кьван. Ада пчин кIанидан вилик элкъвей кьуьл ийизва, араара ардан, иллаки, туьтуьх дакIурна
«Авуввв!..» — ийиз I.ичин къариба, гьамиша перишан мани лугьузва кьван. \Антон хейлин вахтунда
ашукьалмашукь хьанвай лифёриз килигна, ада и гуьзел къушариз яб гана. Ахварикай уях жеавай
легьзеда, вичин япара лифрен «манидин» ван гьатайди доктордиз чир хьана. И ванер
азарлудан агьузардиз ухшамиш я. Гьавиляй абурукай Антоназ, вичин мефтеда гьахьна
акъвазнавай: кефсуз, заваллу инсанрин азабдин .нагъра туькIуьрна. Азарлуйрикай фикир авун
«умаз, алатай юкъуз рекIинин кьулухъ акур рушан дертлу рикI къалурай чIулав вилер доктордин
вилик акъвазна.; «3авай вуч жедатIани вири, вири ийида, ччан руш... За ваз куьмекда... » — и
суткада докторди гзаф сеферра и фикир тикрар авуна. Ефимоваз тIебиатдин гуьзелвал хьиз,
ада ччан гъанвай цуьквер, ттарар, гьайванар, виридан неси хьанвай инсанар сергьят авачир
кьван масан я. Пакаман рагъ, дагъларин шавгьар, экуь тир марфар, ятаринни нуькIверин
манияр, инра авай руьгь ашкъигьавалу ийидай атирар гзаф хуш я. Гьавиляй, адет
хьанвайвал, ам гьар пакамахъ хьиз, багъдиз экъечIна. Ина бегьем дем ава. Багъдин кIанихъ
галай цлаиай, жергеда аваз гьар патахъ хилер аладарна, гумрагьдиз давал хкаж хьанвай зурба
«Ширван пIинияр» алай ттарар, яруни жегьридин вагьанар арушнавай хьиз, зериф емишри
безетмишнава. И гуьзел ттарарин хилера гагь санлай, гагь масанлай, чпин хъитш, къиаилдин
ранг алай цIакулар къалуриз палипилаври лув "гузва.
Пакаман и вахтунда багъда авай ттарар, гьеле, |кьилер цавун аршдиз хкажнавай
далкъавахарни зер|)ени юзазвач. Ина, са къерехдивай гвай архунай авахь на физвай цин ванер,
нуькIерин манияр, чIижерин «жуввв..» къачуна, ттарарал акьалтнавай ванер вир; какахьна,
гуьзел са симфония яратмишнава. Гьавадин михьивили, адан атирлувили, иллаки, ина «ъвердава
гужлу жезвай ширин ва рикIиз хуш ванери доктор бегьем сует авуна. Адахъ, исятда вич ацукьнавай
чарпайдал ксана тух жедалди ахварардай гьевес ава. Гьайиф! Къуллугъдал фена кIанда.
«Къуллугъдал атайла, гьилле авун — итимдин усалвал я...» — фикирна, Ефимов багьдин
деминай экъечIна.
Алатай варцара вичиз акунвай хуьруьн инсанар, шикилар, вацIар, рекьер, дагълар рикIел хкана,
докторди ван акъудна хьиз лагьана!
— Ахцегь — им гъвечIи Тифлис — масан ери я!
IIкьил
КЪАРИБА АЗАРЛУЯР
Гъилччин чуьхвена, Ефимов кIвализ хтана. Субай, адалай гъейри, бегьем куьмекчи ашпазни
дуьшуьш тахьанвай доктордиз «ъуллугъ башламишай сифте йикъарилай недайдакай дарвал
хьанач. Такабурвал кв.ачир касдиз лезгийрин тIуьнарни бегенмиш хьана. Къатух, серг квай хинкIал
ва маса хуьрекар дагъвидин иштягьдалди ада неда.
Антон «столовой хьуй» лагьана са гьал туь кIуьрнавай кIвализ атайла, и
пакамахъни мягьтел амукьна. ГъвечIи руша гъайи «сирлу» суван цуькве рин кIунчI юкьвал
зцигна, ина недай, хъвадай затIар алай стол къурмишнава. Адал, михьи ва лацу къапа ра аваз
бугъ алахьиз фири нек, къайи ва мили къатух, рганвай какаяр, як, дуьдгъвер... алай. Доктор
вичиз и гуьзел стол къурмишнавай касдихъ къекъвена, амма жгъай касни хьанач, анжах
къуншидин гьаятдай, ччи на нур авай са дишегьлиди лагьана:
— Кушать... кушать, духтур!.. — Ада гъил туькIуьрна, Ефимоваз недай затIар эцигнавай кIвал
къалурна.
Докторди жибинда гьил ттуна, пул авай бумажник акъудайди акурла, къуншйдин папа
гьилералди" «ге лугьудай ишараяр кIнллиз хъфена. I, цIийиз хьанвай дустари, жумарт, инсандин
.111 къуншийри туькIвей ашпаз тахьана амай, и1!, амма чпйз кIан хьанвай доктордиз недайIН.чл
гузвач.
Азарханада Ефимов гьар юкъуз хьиз, къени пР Бералиди къаршиламишна. И перишан
кIванлариз гьахьунни доктор бегьем дарих IIбур киреда кьунвай, санайсаниз рехъ
авай нал я. Къава лемпе, ччилени тахта авай са. щи пата тIимил кьван дарманарни доктордин
кегнр алатар эцигнавай, ччина гуьзар авай шкаф, муькуь пата кьезил тахткушетка эцигнава.
Гьигьанал пудкьуд табуретка ала. Пенжердин вилик стол ква.
пфте кIвале кушеткадал, кIвачел рангунин кемер , ско спелар галай са кас яргъи хьанва.
Ьазардал ярх хьанвай, — лагьана Бералиди.— р гI.аларай, зегьерламиш хьанва и кас,

доктор, мнмдиз вичикай хабар амач. Идахъ вуч хьанатIа, I.г вуч тIуьнатIа лугьудай кас
жгъанач. АзарлуIПкIин кIвалахдиз яб гана, Ефимов виниз хьаIУ азарлудан векъи спелрии
чIарара акIанвай Iгрангунин куьлуькуьлуь мумадин кIусарал виI.чамаз рйхана:
ЬиртIедин къалабулух я... Хъсан жеда. — Ефиа.чарлудан къен чими целди чуьхуьн теклифна.—
/Iуьна, бегьем тIуьна, аквар гьаларай, гзаф нш хьана, ахпа касди вацтутгцел гьужум авуна,
• \ жедалди хъвана. ВиртIедин ширинвили ахъа лГ| бедендин дамарриз бирдан сухулмиш
хьана I.лпи ци вучдатIа чаз хъсан чида... ктордин куьмек агакьай азарлу юзана, ахпа ам I.янл.
Вичвичихъ инанмиш тежезвай касдин викI.скьемар липIлипI ийиз юзана. Эхирни кнчIс;)
къарагъна, кьилел алай бармак ада виле• пан Iьалдна, гьич ван сес акъуд тавуна ам къе. I.сч Гун
патал рекIииихъ фена.
(Iап.рпй кьванни лагьанач?! — Ефимов мягьтел
Ида, акъваз! — Бералиди гьарайна.
— Я стха, зи тахсир вуч я эхир?! Зун дустагъда ву чиз ттунвайди я?, — лагьана азарлудай
гила гьарай акъатна, ам са легьзеда рикIинал акъвазна.
Доктордални фельдшердал петлицаяр, кишпирдин цIарцIар гузвай дуьгмеяр алай пиджакар
алаз акурла, азарлуда абур полициядин итимар, вични дустагъ яз гьисабна кьван.
— Чун докторар я, — Берали хъуьрена. — Вун азарлу хьанвай, чна ваз куьмекна...
АкI ятIа, ччан рухваяр, куьне заз багъиш ая! — вичи мад вуч лугьун лазим ятIа чин тийиз дагьви
рекIинал кьурана. — Квез аллагь куьмек хьурай...
— Вуна вуч тIуьнай, халу? — Бералиди хабар
кьуна.
— За... Вирт, эхь, баркаван вирт тIуьна, хва... Ахпа руфуна авайди рикIел аламачиз, гьалтна
вацIалай лап эээййй!.. Къвалари чIвекьрекьар ийидалди къайи яд хъвана... Мад туба гьа!..
Ахлад, мад ваз хаталувал амач, — лагьана Бе ралиди дагъвидиз рак ахъайна. Ефимова
дагъвидин га фарал хъуьруьнарна хьиз лагьана:
Инсаниятди, гьеле, дегь заманайрилай инихъ, гзаф хъсан нямет яз гьисабзавай,
къафунрин пачагь яз гьуьндуьрда эцигнавай, лезгийри лугьудайвал: «ирид тIалун кьил
хун алакьдай» виртни кьадардилай артух тIуьн, ам кьун тавунвай затIарик какадарун ха талу я.
Ефимовни Берали, са геренда, алатай йикъара михьивилерин гьакъиндай чпи гайи тапшуругъ
алишверишчийри туьквенра, чайханайрин иесийри чпин суфрайрал гьикI кьиле тухванатIа,
ахтармишиз фена.
Базардин майдандал алай гьал акурла Ефимован ачух ччин аквазакваз перишанвилин, ахпа
ажугълувилин хъенри кьуна. Инал цIивинар, техил гваз атанвай са шумуд араба ала. Гамишар,
нафт алаз атанвай са карван девеяр акъвазнава. Майдан зирзибилрай ацIанва. Са шумуд юкъуз
ккул хкIун тавунвайди якъин тестикь жезва.
ч Къапанчидиз эвера! — лагьана Ефимова Бералидчз къуьл авай харалрии арада акъвазнавай,
тек са бармакдалди абурулай тафаватлу тир, яцIу тIаб хьтин итим къалурна. — А касди чун
саймишни .ийизвач. ИкI хьайила, кIулал штраф кутIунна ахъайда.
| Къапанчи атанач. Адан патахъай векил яз Панагь_ атана. Ам Петербургда са вуч ятIани кIелна
хтанваиГ тарифлу шикилар авай, дамах гвай, дуьшуьш хьайи итимар саймишни тавуна фидай
жегьил кас я. Гагь ада, идазадаз арзаяр кхьида. Пул квай крар дуьшуьш хьайила, Панагьакай
дуванханада арзачидин тереф хуьдай юрист, гагь «писар — Мирзе» жеда. Элкъвей рагъул вилер
хъуьрезхъуьрез, яруни вили рангар квай ччин цава кьуна Панагь Ефимован винел атана. Ада
вичиз хае тир ччинин кIевивал авуна, доктордин эхтилат кьатIна, адан гъил вичин кьве гъиливни
кьуна хейлин вахтунда ам юзурна/
Доктор! Хъсан хьана заз вун акуна. — Панагьа гъилер эчIез яна, эхтилат башламишна. —
Къе вун зи мугьман я.
Сагърай, Панагь. Вуч къунагълух я? — Ефимова зарафат квай ванцелди хабар кьуна.
Мехъер туш, я хайи югъ. — Панагьа ччин мал цава кьуна, вичин чIулав, амма кьери
спелрилай ту иIар чIугуна. — НекIеда амай, ччан алай таза якIун кабабар рикIел акьалтнава!
Девлетлу терекмадин суд да акъваздайвал я. КIелер адаз, хкетрик квай ажда Iъандиз кьван
ава... Вагьши вакIай чIар акъудна кIан да. — Панагь, ван акъуд тавуна, къуьнер юзурна хъуь рена.
Гьеле аял вахтарилай чехирдив вердиш хьанвай Панагьаз къариба тIуьнар авунилай, вилер
яру, кьил гижи жедалди хъунилай кIени затIни авач. Гьеле пекь тIуьн тавунвай, «некIедин як алай
кIел» хамунай акъуддалди Панагь кьасабчидин кьилихъ жедай. Ада як чимизамаз, инлайанлай ам
юзазмаз, «ччан аламаз» атIана шишерал акьалжун еке кеф яз гьисабдай.
— Мумкинвал хьайитIа хъсан я, — Ефимов кьил Гкннтанна хъфиз алахъна. —
Нянралди гьеле вах тар ама.
— Ваъ, ваъ, жанаби доктор! Чун. исятда багъдиз |||цда!
Исятда зун пачагьлугъдин къуллугъдал ала, I !;шагь.
Ваз кIанивал хьуй... Доктор! Тавакъуйда, вун я и халудик хкуьрмир. И бедбахт къапандин
терезайри мл анжах артухан кIвалахар, такIанвилер туьрпипшава...
—. Къапанчи ви халу яни? — Эхь. Тахай халу я.
— И гъилерда за ви тахай халудал жерме эцигда,:— Ефимов элячIна фена.
Панагьан ччанди бирдан ажугълувилин цIай кьуна. Ам са геренда Ефимоваз килигна, ахпа
пIузаррал кIвенкI авуна къапанрихъ фена. Панагьа гьа сятдилай Ефимовакай муркIадин кIус авуна,
ам вичин рикIе ттуна.

Петербургдин духанра чранвай «юрист», сарар рувана, тахай халудиз кьилни къалур тахвуна,
нубатдин истикан хъваз фена. И декьикьайра ада доктордикай пис рахазвай ксар вири рикIел
хкана. «Жавата зав записка кхьиз тур руш вуж ятIа, за чирда, — фикирна Панагьа — белки а руш
дарманар ийиз, и урусдин кьилив къвенни ийизва... Къази, фекьияр, жемят кIвачел къарагъарда...
За вичиз, Панагь вуж ятIа чирда!..»
Арабаяр, гамишар, девеяр элбаэл базардин майдандилай алудна, михьивилер хъувуна базар
къайдадик кутуна.
Базардин майдандал пагьливанар къугъун патал гъварар акIурзава. Ина, гьеле, тамаша
башламиш жедалди аялар кIватI хьанва. Абуру майдан злкъуьрна «ьунвай туьквенрин къавар,
карвансараириз фидай рекьер кьунва. Базардин майдандин юкьвал, ракь алай зурба къапандин
терезаяр ала. Инал К/ьубадин муьшкуьрдин къуьлер, КIеледин дуьгуь, ЦIехъуьлрин цIивинрин
гьамбарар ала. Базар, яргъал дагъларай атанвай терекмайри: серкерри, чубанри, лежберри,
гъуьрчехъанри мадни гурлу авунва. Ингье, дагьвийри чпиз кIани затIар маса къачуна, абур тIарам
нехишар алай гуьзел рангарин сун гъаларикай хранвай хучарра, гьебейра ттунва. Дестедесте
хьана абур карвансараяр галайвал хъфизва.
Базардин къерехдив чергес чухва алай тIарам итим ди гуьзел семен яргъа балкIан маса гузва.
Адан кьилив, чIичI къалин, кIук авачир лацу жив хьтIин бурма хъицикьдин бармак, лацу чухва алай
гимишди цIарцIар гузвай чIулуникай магьидин ттум галай гапур куьрсна, ччанда сагъвал, такьат,
гумрагьвал авай, тIарам буйдин къумрал рангарин са жегьил атана. кIвачерилай сарарал кьван
балкIандиз килигна.
— Маса гузвани? — жегьилди хабар кьуна.
— АкI тахьайтIа, балкIан базардал гъидани? — Суалдиз суалдал жаваб гана иеси милиз
хъуьрена.
Вучиз маса гузва?
Дуст кас, ихьтин дуьшуьшда хабар кьадай адетар авач, — жаваб гана, балкIандин иеси рикIивай
рахана. — Са дерт ава хьи, ава... Ингье, гьавиляй балкIан муьштеридиз акъуднава. Муьштери ятIа,
тек са паз и балкIандик квай синих лугьуда.
— Эгер мад лиэнар ядалди и гьайван зав гамукьайтIа, стха, за идан гардан гапурдал галудда.
— Зун муьштери я.
Себеб?!
— Вири къилихриз хъсан, вичин тай авачир ягъиди, ярхна кутIун тавунмаз лиэнар ягъиз
тазвач...
— Зав це гьил!..
Доктордиз, инал вичин вилик хьайи савдадикай суьгьбет авурла ам гзаф шад хьана.
— Анжах намуслу инсанди вичин малдик квай пи с къилих чуьнуьхдач. Адалай гъейри, ам
къучагъ инсан рин къилихар я... — лагьана, доктор гьерер маса гудай терекмаяр алайвал фена.
Базарда авай гункъачун акурла, чайханадин аивандилай хкажна лугьузвай ашукьдин ванциз яб
гайила, «михьивилериз чун пака килигда...» рикIяй хиялна Ефимов духтурханадихъ фена.
Докторни фельдшер Берали базардин майдан КьатIна амбулаториядиз физваила, абуруз
вацIун кьеряй: «Ери! Ери!» — лугьуз са касди кIевиз гьарайзавай ванер атана. ВацIун къерехдал
кьунтерал кьван гьилер къакъажнавай, гужлу беден алай са дагьвиди кицI яни, жанавур яни
туьтуьгъ кьуна бамишзава.
— Пехъи жанавур! Пехъи жанавур! — лугьудай гафари ван къачуна. Инсанар ччанара кичI
аваз, къа варал экъечIна, ттарариз акьахна. Абуру чпив гвай гапуррал, маса яракьрал гъилер
вигьена: вири мукъа ят хьана акъвазна.
Куьмек герек жедай кьван кар хьанач. Дагъвиди жанавур бамишна кьена. Атана агакьай маса са
хуьруьнвидип гапурдик квай кIантI хкудна дагъвиди вичин кIвачин ятуррал пехъи жанавурди кIирер
кутуна авунвай хирер сасад атIуз а патал гадариз хьана.
— Акъваз, бес я! — Ефимовай гьарай акъатна. — Хирер атIумир... Чахъ хъсан дарман ава!..
Пехъи жанавурди кьур касдин дарман хер атIа||,| гадарун, а хер эфенвай ракьалди ккун я!..
Маса .чрман вич хьайи затI туш, я авач, — дагъвиди жаваб на.
— Зун духтур я... Вун захъ инанмиш хьана кIанда.
вун лап хъсан, лап умудлу дарманрал сагъар хъи
да... За вун бегьем хуьда, стха!.. — Ефимов ванцик
алаба «ваз рахана. — Ви парталар гъилер вири атIа
шмандин микробар я...
Бералиди дагъвидив мад хирер атIуз тунач. Азарлу тулаториядиз ракъурна, вичи инал лазим
кьван миивилер авуна.
Рагъ алай юкъуз, хуьуруьн юкьва жанавур акун ку13, вацIал гъилер чуьхуьзвай дагъвидиз а
вагыпи илкьилик кумачир авара тирди чир хьана. ВацIа ахьна вагьшиди циз кIасар ягъай гьал
акурла, мад едихъ шаклувал амукьнач. Итим чIугуна вичел къвезц пехъи жанавур
«къаршиламишиз» гьазур хьана. Iа къванер къачуна, абур жанавурдал гьалчна. ЦIай унвайбур
хьиз яру вилерай килигна, рагъул багъар из цIаран яд авахьзавай чиркин сив аладарна, жанарди
кичI авачиз итимдал гьужум авуна, вич гъиле атдалди дагъвидал са шумуд хер авуна.
Дагъвиди доктор"агакьдалди вичин кьве хер атIа1, кIвачин ятурдал бегьем кьве фур ахъайна.
Гьеле ске хирер, эфенвай ракьал кунни хъийиз гьазур ..пивай.
— Мад хаталувал амач... ХъфейтIа жеда. — лагьана докторди. Хамуник дарман цанвай

азарлудал вилер алаз ам са геренда кисна. — Больницада эцигун ним кас я... вучда, амчахъ авач.
Гьар юкъуз шагьа... Азарлу гьич са карни тахьай хьиз, ччина умудлуIлин экв аваз къарагъна
хъфена.
— Асландин рикI авай кас я! — Ефимов кьецIини жупа куьчедиз экъечIай дагъвидиз
мягьтелвилелди илигна.
«ЯхдIур югъ хьун кумаз вуч жедатIа чун килигда?! кас пехъи жеда хьи, жеда... Адаз са
куьникайни дарам амайди туш...» — лугьуз хуьре къекъвезвай ванер Iнма. ЯхщIур, ахпа виш
югъни алатна, амма пехъи •шанурди кьур дагъви дели хьанач.
II хабарди округда бегьем суьгьбетар, умудлувилер >ьр1тмишна.
Самурский округда Санитарное управлениедин начальниквилин везифа кьиле тухунив эгечIай
сифте йикъарилай башламишна, чкапин ругьанийри: къазиди, фекьийри, муьруьдри «аламатар,
мажузатар» квай жерягьри михьивилер, халкьдин сагъвал хуьн патал вучзаватIа Ефимова чирна.
«Хашпара доктор гьикьван виниз тир пост гвайди кIанда*?Йш7~хЪурай, — фжщгна Ефимова. —
Ам гьикьван хъсан къастар авайди хьа"иитIЗнIС виш йисаралди мавгьуматди: мичIивили, авамвили
эзмишнавай, абурун «буьркьуь есир» хьан. вай, «мажузатрихъ, кьадар кьисметрихъ» инанмиш
дагъвияр зи патал, — медицинадин серенжемриз амал авунин рекьел гьун регьят кар туш... Инал
гьикьван мукъаят хьайитIа, гьа гьакьван хъсан я... Пачагьдиз ругьанийрик хкуьрун, инра авамвилин
сиве акъвазун кIандач...»
IПкьил
«ЛЕЗГИНКА», ДЕЛИ ВАЦI, КЬУЬЗУЬБУР...
Югъ нисинилай алатна. Ахцегь вацIун кьил атIугъай чIулав цифери кьунва. ЯтIани хуьрел чими,
амма зеррени зегьем тушир рагъ ала. Дагъларихъай къвезвай серии гару ччилив къизмишвал
вугузвачир. Пакамлай доктор базарда къекъвез акур алишверишчийри чпин туьквенрин вилик
патар шткана, ятар яна, михьивилер авуна. Карвансарайриз къведай рекьер, гьамиша зибилри
кьуна жедай , гьаятарни хейлин, къайдадик кутунва.
Базарда и декьикьайра, тек са д.алдамдинни зуьр недин къати, амма ширин ванери агъавал
ийизва. Ба зардин майдан, адан гьар патахъ галай туьквенрин къавар, далудихъ галай сурара авай
машмашдин, ту тун ттарар, мукьвараллай айванар инсанри: итимри» дишегьлийри, аялри гила
бегьем кьуна. Ина кIватI хьанвай инсанриз килигайла, хуьрера касни амачир хьиз жедай. Ахцегьай
тир Къирчи пагьливандиз, адан гзаф зурба къаравили — квасакъабачи Баламетаз, халкьдин
гьавайрин рикI тир зуьрнечи Селимханаз, магьир далдамчи Мерданаз яб гуз къе и майдандал гзаф
халкь кIватI хьанва.
Жемят, кваса, пагьливан атунал вилер алаз киснанай вахтунда, акъваздай чка жугъун тавур
Ефимов са чайханадин айвандик фена, ам инал столдал ацукьна. . — Бузбаш, ахцегьрин шурпа,
пити... кофе, чай... Жанаби доктор, жумла жагьан! КIандатIа, захъ вун хьтин гьуьрметлу
муьштерийриз хвенвай, ахвайш! Чехир... ава. Буюр, вуч кIандатIани лагь! Зун ви къуллугъда
кIвачин са тупIал акъвазнава!..
И келимаяр зерре галкIун тавуна, гзаф дирибашиилелди урусдал лагьай итим спелрилай
гъил элягъиз, буй акъажна доктордин буйругъ гуьзлемишиз акъвазна. Доктор са легьзеда, ччин
ачух яз кисна вичин ви|лик акъвазнавай касдин «шикилдиз» килигна. Ам тIимил кьван аскIан
буйдин, куфунсуз чIулав вилер авай, Iгьалариз килигайла, гзаф сагъ итим тирди Ефимоваз
[акуна.
Чайханадай хуьрекрин атир галукьайла, Антонан IИштагь ахъа хьана. «ТIуьнхъунни
хьуй, — фикирна \нтона. — дадмишунни хьуй, ахтармишунни...»
Заз ахцегьрин шурпани, ахцегьрин чай це!
Д2Н!.УI? Ди.™.?3 дивдирмез!.. — Сифте гаф |октордиз""ван къведайвал лагьана,
гуьгъуьналлай га Ки) азербайжан чIалал Гьажимурада тек са вичиз ла
а. "**
"
~
.октордин вилик шурпа, тIанурда чранвай сару
?Iаз;ин фу гъана. Истивут, сумах, эцигна.
Доктор, дад аку... дадмиша! Шурпадик сумах,
?ут... ква, кIан хъхьайтIа, буюр! Ибур ваз дабавоч
, гъанва...
окторди араара базардин майдандиз вил язава.
Iч я Кваса, я пагьливан атанвач. Зуьрнечийри «ма
атар, теснифар, сегьерар» язава.
Iурпа доктордиз гзаф бегенмиш хьана. Ам гьерен Iкай авунвайди тир. Инра адет хьанвайвал,
шурпа кутаз тикетике авунвай якIар цурун къажгъандиз ГI>она кьилди чичIекрихъ галаз, анжах чпик
квай Iудалди къавурмишда. Ахпа маса къапунай къаКя ргазвай яд адал эличда. Гьа икI «ахцегьрин
шур1НII» диб эцигда. Ахпа ам якIар хъуьтуьл жедалди Iииал ргада, са гзаф атирлу затIарал дадлу
ийида, IВ.х, атирлу истивут... кутада, вилик гъидайла винел |цу чичIекарни «Iишнишар хъивегьда.
Доктордиз и чайханада авай михьивал, хуьрекар, и чайханадин ашназ, чайчи, кьилел кIвачел
алайди тир Гьажимурад бегенмиш хьана. И касдин дирибашвал, кьатIунар, къаравиливал

Ефимован рикIелай фидач. Гьажимурада, базардин майданда вуч вакъиа кьиле фейитIани
виридалай вилик кьатIузва, ам доктордиз
къалурзава.
—Гьажимурад стха, ам вуч кас я? Ам духтур яни, жандарма?!
—Адахъ «Iвалюгъ авачни, инал фу тIуьна ман?
4 Хъсан, ччин ачух, акьуллу, мергьяметлу касхьиз аквазва.., Чайханада авай дагъвияр вири
Ефимовакай рахана>Тьажимурадаз гзаф къаравилияр, хъуьруьнар, къариба уюнар акъудун,
тамашаяр туькIуьрун кIанда, амма таб авун адан рикIивай кьабул хьайи кар туш.
— Исятда, гадаяр, ам зазни бегьем чидач, — ла гьана Гьажимурада, вичин кьилел
кIватI хьанвай дагъвийриз, — духтур я лугьуз ван хьана... Дуьшуьш хьанач, бегьем чидач.
Исятда за ам квез жумла жа гьандиз, лап хъсандиз чирда хьи, чирда! ТIимил кьван сабур ая...
Жумла жагьан, зи ширин ччан! — Гьажи мурада къаравйли "латал виридаз икрамна.
*~"сьаж1шурада еке къЙзюГгуьлдйIГ" цуьквер ал аи патIнусда аваз базардин майдандал алай
туьквендиз чаяр тухвана. Ам фейифейи чкадай екееке хъуьруьнар акъатзавайди доктордиз акуна.
И хъуьруьнрик, якъин адаз, халкьдиз" и касдикай хуш къвезвайди чир хьана.
Ингье, Гьажимурад, инра лугьузвайвал: духтур Бералини галаз хтана. Адаз Ефимован столдихъ
чка авуна, вилик чай эцигна. Ахпа чайдай ацIанвай къапар пIатIнусда аваз ам кьилел кьуна,
зуьрнечийри ягъизвай гьавадиз кутугай элкъвей кьуьл ийизийиз кьвед лагьай мертебада авай
чайханадин айвандилай мад кIаник эвичIна.
Квасакъабачи къвезвайдакай аялриз хабар хьана. Абур, лугьудайвал: «ракь акур жинерар
хьиз», кьилерал руг алаз гьар патахъ катна. Къаварал дидейрин мукьув ацукьнавай гъвечIи ва
кьурпе аялар, базардин майданда къарагъай гьарайвургьайди серсер авуна, ахпа абуру чпичеб
хайибурун къужахра чуьнуьхна. Вири жемятдик гьерекат акатна, вири са патахъ — Гьажимурадан
чайхана галайвал килигиз акъвазна.
Кьилибацар жезжез Кваса туьквенар авай куьчедай агъадал атана. Жемятди мадни гурлу ван
къачуиа. Квасадал литинин патарикай цванвай къабачи — маска ала. Ам зурба крчар, еке япар,
къерехрив яру. ди гутунвай, ири ва чапрас вилер квай, лацу ччуру, са чIиб кьван авай, гьамиша
хъуьрезвай сивтIиш алаз туькIуьрнава.
Кваса мирес! Ви гъвечIи стха, ингье, ви къул лугьда хак хьиз, дуьз хьана, ахпа са чIар
кьванни юзун тийиз алкIана акъвазнава! — Къабачи «час» гана айвандал кьурана. Ахпа
къабачиди вичивич юзур ма. Сар алай пад винелна алукIнавай кIуртуни, хкет рик квай иблисдин
хамуни хьиз, ван, къачуна. Адан чIарарал кутIуннавай гъвечIи, чIехи, элкъвей ва пад ахъа
тир са гзаф куркурри сесерна...
Кваса стха! Вун атурай рагъ атурай, вири вар цар... вири йисар чагъ атурай! — лагьана
Гьажимура
I.ч, Квасадин яру цIай хьтин «пIузар» хкажна, адан •1е са затI цана гуьгъуьналлаз аниз еке са
кIус якни .на, — Яб це! За лагьайвал ви рикIел алама хьи, мла жагьан! — япал кIуф эцигна ашпазди
хабар гна.
Кваеади «эхь, эхь!» лагьана хьиз, вичин эйбежер м>ил ва «гьарай алай ччан» юзурна.
Пагьливан Къирчи кIвачерик синияр кваз, епинал хкаж жез эгечIна. Тамашачияр вири ада
машгъул авуна. Къирчи кьадардин буй алай, къумрал якIарин, гзаф дирибаш кас я. Адан гьунаррин
тариф Къуба, Шеки, Ширван патарихъ, Куьреда, гьеле, Яхул патараНИ ава. йиса садкьве сеферда
жуван хуьруьнбуруз таМашаяр къалурун и касдиз адет хьанвай. Къирчи тек Си (чшнал къугъвадай
пагьливан туш. Ада ччилелни са 1*3иф уюнар къалурда. Адалай гъейри, Къирчидихъ гаIIИ.ч
«лезгинкадал», и дири макьамрин дидени буба тир кДсмедемдал» кьуьл ийидай кас Самурдин
дереда йач. Ам кьуьлуьник экечIайла, кьве далдамди кIва|«хдай.
Ингье, кьуд пад жуьрбажуьр рангарин яруцIару Иблс алаз, чIулав чIарарин гъвечIи мег
кьилеллай IП.ливан Къирчи епинин кьилиз атана, ам кьве Вярцйн арада эцигнавай хъуьцуьгандал
ацукьна.
Пагьлипан къардаш!!! — Квасади Гьажимура дан чайханадин айвандилай гур ва къати
ванцёлди гьарайпа.
Реббижан къардаш!!! — хъуьтуьл, амма дурум лу ванцёлди пагьливан Къирчиди жаваб гана.
— Гьунар, гьунар!!! — Гьунар! Гьунар!
— Чи Самур округдин, михьивилерсагъвал хуьнин виридалай чIехи, вири азаррин кьил хун
алакьдай, чи гьуьрметлу доктор, Никифоран хва Антон Ефимоваз вуна ви гьунарар къалурун
кIанзава!! И регьимлу кас ингье, килиг гьа!!! Чи дередин чирагь я!!! — Квасади гъил кьуна Ефимов
Къирчидиз вири жемятдиз къалур на,— дердерин дарманар гьа и касдив гва гьа!!! Гьу рррааа!!!
Ефимова Квасадин гъиле чарчин са пул ттуна. Кваса элбаэл кьилибацар жезжез пагьливан
къугъвазвай епинин кIаник хъфена. Къирчиди вичин гьунар куьтягьна ам хъуьцуьгандал ацукьна,
жемятди яргъал чIугур капар яла. Далдамни зуьрнеяр кисай арада квасади авай кьван ванцёлди
кIевиз гьарайна:
— Жемятар! Жемятар!—Къабачи къаварал ацукь навай дишегьлиирихъ элкъвена. — Чи
чIехи духтурди: «Азарри тIуьна кьиникь алчахвал я» — лугьузваШ Духтурханадин ва вичин
рикIин ракIарар жемят па тал гьамиша ахъа я лугьузва!!! Кесибар пулсуз са гъарда!!!
Вичизни чи чIал хъсан чида!!! Эгер зибур тапарар ятIа, зи затдиз лянет хьурай!!! Яваш!
ЯвашГ Ангье вичивай хабар яхъ!!
Ефимов тектуьк гаф квачиз, инал Квасади лагьай келимайрин гъавурда акьуна. Вири жемят

вичиз килигзавайди акуна, докторди къарагъна халкьдиз икрам авуна.
Къирчиди «лезгинкадал» кьуьл ийиз башламишна. Квасади чукурна атана,
Гьажимурадаз мад «час» гана.
— Кваса стха! ЧIурукIа лагьай гафчIал хьанани?
— Аферин, вири дуьз хьана! Жумла жагьан! — ГьажимураДа Квасадин яру цIай хьтин
«пIуз» хкаж на мад са затI адан сиве дана, япахъ са вуч ятIани лагьана, як квай еке са кIараб
адан гъиле вугана.
Ефимов Гьажимурадан фендигарвилин гъавурда акьуна, милиз хъуьрена, ада
Гьажимурадан гьил кьуна.
Къирчиди инал доктордин гьуьрметдай вичин хуьруьнбур мягьтел авуна. Ада и сеферда
зеррени эгьтият тавуна, епинал «демедемдал» гзаф дирибашвилин кьуьл авуна.
— Эхь, гьа им халис «Лезгинка» я!—лагьана икьван чIавалди вичизни хабар авачиз кIвачел
акьалтнавай Ефимов ахцукьна. — Йхьтин тамаша заз уьмуьрдани акурди туш, баркалла,
баркалла!
Къирчиди хейлин гьунарар къалурна: вилер кутIунна, кьве кIвач кьве синида аваз епинин кьилиз
экъечIна, ргазвай самавар, чайдин къапар кьилеллаз адалай фена. Епинал гьер тукIуна...
Тамаша лап къизгьин хьанвай арада, Квасади къудур жунгавдин ванцел гьарайна:
Пагьливааан къардааааш!!!
Реббижан къардаш!
Панагь! Пааанапь! Дулу кIараааааб!.. Хардаал гьиса а аШГГТI ааар~ам"буй!
МублааагьПанааагь уьчуьв уйнамаагъ герек!!!
Гьунар, гьунар! МублагьПанагь уьчуьн уйна
магъ герек!
Пагьливан нубатдин гьунар къалуриз эгечIна, къабачи, тIвар кьурла, ахъа са туькендиз катай
Панагьан гуьгъуьниз чукурна, ам ччин цавал авуна кIулал кьуна, гваз хтана. Кефли Панагьа
гьикьван гьарайэвер,. чабаламишунар авунатIани, ам Квасади ахъайнач. КIвачер щавуз акъатиз,
гагьни абур ччилелай галчIуриз, Квасади Панагь майдандин юкьвал гъана.
Пагьливан къардаш!!! — къабачиди кIевиз гьа райна.
Реббижан къардаш!
Гьунар герек авач!..
Ана гьикI хьана, Кваса стха?! — Пагьливанди гафарин арада хъуьруьн аваз хабар кьуна.
Пагьливан къардаш! И кас Панагь — дагълара мублагь!.. Вири чайчийриз буржлу я!.. Неда,
хъвада, амма пул гудач!.. Идаз и сеферда дуьньядин астIар пад акунвай зунни вун
алцурариз кIанзавай: бурж къачуна, астафируллагь! Масадавай къакъудна, чаз шабаш
гуз кIанзавай!.. Чун къачагъдин мал кIаниксар яни, тушни?!
Чаз, анжах гьалалдин мал я кIаниди, Кваса...— пагъливанди, хъуьрез-хъуьрез жаваб гана.
Пагьливан къардаш!!! Реббижан къардаш!
И муьфтехурдиз гудай жазадал тIвар эциг гьаШ А жаза, Кваса, вуна тайин ая! За ваз
ихтияр
Агьан! Вун зи гъиле гьатна!.. Квасади Панагь кIулалаз хейлин [ажар_а_рна, ахпа, Фнст
майдандин юкьвал зцигна, адан ччиниз са гъута млч гъуьр чукIурна гьарайна:
Гьич уьзуькъара жемир, Панагьпачагь! Гьами1.1 уьзагь хьухь!!.
Кваса, кьилибацар жезжез катна: русвагь хьайи I.чиагь гъ}ьредай ктад хьанвай ччина ягълух
ттуна,, гпбататаба яз, къапандин кьурак чуьнуьх хьана.
И тамашадал Ефимова, Бералиди ва ГьажимураI вири жемятдихъ галаз бегьем хъуьруьнарна.
Абу41 вилерал накъвар акъалтна.
• Жумла жагьандин лянет! — Гьажимурада гьан"ша, вичин кьилив атай къабачи
къужахламишна.— п кIуф, кIуф! — ашпазди Квасадин «цIай квай пIуIрриз» теменар гана. —
Баркалла Кваса стха! Вун Iлис къабачи я! Зун ваз вири уьмуьрда буржлу кас Заз кIанивал хьана! —
Квасадин гъиле мад як Буша.— Нуша жан! Нуша жан!
Гьажимураданни Квасадин гьафасафа кьиле фи
пI чекьикьайра, къапандивай килигзавай Панагьаи
и ялав кьуна, ада: «И алчах уюн туькIуьрайди
иилияр кIани Ефимов я, Гьажимурадни адан куь
хьана...» — лагьана фикирна. иегьа пагьливанар къугъвадай йикъара Квасаур зарафатар гьич
саданни рикIик хкIадач, адапжиклу хьана хъфидай, хъел къведай адет авач. , Панагь кьисасдин
дерт ччанда аваз, югъ хьайиьздал аламай кускафтар хьиз, кичIезкичIез иатаз вил ягьиз къапандин
кьуракай хкечIна ; I. •
чур ва Ахцегь вацIарай, агъадихъай атай чIулав:
и хуьруьн кьуд патахъ галай дагълар кIевна,
Iчил хурушум авуна. Кумазкумаз цIайлапанди
|р яна: дере, чархар ацахьай хьтин ванери кьу
иф|с инлайанлай, ахпа, ккварарай эчIирзавай
хьиз, гужлу марф къваз башламишна. Далдамни зуьрнеяр кис хьана, инсанар кIвалериз,
кьурарик катна.
Къати марф атайвал сад лагьана акъвазни хъувуна. Ам хуьруьн чIуралай галчIуна, агъадал
уьтмиш хьана, баркаван ракъини вичин хуш суьрет къахлурна. Яргъа, Ахцегь вацIун а кьиле,

марфади вичин кар давамарзава. Хуьруьн юкьвайтIуз, къарсурнавай шив хьиз фири цавал кьуна
дели вацI агъадал: кьуьзуь Каспиядихъ катзава. «Къупакъупдин» ванер вири хуьруьз, гьеле, са
гзаф кIвалеризни чукIурнара. ВацIун чархарай агъадал физвайди циз ваъ, кьеженвай ччилиз
ухамиш я.
Ефимов гужлу селдин гурултуди, къудратлувили юзурзавай, садсадалай уьтмишарна яцIу
гъварарикай эцигнавай муькъвелай гуьне патаз элячIна. Ам хейлин вахтунда хуьруьн юкьва авай
чархарай акъатайла, ирид кьил алай гъуьлягъ хьиз, гьяркьуь «базардин кьерел» хелхел хьана
чкIанвай вацIуз килигна. Ахпа адан къерехдал фена, докторди вичин гъил вацIук кутуна. Гъил
алкIидай кьарадай ктад хьана. Са геренда, ам элциф цихъ къекъвена, амма жгъанач, эхирни ам
хъуьрена.
— ВацIай гъил чуьхуьдай яд жгъанач лагьайтIа, Берали, захъ са касни инанмиш жедач.
Ингье, им чаз вилералди аквазвай дуьшуьш я...
Докторди вичин гъилераллай кьар чарчел, ягълухдал михьна, ам мукъвел хтана.
Марфар къваз хьайитIа, гатфарилай башламиш на зулалци, чи вацI, Антон Никифорович,
ингье, гьа икI лилни къум я. Ишлемишиз кIвализ тухвай цин са пай яд я, муькуь пай лилни къум.
Гьа икI ятIани чи хуьруьнбуруз и вацIун яд гзаф кIанда.
Доктор Ефимованни фельдшер Бералидин эхтилатар вацIун къерехдал хейлин яргъал фена.
Абуру инал хуьруьз булахар гъунин, абур мягьлейриз паюнин, Женийрин, «гьамамрин» ятарикай
менфят къачунин гьакъиндай суьгьбетар авуна.
Медицинадин векилар эхтилатдик квайла, абурун кьилив, Ахцегьа гьуьрметлу са шумуд кьуьзуь
кас атана. Абурукай, юзунриз викIегь, кьакьан буйдин, ачух ва хуш ччин алай кас вилик атана.
Израв, жанабияр!
Салам, салам, Самурхан буба! — Бералиди жа
,б гана, чпив агатай кьуьзуьдан гъил кьуна, ам Ефиювахъ галаз танишарна.
— Ччан рухваяр, куьн вацIуз килигзава ман? Пе
чьи я, хата авач... Ам пехъи хьун чи халкьдин сагьал я... — Гъавурда акьадайвал лагьайтIа,
Самурхан буба, уп валай гзаф рази жеда. — Ччан хва, чи вацI, ингье, гьа икI къарагъун, диибашдиз
катун, чи хуьруьн жемятдин сагъвал я. ВацI пълрагъарнавайла, адан яд булахдин целайни
мим п я!
Бес им михьивал яни?! — Бералиди чIулав лил
а физвай вацI къалурна.
Эхь, ччан хва, михьивал я! Кьалув.ал чиркинвал
ччан хва. Ам чи хайи вацIун жегьилвал я. Вичи
чархара, къванера эцягъна хци ийизва, лиледай
/ьзва, ада къумадай вич куьззава... Къванери, чар
кьунвай хьахьни хьам михьда, ихьтин вахтара
ш.агъаларни куквар терг жеда. ВацIу вичин къе
>ужах инсанри, гьайванри авунвай чиркин затIа
"I, зирзибилрикай михьи ийида...
1ралиди Самурханан эхтилат Ефимоваз ахъай
\а, докторди кьуьзуьди гьахъ тирди тестикьарна.
Булахрин ятар хьанайтIа, буба, пис жедайни?—
шва хабар кьуна.
Хъсан жедай, — жаваб гана кьуьзуь касди, ва
гурултудик гьарайдал рахана. — Амма ччан хва,
;Iани булахар гьикьван минет авунатIани, чи хайи
> I.з къвезвач... Чавай мад вуч жёда? Зун исятда,
кьуьзуьбуру векил авунвай кас я... Булахар чаз,
:|яр, чарасуз кIан я!..
патал яб гуз акъвазнавай туькме ащIай, лацу
квай кьуьзуь касди мили хъверна, кьил юзурна.
НI буй алай, ччин шуьткьверрин саф хьизхьанвай,
IЙ маса кьуьзуь касди гъилер элягъна, «Кьиле
рар туш гьа!» — лугьуз кIанзавайдан ишараяр
мма адан" сив раханач.
ьиаллу ксари чай хъвазва, ччан духтурар, —
Самурхана, — мад абуруз булахар герек ава
Iхлр кIани кесибрихъ пул авач, пул... я чи гъи
| щи гунгарарни баят туш... Эхтилатар кIвале
! I ь1, рухваяр, ша куьн чахъ элиф, валлагь,
льзуьбурухъ куьн атайла, ярхардай мал,
гьер авачтIани, гардан яру кIек кими жедач гьа!Куьп чи хуьруьн эквер яз чида заз...
Сагърай, Самурхан буба! Чун куь кIвалеризшг къведа.
Азарлу жедай кас чахъ жедач, хва, чун лигим хьанвай кесибар я, азарар чна агуддач... Чун
кьуьзуь бур, вансес квачиз а дуьньядиз фида. Квез хабарни жедач. Булахрин пул тIуьнвай
фекьидиз са гьахъду ван авуна кIанда! Мад чи гуж акакьнач...
Кьуьзуьбур элячIна хъфена.

IУкьил
КУДАЙ ЯТАРИН БУЛАХАР
Кьве юкъуз Ефимова вичиз чар кхьей кесиб руш амбулаториядиз атун гуьзлемишна. Амма я
руш, я адан хабар гвай касни атанач.
— Азарлу руш гьикI хьана, Берали? Белки, а бейи ниван руш азарди кIеве ттуна жеди?.. Вуч
авун лазим я? — Ефимова вичин рикIик, дагъви руша къалабулух кутунвайди малумна.—Заз къе
а рушан гьал чир хьун лазим я.
Берали са геренда фикирлу хьана, ахпа ада лагьана:
—За исятда Жават аквада. Агьмедов хуьруьз физ рекье гьатна.
Чи дуст Гьажимурадазни зи кьилив эвера. А кас заз. гзаф хуш хьанва...
Башуьсте!
Ефимов са геренда, кас квачир амбулаториядин пенжердив ацукьна. Ам, ракъини
безетмишнавай, амма дерин, даяз кIамари атIана эйбежер авунвай, къванерни чархар дуьздал
авуна рагъул ранг алаз хейлин перишан тир гуьне дагълариз килигна. Инлайанлай и дагъларин
хурарилай винел къекъвезкъекъвез кIвачин жигъирар фенва. Ингье, и дагъларин кьилерал къацу
хьана аквазвай векьерин кIане хуьр ава..., «Рагть гьатдай гуьнеда яшамиш жезвай инсанрин,
кам"аллув"ал, хци рикIер жумарт жеда, абур кичI авачиз чIехи жеда, — фикирна докторди,— ана
инсанри гьамиша, набататди хьиз"; гетьёIШвТППIХЪ, экуьнихъ ялда. Им уьмуьр
хъсанарунин жен г я. Ракъини булвал, сагъвал гуда... Амма юнсуз хьайила, илимдикай хабар
авачирла, ччилин иесияр тир инсанар чпиз лайих тир гьуьндуьр дережадив агакьдач...
Гьикьван гуьзел инсанар дагълара яшамиш хьана! МичIивили, авамвили... са кIус фуахъди
авур ялюртди, чабаламишунри вири лишна...»
Доктордиз «базардин» гьяркьуь кьерал еке са гьайндин леш кицIери, пехъери, керекулри
тарашзавайди акуна. Цава гьалкъаяр дуьзарна, са шумуд къузГьунни лешинал эвичIна. КицIерин
ванер къвезва, гадлр жез алтIушзавай вагьшийри вучзаватIа, докторди КьатIана: «Ингье,. гьа икI, и
дуьньяда уьмуьрар физВа, — фикирна локторди. — Ажузди незва, викIегьди руфунал кIвенкТ
авуна, гьеле яшамиш жезва...»
Мад кьерелай винел, агъадал солдатар фена... «Ибурни руфунин, къулайвилерин,
алцурарунин, таришчивилин далдаяр я», —лагьана доктор къарагъна. Халкьдиз Ефимован
юзунрай, рахунрай бегьем экв куна, ада вич физвай рекьер, яшамиш жезвай хуьр Iхьи
хьунал шадвал ийизва. Амма якГн, недай затIап алишверишчияр, карвансарайрин
иесиярцскторди >арсатмишна. Абур5П «Им" мас"а жуйгав "хьанва... р алай: ядай жунгав я...
Духтур ятIа азарлуяр акуй, ада куьчейра, базарра, хуьре, гьаятра вучзавайди !. Аквар гьаларай, и
духтурди чи кIвалерни, гьеле, пIаярни ахтармишда...» — лугьуз чпин наразивилер Iлумарна.
КIвалин вилик пад, «уьче чиркин яз акурла, и йиIра Ефимова мягьледин са фекьини «юзурна».
Ад аз I хкаж тавуна, сабурлувилелди: «Ви кIвалин вилик 1, гьар юкъуз, анжах вуна шткана
кIанда...» — лаI, уьмуьрда ккул гъиле кьун тавур, такабур фердан кьилиз акъатай ажугъди
дертлу, дели.1 авуна. Ам элбаэл чпин руьгьдин агъа, кьисметях, чанахдин къерех тир, «ъази
Гьаусан кьилив из фена. Адани ругьани къарсурайГдухтурдиругдин начальникдиз хабар гана.
I.човаз вичин вилик акъваздай четинвилерикай ава. Гьавиляй адаз виридалай вилик
халкьдиз Н, ада и дертнибала чидай итимрихъ галаз мукьуТШIИIII хьун кIанзава. Абурукай сад
Гьажимурад докторди кьатIана.
Буюр, жанаби духтур!—Гьажимурада ван акъуд тавуна рак ахъайна, са пIатIносда авай недай,
хъвадай затIар Ефимован столдал эцигна.
Вуна жанаби доктор, фу недалди, зун . дднмез диндирмез хкведа! — Гьажимурадаз
къецел экъечIиз кIапзавайла, ам докторди акъвазарна.
Гьажимурад, акъваз! Къапар къахчу... — Ефимо ва ашпаздин пIатIносдиз са манат пул
вегьена.
— Хурда гвач, жанаби духтур...
— Айиб авач... Дуст кас Гьажимурад, заз ви хуь рекар бегенмиш я... Амма ви хесетар,
дирибашва.л, къаравиливал мадни бегенмиш я... Ша вуна, дуст кас, заз ашпазвал ая. Зун тек я,
чун, кьве стха хьиз яша миш жеда. Ингье, за ваз гьа икI ихтибар ийизва. Вуна вуч лугьуда?
— Жедач, жанаби духтур... За вун, динмез диндирмез, инжиклу ийида.
— Зун вакай инжиклу жедач...
— Зун кIвале са сятдилай артух акъваз жедай кас туш... Жумла жагьан шагьид я! Зи затдал
кьин хьуй, за табзавач. Зун къара жемят квачир женнетдани са затIни туш. Завай ваз гаф вугуз
жедач. Динмез диндир мез!— Вич урусдал рахайла Гьажимурадаз «Динмез диндирмез,
жумла жагьан» азербайжан чIалал лугьун адет хьанва.
Ефимов гъавурда акьуна. «Эхь, халкьдин арада чIехи хьана, адан ччанда гьатнавай ксар, —
<|шкирна ДОК; торди,—халкьдикай хкудун а ксар патал екё~х2жа~лат, дарвал я...»
— Бес вучда, Гьажимурад?
За ваз къе хъсан ашпаз, масан инсан туькIуьр да.—«Динмез, диндирмез...
За ваз ихтибар ийизва.
Зи гаф — гаф я!
Гьажимурад хъиткьердай авахьай яд хьиз, ван тавуна цIуьдгъуыгаа хъфена.
Берали хтана. Адан гуьгъуьналлаз, ччанда регъуьвал ваъ, а патал акъвазнавай доктордиз

ийизвай еке гьуьрмет аваз, кьилкуьрсна, куьлуькуьлуь камар къачуз Жават атана. Ефимов са
геренда Жаватаз килигна. Ада вири лезги жегьилар гьа икI гуьзел, ччанда пеленгдин къуват,
асландин бажарагълувал, зирингвал, герек чкадал ччандилай гъил къачун алакьдайбур
яз кьунва. Вилик квай касни докторди гьабурукай сад яз гьисабна.
— Пакам хийир, мергьяметлу игит!—Антона Жава тав гъил вугана. — Зун, къучагъ, валай
разини я, нара зини!.. Вуна, кIеве авай рушаз хъсан рехъ къалурна, амма гьайиф хьи, а руш ви
рекьяй фенани феначни ваз чидач...
— Гьуьрметлу доктор! — Жавата ачух, амма къалабудух квай ванцелди эхтилат башламишна:
— Заз вири чида... Анжах зи рекьел дагълар кьван агъур, юзур тежедай мавгьуматдин, адетрин,
мичIивилин четинвилер акъвазнава... Завай абурай Алван акъудиз хьанач... Зи акьулдин, зи
мумкинвилерин, такьатдин кар туш... Вири, ччанни кваз эцигдай, вучда?!.
Итимрин кьилив дерт лугьуз, дарман кIанз фи ниф виже къвезвач, яни?. —Бералиди хабар
кьуна.
Алваназ дидедихъай кичIе я, халкь тшс рахадал ди, буьндуьгуьр руша вич кьин кьезил кар яз
гьисабза ва... Гьикьван алахъда?! Исятда за ам галчIурна гъида лагьана къаст авунвай, Берали
стха, вун атана... Руш «жерягьди», аквазакваз рекьизва... Им бес эхиз жеда ни?! За а жадуяр вири
са декьикьада бамишдай, вучда, Алван иниз къвезвач... А юкъуз за вуч авуна?! Са гуж баладал зи
вахахъ акална ракъурнай...
Инал Ефимова, Бералиди, Жавата хейлин вахтун
да фикирар, меслятар, веревердер авуна.
Амбулаториядиз Гьажимурад атана. Ада Ефимоваз ашпаз жгъанвайди хабар гана.
.— Къе нянриз, ашпаз Абдулжелил куь кьилив кIвализ къведа, жанаби духтур... Им сад! Вични
тIвар-ван авай лщпаз, хьунилай гъейри, бегьем инсанни я... — лагьана Гьажимурада,
иналлайбур фикирлу хьунин ва кисунин себеб чирна.
— Захъ амал ава! Жумла жагьан рази жеда! — Гажимурада гьарайна, — Набидин руша
гьар юкъуз нек маса гузва. А нек, за пакамлай, доктор, куь кIвализ тухуз тада! Ахвайш! Сад кьве
югъ алатда, руIн рикI кIеви жеда, ахпа ада вичи-вичелай дерт лугьуда... Куь кIвале чинеба
дарманар ийида ман! Вуна вуч лугьуда!
— Баркалла, Гьажимурад дадаш!—Жаватай гьарай акъатна. — Жедай кар я!. Амал я...
Хъсан амал я!
гьал умудлу хьана, гьар сад са патахъ хъфена.
Ефимовни Берали фоэтонди чими ятарин булахрихъ тухвана.
Рагъ кьилин кукIвал хкаж хьанва. И вахт лап куьруь хъенринди я. ВацIун дереда аламатдин
секинвал акъвазнава. Дагълари, я гьуьлуь инриз я гар, я шагьвар ракъурнавач. Къизмиш ччилелай,
набататрилай чими гьуьм хкаж жезва. НуькIвер вири киснава: йикъап чими вахтунда, дидебуба
къерехрал, шарагар мукара ксуда. Гьавиляй рекьевайбуруз ничхиррин ванер къвезвач. Араара
къузадин шимерай рахазвай къветерин ванни, фаэтондик квай балкIанрин ярашугъ тир
куркуррин: «тирингтирингди» басмишзава.
Хуьруьн кьилихъай башламишна, вацIун къерех кьуна, винел фенвай гьамамдин рехъ серии я.
Адан къерехар сихди.з эвичIнавай верхьин, къавахдин, цIвелин, машмашдин, «ширван пIинидин»,
чуьхверрин, ичин... ттарари кьунва . Гьавиляй ина серинни я. Рехъ, кьуразвай векьерин, чранвай
машмашрин атиррай ацIанва. Рекьел ттарарини ракъини къариба нехишар чIугунва. А бур атана
фоэтондин къенез хкаж хьана, далудихъ элячIзава ва мад рекьел акъваз хъижезва.
Араара.фаэтонда авайбурал кIула сар, ппекер аваз, гьамамрал физвай, анхъай элкъвезвай
дишегьлияр, чкадин ва яхул шал ар яна тIушунна, абур лашунал кIватIна, къуьнел кьуна хквезвай
итимар дуьшуьш жезва. Эркекри фаэтондиз вил язава, амма дишегьлияр абуруз килигзавач...
Ингье, Ефимовни Агьмедов авай фаэтон Магъулатдин «вацIухъ» атана. И юкъуз Шалбуздагъда
марфар къвана бегьем сел атанвай. КIам лап вацI кьван авай. Къалиндиз кьарни лил квай яд
къванер хурук кваз, кьвалар чкIуриз зарбдиз агъадал физва. Магъулатди вичин кьил
Шалбуздагъдин дерин дерейрилай башламишнава. И яд элциф хьайила, тIямлуди я. Ахцегьри:
«Магъулатдин яд кватIа хъсан шурпа жеда,» — нагьахъ лугьузвайди туш.
Докторни адан вафалу фельдшер «Женийрал» атана. Им кудай, чими ятарин гужлу булахар
алай чIур я. Са пата зурба цIвелин, верхин, къавахин ттарари элкъвена кьунвай къурухар—ядай
векьер ава. Муькуь пата, «Женийрин» кьилин булахдал кьван атанвай къалин нацIари кьунвай еке
уьлен акъвазнава. Инани са шумуд чкадилай чими ятар экъечIна, гьа и нацIара квахьзава.
Халкьди ишлемишзавай кудай яд авай кьилин булахдилай са яхцIурпудкъад камуна, атIана
дуьзарнавай хьтин вили, серт чархарин дар тир зурба чIутхвардай Ахцегьрин вацI катзава. ВацIун
ван гуьне патан дагъларин «биневредин кьунвай цал» хьтин дагьарра акьуна, «Женийрал»
къвезва. Гьар патахъ мертин, жикIидин, вакIан кIирийрин, циц цIвелин кулар гала.
«Женидин». кьилин булах, атIанвай къванерин цла ттунва. Амма адал къав алач.
«Женийрин» булахар алай тIулан гуьзелвили Ефимов гьейран авуна. Ам дишегьлийри пекер
чуьхуьзвай кьилин булахдал атайла, инай ччинар къизмиш хьанвай га шумуд дишегьли къарагъна
катна. Са геренда мертин куларихъ чуьнуьх хьана. Абурал парталар алай, ятIани дишегьлийриз
чпин кьецIил кГвачерни итимриз къалуриз кIан хьанач. Гьа и арада къази Гьарусаз шикаят авур
фекьи нацIарай малум хьана, ам вилер .Iкъатдайвал Антоназ килигна агъадал хъфена.
Докторди цик гъил кутуна, ахпа кьведпуд хупI |<вана.
— Им яд туш, дуст кас, жавагьир я! Куь хуьруьнуруи бахт я!—Лагьана Ефимова инал вичин

кьилни .Iвачер чуьхвена.
Фекьи экъечIай нацIара чепIкьен къванер къерехлл эцигна, къванце ттуна кьуд пипIен, еке
кIвалин Iалуб кьван авай «итимрин гьамам» ава. Иниз яд випн ччиляй экъечIзава. Амма ам тIимил
кьван чимиди . Гьа и гьамамда итимри шалар тIушунда, чуьуьигар ийида.
Доктор Ефимов атайла, нацIарикай къацу цал га
;и". винел пад ачух «гьамамдик» пуд кьуьзуь касди
об чуьхуьзва. А патал тIушуна чуьхвенвай чухва
шалар, лашарал кIватIна кьилихъди акъвазар
аламрилай гуьгъуьниз, Ефимова арада фельдшер 1и аваз кьуьзуьбуруз са шумуд суал вугана.
Куьне атIа гзаф чими булахдик вучиз чуьхуьзвач, яр?
Ам папарин гьамам я, — жаваб гана къумрал, ж бедендин иеси тир кьуьзуь касди, вичин
кьеженлацу жив хьтин ччурудилай гъил чIугуна. — АдаI ъенри, чаз ччанар артух къизмишун
кIандач.
ВацIун къорех кьуна хуьруьз хъфин гала. Ана авайди вацIуп серии гар я. Чими "беден къайи
гару гуцумарда, истелжем хьуп мумкин я.
Ефимоваз кьуьзуь касдин жаваб бегенмиш хьана, амма хъуьрена хьиз лагьана:
Вун гьахъ я, буба... Ччанда къизмишвал азаз рекье гьатдач ман...
Инал: къав алачир, цал галачир гьамамда акъпазайтIа, мадни пис мекьи жеда. Рекье авайла, а
мекь са акьван къайгъуда кьадач.
— Гьахъ я. — Ефимов кьуьзуь касдин и жавабдални рази хьана.
Эхтилатдик кваз кьуьзуьбуру парталар алукIна, чпин чантайра авай фуарни къафунар
суфрадал эцигна.
— Ччанар чуьхвейла, рухваяр, — лагьана суьгьбет дик квай кьуьзуь касди, — иштягьди
тIуьнал ялда... И арада вири: акьул, гъилер, кIвачер, сив, мез гьадан ихтиярда ава... Буюр,
буюр! Вилик ша!
Ефимов инал алай кьуьзуьбурун хатурдай .суфрадихъ атана.
Женияр!.. Женияр!.. И гуьзел тIвар гьинай атай ди ятIа? — Ефимова хабар кьуна.
Руваятриз килигна, рухваяр, гьа и тIулал, кеч миш заманайра, юкьва атIа гзаф яд авай чими
булах аваз Женияр тIвар алай гуьзел хуьр алай, — лагьана инал мугьманриз жавабар гайи
кьуьзуь касди суьгьбет башламишна.—АтIа чархарин кIаняй физвай дели ва цIу вичин пехъивал
къалурна, са заваллу йифиз ам хуьрел тепилмиш хьана. Хуьруьнбур, аялар авай кье нIер
кIулуз яна, атIа тепедал катна. ВацIу кIвалер, булахар вири тухвана. Виликан хуьруькай ихьтин.
уьлен авуна. А хуьруьн жемятар исятда, Женийрин кьилихъ галай тепедал кIвалюгъ кутуна
яшамиш жезва. Абуру чиин къазмайрал «Кьуру ккал» лагьана тIвар эцигна, вучиз лагьайтIа,
инал вацI акакьдач, чкапн кьуру я. Женияр чи чими булахрин тIвар яз ама.
Бералидивай Ефимов доктор тирди чир хьайила, кьуьзуьбурукай сада лагьана:
~АкI ятIа, хва, и жегьил чиди — халкьдпп нтим я. Ада гьавиляй чахъ галаз фу атIана, ам чаз хуш
кар хьана. Къенлай кьулухъ и кас чакайхалкьдикай хкат тавун лазим я. За ачухдиз лугьуда: агъаяр,
девлетлуяр,
фекьияр... ччандал азаб алачиз яшамиш жезва, гьавилЯII азарлу тахьана кьуьзуь жеда,
кьуьзуьвилиз са чарапи таххьана, и дуьньядихъ вил галамаз фида. — Чун, косиб халкь, духтурар,
гьамиша ччандал азаб алай ]р я, гьавиляй фад азарлуни жеда... Гила, чир хьухь, ън чи итимар
я!
Кьуьзуьбуруз сагърай лагьана, абурун тIалабуи: мкьдин къайгъударар хьунухь хиве
кьуна Ефимов .руьз элкъвена.
Исятда округднн кьиле акъвазнавайбуру чпиз дача 1)КIуьрнавай—Вини гьамамрал финиф
доктордимаса къуз кьиле тухудайди хиве кьуна.
Укьил ФЕКЬИДИН ФИТНЕ
Нянрихъ хуьр хейлин секин хьана. И арада вацIун .и бегьем винел акьалтна. Ифенвай мукал
хьиз, ачух нпирангунин цIийиварз кIеле дагъдин кьилел атаиа. \ан къваларив экуь кьве гъетре
рапIрапIар гузва.
Хуьруьн баябан куьчеяр йифиз кацери кьуна. Ва)й вам мадни хкаж хьана. Хуьр сирлувилерив
ацIанй секннвили кьуна. Гуьне патай инлайанлай, тектуьк | !алерай зайиф эквер аквазмачиртIа,
хуьруьн а лад
цIал куьрс хьана, ахварал фенвай чIулав чарх хьиз назвай.
Къуьлуьйрин мягьледа яшамиш жезвай фельдшер ьмедов Бералидин кIвале, мугьманвилиз
атанвай >имов эхтилатдик ква. Абур «са вил ахвар авуна» арагъай Небегьадиз акуна. Къалин
рцIамар хкажна, \и спелрилай гъил чIугуна, хуш ччина къайгьударвип лишанар аваз ,ада лагьана:
— Агъа мягьледин фекьи Фалз куь гафарин гъавур акьунач, гьавиляй ажугълувили дели
авуна. «Заз
иче шуткук лагьана! Намуссузар!..»—Лугьуз къе а с зал тепилмищ. хьайи гьал квез акуна
кIандай... — Вичи щуткун тавурай, — лагьана Бералиди,— па, руша ни"1ГГандатIани
шуткурай. Адаз вавай вуч анзавай?
— «Ви хвани, атIа урус духтурдихъ галай,» — лу зва. Вичи чIехи духтур шаддиз атанатIа,
пашмандиз инрай ахкъудиз тада лугьузва. «Духтур туш ам жандарма я» — лугьуз пехъи хьанва.
Куьне а япар яргъицаз: фекьи, куь куьче шутказ гице лугьун лазим тир.
— Сагъвал, михьивал хуьнин рекьяй, дадаш, Антон Никифорович, чи округда чIехи кас я.
Адавай и михьи вилер ая лугьузни, чиркин ламариз жермештраф ягъизни жеда. Ам, хаталу

азарар чкIирзавайбур сибир диз акъуддай ихтиярарни гвай кас я.
Ефимов Небегъадив гвай хабарди къарсурна.
За... Къал авур са касни хьанач эхир... За вири даз хьиз, а теспягьчидизни «Iвалин вилик пад
шуткун теклифна... Пакамахъ, аллагьди гурай, адан куьче чаз акурвал зирзибилди кьунваз
амукьайтIа, чун ахпа ки лигда...
А паталлайди кицI яни, лам яни, инсан яни чир авуна, ахпа сив ахъа ая, рухваяр. Им куь
кьилин сагъ вал я.— Небегъади хъфизвай Ефимован гъил кьуна юзурна. — Пис ксарихъ
галаз рахамир, абур авай куь чедайни фимир. А кфирри куь рикI тIарда гьа...
Кьуланферилай алатнавай. Ефимовни Берали куьчедиз экъечIна. Абур эхтилатдик кваз, дар
куьчедай винел Ефимован кIвалихъ рекье гьатна. КIвализ атай мугьман ва вичин дуст чкадал кьван
рекье хутун Бералидиз хъсан акуна. Алава яз фельдшердихъ доктордиз хълагьдай гафарни амай.
— Доктор, рикIел аламани? Чун фейила Женидиа булахдилай пуд дишегьли...
дишегьлияр къарагъна, а натал кулерив чуьнуьх хьанай гьа...
— Эхь, рикIел алама.
Фекьи Фалзаз чун Женидин булахдал атайди, дишегьлияр катайди акунай.
Ам гьим я?
— Вуна куьче михьи ая лагьай фекьи тир. — А шайтIан гьинай акъатнай?
Итимрин гьамамдиз чуьхуьз атанвай. Дишегьли яр къарагъна катайла, Фалз нацIарай экъечIна
хъфиз вай.
Гила гьикI хьанва?— Ефимова тIимил кьван хъел кваз хабар кьуна.
Фалз еке фитнечи, бугьтенчи, калаш итим я. Ада хтана Къази Гьарусаз, дуьшуьшдикай еке
къундарма авуна ахъайнава.
— Ада вуч лугьуда кьван?
. —. Еке къундарма туькIуьрнава: мусурман, кьецIил дишегьлияр авай гьамамдиз вунни зун
къачагъвилелди, гьаясузвилелди сухулмиш хьана лагьанва.
—Ам чалай нарази я, ада чалай кIамай кьван буьгьтанар дуьзарда... Вуж инанмиш жеда? Къази
ахмакь яни?!
— Ахмакь туш, амма ам, чун — медицинадин, вири илимдин векилар аквадай
вилер авай кас туш. ИхьтIШ иблисди са тIуб кьван авай цикай вацI авуна, чун адан хура
твада...
— Мукъаят хьана кIанда, Берали дуст. Къайгъу авач, гьахъ винел акьалтда...
Ефимов рекIинилай элкъвена и гатфариз вичи акIурай са жерге къавахриз «илигна. Абур
кIвалин виликайтIуз гвай багьдин цлавай явашяваш эчIягъ жезва. Къавах тIваларин кIаняй хуш
ванцелди яд авахьзава. Ада.и зериф къелемриз тIуьн тазва, абурал ччан гъизва.
Къецеллай рак ахъайна гьаятдиз фейила, вичин кIвале экв кузвайди акур Ефимов са жуьре
хьана: сифте ам фикирлу яз са геренда акъвазна. «Вуч хабар я?! КIвале экв кузва...» Ахпа ам
тадиз кIвализ хъфена. Рак ахъа тир. Ам садрани докторди куьлег яна агалдачир. Цлавай гвай
тахтунал са кас ксанвай. Хабар кьадай вахт хьанач. Ксанваиди гадар хьана къарагъна.
— Ви мугьман я, жанаби доктор... Ашпаз Абдулже .;Iил я... Рази хьайитIа, ваз къуллугъ ийиз
атанва...
Гьажимурадан хиве кьун, ахпа адан дугъри гафар рикIел хтана, Ефимова ччинин ачухвилелди
Абдулжелил кьабулна.
— Багъишламиша, зун геж хтана. — Ефимова Аб Iулжелилан гъил кьуна, ам тахтунал
ацукьар хъуву па. — Абдул, ашпаз хьунлай гъейри вун зи кIвалинди \ьун зи мурад я... Ваз урус
чIал хъсан чида!
Урусрин арада кIвалахна* жанаби доктор... Ше ьерда зун са инженердин ашпаз хьана, и
мукьварал Iи округдин начальник Брусилован къуллугъчи тир...
Адаз вун бегенмиш хьанач, яни?
Ахьтин хиялни ийимир. Гьёгьей!.. Зун экъечIна. уьнья я ман. Завай тапарар жедач... Гьар са
жуьредин къилихдинди хьунухь за эхи ийидай,гье гьей..
Ша гзаф такабур женнетдин тIям галай хуьрек вилик гьайитIани, адаз тегьне, тикъет
ядайбур хьайила, эхиз хьанач. Зуп абуру гьамиша ламра вичин винелай гадарна, эзмиш хьанвай
бейнивандин чкадал эцигиз хьана.
Гъавурда акьуна. Ма пул. Пакамалай вун зи кIвалипди я. За вун рази ийида. Къе са гьал
ксус, па камахъ чна вири чаз кIанивал къайдадик кутада.
Хъсан жеда, жанаби доктор.
Минетда, «жанаби» квачиз рахух.
Башуьсте!
Докторди Абдулжелилавай хуьр, кIвал, хзан, яшайиш, сагъвал хабар кьуна.
— Ваз гишин я жеди? — Докторди столовой хьун фикирда кьунвай кIвалин рак ахъайна.
Гье-гьей! Ахьтин хиялни ийимир, доктор! Лезги са йикъан рекьиз физ хьайитIани пуд
йикъан тIуьн чантада тваз, гьеле фадлай вердиш я. Чна: «недайдини алукIдайди рекье ппар
туш» — лугьудай мисалдиз амал ийизва, доктор.
Кмаллу мисалар я. Де ксус, ксус!
Ефимов са гёрёнда къецел зкъечIна. Ам ччанда хейлин шадвал аваз айвандал акъвазна.
Зарафат туш, мад са лезги итимдин гъил кьунва. Ада къенлай башламишна вич хьтин расу
чIарарин, лацу якIарин, цавун кIусар хьтин вили, амма ири вилерин иеси тир, юкьван буй алай,

юзунриз зиринг, аквар гьаларай, михьи касдиз ихтибар авуна.
йиф къалабулух квачир, тек са гъетери «кьуьлерзавай» дем къизмишди я. Секин я.
Араара1""яргьай хьиз, галатнавай чIулав цIицIре «пиррр... пиррр... пир...» ийизвай ванци фикир
желбзава. Бирдан ахъа са пенжердай чагъа аял шехьай ван атана. Гуьгъуьналлаз са пай
ахваралламай дидеди явашяваш кьеб зчIягьиз, вичин сес малумарна.
— Лайлагь! Лайлагь... Бала лайлагь!..
Аял киснач, КьепIинин, ахпа дидедин ванер къати хьана. Мукьвалай далбадал кьве кIекре
гьарайна. Дидеди хкетрик квай хьтин хуш ванцелди кьепIинин мани лагьана:
КIекерикай хъел къвемир, ччан, Абур вав туш, масан бала. Вун а ахвар ая, Аслан, КIани шараг,
хъсан бала...
Ахваралла гъетер, ччан. Ахваралла цуьквер, ччан. Ахвар ая вунани: ; Ахваралла кIелер,
ччан...
Доктордин руьгь экуь хьана, милиз хъуьрена ам кIвализ хтана.
УIкьил
НЕК МАСА ГУЗВАЙ РУШ
Гзафбуру: дуьньяда вуч хъсан я? — лугьуз садасадавай хабар кьадай ванер мукьвалмукьвал
къведа. Жавабарни гзаф къарибабур, бязи вахтара, лап куьлуь метлеб авайбур жеда. Амма и
пакамахъ Абдулжелила гайи жавабрал Ефимов рази хьана. Ашпазди базардай хтана къачунвай
затIар кухнадин столдал эцигдайла, иниз доктор атана. Ада Абдулжелил гзаф хушвилелди
къаршиламишна.
Ефимов ашпазди къачунвай затIариз килигна. IIнал тIанурдин фуар, як, къаогу чичIекар,
хуьрекдик кутадай атирлу затIар: истивут, сумах, сари куьк ала.
— Дуьньяда, Абдулжелил вуч хъсан я?
— Дуьньяда, ччан доктор... виридалай хъсанди — :псаивал я! — Абдулжелила и келимаяр
сагъвал, гум
агьвал тестикь ийизвай гурлу ванцелди лагьана.
Дуьз я, стха, дуьз я! Амма за гьи тIуьн хъсан я угьузва?
Гьар са касдиз вичин кефини кьур тIуьн ава, даз гьа тIуьн хъсанни я. Заз виридалай,
доктор Iаниди...
Ам вуч я, Абдулжелил!
Ви рикI алай тIуьнар заз чир хьун я.
Зун мешебегидин хва я, стха, заз къавурмишна къарникъузар гзаф кIанда. Гьайиф! Абур
ина . Чна куьруьбур ракъура лагьана чар .кхьида.
За ваз дагъларин тамарай къарникъузарни жу да!.. Къе зи устIарвал къалурдайла, доктор,
гьи (•к ийин эхир?
Ам ваз чида. Гье-гьей... чида!
Рак гатана. Абдулжелила атанвайди вуж ятIачнрна.
— Духтурдиз нек гъанва...
Къецелай дишегьлидин ван атайла, Ефимов рикIинихъ атана. Нек маса гуз атай азарлу руш
духтурдин рикIел хтана.
— Абдулжелил, гетIе кухнадиз кьван гъурай. Вуна къачумир, а рушахъ дерт ава, ада
лугьузвач.
— Ччан руш, ша, ша! За нек чи къапуниз эчIирин. Докторни ашпаз урусдал рахана, нек
гвай руш
абурун гъавурда гьатнач.
Доктор рекьелай элячIна. Къарибан руш Алван ччанда кичI аваз, агъурагъур куьлуь ккамаралди
кухнадиз фена.
— Абдулжелил! Адаз лагь... гьич садазни хабар тавуна, лап чинеба, за вичин хер, ингье,
и кIвале сагъ хъийида. Зеррени кичIе тахьуй, садахъайни игьтият тавурай. Жегьил, цуьк
хьтин вичин язух я. Заз зичи вай затIни кIандач.
Нек эчIирдалди докторди икI лагьана. /Адаз Алванан юзунри, ччина авай азабдин: хъипини вили
рангари и бейниван руш хире телефзавайди къалурна.
Нек эчIирай къаб вичин гъиле амаз, ччинин ачухвилелди рушаз килигна, Абдулжелила адавай
хабар кьуна:
Ччан руш, вун ниди_я2.
Зун Къарибан.." — Алванай гуьзел мани хьтин ван акъатна.
Аааа! АтIа Къайитан хва Къарибан?
Гьа Къарибан руш я.
— Ам Бакуда амани, ччан руш? — Ама, халу.
— Гье-гьей, хъсан чидай кас я, са вацIун итимрин рекье ччан эцигиз гьазур итим я. Дуьнья я
мам... Чна санал фу тIуьна, ччан руш.
Вун гзаф перишан аквазва эхир? Аяман... бала, вун азарлу я жеди?
— Азарлу я, халу.
— Вуч тIал я? Бес дарманарзавачни, ччан руш?!
— Дадаш яргъа ава — лагьана Алван, умудсуз ванцелди рахана. — Дидеди зун къарийрин

гъиле ттунва... Хъсанвал авач. Хер гьар юкъуз пис жезва.
— Чи чIехи духтурдиз къалура, ччан руш, гье-гьей... ам гзаф регьимлу инсан я. Адаз вавай
затIни кIандач, гьич садазни вуна вучзаватIани чир жедач. Виридаз вун нек гваз атана, къаб
хутахиз аквада. Маса хиялни ийимир! Халудин чIалаз килиг! Гье гьей... Цуьк хьтин ччан икI
ажизмир!
Алвана кьил куьрсна, вйлёрилай алмасдин ириири кIусар хьтин накъвар аладарна,
Абдулжелилан гъиле авай гетIе къахчуз кIан яз, гъил яргъи авуна.
— Акъваз, ччан руш... гье-гьей, ша вуна за лагьайвал ая.
Хирехъ пис ни гала, халу... зи ччан ктIанва...
Ччан руш, къайгъу авач! Духтурдиз хирер, гзаф акунвайди я.
Духтур Берали авани? — лагьана Алвана, ви лераллай накъвар фитедин пипIив михьна.
— За фена исятда эверда. Вун и табуреткадал щукь. Гье-гьей... Ваз гьикьван регьят
жедатIа аквада!
Алван ацукьна. Абдулжелила рушахъ галаз хьайи уьгьбетдикай Ефимоваз хабар гана.
— Тадиз Бералидиз эвера!
Жавата, гьеле алатай юкъуз вичин «ъуншид руш \лваназ доктордиз нек кIанзавайди, ам гваз
физхтайIа, садани дарманарзаваиди кьатIун тийидайди лагьа|,ч. И пакамахъ Жават Ефимован
рикIинал кьван вичМI Алванан гуьгъуьна аваз фена.
Берали атана. Дарманар авай сумка эцигна, ам ьуьрена.
Медицинади исятда, доктор, мичIивилин чиркин ьужахдай са цуьк гужуналди ахкъудна.
Им гуьзел ;ф я!
Эхь, эхь, дуст «ас, вун гьахъ я. Жаватан амал ,илай, зи дуст Гьажимурадан фикир хъсанди
хьана.
Иач эвел вун килиг, вуч хер ятIа чира.
ГералидIИ руш авай кухнадин рак ахъюникумаз,
щ кIвачел къарагьна, са герен кьил хура чуьнуьх
\па, ам ял кьунвайди хьиз, яваш ванцелди рахана:
Берали халу! Вуна зун иниз атайди дидедиз лугьумир! — руша ара-ара вичин чIулав вилер,
акъваз хьана инал атанвай Ефимоваз ягъиз, хуш, рикIиз пшкилрин лацу ччиниз экуьз яру ранг
гъана, ам перемдин са хел акъудиз эгечIна. — Зи хъуьчIуьк, хаияр лугьур са затI ква. Дуьз кьве
варз я жерягь
мири дарманар ийиз. Абуру зи гъвечIи хер къал
1 тIушур палкандин хер хьтинди авунва. Заз дидеди мад агъа Махлус къаридин кIвализ вач
лугьузва. Ада заз «Гуж хьайи вах, варавара вун духтурдин па* тав кыземир гьа! Ана авайбур
итимар я. Гьеясуз же мир!..» — лагьана тагькимар авуна. Вуна зун иниз атайди дидедиз лугьумир
ччан халу. ЧIехи духтур ам яни?
.
— Гьам я. Вуна хер къалагь_душ!
Руша вичин назик, цТйииз къвайи жив хьтин экв
квай лацу гъил ва кьуьнт ахъайна. Алванахъ хирез килигдай рикI амачир. Руша ччин са патал
кьуна лагьана:
— Жерягь къа р и дин м ел гъе_м алама. Завай, халу, V.
хирек гъилни кягъиз жезвач.
Аламат я, кьиникьикай кнчIе туш, амма жувал алай хер акурла, рикI гъилерай къвезва.
Инал рахадайла руша вилерин къалин ва чIулав кIакIамар, яру ва зериф пIузарар илиснавай.
Доктор Ефимов хейлин вахтунда и гуьзел рушан шикилриз килигна, эхир атана Бералиди ахъа
авуна чуьхуьзвай хирез килигна.
— Руша вуч лагьана? — Ефимова хабар кьуна. — Ада вуч ятIани ваз ахъайна, зун бегьем
гьавурда гьат нач.
Бералиди инал руша лагьай гафар вири урус чIалал доктордиз ахъайна.
— Бейниван руш, дугъриданни жерягь къариди сурун..4)УвДл гъанва. Хер чукIун гьеле анихъ
акъвазрай, ам гьикьван дериндиз дугурнаватIа килиг гьа! Аяяяй!
Доктордин ччиниз са вил яна, руша мад вичин кьил патал кьун хъувуна. Ефимова журналда
кхьенвай тIвар кIелна.
Алван! (Ксан Алван! — Ефимов лезги чIалалди рахана.
Хъсанди вуч я, духтур? — Руша аламат хьана хабар кьуна.
Вун ксан руш! Ваз... баркалла руш!
Вил ягъайла, Алваназ, вичиз дарман авунин кардик чIехи доктор рикIивай экечIнавайди акуна.
Руша гьа гила, вичин хер хъсан жедайдак умуд кутуна. Са тIимил кьван вахт инлай вилик кузвай ва
тIазвай хер исятда «киснавай». Алванан гуьзел ччина азабдин шуьткьверар амачир. Лацу ччиниз
экв гвай яру ранг атана, рушан хъуьхъверин кьилер, дигмиш хьанваи Ширван ичерин
ракъиналлай патар хьиз безетмиш хьана. Накъвари рушан вилин кIакIамар чуьхуьз башламишна.
Халкьдин арада устадвилин тариф къекъвезвай чIехи докторди вичиз пулсуз дарман ийидайди
дагъви рушан фикирдани гьатначир. Бакудай хтанвай къунши гада Жавата сифтенисифте доктордин кьилив фин Алваназ теклифна. Сифте и теклиф Алваназ бегенмиш хьанач, амма ахпа
къарийрин чиркин «мелгьемри», амалри кана ажуз хьанвай руш гададин меслятдал рази хьана,
ада лагьайвал авуна. Гила руша: «Баркалла ваз, михьи, пак, азабрик квайдан къайгъуда гьатдай,
къудратлу рикI авай жегьил! Ви са къакай виш йис хьурай! Вири йисарни рикI динжбур хьурай!» —
фикирарнай.

Жавата чар кхьиз туна, ам цуькверин юкьва ттуна, доктордиз тухунин амал чируналди вичин
къайгьударвал куьтягьначир. Ада, гьеле цуькверин кIунчIни вичи туькIуьрна, рушав парталар
алукIиз туна, вичин гъвечIи вахни галаз тадиз доктордин кьилив финиф теклифна. Гада, азарлу
Алван ва вичин вах Медина доктордин кьилив тефена, регъуь хьана элкъвена хквез кичIела,
доктордин кIвалин рикIинал кьван абурун гуьгъуьна аваз фенай. Рушар тадиз къецел акъат
хъувурла, Жаватаз абурукай хъел атана, ахпа ам, Алван элкъвена доктордин кьилив хъфин патал
гзаф алахъна, амма рушак гаф акат хъувуначир, ам кIвализ хъфенай.
Жавата гъил къачунач, ада пакамахъ ва нянихъ Алван акваз, адаз доктордин кьилив финиф
теклифна. Бегьем са йисуз кIвалахайла, жибинда пуд манат пул аваз Бакудай хтай Жавата, вич
уьзуькъара тахьун патал а пул чIехи дидедив вахканваз хьана. ТахьайтIа, ада и пул вири вичиз
хуш, гуьзел Алванан рекье эцигдай. Адаз и кесиб рушаз халкьди лугьудайвал: «Гъилин билегни
хана куьмек ийиз кIанзавай». Жавата" мукьвалмукьвал: «За кхьиз тур чарчи ва руша савкьатяз гайи
цуьквери духтур регьимлу тавуртIа, мад вучда, бадедив гвай пул къачуна, ам Алванан рекье
харжда». — фикир ийиз хьана.
— Руш гзаф хаталу гьалда ава, Берали Небегьаенич. Адаз вуна лагь, хер чун килигдалди ахъа
тавурай. Мад «жерягь» къарийрин кьилив фейитIа, вичин хер
къенез кватда, вич кIеве гьатда, а вахтунда чи кьилйр хтуникайни хийир амукьдач. Чи гафарал
амал авуртIа, вич чна, и мукьвара сагъар хъийида.
Бералиди доктордин гафар Алваназ лагьана.
— Мад кьейитIави, ччан духтур, зун къарийрин па тав хъфидач. Валлагь хъфидач!—Руш,
гзаф разиви лин шикилар ччина аваз, хейлин вахтунда Ефимоваз килигна.
Багьа дарманар яна, Алванан хер докторди вич и кутIунна.
— Югъ арадай фейила, мад кутIунна кIанда. КIвале къаткурай.
Рушан гуьзел, амма адетдилай артух ахъа авунвай вилери, хъвер квай пIузарри, ам руьгьдай и
чIехи ри«1 авай касдал рази тирди лугьузва.
•— Лагь хьи, чна вичивай ва вичин дидебубадивай хер сагъар хъувунай пул къачудач. «Жерягь»
къарийрин желедай катиа, ч« кьилив атайвиляй пул чна вичиз гана кIанзава лагь.
Докторди ачух хатIаралди рецепт кхьена, ам Бералидив вугана. Алван, доктордиз ва чпин
хуьруьнви Бералидиз сагърай лагьана, лувар квайди хьиз, кьезилдиз камар къачуз къецел
экъечIна. Ефимова руш гзаф хушвилелди рекье ттуна, ам хейлин вахтунда фикирлу яз пенжердай
Алван хъфей куьчедиз килигна. Доктордиз и арада, кIвале гьатнаваз хьайи ракъинин ишигъ бирдан
катай хьиз хьана. Гьеле, себеб, делил арадал алачиз Антонан рикIе муьгьуьббатдин фикирар
къекъвена.
Алван хтун гуьзлемишиз Жават хуьруьз фидай дар са жигьирда ттаран хел гъиле аваз, аскIан
цлал ацукьнавай.
— Баркалла! Баркалла, Алван!—Жавата руш гзаф шадвилелди къаршиламишна.
— Эвелниэвел, Жават, ваз баркалла! Ахпа духтур стхайриз баркалла хьурай! За баркалла
къазанмишай хьтин са гьунарни авунвач.
Жаватаз и арада вичин ччандин азаб, тIал алатай кьван хвеши хьана. Адаз и пакамахъ
девлетлу хазина жгъана, ам эцигдай чка авачир. «Ингье, хазина зи вилик ква, ам Алнанан уьмуьр
я!.. Зун и рушан геляй фена... и руш масадаз хьун завай эхиз жедач.»
Алвана и арада муьгьуьббатдин мукьувай фенвай фикирар авунач. «Й заваллу дуьньяда
хъсан йнсанар авачиртIа, чи вайни гьал тир... Яраб завай и ксаризса хъсанвал жедач жал?!.» —
фикирри ам тухванвай.
И декьикьайра Алван мадни гуьзел аквазвай. Адан ччиниз бегьем рангар хтана, вучиз лагьайтIа,
руша исятдилай башламишна вичиз еке азаб гузвай хер — завал алатдайдак умуд кутунвай.
Умудлувал шадвилин лувар я! Шадвал рикIин ашкъи я. Ашкъилу рикIи гъидай рангар гзаф
масанбур я!
Жегьилар багъдин ттарари кьуна, лап къацу магъара хьиз авунвай дар, амма сирлу, хкетрик
квай хьтин жигъирдай агъадал хуьруьз эвичIна. Алвана мили хъверна, милаим ванцелди
лагьана:
— Вун бахтлу хьуй, Жават. Вуна авунвай гьуьрмет за /рекьизалзи рикIел хуьза, валлагь хуьза!
(ЖсГват~вйчин бахтлувал къалурна хъуьрена. Хъуьруьни адан рикIе авай еке муьгьуьббатдин
ялавлу са кIус къалурна.
Алван кIвализ хъфена, Жавата и гуьзел руш вилералди рекье ттуна, ахпа атана Къарибанса
мертебадин кIвалерин пенжердин кIане эцигнавай тек къванцел ацукьна.
Жават желеб, амма ччан сагъ, акъажай ер,иш анай, зеррени дамах гвачир, гуьзел суьрет алай,
къумрал якIарин, зиринг ва намуслу жегьил я. Ам, гьеле аял вахтарилай етим хьана, бадеди хвена.
Гьавиляй хуьруьнбуру адаз: «Майрам къаридин етим, Майраман Жават».— лугьуз хьана. И
хзандихъ авай девлет— са ккал я.
Хъсан къариди хвейи Жават къилихриз гзаф лртух кас я. Ада патаз —гьурбатдиз фена
хтайла, ба нчивай мукьва-кьилибурун, хуьруьн жемятдин гьал
ай, дердибеладикай хабар кьада. Свасар гъана —
ирлу крар авур ксарин кьисметди Жават шад ийи
амма ччанда еке мурадар амаз кечмиш хьайи же
д гадайринви рушарин язух чIугвада, гада хажа
му жеда. Жават хуьре хъсан ихтибарлу, гьуьрмет

м кас хьунилай гъейри, межлисдин хъсан итимни я.
.1 устадвилелди, халис лезги кьуьлер ийида, къара
иярни адав гзаф гва.
Ллванахъ мукьвабур ама. Кисай, юкьван буйдин, Iг къумрал ччин алай Алванан буба Къарибан
уьр Бакудинни Ахцегьрин рекье физва. Ам нафтIа
дйм мяденрикай сана къазанханадин кочегар я. Щвал авачирвиляй адавай хзанар са йисузни
Бакудиз тухуз хьанач. Адалай гъейри, хзан Бакудиз тухвайла и кьиле авай куьгьне кIвал, гъвечIи
багъ, ник, малкъара гъиляй акъатзавай. Хуьруьн доход квачиз хзан хуьн гзаф четин тир. Гьавиляй
Къериба цIусад варз Бакуда, са варзни хайи хуьре акъудзава.
Алванахъ вич хьтин лацу якIарин, Халум дидеава. Халума Алваналай гъейри мад кьве аял: гада
ва руш чIехи ийизва. Абур кьведни Алваналай гъвечIибуря.
— Вуч геж хьана, ччан руш! — Халума югъурзавай нек авай кквар акъвазариа, ам хайи рушан
шадвили цуьк алай гатфар кьван безетмишнавай ччиниз килиг на. —Мухлус къари мад кIвале
авачирни? ТахьайтЬа, мелгьям гьазуриз геж хьанани? Аквар гьаларай, къе эцигай дарман
хъсанди я. ТIарзамач, яни ччан руш?
— Эхь, диде, къе эцигай дарманар гзаф хъсанбур я, хирен тIал квахьнава.
Алван кисна, вучиз ятIани адавай хъвер хуьз жезвачир. Гагь фири некIедин, гагь цуру некIедин,
гагьни къулал ргазвай кинийрин хапIадин атирри садасад чуькьвезвай кIвале, бирдан Алванан
хирез янавай дармандин: ктIай кIарасдин ниэдиз ухшар авай къати ял гьатна.
— Я руш! Вуч дарман эцигна? Вахъ вучиз жаваб авач?! — лагьана Халума хабар кьуна. —
Вууввв! Им вуч ни я? Я гуж хьайи вах, вахъай урус дарманрин ни къвезва хьи! Вуна ахьашIа/
херэтемдиг (кут]дз_ туна ман? Беябур хьана!~~Я"""мусибат хьайидиТ.. 3~аваз бес гьаниз вач
лагьанайни?!
Халуман хъел къати жердавай, Алван ччин са патал кьуна милиз хъуьрена. Адаз инал дидедиз
гьикI жаваб гудатIа чизвачир. Гьа и арада кIвализ чергес чухва, чал бармак алаз ччина шадвал ва
уьзагъвал аваз Жават атана.
Халум диде! АтайтIа жедани? — лагьана Жават рикIинив акъвазна.
Ша, ша, ччан хва! Буюр! Иних алач.1, хва!
— Сагърай, диде... За ви кьил артух тIардач... Масадаз лугьудачтIа, за ваз са эхтилат ийида. И
гафуниз вуна артух фикир гана кIанда. Исятда Къучагъай кьве кас атанвай. Мухлус къаридин
мелгьямри чпин ;Этем_ кьена лугьуз абуру арза ганва... Заз куь руш Алванни адан кIвализ физ
акуна.Диде, а къаридизя дердибала чидач, я адавай дарман ийиз жедач Вуна, ви агакьзапай руш
кIеве твамир, диде! Хуьре чIехи кIеларнавай, камаллу духтур ава... Адаз я лщщанрш, азарар сагъ
хъувунай пул кIанзавач. Алван духтурдин патав фирай.
— Ччан хва, вун бахтлу хьуй! Вун хийирдин кели маяр рахана. — Халум, хейлин секин
хьанваз, амма ада ччанда кичI гьатна ял кьазвайца хьиз давамар ча: — Чи итимрин намусдик
хкIазвай кар жезва эхир.
— Духтурдиз, диде, жуван дерт лугьун, тIарзавай чка къалурун чи диндин ва шариатдин
ктабрини истелишзава. Зиди таб ятIа вуна фекьидивай хабар яхъ. Iухтур итим ятIа, адаз дерт
лугьумир, яни тIарзавай Iка къалурмир лугьуз дишегьлийриз вязернавай са <табн;и авач.
Заманадин машгьур ва хъсан духтурар, керягьар, вири акьуллу, камаллу алимар этемар я.
IкI хьайила, диде, духтуррикай чна я рушарин, я гаIяйрин дердер чуьнуьх тавун лазим я.
Зун Бакудиз
ьфизва, за Къариб халудиз куь сагъ ва саламатвилин ;абар гунуг лазим я...
— Ччан хва, гьа вуна лугьудайвал хьуй... Ма за чуч хълуда.. Куь намусдик хкIадай кар жедалди,
заз (и ирид руш кьейитIани тIарзавач, хва!.. Вун чи къун. нини я—/мирасни. Ваз кIенивал ийида
ман...
— СагъраиГХалум диде! — Жават шадвилив ацIанIай Алванан вилериз килигна. Ам Халума
фу, хапIа Iуьн теклиф авуниз килиг тавуна хъфена. Гадади виши къаст кьилиз акъудна, ада дидени
секинарна. Бес Iм гъвечIи кар яни?!
— Къашкъа духтур гьеле заз акунвач, — Халум нек тли ккварцихъ ацукь хъувуна.— Адаз
къашкъа вучиз
1узвайди я эхир?
Пара рикIиз чими этем я, диде. Пис ни галай, ер ада михьи авур тегьер ваз акунайтIа...
Аллагь! Вич диндал атурай!
Хъсан духтур я. Кьилелай мег са тIуб алай чка
я лугьуз, Ахцегьар тушни, чIехи духтурдиз шIкъа духтур» — лугьузва.
Вувввв, гьакI я ман?!
Эхь, диде... Мад зал, «жерягь къаоийрин даомамелгьямар герек амач. ЧIехи
духтур;
пул къачун тавуна зи хер вичи сагьар хъийида лагьана хиве кьунва.
Инсан я! Инсандин велед, инсан я! Касдизни ви хер Къашкъади хъийизвайди герек чир
тежен!
Башуьсте, диде ччан! Зун къашкъа духтурлин кIвализ нек гваз фена, къзб къахчуна
хквезва. Дух турханадиз физвач, я.аниз фин герекни авач.
УIIкьил РИКIИЗ МАСАН ГАФАР
Пагьливан къугъвай юкъуз Квасади Ефимовакай гайи хабарди халкь шад авуна. ЧIехи доктор
кесиб дагъвийрин пайни квай кас тирди чир хьун гъвечIи кар туш. КIвалера азарлуяр авай инсанар,

иллаки азарлу ксар и хабарди умудлу авуна, абуру чIехи доктордин куьмек тIалабна.
Ефимова, лезгичIал чир хьун вичин уьмуьрда кьиле фейи еке са вакъиа яз гьисабна. Гьамиша
фельдшер Берали доктордин патав жезвачир, адахъ вичин крар са гьамбар авай. Ам хуьруьз фейи
са юкъуз духтурханадин рикIинив пуд кас акъвазнавай. Ефимова, русдал хабар кьуна:
— Квез вуч кIанзава? Азарлуяр яни?
Дагъвияр садсадаз килигна, амма жаваб акъатай кас хьанач. Доктор, урус чIал чидай касдихъ
къекъвена, амма, ихьтин итим гьатун регьят кар туш. Дагъвияр перишан яз экъечIна хъфенай.
ГьикI ятIани, абурукай садаз «Урус чIал» чидай этем гьатна, ам галаз хтана. Ингье, ада вичин
«эхтилат» башламишна:
— Духтур! Ты солдат...—и келима лагьай касди ви чихъ галай жегьилдин къуьнел гъил эцигна,
гъилерин ишараяр кваз давамарна:
— Дома большой отес... твае панимат?.. Божалиска делат дарман... Божалиска!
Ефимован кьилив атай азарлуяр дерт лугьуз тежез хъфена. Вучда? ЧIал чидач. И гьал акур
Ефимова фикирна: «Азарлуди чIал чин тийиз хьайитIани вичин тIазвай чка тIуб эцигна къалурда,
амма им доктордиз азардин гьакъиндай лазим тир кьван малумат жгъана
лагьай чIал туш, азарлудан уьмуьрдикай, азар башла миш хьуникай чир тахьанмаз, ам гьи
завал ятIа кьа
, тIун четин я. «Халкьдиз урус чIал чир хьун, гьеле, у яргъал месэла я.
Югъди ва йифди алахъна за халкьдин чIал чир авуна кIанда. , Заз лезги чIал чирун латин
чIалалай четин акъваздач».
"
Ингье, докторди вичизчIал чириз башламишна. Ада «Урус чIаланни лезги чIалан словар»
туькIуьрна. Словарда докторди урус чIалал вичин рикIи буюрмишай сифте гафар кхьена: «Диде,
буба, вах, стха, баде, чIехи буба, хуьруьнви, ччан, играми, хъсан, уьмуьр...»
Гьа икI, доктор Ефимова вич рикIин къеняй «дагълу — лезги» яз гьисабна, дагълуйрихъ галаз
чпин чIалал рахана. «Ччан диде! Ччан стха! Ччан вах!» — лугьуз рахадайвиляй халкь доктордив
мукьва жез башламишна. «Ччан духтур! Ччан бала! Ччан хва, стха!»— лугьуз хейлин азарлуяр
куьмек авунихъ инанмиш яз, чпин доктордин кьилив атана.
Антон Никифорович кьезил камар къачуз, гьар патаз вил ягъиз, буба азарлу са жегьилдихъ ва
фельдшер Берали Агьмедовахъ галаз хуьруьн гуьне патаз экъечIна.
И югь Ахцегьрин накьвадал гьар са патахъай гуьзелди хьана. Инлайанлай цавун ччинал кьери
ва рагъул цифер ала. Абуру мукьвалмукьвал рагъ чпин «ценерик» чуьнуьхзаза. Дагъларихъай
вацIун дередиз зериф серии шагьвар къвезва. Ада вичин къужахда аваз, кьакьан дагъларин
векьерай цуькверин атирар гъана, хуьруьз ва кIвалериз ахъайнава.
КIеле дагъдин къузадихъ галай Хъваскарин мягьледа са аскIан кIвалерин вилик доктордихъ
галай жегьил бирдан квахьна.
— Берали! Чахъ галай жегьил гьиниз фена?! — Пфимова хабар кьуна.
— Ам, ангье, атIа кIвализ гьахьна... аквар гьаларай, чун атуникай хабар гузва.
Доктор ва фельдшер са геренда акъвазна, хуьруьз I.нлигна. Инлай садсадак ккIана КIеле
дагьдин «хура 1 ьатнавай» хуьруьн са пай хъсан аквазва. Шегьердин п.фталар алай итимар чпин
мягьледиз атанвайи[ акур къарияр, рушар, свасар «гъилин, тупIун кIвамхар» туна, пенжерривай,
купIарин гъелеривай, тIипIл ахъа тир варарин хъиткьерривай тамашиз акъваз
на. Гагь санлай, гагь масанлай рушарин, свасарин хуруйра авай, хилерик квай гимишдин
манатри, абасийри, п.иришринни дуымейрин ванер къвезва. Хейлин вахт алатна.
— Антон Никифорович, белки чун кIвализ атун гуьз лемишзава жеди, ша фин. — Берали
чкадин итим хьу низ кмлигна, вилик акатна. — Авам итимар я, ничида гьикI хьанатIа..
КIвализ доктор къвезвайдакай хабар гуз хтай жегьил, бубадин эхир хьана, шехьзавай папарин
агьузардал дуьшуьш хьана, вири рикIелай алатна, мягьтел амукьна. Ччандал атанвай бубадиз са
вуч ятIани лугьуз кIанзава, амма ялтан хьана, адавай рахаз жезмач.
— Вяде я, вяде я... кар худадинди я... Келима ша гьадат рикIел хкваш, бенде, ч вун а
дуьньядин рекьел атанва...
И келимаяр лагьайди ччина шуьткьверар гьатнавай кьуьзуь къари тир. Ада азарлудан винел са
чувал вигьиз тунвай.
—Гзаф вахтунда ччан азабдик кваз тахьуй...— лагьана и чIулав къариди в:ичин мелгьемар квай.
ягълухдин пипIериз тIвал гун хъувуна, кIвале авай агьузардикай хабарни авачиз, «кьуьзуьди мус
куьтягь жедатIа...» — лугьуз акъвазна.
КIвалин вири тIеквен авай кьван чкаяр кIеви авунва. Ина туькьуьл кьаларин, явшанрин, чIулав
нафтадин ял ава, алкIидай бугъ ва гум къавук илис хьана акъвазнава.
Рак ахъайна кIвализ кам вигьей доктор, адан фельдшер, са легьзеда: «инаг жегьеннем я хьи...»
— лугьузвай хьиз, зегьле фена, мягьтел яз амукьна.
— ТIеквен авай кьван чкаяр ахъа ая! — буйругъ гана, докторди вичини гадар хьана
фена са пенжер ахъа авуна. — Им инсанар бамиш авун патал туькIуьр навай заваллу магъара
я хьи! Ина азарлуди анихъ амукьрай, гьеле, сагь инсанар телеф жеда! Гьава, гьа ва амач,
инсанар!—доктор Ефимова инал алтIушна шехьзавай папариз вил яна давамарна. — Вири
къецел экъечIрай!
Папар къецел экъечIна. Амма пIузаррив чIулав ва кьурай са тIуб кьуна, жерягь къари» вичи
авунвай дарманди азарлу са патахъ: «я анихъ, я инихъ» авун гуьзлемишиз акъвазнава. Ада
хабарни авачиз атай
итимриз килигиз хейлин аламатар ийизвайдини кьатIун четин тушир.

Докторриз и къари азарлу касдин паб хьиз акуна, ам кIвале амукьуниз манийвал ганач.
— Им мусибат я!—Ефимовай гьарай акъатна, ада азарлудан винел алайбур алудна, а
патал гадарна. Ахпа агъуз хьана вячиз вичикай хабар амачиз, нефес лап зайиф хьанвай азарлу
кьуьзуь касдин гьекь алаз кузвай хур жунадал михьна, адан рикIиз ва жигерриз яб гана.
— Кьуьзуьди яшамиш хъхьун лазим я, — Ефимова адан кьил хкажна, хъуьцуьган винйзна
эцигна, — камфор це...
Жерягь къаридиз кIвализ атанвайбур докторар тирди якъин чир хьана, ам тадиз кIваляй
экъечIна.
— Ксан, ччан буба, ксан! — азарлу касди вилер ахъайна, хур ацIуриз нефес къачуз
башламишна, кьил хкажна. И гьал акурла доктор шад хьана. —Ксан, ччан буба.
Са шумуд сятда Ефимов азарлудан кьилихъ ацукьна. Адан рикIи лугьузвай: «За халкьдиз хабар
аваз кьабул авур азарлу гзаф зурба хаталувилик ква, эгер и кас завай азардин заваллу пацарай
ахкъудиз тахьайтIа, жемятди зи гьакъиндай низ чипа вуч лугьудатIа... Авам ва чиркин амалар гвай
къарийри «гавур — урус доктор» лугьуз бегьем рахунар ийида».
Азарлу къвердавай ачух жезва. Эхир адай ван акъатна.
Пагьгьо!.. Заз дуьнья ахквада кьван!..
Ксан, ччан буба, ксан! — Ефимова, азарлудан пелел гьил эцигна, ахпа гъилин дамардал
тупIар алаз, кьуьзуь касдин ивидин гьерекат авун ахтармишна.— Ксан, ччан буба!
И шейх гьим я, эллер! И къурбанд хьайи нур гьинай атанвайди я!?—лагьана вилери
лупIлупI ийиз, азарлу хейлин вахтунда Ефимован шадвили безетмиш навай ччиниз, чими
вилериз килигна. — Буба кесиб хьана, ччан хва...— лагьана азарлу доктордин ччинилай
вилер алуд тийиз рахана. — Авай са хциз мехъер ийиз тахьана... и ччилин къазмада кьиникь
гуж тир... гуж тир...—азарлу, кьуьнт месе акIурна виниз хьана, ацукьна.—Хьайиди хьана,
хва... А къаридиз писвал ийимир... Адазни зун сагъ ийиз кIанзавай, амма
хьамач. Зтк пифин ял кутуна, нефес дар хьана... са тIимил амай рекьиз, — азарлуда вичин
мукьваллай доктордин гьил кьуна.
— Зи рикIевай мурадар, дуьзмиш жедалди... заз, хва, яшамиш жез кIанзава...
Ксан, буба, ксан!—докторди мили хъверна къа рагъна, ада азарлудаз ва адан хзанриз урусдал
тапшу ругъар гана:
Гьава, буба, инсандиз тIуьн кьван герек я. Ми хьи гьавадикай катмир, пенжерар ахъа яз тур.
Хъсан хийирлу затIар: вирт, чIем, нек, як неъ... амма тIимил тIимил, мукьвалмукьвал неъ. Зун ви
кьилив атуникай зеррени инжиклу туш. Мад жерягьриз эвер хъийимир, абурувай ваз куьмек иймз
хьанач, са гъвел кьван амай а дуьньядиз рекье твазвай...
РекIинивай акъвазнавай, докторни Берали кIвализ галаз хтай, азарлу касдин гада фельдшер
Агьмедован гьиле пул вугуз алахъна.
— Куь зегьметдин гьахъ я... КIвачер, ччанар сагь рай!
— Пул гузвани? — Ефимова тадиз хабар кьуна, жегьилдин гъиле авай пул къачуна, ам мад
гьадан гъиле хутуна. — Вун кесиб кас я. И пул азарлу патал вирт, як къачуз тур... Пул чаз гайидай
яхъ. КичIе жемир, мад эвер тавуртIани, са гьакьгьисабни авачиз зун ви бубадин кьилив къведа. Ам
инлай кьулухъ зи азарлу я. Кьуьзуь кас сагъар хъувун зи хиве гьатнава, зи буржи я, стха...
Азарлу касдин ва адан гададин гьилер мад кьуна, доктор ва Берали къецел экъечIна.
VIIIкьил ХУЬРУЬН СТХАХВА, КЪУДРАТЛУ МУЬГУЬББАТ.
И юкъуз Ефимов мад са азарлудан патав фин лазим я. Ингье, ам Бералини галаз Ахцегьрин
хуьруьн гуьнепата ава.
— Доктор, — лагьана Ефимова КIеледин хивел — хуьруьн кьилихъ галай дагъдин рекьел са
геренда ял ягъиз акъвазна, — вири халкьдин: агьваллудин, кесибдин, алимдин, авамдин,
дишегьлидин ва итимдин, аял
динни кьуьзуьдан пай квай кас я, дуст. Абур вириччан алайбур я, вир и ни азарлу хьунухь
мумкин я.4И заманада халкьдиз эвелниэвел аллагь, пайгьамбарар герек ятIа, ахпа чун докторар
герек я. Вун инанмиш хьухь, виридалай артух чун — докторар герек я! Вучиз лагьайтIа, абуруз авай
куьмек чакай ава, инаг халкьдиз бегьем чирун чи буржи я. Халкьди чахъ ихтибар авун патал чна
хамарай экъечIна кIвалахна кIанда! Чун бегьем итимар хьайитIа, жемят чав агат.да, тахьайтIа, ада
чун саймишни ийидач, гьамиша жерягьар, жаду къарияр авай жигъиррай финиф давамарда. Вуна
халкьдин сагъвал патал аламат жедай элешмишунар авуртIа, ада заз къимет гуда, ваз яб гуда.
Халкьди хъсан кас масанни ийида, дуст, пис кас негьни... Халкьди ваз яб гунуг, ви гафариз амал
авун еке бахтлувал я! Чна чи вилаятдиз азарар къвезвай хаталу жигъирар вири халкьни галаз,
саналди гьужумна бегьем кIевни ийида...
Вун гьахъ я, Антон Никифорович!—лагьана Бе рали Ахцегь вацIун кьве патахъни пай хьанваз,
агъа дай аквазвай хайи хуьрел вилер алаз рахана. — Эгер зерре саймазвал, кагьулвал авуртIа,
заз акуна, доктор, чна чаз халкьди «йизвай гьуьрмет, ихтибарлувал, чахъ инанмишвал
элбаэл квадарда.
Аферин! Гьахъ я, стха, гьахъ я. Халкьдикай сад вад касди чакай пис рахунар авуртIа, абур
сивяйсивиз фида, халкьдин рикI тIар жеда. Чаз чида хьи, халкь сагъ са без.ен хьиз яшамиш
жезва. Адан садвад хциз ва я рушаз чун пис килигайтIа, а къудратлу бедендин иесиди — халкьди
лугьудайвал я: гьабурни зи ччанди кай я, доктор, вучиз вун абуруз килигнач? Вучиз вун
_абурун куьмекдиз атанач?..
—Зун гъавурда гьатна, Антон Никифорович, зун ваз икьрар я!

ЧIехи доктор хейлин вахтунда КIеле дагъдин хивелай, инлайанлай кIапIалар хьана аквазвай
гумрагь къацу багълариз, никIериз килигна.Шир янавай ракьун къавар алаз, кьилдин са шегьердин
пай хьиз, къизил кирпичдин цамара ттунвай еке пенжерар алай къеледин кьве мертебадян
казармаяр акурла, доктординшад гьалар дегиш хьана. Анай кьве патахъ къапуяр ахъа авуна,
дестедесте солдатар гьар патахъ чкIизва. Яргьалай и къеле цекверин кIунтI хьиз аквазва. «И
дагълуяр, солдатривай, я яракьривай муьтIуыъарйз жедайбур туш! Ибур анжах инсанвилин
рафтарди, ибурун лайихлувал, намуслувал гзаф мукъаятдаказ хуьз алакьуни жуван патаз гъида...»
— докторди фикирна.
Иикъан и сятда хуьрел лиферин лужар элкъвезва. Гьар патахъай аялринни кIекерин,
кIелеринни вацIун ванер къвезва. Са гьинай ятIани пенпечи устIарди вичин пенпедин «Бенгъгъгъ...
беггъ...» — ванер акъудиз, абур хуьруьз ракъурзава. Са кIваляй кардик квай кьве руша мани
лугьузва. Аквар гьаларай, абур гамунихъ галайбур я. Мани акъвазнамазни гам гатазвай агъур
рекъинин ванер акъатна. Хуьре мадни къариба ва сирлу ванер ава. И арада КIеледин дагъдин лап
кукIвалай цIегьерни бацIияр какахьай ванер атана. Абурук кваз са гадади хуьруьхъ элкъвена
нацIарикай туькIуьрнавай балабандиз худ гана. Са гъвечIи вахтунилай и тепедал ругуд, ирид руш
са гьалкъада кIватI хьана, инра, гьеле, садазни ван тахьай гьавадал манияр лугьуз башламишна.
— Им, дуст кас, махарик квай хьтин, гзаф сирлу ва назиквилерив ацIанвай къеледин дем
я! — лагьана докторди. — И хуьруь гзаф магьир устIарди рекье тухузвай еке симфонический
оркестрди хьиз гзаф хуш ванер ийизва. Пагьгьо! Инанмиш хьухь, им халис дем я! Ина уьмуьрди
бегьемвилелди вич къалурзава!..
Докторди хуьруьн гагь са патал, гагь муькуь патал вилер алаз кисна хьиз, инин диривал тир
инсанрин «нефес къачуниз яб гана». Ахпа ам винелди Самурдин, Ахцегь вацIарин а кьилера
жунадай аквазвай хьиз хурушум яз акъвазнавай кьакьан, гьелени, кукIвар живедин маргъалри
кьуна амай дагълариз килигна.
— Икьван михьи, сагълам гьава Берали Небигъае вич, са тупрахдални жедач! Им гьа
гьакIан хуьр туш —зурба санатория я! И масан накьвадал вири: хъсан шикилар, тIебиатдин гуьзел
акунар ала. Ина ттарар, емишар, вацIар, гзаф хийирлу минералар квай кудай ва чими ятар ава.
Ви ватан, дуст, ина яшамиш жезвай намуслу инсанриз хае ери я. — Докторди са шумуд сефер
хур ацIуриз нефес къачуна, шад хъуьруьнарна, Бералидин къуьнел гьил эцигна.
— Антон Никифорович! Бегенмиш ятIа, къедлай башламишна им ви ватанни я! Вун чна, чи
стхахвавиле кьабулнава!
— Зун валай гзаф рази я! Стхахва яз кьабулдай вал алахъда, кьин хьурай алахъда!
Пелтуьйрин мягьледа Ефимов ва Берали регъверилай винидихъ галай кьве мертебадин
кIвалерин къапудал хва азарлу са агьил касди къаршиламишна. КIвализ хкаж хьана. КIвалин рак ва
адан къаншарда авай кьве пенжерни ахъа тир. Пенжерайрай атай серии шагьвар азарлудан
винелай «элячIна» рикIинай акъатна физвай. Азарлу гада и «Шагьвардикай» кьил чуьнуьхна хьиз
ксанва. КIвачерин ванер атайла, гъалаба кваз яргъан гадарна, ам месин кьилиз хкаж хьана
ацукьна.
— Сквозняк! — лагьана Ефимовай гьарай акъат на, ада тадиз кьве дакIарни акьална, вич
азарлудин мукьув фена ацукьна. Адавай вири хабарар кьуна. Азарлудиз иилигдай са
арада, кIвале мугьманрилай гъейри касни авачир. Ефимов хейлин фикирлу яз, ла цу якIарин,
юкьван буйдин, рикIиз чими суьрет, шики лар алай азарлу гададиз килигна, эхирни ада хабар
кьуна:
— Вун, стха, вучиз эвленмиш жезвач? Гада раб акьурди хьиз кухунна доктордиз килигна, ахпа
вилер дакIаррал туькIуьрна хьиз кисна.
— Бубадик, аквар гьаларай, тIимилшимил агьвал ни ква, — доктордя давамарна.
Азарлу гада мад кисна. Амма адан, хейлин вахтунда къецепатан гьава галукь тавурвили ва
азарлувили хъипи авунвай ччиниз, хъуькъверин кьилерилай башламишна яру ранг акъатна.
Доктор и суалар вугунал гьахълу тир. И жегьилдин рикI, жигерар — вири сагъ тир. Анжах «дарих
я... дуьньядихъ вил галамачиз, зун перишан я... Инсанрин арадиз экъечIиз кIанзавач...»—
лугьунилай гъейри гададихъ са шикаятни хьанач.
— Белки, дуст кас, ваз кIани руша агъур жаваб гана жеди? — Бералидини хабар кьуна.
— Чаз вири ахъаюн гьар са азарлудин буржи я,— Ефимов азарлу жегьилдин мукьув атана. —
Чакай дердибала, азарар чуьнуьхун эсиллагь виже къведай кар туш, стха.
Азарлу гада рикIиниз килигна, ахпа рикIе тIал гьатайда хьиз, ччина азиятдин шуьткьверар ттуна,
ам яваш ва бамиш ванцелди рахана:
— Заз кIаниди ава. Амма а руш садазни аквазвач.
Буба алишверишдал машгъул я. ЗатIни аквазвач... Завай абуруз гаф лугьуз жедани?! Ингье гьа
икI жува жув незва... зи дердиниз аллагь вич >куьмек хьайитIа, жеда, тахьайтIа... зун гьа и кIвалин
муртIа кьурана телеф жеда...
КIанидан тIвар кьун айиб яни? — докторди ха бар кьуна.
Инал исятда рекьиз хьайитIани, завай и сир ди дебубадиз лугьуз жедач... Гьа инални
лугьудачир, амма кIвализ куьн хьтин гьуьрметлу духтурар атана, завай дерт хабар кьурла,
акъвазиз хьанач... Куьн гьа къикъат чир тавунмаз залай алат тийидайдини за кьа тIана, гьавиляй
кIевивал авунач...
ЯтIа ви дердиниз дарман авун зи ихтиярда хьу рай! —< теклифна Ефимов къарагъна.
Зун квез муьтIуьгъ я, духтурар. Зун са патахъ ая! ИкI амукьун мусибат я... — Азарлудин

вилериз накъвар хъиткьинна, ада вичин ччин са патахъ авуна.
Ефимов азарлудаз кIанзавай руш чирна, «дарманар вугуда» — лагьана и гададин буба галаз
кIвализ хъфена.
— Ви хва, ччан дадаш, лап сагъ итим я. Амма ам руьгьдиз хейлинажиз кас я. Гададиз са руш
кIанзава. Эхь, а руш це лугьун кумаз, зи хва къарагъда...
Инал гададин буба мягьтел амукьна, амма доктордихъ инанмиш хьана.
Гьа и няииз руш це лагьай хабар азарлу гададив ва доктордив агакьна.
Жегьилдив къудратлу муьгьуьббатди са шумуд йикъалай вичин уьмуьр вахкана.
«Ахцегьиз хъсан, кар чидай духтур атанва, ада агъур азарлуяр сагъар хъувуна... виридан
дердияр и касдиз аквазва...» — лугьудай келимаяр Самур округдин яргъал дагълара авай
хуьрерани эзберна.
А хабарри халкь шад авуна, зарафат туш — округчиз бахтунин михьи булах атанва! Ада гзаф
завалрин •кьил хадайди» жемятди кьатIузва.
— Жерягьар, фалчияр — фахрачияр, жаду къарияр пара хьанватIани, за фагьумна, стхаяр, —
лагьана Къуьлуьйрин кимел са яшлу касди, доктор Ефимовакай авур хъсан суыъбетдин эхирда, —
азарар артух м.анва. ИкI вуч;из ятIа, заз чиз куьне кьатIузва.
Пис жерягьар артух хьунухь — азарар къалин хьунухьиз себеб жеда, стха, — жаваб гана
маса са агьил касди. Ада вичелай вилик рахай кьуьзуь касдин гьавурда вич акьунвайди
иналайбуруз чирна. — Пис жерягьри азарлуяр сагъардач, абурун дердер деринриз вигыида,
«вяде я!» — лагьана хуртI гана а дуьньядиз ракъурзава.
Я стха, валлагь и азардай зи кьил акъатнавач, завай и дердиниз дарман жедач лагьайтIа, айиб
авай кар туш, — лагьана маса кьуьзуь касд.и. — «Яраб и векьерикай, яраб и
кьаларикай, и мелгьямдикай куьмек жедатIа?» — лугьуз гуманлу фикирар, ччин тийир крар
авуна азарлудин ччан акъудда. Квахьрай! Чибур жерягьар туш гьа... Зун икьрар я, абурун арада
тектуьк кар чидай ксарни ава. Абуруз халкьдин патай лайихлу гьуьрметни ава. Амма магьир
жерягьри чпе лай алакь тийидайди «жеда» — лагьана хиве кьадач. Хиве кьуна дарман ийиз
тахьун беябурчивал я эхир...
— Гзаф кIелерна, дуьньядин вири халкьари, вкш ва агъзур йисаралди ахтармишнавай,
ишлемишнавай дарманар чидай духтуррив чи жерягьар агакьдач гьа, стха! — лагьана сифте
эхтилат башламишай кьуьзуь касди. — Чи жерягьар чпелай артух касни авачир хуьре чара
акьалтIайла диндирмишзава, саймишзава. Къеледин духтуррикай ма, чаз кесибриз пай авани?
Авач. Округда авай садкьве кас духтурарни тIимил кIелнавайбур я.
Фершулаяр я, стха, — лагьана масада инал ра хай кьуьзуьдаз куьмекна.
Ав, стха, фершулар я. Чпизни кIвализ эверайла, зур манат пул кIанда. Ахьтин азарлуяр авай
кIвалер ава хьи, анра ладу абас уьмуьрда кьуьзуьбурузни акурди туш. Де, вуна
фершулриз эвер це... К/ьашкъа духтурди кесибривай са кепекни пул къачузвач. Им анжах
хъсан зат, къанажагъ авай, халкьдин дерди бала чидай, адаз куьмек ийиз кIанзавай къучагъ
касди лай алакьдай кар я!
Чи дагъвияр ярх жедай чкадал кьван азарди ажуз авурла, я тIал эхиз тежедайла, докторрин
кьилив къвезва, — лагьана
Ефимов, дарманар гьазурунал машгьул тир Бералидин
мукьув атана. — тахьайтIа зун ягъалмиш яни?
— ГьакI я, Антон Никифорович, гьакI я. — Бералиди жаваб гана. — Чпичпиз гьекьер акъудда,
гетIеяр яда, ялар кутада, хамара твада, чгпин «дарманар» ийида... КилигайтIа, кар кардай фенва
— азарди азарлу ажиз авунва, гьа вахтунда чпин «жерягьар» — урус докторар ва «урус дарманар»
рикIел къведа. Агъур азарлуйриз больница авачир хуьрени я куьмек жен, я тахьана телеф жен...
Бязи терс ксар: «вяде я» лагьана кисна рекьида.
— Чна дагъвийрихъ галаз медицинадин чIалал рахадай са мумкинвал жугъурна кIанда.. —
Ефимов фикирлу хьана. — Чахъ газет авани? Авач. ХьайитIани адакай дагъвийриз хийир авач.
Дереда ва дагълара авай инсанар вири савадсузар я. Чаз са камаллу кьуьзуь касди лагьайвал,
варлуяр азарлу жезвач, хьайитIани абур гьа гьалатда докторрин кьиливни физв,а. Ччан хуьз чида,
девлетни ава. Язух хьанвайбур, гзаф азият алай, кIвалахри атIузвай, яшайишдин пис шартIари
куднавай, азарлу хьайила кIвале недайди, я доктордиз я дарманрихъ. гудай пул авачир кесибар я.
IХкьил КЪАЗИ ГЬАРУС АЖУГЪЛУ Я
Са ни ятIани Меккедай пишкеш яз гъайи туракь рангунин аба къуьнерихъ вегьена, кьилел яру
бубу хьтин фес алаз, башмагъри «терих... терих...» — ван ийизийиз, беден тIарамарна, агъайни
камаралди къази Гьарус и пакамахъ дуванханадин варцихъ атана,
Ахцегьри пачагьдин къуллугъчияр: округдин начальник, къазахар ва дустагъхана авай гьаятдиз
«динанхана» лугьузва. Бязибуру аниз гьакI «къапуяр» лагьана тIвар ганва. Эхь, инаг еке къапуяр
алаз, цлари, иацIу ва кацин спелар галай, ччинар чIуру къазахри хуьзва.
Тур, гапур, тапанчи чергес чухвадилай кутIунна, тфенг къуьнуьхъ галаз, яру кIук авай чал
бармак мег алай кьилин са патал эцигна, вилерин лацари цIарцIар гузвай, кьакьан буй авай къазах
са патахъ хьана, ада кьилни хкаж тавуна къапудиз гьахьзавай къази ГьаруIяз рехъ гана.
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Округдин ругьанийрин кьил, ина пачагьдин даяхрикай сад тир къази Гьарус гьяркьуь гьаятдай
чIугуна фена, ракь алай, киреждай асуннавай секуь квай кIвалерин са рекIиниз гьахьна.
Изров, изров, жанаби личеник! — рикIиналла маз, ракьун къапунай акъатай хьтин
реврев гвай кьери, амма къати ванцелди Гьаруса къаншарда авай еке, вили магьут чIугунвай

столдихъ галай касдиз са гьвечЬи икрам авуна.
Ааааа! Кади Харис! — туькме ацIай, агъур ччандин иеси Брусилов столдихъай
къарагъна, яргъи спелрилай гъил элягъна, ам къази Гьарусан мукьув атана. — Здравствуйте,
доброе утро, папаша! Прошу!
Брусилова къуьнуьк гъил кутуна, къази Гьарус кабинетдин са пата эцигнавай къацу махпурдин
ччин алай гьяркьуь ва хъуьтуьл креслодал ацукьарна хьиз, зенг яна. Къазах атана.
.— Чай, чай! Панаха сюда!
Яруни лацу ивидин дамарар винеллай, куьгьне хьанвай кIарабдин экуьвал алаз хъипи рангунин,
гьамиша хъел кваз атIугънавай ччин хкажна, Гьарусаз рахаз кIан хьана.
— Сейчас, сейчас, папаша! — Брусилов рикIинай атай Панагьаз, адан гуьгъуьналлаз,
хейлин къапар алай пIатIнус гваз хтай къазахдиз килигна. Брусилова гъил туькIуьрна, Панагьаз
чка къалурна.
Араб, туьрк, лезги чIалар чидай Гьарусаз, кьвэ. келима урусдал гилигиз чидач. «Яшар пудкъад
тиртIани за урус чIал—жуван пачагьдин чIал чирдай..»—лугьуз къазиди гьайифар чIугвазва. Амма
жуьрбажуьр чинебан ва ачух тир рекьералди ада лезгийрин аялри—мусурманри урус мектебда
кIелуниз манийвал гузва.
Арада урус чIал чидай Панагь аваз, къазиди башламишна:
Вуна, леченик, зун, з>и ругьанияр, вилаятдии жерягьар... вири нарагьат, куфунсуз,
беябур, бейгьуьр мет авунва! — Гьаруса, мискIинда итIагъатчийриз вяз кIелдай ванцел,
атIузатIуз, амма ччанда зурни пьай бат аваз вичин шикаят ийиз башламишна. — Пачагь ди
ваз, чак мусурман ругьанийрик кямир лагьана эмиржебир авунва... Чи диндик
хкуьрмир, чкадин халкьдин адетар саймиш ая лагьанва.
Вун гьахъ я, Къази! — лагьана Брусилова ме
тIераллай яцIу гьилер, экъисай руфунилай чIугуна, шабалутдин ранг алай щри вилера хъвер
аваз кьил гозурна. Тегьвел кьван чIар аламачир еке кьилин кIукI, къуьнераллай зардин сачахар
галай, кьакьан ва цIарцIар гузвай чинерив кьван агъузна хьиз, Брусилов кисна.
— Дуьньяда тахьай кар амач, — лагьана Гьаруса къвердавай ван къати авуна, вичин
шикаятдин дели лар лугьун давамарна, —> къизил, якъут, мержан, ал мас кьацIай кIвачерик
акатайла, абурухъ чпин ше фекь, чпин гуьзелвал амукьдач... Зи гьуьрметлу, адсан
къазанмишнавай фекьийри вуна гъанвай пел къашкъа духтурдилай мад шикаятар авунва.
Къази, акъатзавайбуруз ухшамиш, экъисай, кьекьемар яру вилерай Брусилюваз килигна.
— За, къази Гьарус, ваз дикъетдалди яб гузва... — Брусилова пыиле авай истикан
налбекда эцигна, кьил хкажна. — Зи са фекьидиз ви Къашкъади куьче яр михьа лагьана, маса
фекьидал булахар гьун патал кIватIнавай пулар тIуьнва лагьана буьгьтен вегьенва... запабар
кхьиз, инсанриз аллагьдин регьимлувал ийиз вай муьруьдриз ада гьарамзадавшмш тIвар
гана!.. Жерягьар чукуриа, уьмуьрда элдиз дармаиар авур къарияр пислемишна.
Къази Гьаруса сад вичик агакьайди лагьанатIа, вад вичелай алава хъувуна. Панагьа чIал чир
хьуникай менфят къачуна Брусиловаз вичини инал шикаят авуна. Ада, Ефимов чинебапяказ лезги
дишегьлияр сагъар хъувунал машгъул хьанва ва и карди доктордин гуьгъуьна ажугълу душманар
твадайди лагьана. Панагьа ничин къапанчи халудал «са карни авачиз» жерме илитIайдини инал
ачухна, Къабачийрин, Квасайринтай хьана, Ефимова вич пагьливан къугъвазвайла, беябур
авурдини Брусиловаз суьгьбет авуна.
Серенжем ийидайди хиве кьуна, Брусилова шикаIияр рекье хутуна, ахпа Ефимоваз эверна.
КIвалахдин вахтунда начальникди эверзава лагьайла, Ефимов фикирлу хьана. «Мад
Брусилов захъ галаз, меце сад рикIе масад аваз, айгьамрал рахайтIа, гила адаз зун садалайни
аслу туш лугьуда» — хиялна Ефимован рикIяй.
— Антон, Антон! Мад за вахъ галаз къал «йида — лагьана Брусилова хъел авачиз, амма а
патал
алайди гъвечIи аял хьиз кьуна, туьгьмет авун квай ванцелди, араара лагьайди алцумун мурад
яз акъвазизакъвазиз суьгьбет башламишна.—Мад шикаятар... мад къалабулухвилер... Вуч герек
авай крар я?.. Вун, заз чиз, пачагьдин къуллугъчийрин, ахпа къеледин ччан алай къуватар саламат
авун патал ракъурнавайди я... Им ви эвелимжи буржи я, заз вун эхиримжи вахатара чир жезмач:
вун югъдини йифдини лезгийрик какахьнава, амма абуру ваз шадвал ваъ, курвал, бедбахтвал
гъида... Ругьанияр, алишверишчияр, къарияр, жерягьар вакай катзава: вуна абур инжикли авунва.
Вуч герек авай кар я?..
— За «ъе мад тикрарзава, Барис Александрович,— Ефимов милаим амма вичвичихъ: инанмиш
ванцелди рахана. — Дагъвийрин саламатвал — им ви, ви хзандин, пачагьдин къуллугъчийрин,
къеледа авай солдатрин, офицеррин саламатвал я. Яргъал тир дагьдин хуьре цIай кьур
садакайсадак галукьдай азар, садвад йикъалай,цларивай, ракьун вараривай, яракьлу
къаравулривай кьаз тахьана, къеледиз гьахьда... Я адан вилик пад гьич са ккуьнални вавай кьаз
жедач. А завалди ви кIвалик, ви ччандик цIай «утада... Вучиз чуя а мусибатдин йикъал атурай?!
Вун гьахъ я, гьахъ я... Анжах кардихъ гьарай вургьай галачирла... Хуш жеда, Антон. Заз ви
сала матвални мягькемди хьана кIанда. Туьнт лезгияр я, абураи вуч хьайитIани акъатда.
Векъивилер завай... за? чиз — хьанач. «Угъри дин бармак кузва» — лагьайла, фекьияр
кухунна... Гьарамзадаяр тахьурай!
Усал, къекъвсрагрин кIвалериз финн... абурал вахтар пуч авуни вуч гуда? ЗатIни! Жуван
абур вара низара ийимир. Чи сифте мурадар рикIелай алудмир...

— Гъавурда гьатнач?
— Фикир ая... рикIел хкваш!..
Ефимов ччанда хъел аваз кIвализ хтана. ЯтIани •и дуьшуьшда докторди вичин хейлин
метлебар дуьзарна. Абурукай сад, мукьвара Брусилова къази кьиле авазхуьруьн виликкьилик
квайбур—хуьруьн фупайзавайбур са межлисда кIватIун хиве кьун я. Анал Ефимовахъ виридаз
лугьудай чарасуз гафар ава.
«Чи сифте мурадар рикIелай алудмир...» — Ефимова и келимаяр Брусилован сивяй са
шумудра акъатай
ди фикирдиз хкана. «Сифте мурадар... — фикирна докторди, — абур: дагъвияр уьмуьрлух
мичIивиле, пачагьдиз муьтIуьгъдиз тун, жезмай кьван абурувай гзаф къакъудун, амма жува затIни
тагун.:. пачагьдин ва пачагьдк инра эцигнавайбурун сифтедин мурадар— ибур я. Вуч кIандатIани
лугьурай, вуч кIандатIани авурай, амма зун, Брусиловаз бегенмиш тушир «туьнт лезгийрикай»
хкатдач! Абуру заз вуч кIантIани авурай... вири жувалай аслу я...»
Ефимов хиялри яргъариз тухвана. Ада инра пачагьдин къучийри, округдин ва участкайрин
начальникри, нуькверрини кавхайри, ругьанийрини варлуйри халкь сад хьуниз — уях хьуниз,
абурун дуствилиз рехъ гузвач. Сихилар сихилрал, мягьлеяр мягьлейрал, хуьрер хуьрерал
гьалдарун, уьткембурув ажузбуруз кIур гуз тун, IпачаГьдин итимрин мурад тирди Ефимова шаксуз
кьатIана. Докторди вич атай кьиляй, Брусилова ахъа авур «къаравили» рикIел хкана. Ам Хинарин
л<емят чпин мукьвал алай Юкьва Кьусу тIвар алай гъвечIи хуьруьн жемятдал гьалдарун хьана.
Хинарин кавхади нубатнубатдал Юкьва Кьусу тIвар алай хуьруьз вичин чавушар тайин ийида
кьван. Чавушдиз гузвай гьахъ авачир, амма адаз гъвечIи хуьруьн итимрикай садал алай шалварни
кемер бегенмиш хьайитIа, абурун иеси гьинал дуьшуьш хьайитIани: рекье, хуьруьн куьчеда, гьеле
межлисдин юкьвал, къачагъвилелди тарашунин ихтияр ганваз жеда. Ихьтин алчахвилин уюнди, са
юкъуз Кьусудал Хиндай тир чавуш яна кьена. II кардикай хабар хьайи Хинарин жемят чпин винел
къведайди чиз, гъвечIи хуьр, кутунвай кIвалер, никIер | адарна, са патахъ катуниз мажбур хьана.
Гьа и кьиса Брусилова «къариба, амма рикI аладардай къаравили» яз ахъаюни Ефимоваз и кас
гьихьтин мурадрал кIевиз акъвазнаватIа, адахъ галаз таниш хьайи сифте йикъари къалурна.
«Ихьтин уюнбазвилин мI.етар халкь къарсурун, адакай зарафат авун патал , — фикирна Ефимова.
Ефимова гьа и юкъуз, арада маса кас авачиз, куьче .;хьа лагьайла дели хьайи фекьиди
михьивилер ийизни авачни ахтармишна. «Ваъ, кичI квачиз хьайитIа, кьи яру хьана пиди кьуна
рекьида», — лагьана фирна, доктор ччина шадвал аваз базардихъ фена, •кьидин кIвалерин
вилик пад михьи я. Доктордиз
маса фекьиди тIуьр булахрин пул, алатай юкъуз «Бейтул мал» кассадиз вахкайди
хабар гана.
Хкьил ЖАДУ КЪАРИ ЛАЛ ХЬАНА
Кьурай кьаркьулувар хьтин гъилер тагъ гана акъвазнавай кIулаллаз, яргъи чIулав ччиникай еке
нерилай гъейри затIни акван тийиз, тIиш ччилив агакьиз тек кьве чIиб мензил амаз, Мухлус къари
куьчеда ава. Къаридин ериш татабди ятIани, ам дирибашдини я. Вич диндирмишдай кас хьайила,
ада экъисай кIул мукьваллай цла акIурда, ахпа къарсурнавай гъуьлягъди хьиз, явашяваш вичин
эйбежер суфат алай кьил хкажда. «Жегьеннемдин забана идалай зйбежер куц алайди ятIа,
валлагь, ам халис жегьенем я...» — хуьруьнбуру Мухлус акурла зегьле фена гьа икI лугьудай. Им—
фалчи, жерягь, мамачи, фитне, гъибет, гьилле, ругьанияр патал хендедеяр дуьзардай даллални я.
Адахъ са заманада гъуьл хьаналда, амма садазни якъин чидач. ХьанатIа, гьуьжет алачиз, ам
Мухлуса гужуналди чуьнуьхайди хьана. Велед, мукьвади авачир кьуьзуь Мухлус хуьруьн куьгьне
замана къалурзавай са мягьледа, хкетрик квай хьтин: ччилин мичГи, ламу, дар, сирлу магъарайра
— «кIвалера» яшамиш жезва. И магъарайра кьил ттур касдиз эсер яда: сифте инай куьгьне сурун,
ахпа дуьньяда авай кьван мурдар затIарин ни къведа.
Мухлус къари гьсле, фадлай аял хазвай дишегьлийри саймишзамач. Азарлу сусариз ам чпин
ччан къачуз атанвай Азраил хьиз аквадай. Адалай гъейри, къаридин вилериз. бегьем экв акун
тавурла, гъилерив ихтияр вугана, хазвай дишегьяи ччандал гъидай. Адан гъилик кьейибурни
хьана.
Ингье Мухлус къари Алванан диде Халум акваз атана. Хейлин йикъара хер алай руш вичин
кьилив хутун тавурди, са пай сура авай «жерягьдивай» эхиз хьанач. «Руш кIевиз азарлу яз, месе
гьатнава жеди,— фикирна Мухлуса, — за са агьузардин даллай хкажда... Кьил баштан авуна
хкведа. Руш хъсан хьанватIа, еке къал къарагьарна, гуда лагьана хиве кьунвай кьве чIурун дуьгве
хкида».
Варщихъ Махлус къари къвезвайди акуна, Алванан рик! дар хьана. Ада тадиз варцихъ ттар
вегьена — ам кIеви авуна, «вуч акъатдатIа акваи» — фикирна руш са геренда варцин кьулухъ
кисна акъвазна. Вар агалнаваз акурла Мухлуса итимдиз хае яцIу, амма зурзазвай ванцелди
лагьана:
— Хааалум! Хааалум! — жаваб ганач. Мухлус кисна, ахпа ам.варцив ацукьна.
Алванан хер аквазакваз хъсан жезвай. Хире са артухинжикли хъииизмачирвиляи ва гьакI
ккалиннекий ахъЁГхьайи данади хъуниз килигна, Алван алатай юкъуз Къашкъа доктордин кьилив
феначир. Ада хьрак фенвай диде хкведалди, чпин гьар са затIунай, къавайни ччиляйни кваз
кесибвал аквазвай кIвале бегьем михьивилер авунва. Хзандихъ авайди са кIвал я, адахъни я
куьчедихъ, я багъдихъ ахъа тир пенжер авач. Ам кьуд патай къуншийрин кIвалерии юкьва ава.

КIвалин къавай акъуднавай элкъвей тIеквен цавуз килигзава. Алванан буба Къариба вичин аялриз
са сеферда икI лагьанай. «Виридалайни чи кIвал хъсанди я, вучиз лагьайтIа, адан дакIардай цавун
юкьни юкь аквазва.Чи пан, чи тIалабунар гьасятда аллагьдив агакьда. Ам цава, чи дакIардай
аквазвай чкадал ацукьнава...»
Гьа йикъалай инихъди и кIвале яшаммщ жезвай аялриз, абурук кваз Алваназни чпин хайи кIвал
гзаф кIаида. Гатфариз Алванан гъвечIи ваханистхади, къака авай ддкIардин кIанеччинар винелна
къаткана, гъетерал вилер алаз, кьведани санал, аллагьдиз минетдай мани лугьудай:
Ччан аллагь ччан, ччан аллагь! Дадашаз жи ..хъише лагь! Савкьатар гьуй са гьамбар Дадашаз
вун хьуй панагь!
Ширинширин палкамар, Манпасияр, хумравар, Гахваша лагьжи кIвализ жезв"ажи сувар...
КIвале эквни куькIуьр тавуна ксудай аялри са шумуд няниз мани лугьудай.
Буба Бакудай хкведай. Адан гьебеда аялар рази ийидай гьич са затIни жезвачир. Амма аялар и
кардикай зеррени бейкеф жедачир. Абуруз чпин буба гьамиша кIвале хьунухь кIанда. Буба кIвале
авачирла, абуруз: «Я аллагь! Бес им«и уьмуьр яни?! Вун а регьим ая!» — лугьуз диде шехьун
акуна, и кар еке дерт хьанвай.
Исятда Антон Ефимов хуьре авай. Ада агъур азарлуйрал кьил чIугуна, чпи лугьудайвал, абурун
«руьгьер хкажна» — дарманар гана. Ингье, ам фельдшернигалачиз, халкьди: «духтурдин
къажгъан» лагьана тIвар ганвай, дугъриданни цурун къабламадиз ухшар авай, жунаяр, памбаг ва
дарманар михьиз хьун патал ишлемишдай къаб гьилеваз Алванабурун варцихъ атана. Ам Алваназ
акуна.
— Гила вучда?!— Алванай гьарай акъатна.—КIва лиз къвезва жал?!
Мад фикирдай вахт амач. Алвана явашяваш ттар геляна, вар ахъайна, къецел кьил хура аваз
ахварал фенвай къаридиз вил яна, Ефимоваз мили хъверна, фите дин пад сивел хъивегьна.
Ефимов, дар, амма михьи гьаятдиз атана.
— Алван ччан!1 Ксан? — Ефимова лезгидзл хабар кьуна.
Хъсан, хъсан, ччан духтур!
Зун шад, шад, Алван ччан!
Доктор кIвализ килигна. Ина лацу чепедин зтир гьатнава. Цларин агъа кьатIар, ччил чепедай
асунна, рухар юзурна хъивегьнава. КьацIаллай цурун къапар, рапIрапIар гуз акъвазнава.
— Ччан духтур! Заз хъсанни я, ахпа... некий данади хъвана.
— Зарар авач, Алван ччан, зарар авач. Заз вазай я кГвачерин .кири я духтурдин пай канзач.
Чах вири ава. Инал, анал..." «сан... ацук.. — лагьЭиа—декторди Алваназ кIвалин къавай
атанвЁшнурар алай чкадал табуретка эцигна
Секиндиз нефес къачунин тегьерди, ччандин юзумри, вилерин гьерекатри, мад чуьнуьхзамачир
регъуьвилин азаб алачир ччини—ибуру вирида Алван чIехидоктордихъ галаз хайи касдихъ галаз
хьиз вердиш хьанвайди тестикь ийизва. Рушаз вичин хер кутIунна виниз хьайи доктордиз рикIяй
юзурнавай, гзаф разивилин ялавлу келимаяр лугьуз кIанзава, амма и арада, вучиз ятIани абур
Алванавай сад садав гилигиз хьанач.
—Ччан духтур, ччан духтур!— лагьана Алвана, Кьашкьадин гъил кьуна. —Чавай ви хъсанвилиз
хъсанвал хъижедатIа яраб?!
— Вун чакай катмир, Алван... Им ксанвални я, еке инсанвални! Заз мад кани зад ава:
ам вун бахтлу хун я, Алван...
КIвализ Алванан гъвечIи вахни стха сухулмиш хьапа хтана. КIвале Ефимов аваз акурла, вилер
чIехи доктордал алаз, абур кьулукьулухъ рикIинив кьван хъфена, гьанив агатна, кисна хьиз
акъвазна.
Доктор ччин ачухна цуквал ацукьна, гуьзел аялриз,. абурун кукIвар хьанвай перемриз, чкIанвай
парталриз килигна, ахпа аялрин «ьилерилай капаш чIугуна, фикирлу яз Ефимов вичин жибинра
къекъвена. Анрай затIни жгъанач.
— Конфет авач, пул ава... — Докторди аялрикай гьар садан гъиле са лацу абаси
вугана. Ахпа Ефимоза шалвардин жибиндай бумажник акъудна, анай пулунин чар акъудна ам
Алваназ гана.
— Ваз платья, голоши качу. Ксан жеда, Алван!—ада аялрин кукIвар хьанвай парталар къалурна.
— Рубашка, башмаки качу...
Алван вичин пьиле вуганвай пулуниз килигиз мягьгел амайла, къати гару гадар "авур куьгьне
алух хьиз, кIвализ Мухлус къари аватна.
— Гьаааа, Къатаран руш! Ваз гьа икI кIанда ман!?—Къари дергес галукьай къалагъан
хьиз, бирдан. Iла далу акIурна рикIинив ацукьна.
—Зун Къатаран руш туш, Къарибанди я... Вуч абар я, Мухлус баде!? — Алвана зегьле фенваз
хабар ьуна.
— Хашпара духтурдиз жендек къалурнани — муси>ат?!
— Зи сив цикIирмир, Мухлус!— Алвана гьарайна.
Ви дерт вуч"ятIа, гьаыГлагь!
— Гьа батмиш! Гьа батмиш! Хуьр беябур авур батпнп! Заз ЩЩЦйI гузвани, батмиш?! Зун исятда
кимел |. ичIда!1сПгвун: дашкъалагъ ийиз тада!..
Доктор агьвалатдин гъавурда акьуна". Са шумуд юпь инлай вилик, чиркин «мелгьямар»
къакъудна,абур гадарайдалай гуьгъуьниз, Мухлус къариди: «Къашкъа лугьудай хашпарадин
кьилив дарман кIанз фидайди, я аллагь, вуна завалдикай гахкъудмир! Вич акур югъ къаралмиш

хьуй, аллагь!» — лугьуз хуьре са йикьшиван къарагъарнавай. «И куфтIа къари иниз ракъурнавайди
я»,—фикирна Ефимова,—За инал и мичIивилиз, чиркинвилиз инсаф авуртIа, Алванан, адан
хзандин тIвар пислемишда...»
— Ваз ина, /кади, зун авайди акунани?!— Ефимова хъел квай ванцелди хабар кьуна. — За
исятда казах риз зверна, вун хутахна... а ви харабада гадарна ханиз цай яда, валлах, яда! Вун
итймар**"вахт тахана суруз канвай, эх, екееке канлу, канлу я! Караг инлай квах! Ви сивяй са гаф
ахкатайта виридаз цай, цай яда! Па чалух зарафат яни!? Вунадимил амай и рушни рекиз вай
канлу, канлу, канлу! Квах инлай!..
Махлус къари лал хьана. Ам сифте агаж хьана, еа гъуд кьванди хьана, ахпа ам эйбежер аюх
хьиз цлавай винел яргъи хьана, кисна хъфиз рекье гьатна.
Лал тахайта, цай, цай яда! Им ваз чир хух, чир хух!
Лал жеда... Лал жеда..,— Мухлус кичIезкичIез экъечIна хъфена.
Ефимов хъуьрена, кичIе хьанвай Алванан патав фена.
— Секин хух, Алван ччан, секин хух! Зал ччан ала маз._хич_ садазни вун... вав садавайни тубни
гицех жедач! "
Ефимов хъфена. Алван Махлуса кутур къалабулухдикай уях хьана. Гьа и арада адан рикIел
гьиле авай пул хтана, адаз килигиз амукьна. Алван хейлин вахтунда, шад фикиррив гваз хьана:
«Дуьньяда ихьтин итимни жеда кьван!... Буржлу касдиз, ада вахкана кIани гъахъ багъиш авунал
бес тавуна, а патал алайдан дерди, гьал акурла мад куьмекни авунва. Я аллагь! Яраб чавай и
касдиз са гьуьрмет, хъсанвал хъижедатIа! ТахьайтIа беябур хьана...» Гьеле Алванан фикирар
куьтягь хьанвачир, кIвализ таза фуарин атир гваз рушан диде — Халум хьракай хтана.
— Духтур атанани? Инра дарманрин «иэр ава ман? — Халума хабар кьуна.
—Атана, диде. Хер кутIунна, ингье и пулни чаз туна хъфена. «Парталар къачу» — лагьана.
Вувввв! Ччан вах! Чна ганаз|кХеди чкадал — чаз и гана! Я ччан вах, вучиз къачуна эхир?!—
Фу, нек тек лифначни, я руш?
Ахьтин вахт хьанач, диде, Мухлус къари еке къал гваз атана.
Духтур чи кIвале аваз акунани?!
Акуна.
— Гуж хьана! Гуж хьана! Вири хуьре ада чи тIвар пислемишда... гуж хьана!..
• •— КичIе жемир, диде. Ада духтурдиз лал жеда лагьава хиве кьунва. Ада сес авуртIа, духтурди
адаз цIай яда лагьана кьин кьунва...
— Я аллагь, вуна чун завадрикай хуьх, я расулаллагь! — Халума дуьа кIелна, гъилер ччинлай
чIугуна.
Я рушаз, я дидедиз пулдин кьадар чир хьанач. Са кьадар фикирар авурдалай гуьгъуьниз,
Халуман зилерйз накъвар хъиткьинна. Абур вуч накъвар тиртIа, Алваназ чир хьанач.
Антон Ефимов фикирлу яз дар куьчейрай, ахпа базардай экъечIна «Сурарин майдан» лугь}гдай
шегьердиз акъатна. И рекьера адаз са шумуд касди «салам», «сабагь», «израв!»—авунатIани,
абурун садан ванни доктордиз хьанач. Адан фикирда, гьелени, Алванан умудлувиливди ацIанвай
вилер ама.
Сурарин майдандай са шумуд кас дагъвияр туьнт балкIанраллаз, абур зарб катарна винел
фена. Хуьруьв агакьайла, фуре авуна, кьве фургъунчиди чпин галатнавай балкIанриз къирмаждин
гьайбат къалурна, абур кьйл агъадал, руг кьилеллаз кIевиз гьална.
Къазидибурун карвансарадин вилик квай айвандик, ])скьин къерехдив кьилел хейлин итимар,
папар ва аялар кIватIна, гур ван авай са ашукьди чуьнгуьрдихъ галаз манияр лугьузва.
Ибур садни доктордиз акунач, вучиз лагьайтIа, адаИ фикирда Алвана хъверзавай. Гьавиляй
Антон перишан тир. Ада вмч умудсуз, амма гзаф къизгъиндиз дагъви рушал ашукь хьанвайди
исятда мад сеферда теСтикь авуна.
—Заз вун вучиз акуна, масан Алван!? — лагьана мжтор гьар патахъ килигна, касни галачирди
акуна, ".пчвичик рахун давамарна: — Вучиз вун зал дуьшуьш
хьана!.. Вуна зун авара яз ви гуьгъуьна туртIа вучда! Ваъ, са рсхъ ава... А рекьяй фида. Акван
зун зи кьисметди гьимал кьван тухудатIа килигда.
ХIкьил КЪАЛЧАМАГАРНИ КВАСА
Ефимован къунши Абдулкерима иисинрихъ мугьманар атун гуьзлемишзава. Ам исятда,
доктордин ашпаз Абдулжелилахъ галаз хуьруьн кьиле акъвазнавайбур, округдин чIехи
къуллугъчияр, ругьаиийрин буба къази Гьарус къунагьламишунин серенжемрик ква.
Кьуд патахъай кIвалерин ва кьакьан цларин юкьва аваз, ччиле къван ттунвай михьи гьаят,
тIанурдин фуан, дуьгуьдин ашдин, къавурмадин... атиррай ацIанва. Ина синийри, ленгерри суварин
юкъуз хьиз вацкъачунва. Багъдин рикIинив, герек хьайитIа «ярхарун» патал са зими гьер
кутIуннава.
Вири гьазурвилер авуна, ингье Абдулкеримни Абдулжелил айвандал ацукьна. Абдулкерим лацу
адIарин, кьакьан ва тIарам буй алай, чIулав загъ хьтин спелар галай, ири, хци чIулав вилер авай,
гьамиша. дамахлу парталар алукIун адет хьанвай кас я. Гъил ачух—жумарт кас я. Гьавиляй, адан
кIваляй мугьман. кими жедач.
Абдулкеримани Абдулжелила хейлин вахтунда Ефимовакай суьгьбетар авуна.
—Майва алай ичин ттар, — лагьана Абдулжелила,—Д.аим гьуьрметлу яь, инсанрин юкьва
жеда, адаз къуллугъ ийида. Вучиз лагьайтIа, адал цаз алач, ада хилер цавуз акъудна кьунвач,

Абдулкерим стха. :Вичихъ авайди жумартлувилелди инсанриз гузва.
— ГьакI я, Абдулжелил, вун гьахъ я, — лагьана адет хьанвайвал, суьгьбетзавайдан хатур хуьн
патал, вич Ахцегьай тиртIани куьре нугъатдин гафар кугуна хьиз ачух ванцелди атIузатIуз
Абдулкерим суыъбет ийиз эгечIна.—Хъсан булахдал фенвай дар жигъиррикай гьяркьуь рекьер
жеда, амма пис булахдал фин патал гужуналди авур гьяркьуь рекьер жигъирар язни амукьдач.
Абур къалгъанри кьуна кIевир ийида... Гила, стха, инсанар ава ширин емиш алаз цаз алачир»
инсанар ава хъсан булах хьтин жумарт, камаллу. Инсанар ава къаних, акьулсуз. Акьуллу итим
дагъвий ризтзаф багьа я. Адан рекье чи халкь ччан эцигиз гьазур я, Абдулжелил!.. Атана са вахт
хьанвач, амма зи гьуьрметлу къунши Антон Ефимов вири округда, гьеле, Дербентда, Петровскда
ва ТемирХанШурадани машгьур хьанва.
Дуьз я. Адан тIварунихъ чи дерейра анжах хи йирдин дуьаяр ийизва. Адахъ гзаф кьадар
дустар, стхаяр, бубаяр, гьеле «ччан зи хва!» — лугьузвай хайи дидеярни хьанва.
Бес, дуст кас, халкьдилай дуьз терез мад нив жеда! Ада, итимдин ацукьуниз,
къарагъуниз, адан къаматдиз, хесетриз килигна а кас гьихьтинди ятIа еке устадвилелди
ахтармишда. И дуьньяда гьич са касди вайли вичин рекьер, жигъирар, кIандатIа абур йифен
бур хьурай, кIандатIа йикъанбур, гьеле къедалди къуд ратлу халкьдикай чуьнуьхиз хьанач.
Халкьдиз вичин арада авайдан юзун, хъуьруьн, дердибала къиметлу вал, юнсузвал,
гьалалзадавал, кфирвал аквада.
Абдулкерим кисна. Дуьнья акунвай ва адан уькIуьДУРУДИ хъсан дадмишнавай и касдихъ
сятралди камаллу эхтилат ийидай алакьунар ава, амма рикIик кар «ваз ам къарагъна.
Чуьхвенвай хьиз михьи, экв гвай вили тир цавун юкьвай физвай гатун рагъ Самурдин дереда
бегьем гьатнава. Исятда инай гьуьлуьхъ чамарзавай къудратлу вацIун ччин, адан вири буй
авайвал яргьи хьанвай кьерар ракъини кьунва. Гьавиляй, гьамиша атIугънавай вацIухъай къведай
серии гар и юкъуз чимиди я. ИкI ятIани, багъда авай емишрин: ичерин, «ширван сIинийрин» зурба
ттарарин, къерехрихъ галай къавахрин серинри и гарун чимивал элбаэл квадарзава. Багъ
цуькверин, векьерин, битмиш хьанвай емишрин атирри кьунва., Хъсан ниэрин арада, багъдин
ламувал тестикь ийиз, араара китIизвай кIарасрин, векьерин ва пешерин зайиф ялни ава. Къалин
инжи векьин арадай, ингайанлай перкьверин кIапIалар аквазва.
Мугьманар патал, гьар патахъай ичер алай хилер ччилел кьван агъуз хьанвай ттарарин арада
столар къурмишнава. Абурал недайхъвадай затIар, еке «руфун алай» самавар ала.
Сасад, кьвекьвед мугьманар атана. Сифте, Ефимрвни Гьажимурад элифна. Ахцегьри чеб
каммаллу къаравилийрал даим машгъулзавай Гьажимурадаз «Кваса»—<лагьана мад са тIвар
ганва. Кваса — халкьдин махарик еке къаравил« кас я. Им пагьливан къугъвадайла, халкьдин
мехъерик, межлисра къаравнли.яр авун — иисанар шад ва машгъул авун алакьдай касдиз гузвай
тIвар я.
Сифте таниш хьайи йикъарилай башламишна Ефимовни Гьажимурад халкьди лугьудайвал —
ччан ччанда авай дустар я. |Гьажимурад алачир межлис доктордихъ хьанач. Квасдини гьамиша
вичихъ хьайи шадвилик Кьашкьадин пай кутуна. Гьажимурада вичин камаллувилин уюнрал,
къаравилийрал доктордиз алакьдай куьмек гузва. Ефимова къе къази Гьаруса вичелай Брусиловаз
шикаят авурди, юрист Панагь, рикIе чIуру фикирар аваз вичин геле къекъвезвайди Гьажимурадаз
ахъайна.
— Жумла жагьан шагьид жеда!—лагьана гьарай на Гьажимурада вичин шуькIуь спелрилай
тупIар чIу гуна: — За абурай сифте гум акъудда, чаз кIанивал тахьайтIа, за абур аллагьдин
рикIинал кьван цIай квай ламар хьиз гьалда! Жумла жагьан шагьид жеда! Динмездиндирмез!
Гьа икI жеда гьа, жеда! — Гьажи мурада гьелегьар ийидайла, адет хьанвайвал, инални
вичин нер пад са тупIув яна. Багъдиз Брусилов, Гьарус, Панагь ва хейлин «хуьруьз фу
пайзавайбур» атана. Абру, кьвекьвед, пудпуд хьана эхтилатар башла мишна.
Мугьманар атайла, къарагъна багъдиз фейи Гьажимурад, мад садазни ахкунач. Исятда ам
техве капаш акIурна, кьакьан са чуьхвер ттарцин кукIваз килигзаза.. Мугьманри тIуьнар
башламишайла, Ефимов вичин дуст Гьажимурадахъ къекъвезвай арада, Кваса кьил еке
къалчамагда чуьнуьхна, ириири камар къачуз атана, шишераллай кабабрал машгъул хьанвай
ашпаз Абдулжелилан мукьув ацукьна.
— Яда, Кваса! Буюр, буюр, столдихъ ша гьа! — лагьана Абдулкерим хъуьрена. — Вуна серии
хьуй лугьуз къалчамаг кьилел эцигнавани?
Гьажимурад иналлайбуруз къалчамагдин къеняй тIиб хьиз килигна, къарагъна столдихъ
ацукьна.
— Агьо!.. Вун там аи катай жунгав хьиз, кьилел тта
рар алаз акъатна хьи, Кваса! Зи папаз кичIе жеда гьа, —лагьана Брусиловни хъуьрена,
Столдихъ галайбур, са доктор Ефимовалай гьейри, вири хъуьрезвай. Абуруз Гьажимурадан
амалар, крар хъсан чидай, гьавиляй и кас гьакI дугъруз ацукьнавайлани хъуьруьн хуьз жезвачир.
—Кваса! Ана гьикI хьана, вуна къалчамагрикай хан авуна кьилел кьунва ман? — лагьана
Панагьа хабар кьуна.
Зуни и тарашчийрин гьуьжет хьанва,— Гьажи мурада къалчамаг кьилелай элягъна,
гардандихъ вегье на, эхтилатиз гьазур хьана.
Яваш, акваз Гаджи! — вун са рушакай кхунна катай кьиса ахъая!—Брусилова еке хъверна.
Жеда... Са шумуд югъ инлай вилик зун чи хуь руьн куьчедай фикирлу яз, зи са къайгъудин
гуьгъуь низ физвай.—Гьажимурада гафунин эхир нез, кьатIар кими урус гафар акъудиз, амма

гзаф рикIивай сабур
]у, атIугъай ччин туькIуьрна, суыьбет ийиз башламишла.—Арабаяр, ппар алай балкIанар,
къатирар, ламар,
Iевеяр, инсанар... вири саце гьатна зи рехъ атIанвай
прада, кьилел жуьрбажуьр рангарин кьакьан цIаку
иф алкIурнавай, еке шляпа алаз, лугьудайвал: пемир,
• ьвамир—ракъарни варцар, цуькверин гуьзел рангар
• пкIелай ракъурна, гьа идаз килиг! — лугьудайвал гьа
ьван гуьзел са гьуьруь виняй агъадал атана! Чун:
\ нни гьа гьуьруь и къалабулухда сад садал дуьшуьш
:еда кьван. Дагъвияр вири мягьтел яз, кьилел бах
I
яр алай халадиз килигзавай. Зунни килигна. ГьикI I.анатIани чидач, заз зун сада лап
кьамалай лашунал !ъай хьиз хьана, кухунна кIвачерални кьилеллай за Iар рекьел туна
катна... И дар куьчедай экъечIук сгьят тушир! Зун ламара, абурни за, зун яцара абур
II
за, зун къатирра абурни за акьуна!.. Аллагьдин .айванар кьилел бахчаяр алай
хала акурла залайни !.|ф кхунна. Ина хьайи кьил акъат тийидай къарма
ггишдик кьилел бахча алай гуьзел ярх хьана, къа\а шехьизшехьиз цлавай акъвазна, амма бахча
шляпа, араба галаз катай яцран крчаллаз фена!., и кухунна, гьикI ятIани къалтахар руфунин кIаник
1а, пад жедайвал кьудалди катзавай къатирдин | акьалтна, вил акьална ахъайдалди
хуьруьн
куьчейрин кьилихъ тухвана гадарна!.. Къени пакван тIвалар тIазва... Амай пай, начальник, вуна
ахъайна тур...
Столдихъ галайбур — хъуьрена ярх жедай гьалдал атайла, Брусилова са гуж баладалди
вичивич хвень. башламишна:
— Кваса кухурла, къазадик акатай /Туьзел шляпа алай руш шикаятчи яз зи «вялив атака. Ада
заз лагьана: «Ина авай дагъвияр бегьем вагьшияр я.— Сад зи ччиниз вилер акъатдайвал килигна,
бармакни башмакьар туна катна. — Рекье авай балкIанарни ламар, девеярни яцар ада кухунарна.
Зуи кIурук кутуна, шляпани квахьна. А вагьши чирна жазаламишна кIанда...»
За итимриз эверна, абурувай: «ихьтинихьтин кас гьим я?»— лагьана хабар кьурла, сада заз:
«Им Кваса Гьажимурадан кар я...» — лагьана жаваб гана. За тадиз им галаз хтун теклифна. Зур
сятни хьанач, зи къазахри, ччин вилини яру хьанвай Кваса зи кьилив гъана. Идал алай гьал акурла,
шикаятчи руш зи рикIелай фена. За тадиз: «Вахт? вуч хьанва?»—хабар кьурла, Квасади мили
хъверна хьиз, жаваб гана: «Заз начальник, кьилел бахчаяр алаз, чи хуьруьн куьчеда халис гьуьруь
акуна... Валлагь акуна! Зун гьикI хьанатIани, ам акурла кухунна катдайла са пехъи къатирдин винел
акьалтна, ада гваз фена...» Инал за зи папаз ва шикаятчи рушаз эверна. Ибур акурла Кваса тIимил
кьван амай мад катиз, амма са гужбаладалди акъвазарна. Зун агьвалатдин гъавурда акьурла,
штраф къачуз эверай Квасадиз жува штраф гана ахъайна... Кьилел бахчаяр алайди мугьмандиз
хтанвай зи чIехи руш тир. За адаз: «Шегьердин моддин шляпаяр инра— дагъвийрин арада
алукIмир, вал хъуьрьнарда, руш!» — лагьайла, ада заз яб ганачир. Рушан кьилел атай дуьшуьшди
зунни зи паб, рикIел хтай кьван къени ярх жедалди хъуьруьниз мажбурзава... Сифтедай чун
хъуьрейла шехьиз хьайи Ксейна, гила вични чахъ галаз чIагана физва...
Гьажимурадаз гъилерал элжекар алаз, вилерал чIулав къир вегьена, кIуфал кIвенкI авуна,
дагъви дишегьлиирикаи, итимрикай, абурун хуьруькай, крарикай зегьле фенвай амалар гвай,
такабур тир урус папариз са кар кьадай улам кIанзавай. Квасади туькIуьрай
хаталу къемедади модарин есир тир, шегьеррин тIветIвериз хсйлин эсер авуна, мад абурувай
«кьилел бахчаяр эцигай» шляпаяр, «кьатIари ччил шуткундай булушкаяр» алукIиз хьанач.
Столдихъ галайбуру хъуьруьнарпа, кисай арада Абдулкерима хабар кьуна:
Гила, Кваса, вини къалчамагрин ! вуч гьуьжет хьанатIа, гьам ахъая.
За и затIариз, — Квасади, кьилел хкажнавай къалчамаграл гъилер яргъи авуна,—
ччарадан ччандал гьавалат хьанвай тенпел куквар—лагьана абуруз зу рар гана.— Квасади
ччина ажугьлувилин лишанар аваз эхтилат давамарна. — И зибилри атIа ттаран кукIвал лайла,
зал бегьем хъуьруьнарна хьиз лагьана: «Алакь найтIа, вунни чун хьтин кефина жедай... Чна
хъвазвай ди ттаран шире туш, инсанрин иви я!..»
Заз и зибилрикай зурба хъел атана, тадиз ттараз акьахна, ингье ибур дибдилай атIана, жуван
кьилел эцигна, за лагьана: «Куьне зи иви хъвайитIа, зун квехъ инанмиш жеда!» Акван хъвадатIа, и
гада чпиз килигда! Адалай гъейри, и кфирри зи вилик дамахна лагьана: «Чун уьмуьр амай кьван,
эбеди къацу я! Чаз хъуьтIуьхъайни игьтиятвал авач...» За ибуруз: «Куь къацувал, анжах ттара пеш
гадарурла малум жеда, ада касни шад ийизвач, я квехъ серии, я майва авач». Ибуру уьзагъ яз:
«Чахъ емишар ава!» — лагьана дамахна. «Куь емишар, — лагьана за, — анжах пехъериз ХУЩ«.Я>
гьа гьабурун ивини къудур я»...
Хъуьрезвай Брусилов кисна, адан ччин аквазакваз къана. Квасадин ван текъвезвай амалар
авуна,. ам яргъариз килигиз акъвазна. Округдин начальникдиз Квасадин «къаравили» бегенмиш
хьанач.
Но и что ты, Кваса? — лагьана ччин чIуру яз, Панагьа хабар кьуна.—Ваз и кьисамиса
ахъайна вуч лугьуз кIанзава? Ви метлеб вуч я?
Метлеб якъинди я! — Гьажимурада, тIур къачу на, ВИлик атай шурпа нез башламишна.

Вуна лагьайтIа жедачни Кваса? —мад Панагьа хабар кьуна.
— Лугьуда... Инсанар халис инсанар хьайитIа, абуру чпичеб нетIерив тарашиз тадач! Ингье
къалчамаг ттаракай хкудайлани рекьида, ттар кьурайлани...Ттар кьурадалди и кфирар тун — жуван
уьмуьрдикай еке за; рафат авун я...
Кьил хкажна килигай Гьажимурадаз са духтур Ефимов квачиз межлисда авайбуруз
эхтилатдикай дад татайди акуна. Анжах Абдулкерима мили хъверна, Квасадиз вилеринбур авуна
хьиз лагьана:
Я кьейи хва Кваса, им эхтилат хьана фу недай чкадал ийич гьа?..
Къалчамагди къудур иви элекьарзава? Къедал ди заз ван хьанач эхир! — лагьана Ефимова.
За, духтур, ваз са юкъуз и затIар пехъери вучиз недатIа лугьуда. — Гьажимурада вилик квай
рюмка ва тарелка тадиз буш авуна.
Ана гьикI хьана, Кваса, вахъ галтугзавай хьиз аквазва хьи?— Абдулкерима хабар кьуна.
Уьмуьр ччарадан пай квай чанахдихъ акъатна, стха... жуван руфун ацIурун патал за акьван
ялюрт авуна хьи! Ингье гьа икI жанавурвал авун адет хьанва.
ИкI лагьана Кваса къарагъна, сиви ван тавуна къалчамаг кьилеллаз багъдин ттарарин арадиз
фена, ахпа щлалай эвичIна хъфена. Вучиз ятIани, ада вичин бармк ттаран хилеиай куьрсна туна.
Къунагълухда авайбурун ччанар, хъвайи затIари, хъсан чими тIуьнри къизмишарна, абур
эхтилатдик кутуна.
Вири къаравилияр ахъа ийиз хъуьрезвай арада, доктор Ефимова Брусиловаз лагьана:
— Борис Александрович! И ксарив рахадай гафар ава, ихтияр це!
— Жанабияр! Гаф Антон Никифоровичанди я! Вири кисна. ТIуьнлай гъейри затIни акун тавур,
са
куьнизни яб тагай Гьарусани и арада тIур эцигна, вични межлисдин итимрик квайди
къалурна.
— Чи округда азарар туьретмиш хьунин себебар чаз малум я, — лагьана Ефимова,
вичин эхтилатдин эхирда. — Чна кIевивал ийида. Къазидини зи меслят кьиле тухвайтIа,
дугъриданни еке хаталувилер алудун жезва... Вири мискIинри, вири ругьанийри: фекьийри,
диндиз итIаат ийизвайбуру чаз куьмек авуртIа чун бахтлу ксар я...
Садкьве декьикада Ефимова округдин михьивал, сагъвал авай гьал, ина авай къурхулувилер
къалурна. Инални къазидин мукьув гвай Панагьа, ччин чIурна духтурдин гафар кьилин
ругьанидиз ахъайзава. Вуч
лагьанатIа, гьик! лагьанатIа чидай кас авач. Амма къазидин къвердаваи къецел акъатзавай
вилера хажалатни дерт авай.
Вири са геренда къекъвез багъдиз фейила, Ефимова Къазидиз арада ашпаз Абдулжелил
аваз лагьана:
— Доктордиз яб це! Ада ви хуьруьн, ви ругьаний рин саламатвални хуьзва. Хуьр;уьз,
ваба, тIуьгьуьн, тиф, цIегьер... атайла, абур ви кIвализ, ви фекьийрин кIвалеризни къведа.
Къази Гьаруса кьил патал кьунатIани, Ефимоваз яб гана, Доктордиз и кас акунани кIан туш,
амма вучда кьван, халкьдиз хъсандиз къуллугъ ийиз кIан хьунин къастари, хийирлу, гьеле, тIимил
кьван хьайитIани метлеб авай вири рекьерикай, мумкинвилерикай менфят къачун истемишзава.
Ефимов, жезмай кьван гъавурда акьадайвал, лезги чIалал рахаз башламишна:
Кади Харус! Михивал ая лахайла, ви фекияр ажуглу хана. Михивал тахайла вири
жемят телеф жеда... Чиркинвал еке завал я. Заз вуна, жумя миски да инсанри михивалар авун
патал гаф лухун, азар квайди, месела, чахутка... маса кадай азарар квайбур мекерик садакадик
масадбур галай чанахдал ацукун гунах, гунах, еке гунах кар я лахана канза... Ибур му сурман
ктабрани авай гафар я...
За лугьуда...— Гьаруса хиве кьуна. Ам къарагь на, Абдулкеримаз сагърай лагьана хъфена.
Нянрихъ Антон вичиз гзаф кIени, михьи ва намуслу рикI авай ашпаз Абдулжелилахъ галаз
багъдихъ элкъ венвай айвандал ацукьна, эхтилатдик ква. И арада инал, гьеле яргъалламаз милиз
хъуьрез Алван атана, ада хъуьчIуькай са багълама хкудна ам Абдулжели лав вугана.
\
— Им, дидеди духтурдиз хьуй лагьана... Савкьа тар я...
— Милая Алван!...—лагьана доктор Ефимова, руш вучиз атанватIа ччин тийиз, Абдулжелил
багълама гваз кIвализ гьахьай арада. — Вуч канзава, Алван ччан?.. — Тарзава?.. .—.».
— Зун савкьатар гваз атанва, ччан духтур... Тарзавач, хъсан я!..
Доктор гьич садрани такур хьтин, мягьтел хьанвай бейниван гьалда, къвердаваи вичин рикIин
деринриз гьахьзавай лезги рушаз килигиз амукьна.
— Милая Алван! Вун ксан, ксан!
Руш, вичиз гзаф хуш ва гьуьрметлу хьанвай касдиз «геже хийир хьуй» — лагьана хъфена.
Доктордин вири фикиррин кьиле мад Алван акъвазна. Ада: «Зун са патахъ ая, духтур» —
лугьузвай.
« Вучда, ччан Алван! Чи арада диндин адетар эцигнавай мичIивилиз лянет!»
Доктор вичин фикирдай цацари, мурцар алай къванери кьуна зурба дагьаррин кьилерал хкаж
хьайи вичин уьмуьрдин дар жигъирра къекъвена. Амма гегьеншвилихъ экъечIдай са уламни
жгъанач. Эхирни рикIел гуж акьалтна, ам кIвализ хтана кроватдал ярх хьана.
— За зи дерт низ ийида?! —лагьана Антона. — Гьи дахъ галаз меслят ийида!..
ТахьайтIакисна ацукьдани? Ваъ, икI жедач!..
ХНкьил КЪИЗГЪИН МУЬГЬУЬББАТ

Вахтар я ман, къвез физва. Амма абуру чпин еришда гелер твазва. Баябанар къацу хьана, цуьк
акъатна, гуьзел рангари безетмишна. Са девирда гуьзел, гьеле инсандивай кIвач кягъиз тахьанвай
тамар кьери хьана. Санлай уьмуьрдин ялав гужлу хьайила, масанлай ам зайиф жезва. Санлай
зиринг юзазвай несилдин кьилел кIапIалкIапIал руг хкаж жезва, санлай уьмуьр кьилиз акъуднавай
ксари, куьгьне карвансарадин цлариз ччан гузва. Рушарикай дидеяр хьана, абуру чпин къайгъусуз
шадвилер еке дердерив, вилин накъварив вугана.
Доктор Ефимов гила аялдинни кьуьзуьдан гъавурда гьатзава. Адаз «дагъларин чIал» хъсан чир
хьана. Ада дагъвийрин «чIехи сирерай», дердибаладай, уьмуьрдин терс ва няс хьанвай рекьерай
кьил акъудна, дагъвийрин кьисметдик вичин пай кутуна, ам виридахъ галаз хаталу жигъирриз
гьахьна. А жигъирар инсанар финиз лайих рекьер хьун патал, Антона вичин уьмуьрдин такьатарни
дагъвийрин къудратлу, амма иеси авачирвиляй Самур хьиз, гьамиша са патахъ авахьна физвай
къуватрик кутуна. Доктордин фикирри лугьузва: «И намуслу, викIегь халкьдикай хкатай юкъуз,
йчдерин, яргъи дереяр, кьакьан дагълар, анра
авай цуьквер, векьер, хкетрикни квачир гуьзелвилер крарадетар авай хуьрер зи рйкIиз дар
жеда».
Хъуьтуьл гьава авай зулун йиф я. АцIай вацра хуьр фири нек эличнавай хьиз лацу авунва.
Амма хуьруьн дар куьчейра, кIвалерин цларив эйбежер шикилрин сирлу, фикирдик квай хьтин
чIулав хъенар акъвазнава. Ахьтин хъенар акурла, чи халкьди: йиф вацракай чуьнуьх хьанвай
далдаяр аку гьа! — лугьуда. «Маллагьараяр» къугъвана кIвачер галатнавай са кIеретI гадаяр, ялар
ягъиз Къуьлуьйрин мягьледа авай мискIиндин айвандик ацукьнава. Рекьяй физвайдавай иник
ацукьнавай аялар вири чириз жеда. Вацран экуьни гадайрин суфатар нурлу авунва. Абурукай сада
вичел нубат атайла ихьтин мискIал лагьана:
— Им вучавуча: йифиз аквадай, Гагь гъил хьиз яргъи жез, Гагь фу хьиз дакГвадай?
И мискIал мад са сеферда тикрар авурла, азарлуйрин патавай хквезвай доктор Ефимов
мискIиндин виликай хъфизвай. Вичин аял вахтар рикIел хкана: «Им вуч мискIал я? Аялриз им чир
жедатIа?...» — фикирна, са геренда доктор, Атакши бубадин айвандин хъендик квай арабадиз
кьуьнт яна акъвазна.
Гадаяр хейлин вахтунда кисна. Абуру фикирар ийизва.
МискIал лагьай гададин ван хкаж хьана.
— За гьисабзава: сад... кьвед... пуд!
Садайни ван акъатнач. МискIал лагьай гадади давамарна:
— Вахт алатна. Шегьерар це!
— Дербент ваз хьуй! — лагьана са гадади гьарайна.
Агъур жеда! Ам зи шегьер я!
Шуьре ваз хьуй!—Мад маса гадади гьарайна.
Ам заз хьанвайди я, яваш ччан!—лагьана мад са гадади гьарайна. Гьа икI, Бакудихъ,
Тифлисдихъ, Еревандихъ, Генжедихъ, Къубадихъ иесияр хьана. Абур къе йифиз и
«иесийривай» къахчудай кас вич жедач! Вучиз лагьайтIа, и шегьерар абуру акьуллу, амма сир лу
мискIалар туькIуьрунай, абурай кьил акъудиз та хьай гадайривай къачунвай гьалал ерияр я!
Гадаяр кIеве гьатна. Абуруз и сирлу мисУлал туькIуьрай гададиз гудай шегьер жгъанач. Эхирни
къерехдал ацукьнавай, тIимил кьван чIал галкIиз рахадай гадади гьарайна хьиз, лагьана:
— За ваз, дуст, са затI гуда, ам гъиле гьат титийи дай виш шегьерзилаи хъхъхъсан я. Ма!
Гадади зурба са жум хъуьчIуькай хкудна, ам сирлу мискIал туькIуьрайдан гъиле вугана.
Вун гьахъ я, дуст кас, и жум ваз ахварайни ак ван тийидай виш шегьердилай хъсан я, валлагь
хъсан я! — Гадади жум къачуна, адаз еке са кIас яна, ам патав гвай гададив вугана.
Гьарда са кIас ягъ гьа! Тарашчивал авуртIа, мискIал лугьудач!
Гадади са кIас ягъай жум, а кьилиз акъатна, амма кьулухъ элкъвелач: куьтягь хьана.
— Де, гила вири къарагъ!—лагьана мискIал туькIуьрай гадади. — За квез
пакамалди муьгьлет гузва... Шегьерар рикIел хкваш, я гьарда заз недай са затI гъида...
Доктор хъуьрена, ам хъендивай хкечIна, рекье гьатна.
Ччан духтур халу!— лагьана чкIай аялрин десте дикай хкатна Акьарин мягьледихъ хквезвай са
гадади. — Заз са шегьер це!
Башуьсте, ччан хва! Исятда! — Агьвалат чидай виляй Антон Никифорович хъуьрена, ада
гададин къуьнел гъил эцигна. — За ваз, хтул, зурба, девлетлу са шехер гуда... Багдад ваз гана!
Багдад рикIел ала маз жедани?
Ам зи рикIелай алатдач, духтур... Багьдат, Багъ дат, Багьдат... — Гада и яргъал шегьердин
тIвар тик рар ийизийиз гьерекат авуна винел фена. Доктор рикIи нал акъвазна, гададин
къаралтудал вилер алаз фикир лу хьана: «Акьуллу, зиринг, сагълам, шикилриз гуьзел, амма
бегьем парталар алачир, руфуна къванцелай хъуьтуьл вуч хьайитIани твазвай аялрин язух
хьанва»... Ефимова Брусиловаз, къази Гьарусаз, округдин маса виликкьилик квайбуруз Ахцегьа
бегьем школа тахьун еке беябурчивал тирди са шумудра лагьанай. «И еке хуьре культурадин
са бине тахьуни, — лагьанай доктор ди чIехибур алай са межлисдал, — куь амай кIвалахар
аламатдинбур хьайитIани, абур руьхъ вегьена, абурсуз ийизва, абур усал жезва... Им
буьркьуьбурун округ я!»
Ингье, къе мад Брусиловаз лагьай гафар аялар акурла доктордин рикIел хтана.
Ефимов кIвализ хъфена. Айвандин кьиле инсандин къаралту акурла, доктор фикирлу яз акъваз
хьана.

Вуж я? Кто там?
Зун я, ччан духтур, зун я... — хъендив гвай ска мейкадилай Алван къарагъна.
Доктордин рикIи элбаэл гъалаба къачуна, ам дарих хьана, тадиз гьар патахъ килигна, ахпа
бамиш ванцелди хабар кьуна:
Алван, вуч хабар я? Фаз лагь!
Диде азарлу хьанва... Руфуна пехъи талар аваз акъваз жезвач. Са дарман кIанз.;.
— Исятда... Ефимов са гере:*да кIвализ хъфена экъечIна. — Де ша, Алван ччан! Вуч
тал ята чирна канза, ахпа дарман гуда. Заг абур гв?..
Вацран экьунай ацIанвай куьчейрпйтIуз хейлин вахтунда абур кьведни кисна агъадал вацIухъ
фена. Сифте Алваназ, дагъви дишегьлийряз адет хьанвайвал, доктордин гуьгъуьнаваз физ кIан
хьана, амма Ефимова и кар кьабулнач.
— Зэхъ галаз, Алван ччан, зах галаз ша! Кулух карияр аквазрай... Абуру кутунвай писпис
адетар вуна киле тухузва.
Алван доктордин мукьув атаиа. Куьче кас квачиз баябан тир. «И гуьзел руш мичIивили
басмишнавай хуьруьн есир тушиз кIандай, за ам гъиликай кьуна тухудай» — Ефимова фикирна.
— Къе духтур, чи кIвализ зи муьштерияр атанвай, — Алван кичIезкичIез рахана.
Антоназ сада вичелай кудай яд иличайди хьиз хьана, нефес дар яз, ада тадиз хабар кьуна.
Абур вужар я?
Туьквенчи Куругълудин хцин патахъай атан вай векилар я...
Дидеди вуч лахана?
«Буба хтурай, рушан дердибала гьадаз чида, гьада ийида», — лагьана. Векилрик тади
квай. Абуру: «Чар кхьида» — лугьузвай. Диде фикирлу хьанва, духтур... Зун а гададиз фидач,
заз ам кIандач. :
Алван ччан! Ам чахуткадин азар квай кас я. Ам къурхулу кас я, цуьк.
КьейитIани зун адаз фидач!
Баркалла, Алван ччан, баркалла! Агьваллу, амма азарлу гъуьлелай, кесиб, амма
сагълам гъуьл виш пай хъсан я, Алван! Чир хьухь, ччан цуьк!
Вуна, ччан духтур, зи дидедиз кьве гаф лагь. Ада вуна лагьайвал ийида хьи, ийида.
Чи дидедиз вун гзаф кIанда, духтур: ам ви рекье ччан гуз гьа зур я!
— Гьайиф, гьайиф тушни, Алван ччан! Диде сагсаламат яз, вахъ галаз амукьрай! За лугьуда, за
къайгъуни чIугвада.
—< Ччан духтур, зи диде акьван азарлу туш... Ваз йифиз эверначиртIани жедай... Амма зи рикIи
кьарай кьунач, ада зун ваз шикаят авуниз мажбур авуна.
Алвана Антонан гъил кьуна, вилерал накъвар алаз, адаз темен гана. Докторди рехъди физфиз
рушан кьилелай гъил чIугуна, адаз тавазвилер авуна.
— Милая Алван! Алван! Зявай вун гадарйз жедач, гьич жедач.
С «Дагъдин гуьзел, амма хаму жейран вердиш хьун, ада ви уьмуьр безетмишун, ам ви
уьмуьрдин ярашугъ яз жувахъ галаз хьун еке бахт я» — лугьудай фикиррик кумаз Антон
Алванабурун кIвалив агакьна.
Хабарни авачиз кIвализ духтур атайди акурла, Халум мягьтел амукьна.
Я руш, я гуж хьайи вах! Вуна духтур инжикли авуна хьи! — гьарай акъатна, Халум меселай
къара гъиз эгечIна.
Кватук, кватук Халум диде! Зун и рекинилай Алваназ акуна. Дарман це лахана. Килиг
тавуна, дар ман гуз жедач, ччан дице. Ви тазвай чка хим я — лах!
Докторди кефияр авачир Халумаз яб гана. Адав са дарман нез туна, пакамахъ хъун патал мад
къен хадай дарманни гана.
Диде! Алван Куруглудин хциз гумир. Ам пис азарлу я. Жуван цуьк хьтин руш аквазакваз
рекьи мир, диде! Алван гуьзел руш я. Адав хъсан, кутугай гада гакьада, диде.
Башуьсте, ччан хва! Ви гаф завай ччилел эцигиз жедач, духтур?
И йифиз доктор мад са агъур азарлудин гьарайдик акакьна, йифен юкьварилай алатайла
кIвализ хтана. Ашпаз Абдулжелил къапарив ванериз таз кардик квай. Доктор винелай алай
парталар хутIунна, кроватдал ярх хьана.
— Милая Алван, Алван! Вучиз вун зал дуьшуын хьана! — лагьана ам вичвичив рахана.
— За вавай хабар кьадай кар ава! Зи къизгъин муьгьуьббатдиз вахъ вуч жаваб ава, Алван?,
ТIимил кьван ахъа тир рикIинивай ван атайла, Абдулжелилаз доктор вичивди рахазвай хьиз
хьана, ам са гьилле лампа кузвай кIвализ килигна. Доктор къарагъна.
— Антон Никифорович, вун раханайни? — ашпаз ди хабар кьуна.
— Ша, Абдул, зун рахана, гьуьрметлу дуст, рахана... Кьве келимади зи рикIе агъавалзава.
Абурукай сад Алван я, садни муьгьуьббат я, дуст...
—Алван, заз чиз лезги рушан тIвар я... — Абдулжелил адет хьанвайвал урусдал рахана, са
кьадар мягьтел хьанваз доктордиз килигна. — Ам чи кIвализ гзаф къвез хъфизва... Нек гъизвай
руш?
Гьа гуьзел Алван я, Абдул. А руш атана зи рикIе гьахьнава, дуст. Вуч ийидатIани чидач.
Антон Никифорович, тек вуна ви рикIе адаз чка гунуг бес туш... Рушани ваз вичин рикIе чка
ганваз хьайитIа, а муьгьуьббатдин гуьгъуьна гьат. За лугьу дайвал тахьайтIа, умуд атIана кисун
хъсан я. Жув та кIанди, жуваз такIанди кIвале хьунухь еке гуж я. Кьве патахъай халис
муьгьуьббатдин гъилер вуганваз хьайитIа, а кIвале дуьньядикай халис пай ганвай ин санриз

лайих уьмуьр жеда, доктор...
А кар заз чида, Абдул дадаш. Вуна вуч меслят ийизва эхир? Им зи гуж акакьдай кар яни? За зи
ри кIин сир тек ваз лагьана...
Завай виликамаз ваз гаф лугьуз жедач... Ахцегь рин хуьр масадакай пис рахун адет хьанвай
инсанарни авай чка я. Ви рикIе авайди, гьеле касдизни малум та хьуй. Садра зун килигда.
Виридалай вилик за рушан рикIе вуч аватIа чирда. Адазни вун кIан яз хьайитIа, захъ, доктор, мад
са серенжем амукьда...
Гьа серенжемни лагьайтIа, жедачни, Абдул?
Эгер вуна са кар хиве кьуртIа, ам кьилени фи да... тахьайтIа, кисун саламатвал я...
— Вуч кар я? — докторди тадиз хабар кьуна.
— Вуна гьа гьакI винелай, алцурар авун яз... му сурман дин кьабулдани?
Ефимов хейлин вахтунда хияллу хьана, ахпа ам хъуьрена.
Алван патал за кьиникьал кьил эцигда!.. Дин ва менсеб вуч лагьай гафар ятIа, чаз —
кIелнавайбуруз, дуьньядин ерибине чидайбуруз фадлай малум я, Аб дул. Ам залай алакьдай кар
я.
Вуна ругьанийрин вилериз тIуб гун яз, чи дин кьабулда, яни?
— Кьабулда. Анжах вуна мусурман хьун патал герек ва важиб тир вири шартIар чирна заз лагь.
И сир чи арада амукьда, Абдул!
Башуьсте, Антон Никифорович, башуьсте! За ам суруз гваз фида!
Фекьийривай: «Са урусдиз мусурман дин кьабу лиз кIан хьайила, вучдайди я?» — лагьана вуна
хабар кьуртIа, Абдул, абурун фикир зал къведа. Хабар кьа дайла, акI хьуй хьи, вуна_суал гьа са
динэгьли яз га йиди я. Абдул, вун зи ашпаз я. Вун нин патахъай алахъзаватIа, гьа гьалатда
чир жеда. Захъ рикIин къеняй хейлин чинебан душманар хьанва. Абур инра: «Дарманарда» •—
лугьуз дагълуйрин дердер, хирер деринриз ракъурна, къерехдиз жезвай «жерягьар», за пабар
кхьена, жемят тарашзавай фекьияр, муьруьдар я. Къази Гьарус я... Абур зун: «Урус духтур...
гавур, хашперес» чпин вилаятдай катардай са уламдихъ къекъвезва, дуст. Зун атуникди,
за жувавай жезвай вал, халкьдиз къуллугъ авун, ада заз гьуьрмет авун зи душманриз аквазва.
Инра авай «жерягьриз» вили кан гьуьрмет ва ихтибар амач. Им зарафат кар туш, дуст кас...
«Урус духтурдин ашпаз Абдула са урус му сурманвилиз атунин шартIар чирзава... ина вуч фен
дигарвал аватIани ава» — лугьуз лагълагъвал квай няс мецери ван къачуда. АкI жедайвал
тахьуй, Абдул дадаш!..
За и кар арада маса кас аваз чирда.
— Лап хъсан жеда, и фикир лап хъсанди я!
— Жемятдиз сагъвал хуьнин амалар, рекьер чир хьун, фекьийриз, «жерягьриз» хийир
авай кар туш эхир... ИкI хьайила зун кIан жеч гьа. Зунни алатдай ди туш. Мукъаят хьунухь гьа
икI хьайила гзаф герек я, Абдул дадаш.
ХIИкьил
ГЬАЖИМУРАДАН КЬИСАС
Йиф акъатна. Ам доктордиз гзаф куьруь хьана. Адан фикирар гьа округдин накьвадал элкъвена.
И фикирри чпин рехъ Алваналай кутуна, абур а кьил ЦIахур, Калял, и кьил Къурушрин, Хинарин ва
Пучарин хуьрериз кьван фена, къази Гьарусан, фекьийрин, «жерягьрИн» суфатриз килигна, а
дарих фикирар язух хьанвай азарлуйрал фена, эхирни мад Алванал хтана.
Жуьмядин югъ я. Ефимова къе гьамамдал финиф патал фаэтончидиз эвернава. Ингье,
фаэтончиди атана доктордин рак гатана. Къецел куркуррив хуш ванер ийиз таз, тух балкIанри
кьарай къвен тийиз, чпичеб юзурна. Ефимов тадиз гьазур хьана.
— Абдул! Ша, дуст, вунни гьамамдиз ша. Пакам тIуьн чна хтайла ийида. Серии амаз фена
хкведа.
Доктор Ефимов фаэтондал физвай вахтунда, адал айвандин са кьиле Кваса Гьажимурад
дуыпуьш хьана. Доктор акунамазди Квасади, еке руьгь къарсурдай гьарай авуна, вичин руфун
кьуна, гокьва тагъ ттуна.
— Аман! Рекьизва, доктор! Вакай са чара!.. — Квасади акъваз тавуна агьузар кваз
рахаз, доктор кардик кутуна. Докторди тадиз гшликай кьуна, Гьа жимурад кIвализ тухвана
тахтунал къаткурна.
— Гьажи, я дуст! Ана гьикI хьана? Гьинаг тIазва? — Инаг, инаг! — Гьажимурада и «виляй а
кьилиз
вичин руфунин бушлухдилай гъилер чIугуна, вичивич са шумудра тахтунал гьалчна. Докторди
гьинал гъил эцигайтIани, Квасадай гьарай акъатна.
Аман, аман!.. Уфаман! Рекьизва, ччан док тор! — лагьана Гьажимурад сифтедай
лезгидал, ахпа урусдал рахана. — Умираю, доктор, Ради бога! Пома гай, доктор! Помагай!..
Вуч тIуьна?
Са затIни... Зи ратари ратар незвай хьиз я заз. Аман! Зун кьена!
Докторди Квасадиз къен хадай ва тIал атIудай дарманар гана. Амма куьмек хьанач. Мад
хейлин: «УфчIуф, аман, дарман!» квай гьараяр хьана. Эхирни Квасади гварай алаз хабар кьуна:
— Доктор, вав са пуд манат гвани? — Вучда? Гва — жаваб гана докторди гъил жйбинда
ттуна.

Къала ам зав геце, тадиз зав геце! — Вучда эхир?!
Ваз аквада... Аман!
Докторди пуд манат Квасадин гъиле вугана. Адани и пуд манатдин «ракьракь» рахазвай чар
руфун кьецIил авуна хейлин вахтунда гьанивай гуьцIна.
— УхашУхаш! Гьа икI ман!.. Хъсан хьана. Жумла жагьан шагьид я! Ухаш!..
Доктор мягьтел амукьна. «Им вуч лагьай чIал я» — лугьуз амайла, Гьажимурад къарагъна.
— РикI чкадал хтана, духтур! Гьавиляй ратарни баришугъ хьана. Хъсан тIуьн агакьдайди
хабар хьанва...
ИкI лагьана мили хъверна, пелелай гьекь михьна, гъиле авай пулдиз килигна, Квасади ам
валчагъдин жибинда хтуна.
Агьвалатдин гъавурда акьур докторди ва Абдулжелила ярх жедалди хъуьруьнарна. Кваса
лагьайтIа, затIни тахьай хьтин, ччина бегьем агъайнивилин гьайбатни зур кIватIна,
хъуьрезвайбуруз килигзавай. И гьал акурла доктордивайни, адан ашпаздивай мад акъвазиз
жезмачир. Эхирни абур садсадан гуьгъуьна аваз къецел экъечIна.
Гьажимурад сагърай лагьана хъфидайла, докторди ам акъвазарна.
Пул герек хьайила, ачухдиз лугьун тавуна, вуна акъудай уюн вуч я! Зи зегьле фенай...
Хъуьруьн квачирди, ччан духтур, жумла жагьан шагьид я, уьмуьр туш, зиллет я! За гьа икI
лагьана, вуна вуч лугьуда?
Гьахъ я, ГьаЖИ. Амма, минет хьуй, герек хьайи затI ачухдиз лагь. Захъ валай элкъуьрдай
ччанни авач!
Ви ччандиз стха, пархна къурбанд я!..
Кваса! Къе жуьмя я. Куь хуьруьн жемят мис кIиндиз кIватI жедайвал я.
— Дуьз я, кIватI жеда, — Гьажимурада адан гафар тестикьна.
— МискIиндиз фин кумаз къази Гьаруса дагъвийрин сагъвал хуьнин ва азаррин вилик
пад кьунин
серенжемрин гьакъиндай жемятдиз суьгьбет ийида лагьана заз хиве кьунва. А Iкар адан
«рикIелай алатзава». Вуна Гьарусан рикIел хкваш.
— Ам завай, башуьсте, доктор! Мад кIаниди, такIанди авани?
Кваса пуд манат авай жибиндал капаш эцигна, кIвачерик бегьем гьерекат кваз, «мушкурдин
сарубугъдаяр» мае а гузвай «къапандал» фена.
Инсанвал: жумартвал, рикIин михьивал, виридан аваданвал эрзиман мурад хьун, Гьажимурадаз
вичин уьмуьрдин рекье айритмиш тежедай юлдашар я. Камаллувили хци ийизвай кьатIунри, «
касдив гьич бендедин рикIел къвен тийидай къаравилияр туькIуьриз тазва, акьуллу суьгьбетар, пис
ксар атIудай уюунаргьунарар ийиз жезва.
Гьажимурад халкьдиз кIан хьунухь, адал инсанар алтIушун, паталлай са касдиз акуна.
«Квасадикай кьеж хкудунин» мурад аваз, алишверишда гатун зегьемвиликай, хъуьтIуьн
чайгъунрикай, зулун ламувиликай ва гатфарин мишакъатвиликай бегьем менфят къачун гъиляй
къвезвай са савдагар адав агатна. И касди, Гьажимурадан кесибвиликай менфят къачуна, адан
жумартвилиз хиянатвал авуна. Маядин кьве пайни вичи эцигна, эвездай, ада Гьажимурад: ашпаз,
чайчи, кьилелкIвачел алайди, саки чайханадин вири кIвалахар авуниз мажбур авуна. Маядин иеси
араара къвез, вичин пай къазанжи къахчуна хъфизва. Умудлу ва умудсуз буржариз килигна, адет
хьанвайвал, еке хъуьруьнарна ада лугьудай: «Ибур, Гьажимурад, ви пай я... къахчу кеф чIугу!»
«ТIуьрди мал, амайди гъам я» — лугьудай мисалдиз Гьажимурада амал ийидай, амма «кIеве
гьатай йикъан даях хьурай» — лугьуз адаз тIимил кьван затI а патал тазни кIандай. ЯтIани, адахъ
уьмуьрдани кьулухъ эцигай суьрсет хьанач. «Жумартвилик кIан квач». — лугьудай келимайри
Гьажимурадан рикIе бегьем чка кьунва. Ада и келимаяр гзаф эзберзава. Абуру маса фикирар
туьретмишзава: «гишиндаз фу, хуьрек гьикI гудач?! Жибинда къара кепекни авачирди чизчиз
гишинвили такьатсуз авунвай кIвачери, беден зи кьилив гъизва, ада зак умуд кутуна фу незва...
бурж яз амукьзава... Завай гишинди элкъуьриз жедач...» КIвализ хъфидайла Гьажимурада
кьасабчийривай маса
гуз тахьана амукьай жигерар, чуьрегчидивайни фу аламаз къачудай. Пул герек хьайила, ада къе
хьиз, жуьрбажуьр къаравилияр туькIуьрна, ам вичин дустаривай къачудай, ахпа кепеккепек кIватIна
а буржар вахкудай.
Пуд манат пул жибинда аваз, Гьажимурад гьидалгьадал ихтибарвал авуна тапшурмишнавай
чайханадиз хтайла, адаз ина хуьрек тIуьна" чай хъваз ацукьнавай Панагь акуна. И арада, Панагьан
фитнечивиликай Антона авур суьгьбет Гьажимурадан рикIел хтана. Ам ччин чIурна Панагьаз
килигна, экъечIна кIвализ хъфена, валчагъдин винелай еке са гапур кутIунна тадиз элкъвена хтана.
«Муьфтехур, яцIу гафар гвай, тапан юристдиз инал са кар кьун тавуртIа, зун Гьажимурад туш.» —
лагьана ашпазди башламишна:
Шарвели пагьливан къазадик кьейидалай инихъ ди Ахцегьа гьахъдуван амач, стхаяр...
Что ты, что ты, авам, буьндуьгуьр, Кваса?! — Панагьа гьарайна.
— Авам, ахпа буьндуьгуьр вун аладай бубани я, хайи дидени! — Гьажимурадани гьарайна. —
Жумла жагьан шагьид я! Вун лагьайтIа, буьндуыуьррин кIвачик усал пине я!
Вуна вуч лагьана?!
За лагьайди лагьана, муьфтехур! Гьахъ дабанда кIеви авунвай ччан авай, амма рикI авачир
чувал!..
Вуна зун, Кваса, публична аскарабит авуна! За ваз ийиIайди ийида!

Вуч кIандатIани ая! Зи гьахъ гехце! Зарафатар авун бес я.
— Вуч гьахъ я, Кваса? Что ты дьявол?!
— Куракура тIуьнвай хуьрекрай, хъванвай чаярай вун заз пуд манатни са абаси буржлу я!
Пул эцигна ахлад! Захъ къе чайханадиз як къачудай пул амач.
— Кагданибудь получишь, но къе ваъ, дурак, къе вун суддин вилик акъвазда! — Панагьа зурар
гана, ам къарагъна хъфидайла, Гьажимурада кьуна акъвазарна.
— Пул вахгудани, вахгудачни?! — Гьажимурада, гапурдал гъил вегьена. Вуна «ваъ» —
лагь... За ви къе нер къачада! Абур зи кIвачерик вигьида!..
— Зун ваз хеб туш, кьей Кваса! Квахь виликай! Гьажимурада бегьем къулайвилер ийиз
хвенвай
Панагьан тIаб хьиз агьур беден хуртI гана цлав агудна, гапур акъудна, ам ттумунихъ кьван адан
руфуниз сухна.
Чайханада авай итимрай гьарай акъатна:
Итим кьена!..
Вуна вуч авуна, инсафсуз кас?!. — Беябур хьана!..
Къанлу!..
Чайханада авайбур цIразвай шам" хьиз, цлавай агъдал «авахьзавай» Панагь ва
Гьажимурад кьун патал вилик атана.
— Садни мукьвал къвемир! Садазни инсаф ийидач! —Гьажимурада гьарайна.
Итимар кьулухъ хьана. Панагь пис тIарзавай руфуналлай гапурдиз килигна. Ам ттумунихъ кьван
вичин руфуниз фенвайди акуна, адай малдай хьиз гьарай акъатна. Панагь вичвичелай фена ярх
хьана.
Гьажимурада ярх хьанвай Панагьан руфунилай «гапур» къахчуна яргъалди давам авур
хъуьруьнарна. Инал алай итимри: «Кваса дели хьанва...» — лагьана фикирзавайла, ада, тек са
ттумуникайни кIвенкI алачир, кьве тIуб кьван тиедикай ибарат «гапур», ахпа затIни тахьанвай
Панагьан руфун къалурна.
— Ихьтин кьифрен руьгь авай угъраш чи хуьре яшамиш жезва, эллер! Жумла жагьан
шагьид я: им эркек туш!.. И алчахдай гьикьван алчах крар акъатда лагьайтIани, инсанар, куьн
инанмиш хьухь! Куьн ах лад! Амма зун кIевелай инанмиш я: куьне и дуьшуьш дикай хуьре
эхтилат ийидач, я куьн и ламраз шагьид ни жедач...
Чайханада авай итимри чеб кисдайди тестикьарна, кьинер кьуна, абур хъвер хуьз тежез
экъечIна хъфена.
Гьажимурада ччиниз яд яна, Панагь уяхарна.
— Я кьейи хва, Панагь! Вун гьич затIни туш хьи!..
Панагьа тадиз руфун кьуна, затIни тахьанвайди акуна, ам Гьажимурадан гъиле авай гапурдин
муьрхъ алай са кIус тиедиз килигна атабататаба къецел экъечIна.
— Вахъ затIни хьанвач, я кьейи хва! Аман ви ажуз вал вуч я! За зарафат авуна...
Панагь ччанда еке ажугъ аваз, шагьидрихъ къекъвена, абур жугъун тавурла, беябур хьана
уьзуькъара яз югъдини йифди кIвале ацукьна.
ХIУкылл ГЬАРУСАН ВЯЗ, КЪАРИБАН КЪУНАГЪЛУХ
Хуьруьн кьилел хкаж хьанвай кьуд синен кьакьан минарадилай хабардар чавушди гьар са гаф
чIугвазчIугваз, къати ваяцелди гьарайна хьиз лагьана: «Жемятар! Заз яб це! Къе жуьмязин юкъуз...
жуьмя мискиза, къази Гьарус эфендиди еке метлеб авай мееэлаЗин патахъай вяз кIелзайвал я!..
Гьар са кIваляй са этем атун лазим я! Вяз нисинин капI авурдалай кьулу.хъ ийизайвал я!»—
Хабардар чавушди и малумат нисинралди мад са сеферда тикрар авуна. Гьар са сеферда, чавуш
хуьруьн пуд патахъ элкъвез хабарар гуниз мажбур хьана, вучиз лагьайтIа, инал мягьлеяр
минарадилай кьве патахъ ва адан вилик пата яргъи хьанва. Гьар сеферда гьарайдайла, хуьруьн
халкьди къаварал хкаж хьана, рекьера, кимерал, ратIарал са геренда кIвалахар ва зхтилатар
акъвазарна кисна яб гузва. Хуьруьнбуру: «Яраб къази Гьарус эфендиди къе чаз вуч вяз
кIелдатIа?..»—Лугьуз садасадавай хабарар кьуна. Вирида нисинрихъ мискIиндиз фИниф чарасуз
кар тирди тестикьарна. И йикъан жуьмядин капI ж.едалди, хабардар чавушди и малумат са
сеферда мад хълагьна.
Нисинрихъ салат гана. АхцегьрИн жемят хуьруьн дар куьчейрай жуьмя мискIиндихъ
фена. МискIиндин рикIинал мягьлейрин фекьияр акъвазнава. Абуру жемятдиз еке
куьлегар ва мугьур алай тахтадин лад" куьрснавай мискIиндин рикI«н къалурна: :
— Хъваскарин майдандал вач... Анал къази Гьарус эфендиди куьн гуьзлемишзава.
/Жуьмя мискIиндин виликай фидайла, Ефимоваз и дарамат сергьятсуз куьгьне хьана, са бязи
цлар, къав ацахьиз гьазур хьанвайди акунай. Ада и гьал алай мискIинда жемятди капIни ийизвайди
чирна, гьа инлай Брусилован кьилив фена, адаз вичиз акур гьал ахъайна, жемят еке хаталувилик
квайди лагьана. Гьа и юкъуз Ефимова округдин начальник Брусилов галаз хтана мискIиндал алай
гьал адаз къалурна. Дараматрин кар чидай начальникди арада къази Гьарус аваз и мискIин кIеви
авуна, агьвалатдикай ТемирХанШурадиз хабар гана. И вакъиади чIуру «ягъуникай» игьтият авуна,
Брусилова мискIиндин хаталувал, ам чукIурна цIийи, Ахцегьрин хуьруьз лайих миокIин эцигунин
меслят жемятдин вилик эцигун Гьарусавай тIалабнай.
Ахцегьрин хуьруьн жемят кьилихъ КIеле дагъ галай майдандал кIватI хьана. Инал итимар
мискГинда ацукьдайвал, кьиблепатахъ элкъвена жергежерге хьана, хуьруьнбуру гъана инал
экIянавай гамарал, халичайрал ва литерал ацукьна. И къайда кутурбур къази Гьаруса буюрмишай

фекьияр тир. Адет тирвал, жемятди капI авуна, гила вири къази Гьаруса ийидай вяздиз яб гуз
акъвазна.
—г Жемятар! Аллагьдин бендеяр!—лагьана къази реврев гвай ракьун ванцелди рахаз
башламишна. Ам багьа абадин ценерив тар кваз, капI авур чкадилай са шумуд кам вилик атана, —
чи иакьвадал алай аллагьдин са кIвал, инсанар патал хаталу хьанва. Чи жуьмя мискIин чкIизва.
Чавай мад женнетэгьли бубайри эцигай и ибадатханада, аллагьдин вилик чи ферз ада ийиз жедач,
стхаяр ва рухваяр! Заз, са кулли жемят мийитар яз, са юкъуз сурарал тухвай мусибатдин хажалат
чал расалмиш тахьун кIанда! Тахьурай, я алллагь!
Тахьурай, я алллагь! Амин! Амин!— жемятди ван къачуна.
Чна, жемятар, гьа къенин йикъалай башламиш на, чи еке ва тIварван авай хуьруьз кутугай,
гуьзел вири шартIарив туькIвей, патай атайхъфейда баркал ла лугьудай жуьмя мискIин эцигиз
башламишда! Чун кардив эгечIин... За цIийи миокIиндин дарамат эцигу низ цIуд манатдин
къизил бахш авуна. Инал аллагьдиз куь рикIеринни икьрарвал, гегьеншвал къалура!..
Са сятда, са шумуд виш касди чпин тIварар кхьиз туна ва гудай пулунин кьадар, бахш яз
акъуддай затIарал тIварар эцигна. Гзаф пулар, .гамар, малар, хпер... кIватI хьана. Жемятдикай
мискIиндал устIарар ва фялеяр яз кIвалахун хиве кьурбурни гзаф ава. Мад халкь секинарна,
къазиди давамарна:
— Аллагь квелай рази жеда, аллагьдин рекье ччан эцигиз гьазур стхаяр, рухваяр! Квез
баркалла! Квевай къакъатай гьар садан эвез яз, аллагьди квез цIуд гун хъийида! Гила квевай,
аллагьдин бендеяр, хъфейтIа жеда...
И арада жемятдин юкьвай Кваса Гьажимурад къарагъна.
— Акъваз! Акъваз, ччан жемятар, динмез диндир мез! Вири ацукь.
Кваса къазидиз килигна. Халкь къазиди гъилин ишара авурла, секин хьана ацукьна.
— Гьуьрметлу къази Гьарус эфендиди, чаз сагъ вал хуьнин, уьмуьр саламат авунин
серенжемрикай вяз ийидайвал я... Буюр, гьуьрметлу къази Гьарус эфенди! — Гьажимурада,
мягьтел хьанвай къазидиз икрам авуна.
Къазидин вилерИ са легьзеда хъел квай деведин вилери хьиз цIарцIар гана. Амма ада вичин
лайихлувал ва сабурлувал хвена, хейлин вахтунда кисна, ахпа доктор Ефим овал тIалабунар
рвкIел хтана, башламишна:
— Аллагьдин бендеяр! Чи вилаятда, эхиримжй вахтара садакай садак хкIадай азарар
гзаф хьанва... Аллагьдин эмир, жебир я! Вичик хкIадай азар квай касди, сагъ ксар галай
суфрадал са чанахдай фу тIуьн, са вахтундани аллагьди кьабулдач. Им кьурандани ава! Инаг
куь рикIел хкун, заз аллагьдин патай эмир авунва. Азарлуйрин къапар, месер кьилди
авуна кIанда. Абуруз дарманар авунин къайгъудик хьана кIанда. Дерт ганвай аллагьди адаз
дарманни ганва! Аллагьди вичин лукIариз духтуррин гъилералди дар манар ракъурзава.
Духтур урусни жеда мусурман ни. КIвалера, куьчейра, михьивилер а"я, бендеяр! Му къаят
инсанар аллагьдини хуьда!.. Де, квевай хъфей тIа жеда...
— Жемятар, акъваз!—лагьана Кваса Гьажимурадай мад гьарай акъатна. Жемятар ччинра
хъвер аваз кис на акъвазна, и къаравилидиз килигна.
— Къази Гьарус эфенди рахай вири гафар Кьаш кьа духтурдинбур я... Астагъфируллагь,
жумла жагьан шагьид я! Заз Кьашкьа духтурдин гафарни гьа ибур я лугьуз кIанзавай гьа!.. Са
кар рикIел хвена кIанда: Кьашкьа духтурди кесибкуьсуьбдивай пул къачун та вуна
дарманарзава... ЦIегьер кягъиз геце! куь балаяр бачIухбур, буьркьуьбур тахьурай! Пехъи кицIи
кьурбур хер куз чатук тефирай, Кьашкьади сагъар хъийида. Жумла жагьан шагьид я! Ибур
вири дугъри хабарар я! Чеб гьана амаз зунни гьа инал хтана!
Жемят шад яз чкIана.
Гьажимурад тадиз доктор Ефимован кьилив атана, адаз Хъваскарин майдандал къази Гьаруса
вяз кIелайди, вич адан «куьмекчи» хьайиди ахъайна, ахпа Панагьаз туькIуьрай перде
галайгалайвал доктордиз ачухна.
Инал ша, за ви пелеэ са темен гуда!—Ефимова Гьажимурад къужахламишна. •— Ви
хабарри, зак лувар кутуна!.. Къазидиз михиивилер авунин серен жем квай «вичин бязи
тапшуругъар» алай чар хуьре равай фекьийрик акакьун кIанзавач. Вири кхьена, араб чIалаз
таржумани авуна, анжах са къул чIугун патал, адаз варцар герек хьанва...
Ви рикIик за, ччан духтур, къалабулух тадач: исятда, за а вязар къазидин къулар алаз ви
кьилив жида.
— Адак, Гьажи, начальникдин гаф акатнач. — Амма зи гаф акатда... хъсан вахт я! Гьажимурад
катна фена.
Къази Гьарус жуьмядай хтана, са назбалич кIаник, садни хъуьчIуьк кваз, ван алай самавардин
къаншарда ацукьна, чай хъунал машгъул я. Адаз кIвалин юкьвал кьван къведалди Гьажимурада
вич къалурнач.
— Асаламун алейкум, я халикьан нурI — Гьажиму рада вичин ван малумна.
Гьарус кухунна, гадар хьана къарагъна, атанвайди Кваса тирди акуна, ам ацукь хъувуна.
Алейкум салам, мердимазар! — жаваб гана Гьаруса вичин зегьле фенвайди къалурна,
ччин патал кьуна.
Я халикьан нур! Захъ ваз ачухна кIани еке мажира ава... Са вадцIуд югъ инлай вилик зи
кIвале са къекъвераг кьена, Аллагьдин регьметдик кваз хьуй... Адан куьгьне
алухшулухдиз килигайла, къази буба, заз дуьз... цIувад манат, цIувад манат!., пул жгъана.

Адакай за, садкьве манат сур эгъуьнайбуруз, кафандиз гана. Жумла жагьан шагьид я, звай и
сир вакай чуьнуьх хьанач. Амай пул за ви ихтиярдиз ву гуда, вири: садакьа, веси, ийидай рехъ,
муьгъ, мискIин ваз аквазва... За фена пул хкин.
ИкI лагьана Гьажимурад къарагъна. — За ваз яб гана Гьажи.. Вун икьван еке мусурман итим
тирди гила чир хьана, — лагьана Къазиди
ччин ачухнилелди Кваса рекье хтуна. —За вун, аллагьди ганвай кас, гьа инал гуьзлемишда...
— Кьашкьади зун ви кьилив физвайди акуна, са гаф лагьапай эхир...—Квасади рикIел
хкизвай ама лар анупа, пел ел тIуб эцигна. — Агьан! Леченикдин нуькверар округдин
дагълариз физва, — лагьана, абуру ви къул алай чарар хуьрериз тухун лазим я, а чарар заз
хкваша лагьана минетна.
Къази ччанда гьайбатни зур аваз къарагъна, са хара чарарал къулар чIугуна, Гьажимурадав
вахкана.
— Вач, Гьажимурад, фад хъша!
Хуьрерин фекьийриз кхьенвай чарарикни, къе жуьмяда михьивилерин патахъай авур «вяздин»
метлеб квай.
Гьажимурада къази Гьарусан дамарар ачух авур кьиса ахъа авурла, Ефимовни Абдулжелил,
руфунар кьуна къецел акъатна: хъуьредайкьван абурухъ аман амукьнач.
И арада рак гатана.
Вуж я? Ша, ша! — лагьана Ефимов къарагъна. Ам кIвализ Алванан буба Къариб галаз хтана.
Доктор! Къе нянрихъ вун зи мугьман я, — лагьа на Къариба кичIезни регъуьз, Абдулжелилан,
Гьажи мурадан ва Ефимован гъилер кьуна.—Заз вун, доктор, зун хьтин фекъир, кесиб ксарин
еке терефдар яз, еке панагь яз чида. Гьавиляй вун зи кесиб кIвализ къве дайди чиз, ингье, и
теклиф гваз атанва...
Гзаф сагърай, Къариб! — лагьана Ефимова. — Зун са рахунни алачиз куь кIвализ къведа.
— Абдулжелил, Гьажимурад ва мад ви дустар галаз ша!
—; Вун зулуз хтанва ман? — лагьана рикIик гъалаба кваз Ефимова хабар кьуна.
— За туьквенЧИ Куругълудин пуд чар къачуна. Ада заз: «я цавай, я ччиляй /хъша!» — лагьана
кхьенвай. Зунни а кас фадлай, лап аял вахтарилай эгечIнавай юлдашар я. «Са кар авачиртIа и
чарар къведачир»—лагьана фикирна, ингье, хтана, доктор. КIвализ хтайла, ина авай агьвалат заз
чир хьана... Зунни Халумахъ галаз икьрар я. Ада, ви гафуниз амал авуна, руш гудач лугьузва. Зи
гафни гьам я.
— Сагърай дадаш, сагърай! — Ефимов сергьятсуз шад хьана.
Лугьурвал, рИкIи буюрмишайла кIвачери гьерекат къачуда, вилериз экв аквада, япариз ван
къведа. Антон рйкIи буюрмишна, Къарибан кIвализ къунагьлухдиз фена. Ам тек фена, вучиз
лагьайтIа, доктордиз вичин хайибур авай м.акан кьван руьгьдин дериндай кIан хьанвай хзанда,
кьве эхтилат ийидайла, патан «тимар шагьид хьун хъсан акунач.
Къунагълух Ефимоваз гзаф хушди хьана. Ина Къарибан хзанди, дугъриданни доктор вичин хва,
стха яз кьабулна. Вири кIватI хьана абуру фу тIуьна, хейлин вахтунда эхтилатар авуна. Ефимов и
хзанда экв жедалди ацукьиз гьазур тир, амма кIеви са азарлуда адаз эверна. Доктор гьасятда
къарагъна. Къапудал Алван акъвазнавай.
— Ччан духтур! Эхирдал кьван вун зи кьисметдин иеси жедани?
— Жеда, Алван! Жеда, Алван ччан! — Ефимова гьа инал стхади вахаз ийидай гьуьрмет авуна,
АлванаН пелез темен гана. Вучиз лагьайтIа, гьеле адавай вичин муьгьуьббатдик умуд кутаз
жезвач.
ХМкьил АГЪУР ШАРТIАР
Ахцегьрин хуьруьн чIурарал зулун шикилар пайда хьана. Хуьр кьула ттуна акъвазнавай дагълар
бегьем рагъул хьана. Гила аира маларин кIвачери кутунвай жигъирар кьецIил хьана хъсан аквазва.
Абур цIарар хьана, саки вири дагъларин хурарилай ва ценерилай фенва. Йнлайанлай дагъларин
булахар квай чкайрилай халхал хьана къацу векьеринни нацIарин кIапIалар аквазма. Мигьида,
Яргъарихъ, Лая авай емиш багълари, къацу чIура ттунваз, гуьзел рангарибезетмишнавай гамарин
шикилар къачунва. Гьинлайгьанлай анрай бегьем хъипини яру ттарарни аквазва.
Хуьр, багълар битмиш хьанвай майвайрин атирди ацIурнава. Гьаятра, рекьера кьуранвай
пешер, агъур ва векъи зулун гару гваз къекъвезва.
ВацIун па архарин ятар кIане авай къванер гьисабиз жедайвал элциф хьанва. Хуьруьн
дишегьлийри кьерера, багъларин тIуларал чпин рухар, куьгьне гамар, харалар михьи ятарай
чуьхуьзва.
Зулун и йикъан са пакамахъ Абдулжелил Пелтуьй рин мягьледиз гьахьна. Ам мягьледин
мискIиндин айвандик ацукьнавай итимриз салам гана элячIдайла, ацукьнавай Гьажимурадай
гьарай акъатна:
.:.
Амай кьатI, хуьруьнбур, за маса сеферда ахъайза... Динмез диндирмез! Белки куьне кьатIана...
Ттум гилиг хъия, зун рази жея,а. — Гьажимурад къарагъиа, гьамамдай хтай Абдулжелилахъ галаз
Ефимован кIвализ атана. Доктор азарлуйрал кьил чIугваз хуьре авай.
Жумла жагьан шагьид я! За, дуст, Абдулжелил, къе вун тухвана! Вал жерме акьалтнава...
Динмез .дин дирмез, де недайди хъвадайди эциг!
Башуьсте! ГьикI хьана эхир?— Абдулжелил Гьажимурадан къаншарда ацукьна, адаз яб
гуз гьазур хьана.
За лагьайвал хьана. Зун Гьаруса дугьри жаваб къачун патал...
•
.
.
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— Салам, салам, дустар!—шаддиз кIвализ Ефимов хтана.
Гьажиди къаравилияр ахъайзаватIа, абурук зи пайни кутур!
Чна са гьуьжст авунвай, доктор, — Гьажимурад урусдал кумазкумаз рахана, — зун гьахъ
хьанва. Жум ла жагьан шагьид я! Исятда зи дуст ашпазди чи вилик тIуьнар, хъунар гъун лазим я.
Башуьсте! Вуна, Кваса, суьгьбет ая, ваз кГани затIар вири ви вилик къведа.
Зун дамах гвай Гьаруса чи хуьруьнви са фекьи дин кьилив ракъурна, за адавай вири хабар
кьуна... Эгер урусдиз мусурман дин кьабулиз кIан хьайитIа, ада мусурман миллетрикай
садан чIал чируи лазим я, им эвелимжи шартI я. Ахпа ам аллагьдин садви лиз, чи
Мегьамед пайгъамбардин гьахъвилиз шаксуз икьрар хьана кIанда. Кьурандин аятар, дуьаяр
хура лай чирна кIанда, капI тIаат авун герек я... Чи динйал къведай урусди, герек, са рахунни
алачиз, суьннет авуна кIанда. Жумла жагьан шагьид я! Гьа икI.па гьана.
—Суьннет?! — доктордай гьарай акъатна, аквазакваз адан шад гьалар дегиш хьана, ам дерин
ва агъур фиЕирри чпел ялна.
— Эхь, доктор, суьннет авунни шартI я... Диндал къвезвай урус, кIандатIа аял
хьурай, кIандатIа кьуьзуьди, динмез диндирмез, суьннет авун адаз ферз я, чарасуз я.
— Вуна, ГьаЖИ, къаравили патал «суьннетар» кутун хъувунва жеди.
— Ваъ, доктор, фекьиди лагьайвал ахъайзава. И кар заз, гьеле, фадлай чизвайдини тир.
Гьавиляй за Абдулжелилахъ галаз гьуьжетни авунай... Суьннет, лагьайтIа, пуд кас мусурманар
алай чкадал абур шагьидар яз акъвазарна кьиле тухун шартI я лугьузва... За хабар кьун тавур кар
тунвач. А фекьиди лагьана: «Урусди вичин кIеве авай кар дуьз авун мурад яз, я чи динэгьлийрин
патай ихтибарун къазанмишун мурад яз, винелай мусурманвал кьабулна, рикIяй хашпара яз
амукьай дуьшуьшар гзаф хьайи дуьнья я. Суьннет авурла, адавай мад чун алцурариз хъижедач.»
. — АкьалтIай вагьшиваля!—доктордай агь акъатна, кефи чIур хьана ам кIвачел къарагъна.
— Вагьшивал я, зунни заз икьрар я, доктор, — лагьана Гьажимурада. —/Эгер лезги рушаз урус
кIан хьана,. гьадаз гъуьлуьз фейитIа, руш дидедини бубади веледвиляй атIузва. Адал бес
хьанайтIа, виз дерт авай. Ам элячIна урусдиз фейитIа, руш гьа гьалатда кьерел акъудна къван
гана—Дашкъалагъ авуна рекьизва... Бес им акьалтIай вагьшивал тушни?! — Гьажимурад рцIамрин
арада, пелел .ажугълувилин са шумуд бириш эцигна хейлин вахтунда ччилиз килигна. Кьил хкажай
Квасадиз гзаф перишан яз кисна акъвазнавай доктор ва фикирлу хьанвай адан вафалу дуст —
ашпаз Абдулжелил акуна, агьвалатдикай хабар авачирвиляй Квасади къаравили кутуна
гьарайна.
:— Вагьшийрал гьужум авуна кIанда!.. . — Гьи вагьшийрал, Гьажи?—докторди хабар кьуна.
— Дин, менсеб авачир, «мусурман», «хашперес» лугьуз миллетар садсадаз зид
авунвай фекьийрал, муьруьдрал гьужум авуна кIанца, доктор!
— Вавай гьужум ийиз жедан, дуст Гьажи?! Абур гзаф я, бейниван, вун тек я... Гьукуматни чшш
далудихъ галайди чидай ругьанийри вунни зун къапа къап
жанавуррин луж гьалтай кIелер хьиз, дуьньядал тахьай мисал ийида.
Зун, доктор, кIел жедач, валлагь жедач. Зун абуруз гьамиша кьуьгъуьр хьайиди я,
къедлай кьу лухъни гьа гьам яз амукьда.
Вун фендигар я, дуст кас Гьажи. Къаравили дуьзарпа, ам къван яз, ваз такIандан кьилел
гьалчдай алакьунар вахъ ава. Гьавиляй ви фикирар кьиле физ иа. Вун, дуст, халкьдии арада
гьуьрметлу я. Халкьви патал ала вун гзаф бахтлу кас я, Гьажи.
— Халкь, доктор, ви патални ала. Ада вазни вичин камаллу терефдар яз ихтибар ийизва, инаг
ваз чидачтIа, за лугьун!..
Доктордиз инал, вичин рикI къаратикендин цацари хьиз цIархарцIархар ийизвай, садсадалай
агъур фикирар Iви|ри Гьажидиз лугьуз кIан хьана. И касди ччанни эцигна вичиз куьмек ийидайдини
докторди кьатIанва, анжах инал ам кисна. Вучиз лагьайтIа, Антона гьеле фадлай гьарайвургьай
квачиз фекьийрал, «жерягьрал», фалчийрал... гьужум авунва.
— Абдулжелил, гъваш, тIуьн гъваш! ЧеIхирди дер дер аладарда лугьуда... Накъвар
кьуранвай вилериз кьеж хкидай адет я. Ада дар хьанвай рикIив генгвал вахгуда, фикирар хци
ийида, килигда чун, килигда... Дуьньяда тахьай кар амач, белки чи къастни са жуьре кьиле
фида жеди.
Доктор перишан яз, икI випел пад кIеви гафар рахайла, Кваса фикирлу хьана, Ефимоваз
килигна, эхирни ада лагьана:
Зун къериба межлисдиз аватнава... Квехъ авай дердибала вуч я? Белки зун кьейиди
авай кIвализ, мехъер авай чка хьиз хьана: «Квез гьамиша гьа ихь тин йикъар акурай»—лугьуз
кватна атанвай буьндуь гуьр хьанва жеди?!
Кьейиди авач, Гьажи, я хайидини малум туш.— лагьана Ефимов тIимил кьван ччин ачухна
ра<хана. —
/Кьуьзуь дуьньядин мугьманар тир инсанрин адетризун жув кьейи кьван перишан ва дертлу
авунва. Вучда кьван, дад авачир заманада чун дуьньядиз этана...*
ИкI лагьай докторди ашкъи авачиз шуьше къачуна, мичIИ чайдин ранг алай чехир истиканра
цана.
— За, Гьажи, ви сагълугъдай хъвазва! —доктор хъуьрена. — Заз вун гзаф кIанда. Вун
рикIе гьич са
затIни авачир кас я. Вирида лугьуда: ваз садахъайни игьтият, я кичI амач, амма завай зи
фикирар вири лугьуз жедач... КичIевиляй туш, дуст... халкьдин язух я. Зун адаз куьмек авун патал и

яргъал дагълара авай кас я. Зун инрай чукур авурла, инанмиш я, иниз мад доктор хкведач... Зун
перишан хьанвайла ва я фикирри тухванвайла, «Ана гьикI хьана, вуч хабар я» — лагьана зав
суалар вугумир, дуст!..
Башуьсте, ччан доктор!—лагьана Гьажи уьмуьр да, белки, гьа и сеферда са къаравилини
ивачиз лапри кIивай, ччанда къайгъударвални уьткемвал аваз раха на. — Заз вун гьамиша шад
хьунухь кIанда. ЯтIа, за са кар ийида, рази жедатIа чидач... Жумла жагьан шагьид хьуй! Вун
пашман >хьана заз акун тавурай, эгер акуртIа, за вун шадвилин шивцел акьалдарда, рази
яни?
Рази я, дуст, рази я!
Гьа и арада кIвализ, нефес дар хьана, ччина яруни вяли рангар авай, юкьван буйдин, къумрал
якIарин са гадани, хци вилер авай, юзунриз зиринг, аск|ан, кьуьзуь кас атана.
Я духтур! Зи хцихъ вуч хьанва? Вуна...
— Яваш Куруглу! Садра вуна ял ягъа!—лагьана Ефимов абурухъ галаз рахана.
Атанвайбур вуч ксар ятIа Ефимоваз чида. Абур алишверишчи Куругълу ва адан гада Фарух я. И
кас гьикI хьана вичин кIвализ атанвайди ятIа, ам гъавурда ава. Доктор абурухъ галаз
сабурлувилелди рахана. Нефес са кьадар секин авуна кьуьзуь касди лагьана:
Хуьре авай тIвар види я, авайДи ви ван я... Куьчеяр, гьаятар чиркин тадач, абур михьда.
«Кьашкьа духтурди чаз жерме ийида лугьузва»... Азарлуйрини ваз хийир дуья ийида. Абурни
гьахъ я... Я стха! Гъуь луьз фидай рушанни свае гъидай г ад а дин арада вун вучиз ава! Мегер
гьаIбурун «ьисметни духтурди гьял авун къанунра кхьенвани?! АватIа, чазни ахъай ая,
тахьайтIа, им вуч хьуй? Зун валяй гзаф нарази я! Заз Къариба лагьана: «Кьашкьа духтур рази
хьайитIа, за ваз зи рушан патахъай ваъ лугьудай келима ийидач!» Им вуч кар я, им деребеглух
яни?! Вун Къарибан буба яни, тахьайтIа чIехи стха?!
Зун, Куругълу, Къарибан чIехи стха я! Зун вуна кьабул авуртIа, ви чIехи стхани я!.. Адан руш,
Алван ви гада Фарух зи стхайрин балаярни я! Заз куь балай рин шадвал, саламатвал «Iанда,
гьавиляй зун свае це лугьузвай гададинни гъуьлуьз физ гьазур хьанвай ру шан арада ава. Абур
сад садавай къакъудун кIани иблис яз ваъ... Чинеба кар туш, ви гада ачух чахутка я. Свае гъайи
вад йикъалай ам месе гьатда... Ахяа къарагъ хъийидач...
: .
Са геренда доктор кIвале авайбуруз килигна, фнкирлу хьана, ахпа, ада Фарухаз ван тахьун
мурад яз кьуьзуьдан япал гьалтна лагьана:
—Заз сада куь кьурандай кIелна, ана тахминан икI кхьенва: «Эгер са касди вичик квай хкIадай
ааар къастуналди маса касдик кутуртIа, азарлу касди аллагьадин патай гунагьар къазанмишда, ам
жегьеннемэгьли я...» Ви гададал исятда эвленмиш жедай ткал алач... За ам сагъар хъувун хиве
кьада, ахпа эвленмиш хьуй, стха!
— Зун вахъ галаз ккIида лагьана атанвайди :тир, доктор.— лагьана Куругълу фикирлу яз
рахана. —Зи ччанда еке ажугъ авай. Исятда зун валай рази яз хъфида... Гьахъ касдин патал
аллагьни пайгъамбар кьведни ала! Куьн гьахъ хьайила, завай жуьрэт авуна рахаз хъижедани? Ваъ.
— Куругъли и келимаяр рахайдалай гуьгъуьниз вичин гадани галаз кIваляй экъеяIна хъфена.
— Кьве падни рази .хьана, ажеб хьанани!—ИкГла гьай докторди хур ацIурна иефес
къачуна. Заваллу чахуткадин хурукай са шумуд кас хкудун гъвечIи.кар
ТУШ.
:
и:
— Гила, доктор, нубат зици я... Къаравили суьгьбет квачиз, заз тIуьрди ва хъвайди кфет
жедач,— лагьана Гьажимурад рахаз башламишна... . :
— Заз къе са аламат акуна. Хуьре авай авара деллекри куьчедив гьар са итимдин ччуру, я.кьил
ттурдалай гуьгъуьниз уьргуьж аладарур чкайривай кьежириз, лацу цагъдин къаяб бегьем
гуьцIзавай. КIаник квай итимди: «Я стха, бес я эхир!» —лагьана гьарай авурла, деллекрин жаваб
ихьтинди тир: «Къашкьа духтурди мад чи япар акъаждалди, чна куьн кьилелай кIвачелди и цагъдин
цяй чуьхуьда!» Деллек Нежиб ва Абдулазйз кьведни гьа икI михьивилер авунин зурба терефдарар
хьанва...
— Ма, им къаравили хьанач... — Ефимова Квасадиз виляна хъуьрена. — За абур жермени
къачун тавуна, меслятдал гъавурдик кутуна. Зи кьилив са шумуд кас Кьилерик ва ччинрал хирер
алайбур атана, хабар кьурла, тахсиркарар гьа авара деллекар яз жгъана. За абурув гьардав еке са
къаяб лацу цагъ вугана... Михьивал тавурла, жерме къачуна, гвай кеспи хъувун къадагъа ийида
лагьайла, абурун лап зегьле фенвай. г Имни хьайи кар я. Жумла жагьан шагьид я!
— Гьажимурада башламишна.—Чи къуншидал сада аял хана. Ам кьабулиз мамачи са паб
атана. Заз адахъай эрекьдин ни атана. Фагьум авуртIа, туьтуьгь епинал кутIунна, хъурхъ
акьалжнавай чIулав бутылкада авай затI ада гзаф мукъаятдиз кьунва... Жанавур жен хпен ни
къвен тийин! Жанавур жен, сиве гьатай кIел ахъа хъийин?! Жумла жагьан шагьид я! Дуьнья бине
хьайидалай ван хьайи гафар туш... За: «Я вах, ви хъуьчIуьк квайди вуч я?»— хабар
кьада кьван. Ада ччанда бегьем дамах аваз жаваб гана: «Им чи чIехи духтурди вуганвай
багьа дарман я... Чаз Кьашкьади аял кьабулдалди, запун яна чими целди са шумудрахъ гъилер
чуьхуьх, ахпа и дарман гъилериз яна аял кьа булиз эгечI лагьана...» Зун гьасятда гъавурда
акьуна. Шуыне къачуна: «Им вуч дарман я жал?» — лагьана, еа. пай яд цана хьиз, за ам ччандиз
хъияна!.. Зи вахай: «Вуууввв, вахар! Авур кар аку! ХкIур чка цIу хьиз кудай зегьерлу дарман,
гуж хьай стха Гьажимурада вири хъвана!» — лугьуз гьарайна зи кьилел мягьледа авай
папарни итимар кIватIна. Зун лагьайтIа, «дуьз» хьана ксана.
Ефимовни Абдулжелил хъуьрена.

— Бес, доктор, мамачи къаридив вуна вуганвай дарманди зи кьилел къазаяр гьана. Къаридив
ви дарман вучиз гвайди я?
Докторди хъуьрезхъуьрез лагьана: : — Ви кьилел накь дуыпуьшар атана, дуст Гьажи.
— Ви жермеяр вири за гуда, кичIе жемир! — Къаридив гвайди михьи спирт тир.
— Заз ам чир хьана, апха хъвайиди я.
— Хуьре авай вири мамачи папар зи учётда ава. Абуру михьивал авун, абурулай кар алакьун зи
мурад я. Вири ахтармишнавай михьи дишегьлияр я. Аял кьабулдалди гъилер чуьхвена, абур
спйртдайни ягъун зи тапшуругъ я.
—Ччан доктор! Вири мамачи къарийрив спиртар гвани?
Виридаз гва. Анжах са вал дуьшуьш хьайидав гумач.
Вири мамачияр зи чилениз атанайтIа пис же дачир.
Ви кьилел, а вахтунда, — лагьана ашпаз Абдул желила, — Ахцегьар вири кIватI жеда. Герек
авач, Кваса.
Зун кисайла, «Кваса азарлу я...» — лугьуз хуьре ван акъатда. За кьатIузвайвал, жемятдиз
зун хьтин будалаяр хуьре аваз кIанда.
Халкь, дуст Гьажи, гьахъ я. — Антон рикIивай рахана, — межлисри, пагьливандин
къугьунри, скач кайри, кьуршахар кьунри, къаравилияр авуни хуьруьн инсанар шад ийида.
ГьакI лагь мая! Гьа гила зун гъавурда акьуна!— Гьажимурад къарагъна, сивяй «кавха» яна
бегьем кьуьлна.
— Доктор! Дуьз лагь, зун — Кваса Гьажимурад и къабачи хуьруьнбуруз герек кас яни,
тушни?!
Герек кас я. Гьавиляй ваз вирида гьуьрметнй ийизва. Вакай инжиклу кас жезвач. Зазни
вун такур юкъуз кьарай къвезвач. ТуштIа, Абдулжелилавай ха бар яхъ.
Дуьз я, дуьз я, Кваса,— ашпазди Антонан гафар тестикьарпа.
ХУIкьил АЛВАНАН РИКI, КВАСАДИН ДАРМАНАР
РикIинивай, гъиле агъур гетIе аваз хъуьрезвай Алван акурла, шадхьана Антон къаргъна, ам
рушан вилик экъечIна.
За ваз, духтур, мили къатух гъанва. Са хабарни гва ...
Вуч хабар я, Алван ччан?!—лезги чIалал рахана Антона рушан гъиле авай гетIе столдал эцигиз
куьмек гаиа.
Куругълудин гада залай алатна! Аллагьдиз шу кур хьуй, алатна!
— Ам бубани.галаз зи кIвализ атана, сифте дяве ийиз кIанзавай, ахпа зи гафар кьабул авуна,
рази яз х,ъфена. Зунни лап шад я, Алван ччан, за цIук вун кутадани?! Эсиллагь ваъ, ваъ!..
— Заз, духтур, вун такурла, вучиз ятIани... зи рИкI алай кас яргъариз фена къакъатнавай хьиз
жезва... Мурдар мецер элуьхъзачиртIа, валлагь духтур, за ваз кIвалин къуллугъчивал ийидай...
— Гьайиф тушни, Алван ччан! Вун пачагьризни хуш жедай гуьзел я! Вун рикI алай свасвиле
кьабул тийидай кас ччилерал алач, алатIа, ам делиди, кимиди я... Валлагь за дуьз лугьузва,
инанмиш яни?
Алванан лацу ччиниз элбаэл иви гадар хьана. Ам гила хъуькъвер яру ва михьи кагьрабадин
рангарал безетмишна, вилер атIумдай чка жгъин тийиз хейлин къалабулух акатна, столдихъай
къарагъна, цлахъ агалтна акъвазна. Инал лагьай гафари рушаз бегьем эсер гайиди Антона
кьатIана. «Яраб и рушаз зи муьгьуьббатдикай хабар аватIа?.. АвачиртIа, Алванакгъалаба
акатдачир, адан ччиниз и рангар къведачир... — фикирна докторди. — Хьайиди, ана жеда — гьикI
кIандагIани хьурай!» — вичин рикIе авай хиял гьа инал лезги рушаз лугьуз кIан хьана. Амма
везифа, куьмек кIанзавай халкь рикIе гьатна, ада сив акьална.
Ефимов киснавайтIани, адан ччинин рангари, вилери ва ччандин гьерекатри и жегьилдин рикIе
вуч аватIа къалурзавай. Алвана затIни кьатIанач. Руш кисна: «Гьа гила, гьа мад духтурди ялавлу,
амма хуш гафар, рикI къарсурдай гафар сивяй акъудда...»—Хиялри тухвана, Алван кис хьана
акъвазнавай. Докторди келимани акъуднач, амма умудлувал квай ванцелди лагьана:
— Алван ччан, зун эхирдал кьван в« кьисметдин неси жеда!.. Хаталувал авач...
Докторди, цIай кваз кузвайдан хьиз къизмиш хьанвай рушан пелез темен гана.
— Вун такурла, Алван, зазни и кIвале авай пенжерри эквдач. Вучиз ятIани гьамиша вун рикIе
ава, рикIяй акъатдач... ИкI хъсан я, хъсан я, Алван ччан!..
Къецел патай са кIеретI итимар къвезвай ванер атана. Ефимов айвандик экъечIна, Алвана
вичивич квадарнач, ада гетIеда авай къатух кухнадиз тухвана Абдулжелилав вахкана.
— Абдулжелил халу, буш гетIе гехце, пака нек гъи дай къаб авач.
— Башуьсте, ччан руш!Абдулжелила Алванан къекъифнамай ччина вилер
атIумна, хейлин перишанвилелди дерин агь алай нефес чIугуна. И кар Алвана кьатIана.
— Вахъ вуч хьанва, Абдулжелил халу?!
— Ччан руш, вун акурла зи рикIел са дуьшуьш хтана. Жувазни хабар авачиз агь акъатна.
Чи замана чIуруди я... Гье-гьей! Инсанривай садавай садаз их тибариз жезвач, ччан руш...
РикIе битмишай, уьмуьр патал герек ширин майваяр, садавай садаз пишкешиз жезвач — рикIин
эрзиман, мурадар ачухна баян аву никай игьтият ийизва. А мурадар, михьи яд авай була, хар
ятIани, инсанривай тIеам чириз тахьана, гьеле садазни акунни тавуна ччили чIугун хъийизва...
— Зун, халу, ви эхтилатдин гьавурда акьунач, ваз вуч лугьуз кIанзава? —Алван тажуб хьана
ашпаз Абдулжелилаз килигна.
— Са кас, ччан руш, вал ашукь я... Адавай ваз в« чин рикIе авайди лугьуз жедач...

Вууууув!.. Ам вуж я, халу?!—лагьана рушай бамиш гьарай акъатна. И легьзеда Алванан ччанда
гьич са къуватдивайни вилик пад кьаз тежедай хьтин кичIевилин, ашкъидинни шадвилин фул
къарагъна. Рушан РИкIи ван къачуна. Алваназ сада вичин туьтуьнин хад кьуна чуькьвена, нсфес
дар авур хьиз хьана. Руш са легьзеда кисна, ахпа дибдилай кьатI хьайи къелем хьиз, гьар патахъ
галтад хьана. Ам ччина капаш аваз, жаваб гуьзлемиш тахвуна, катна хъфена.
— Алван зи рикIе авайдан гъавурда акьуна.—ла гьана Абдулжелил, цал кьазкьаз хъфей
рушаз килигиз хейлин акъвазна.
Мугьманрин кIвале Ахцегьай тир тIварван авай фотограф, тIарам тир буйбухах авай, хци ва ири
вилерай викIегьвални жумартвал аквазвай, тандал багьа магьутдин чухва, рапIрапIар гузвай
хромдин кухар галай цIийи мегьсерар, бухарадин хъицикьдин чIулав ва кьакьан бармак алай,
доктордин дуст Гьасман, ччина араара такабурлувилин атIугъай шикилар тваз, почтарин
къуллугъчийрин дамахар гвай парталар, чинар алаз Нуыь ва кьакьан кутугай шикилрин, къумрал
якIарин, черкес чухва, бармак алай еке эхтилатчи, ахщегьри лугьудайвал Илас хозяин
авай.
— Чуп, доктор, исятда ял ягъиз гьамамрал физ ва. — Гьасман сабурлувилел рахана. —
Илас хозяйинди чун галачиз вичи: «КIусни фу атIудач»—лагана кьин кьуна... Фаэтонар къведа, чун
гьа инлай вири абурук ккIида.
Куьнс заз и гъил, ихтияр це...
Кье вахъ, доктор, ччандилай шикаятдай касни жедач!—Иласа гур ван акъудна,—
Жуьмя юкъуз, ял ядайла, мусурманар азарлу жедач. Къеледаллай урус рихъ чпин доктор ава...
Адалай гъейри, къе вуж азар лу хьайитIани, Кваса Гьажимурада сагъар хъийида. Адахъ гьич
са доктордихъни авачир «дарманар» ава!..
Гьажимурадан «дарманрин» тIвар кьунамазни виридак хъуьруьн акатна. Вучиз лагьайтIа, адан
«дарманар» виридаз машгьур тир.
ЦIаярзавайди яд авай дерин вирин кьакьан къерехдал мес вегьена секинарна, цIай акатна
сассарал алукьиз зурзадайла, хабарсуз атана хуртI гана азарлу вириз гадарна. ЦIаярин азар «вай
маса са касдиз: «Мекьи я! Винел пад кIеви ая! Яд!.Яд!»— лугьуз гьарайзавай арада атана Квасади
лагьана: «Ви хва, атIа кимел сада гапур илигна кукIварна!..» Азарлу тек са кIаникай квай вахчаг
алаз, гъиле кьецIил гапур аваз кимел акъатна...
КичIе хьуникди ва руьгь къарсурдай такIанвал хьуникди и ксарин цIаяр атIанай кьван. Руфун
тIазвайдаз эзмишнавай вакIан кIерийрин «хапIа», рикI тIазвайдазни гужуналди инияр гана.
Азарлуйриз регьят хьана. И хабар элбаэл вири хуьруьз чкIана.
— Шире тIимил хьанвай ва я ам амачир руфун затI тIуьрла тIар жеда — лагьана Ефимова, —
вакIан кIерияр тIуьрла, тIал атIузва. Вучиз лагьайтIа, и затIаряк руфунин шире гужлу ийидай, шире
къведай булахар ахъа ийидай дарманар — кислотаяр ва маса дарманар ква кьван. Иниярни рикIин
тIал атIуниз хъсан себеб жезвайди бубайрилай инихъ халкьдиз чидай кар я,—докторди хъверна.—
Гьажимурадаз: «Ви дарманар хъсанбур я, вун халис жерять я!» — лагьайла, ада заз жаваб гана:
«Залай тъейри касни авачир чкада Гьажимурадни дердерин дарманар жгъидай кас я... РикI михьи
касдин гъил шафа жедай адет я! Зи рикI къайи булахрик ква, гьавиляй михьини я. Виридалайни
вилик ам лагь лугьуник, фмтIне, гъибет авуник квач, гьавиляй ирид цяй чуьхвенва. Ам ччарадал
пехил туш, гьавиляй адавай масадан кIвал чIуриз жедач. Садазни хажалат хьунухь кIандач. Зи
рикIиз кIанибурун рекьерни рикIер сад хьунухь кIанда, яс эхи ийидач, амма адаз мехъер кIанда.
Накъвар аквадай вилер авач, хуьруьн вичин уьмуьр кьван хуш я, шадвал зи рикIин лувар я!..»
Ибур, дустар, къаравилияр авуна югъ няни авун кIани касдин гафар туш. Ибур халкьдин
камаллувал вичиккутунвай, каммаллухцин баркаллу келимаяр я... •Ихьтин акьуллу гафар, крар
гвайвиляй заз зи Кваса стха гзаф играми хьанва!
— ЯтIа, дуст кас Антон, за исятда Гьажимурад гьа л низ галаз хкведа, гьамни чахъ галаз,
чи межлисдал хьана кIанда!.. — Илас къарагъна, садазни яб гун таву на, чIугуна Гьажимурадан
кIвалихъ фена.
, Кьве фаэтонди доктор Бфимован мугьманар ва ашпаз Абдулжелил гьамамрал тухвана.
Мугъулатдин дередай экъечIайла, ина метIерал кьван кIеркIетIар къакъажна марфар авачирлани
чIулав палчух хьиз рагъул «цяй» са кIеретI дишегьлияр экъечIиз гьазур жезвайди акуна, Ефимова
тадиз фаэтон а патаз акъудна ва акъвазариз тупа.
— Дустар, тадиз эвичI! И вахар, рушар Мугъулат дин а патаз акъудна кIанда...— Ефимов
фаэтондай эвичIна.
—Играми вахар! Куь язухдай за инал муьгъв эцигиз тада. Исятда кIвачерал алукI, фаэтонда
аках, а патаз тухуда.
Дишегьлийри тадиз кIеркIетIар агъуз хъувуна, шаталар, мягьсер, къизилгуьлдин цуьквер алай
рангарин гуьлуьтар кIвачерал алукI хъувуна. Доктор са герен суван щуьквер хьтин гуьзел рангари
безетмишнавай и дишегьлийриз килигна. Абурун яр алаз лацу, бегьем яру, къумрал ччинрай
гумрагьвал, ччанарин сагъвал аквазва. Абур Женидин чими ятари къизмишарнава. Гьеле,
гзафбурун гьекьикьрин цулар хьтин чIулав чIарар кьеженма, пелера, гарданра гьекьеди цIарцIар
гузва. Абурук квай кьве рушал бегьем кьеженвай перемар • ала. Дишегьлийрал алай гьал акурла,
Доктордин зегьле фена.
— Я вахар, я мчан вахар! Им жуван ччандиз зулум авул я!.. Чими ций чуьхвена, гила вацIун
къай ччанда ттуна са шумуд норе кIвачикIвачи фин бес дуьз яни?!
Ьсс нучдл, ччан духтур? Чи гъуьлерихъ девлет ;шач. Я абур фаэтончияр туш...—лагьана

са кьакьан
Д1I1IКЧ Ь.ЧIIДИ.
Чч;пI пах! Парталар кьежена вучиз туна! ЧIарар кьуран;! кIанда... Ччан чуьхвена, са сяткьве сят
чими, далдп ч.кад.а ацукьна IкIанда... ИкI къато кьада, и стел. жом жечда! Мад икI ийимир!
Заз азарлуяр акунани кIандач... Гьайиф, гьайиф!..
— Ччан духтур!Текени. ви гафар Аллагьдив ага кыш!—лагьана маса, тIимил кьван
яшар хьанвай папа. Са гъвечIи рушан гъиликай кьуна ам фаэтонда ацукьна. — Аллагьди чаз
гурай ман! Авач, духтур, авач. Алай са булушка чуьхвена, кьурун тавунмаз алукI хъийизва...
Вахт авач, ччан духтур, рехъ яргьал я... йифе гьатайла, рекьер хаталу я. Солдатар,
къачагъ къучагъ ква, духтур... Агьвалат гьа ихьтинди я, ччан духтур, вун диндал атурай!
Папар вири кIамун а патаз акъудна, фаэтон хтана. Гьа и ар ада. кIамун къерехдал, ци тухвана
биришбириш хьана, кIаламрилай агъуз иви кумачир хьиз, кIвачер лацу хьанвай са итим атана.
Адан къуьнел лашунихъ акална тIушуннавай, амма яд кIвахьзавай каргадин шал ала. Зурба
буйдин, туькме ацIай и кас Мугъулатдилъ атана, са легызеда акъвазна, гьар патаз кнлигпа, кисла
циз гьахьзавайла, до.кторди ам акъваз а р н а.
Яваш, стха! Фаэтонда акьахнаа патазэкъечI ая!
Ваъ, сагърай, духтур... АкI хьайила хесетар чIур жеда.—Шал гвай кас милиз хъуьрена,
доктордиз килиг па. — Заз гьамиша инал фаэтон ни гьазурда? Зурба пачагьлугъдивай инал
са муьгъв эцигиз жезвач. Эциг найтIа адакай вири халкьдиз фаэтон жедай. Чими цяй акъуднавай
кIвачер и къайи кьарада ттун азар тирди зазни чида. Вучда, чара авач, лувар квайтIа, цавай фи
дай хьи...—Шал къуьнераллайди метIерихъ кьван похъивилелди авахьзавай
Магъулатдин «чIулав це» гьахьна, кIвачериз кьарадикай «сувах гана» а патаз экъечIна,
хъфена.
Доктор хияллу яз, хейлин вахтунда инлай хъфей итимдизни папариз килигна. Адан фикирди
и арада лугьузвай: «Вун Ахцегьа и гуьзел ва хъсан дарман ятар авай хуьруьз «упулар гьингй
атурай лугьуз къекъвезвай доктор, а завал гьинай къвезватIа, инге ваз и дуьшуьшди къалурна.
Вуна истелжемдин азар туьретмиш хьун, дагълуйри кIвалахнакIвалахна акъатай гьекь, гарквай
серинрик«кьурур» хъувунин нетижа я... Ахцегьа саки вири кIвалерин ракIарар
пенжерринкъан"шарда ава, вири кIвалера хаталу сквазняк къекъвезва... Инсанрихъ кесибвили
тIушунна ппекпартал авач. Ибур азар туыретмиш хьунин себебар яз гьисабнай... Къизмиш ччанар
къайи це ттуна, вацIун къайи гар хура аваз яргъал рекьиз хъфинни азарриз еке майдан я...
Халкьдихъ бегьем пачагьлугъ авайтIа, адаз дагълуйрин дердибала аквадай... Ахьтин пачагьлугъ
авач, авач...»
Докторди фикирар кIватI а вун а, и арада Гьажимурада япал кIуф эцигна лагьана:
— Ви фикирри, и кIамал муьгъв эцигзава. . Ада инлай хъфей бейниванар азарлу тахьанайтIа ...
лугьузва, Эркек итимрин фикиррин гуьгъуьнал, доктор, хъсан крарни алайди я. Пачагьлугъди эциг
тавуртIани халкьди и кIамалай гъвечIи, гьакIан кIвачин муьгъв кими ийидач.
XVIIкьил ДАРМАН ЯТАР
•:— ЧIехибур жувалай акьуллу хьайитIа, жув гъвечIиди хьунухь хъсан я. — лагьана Антон
„Ахцегьрин гьамамрин чими ва кудай ятар авай булахрин чешмейрал вилер алаз хияллу хьана,
вацIун къерехдив гвай къацу чIурал ацукьна. — ЧIехибур тат ютмибур хьяйила, гъвечIибурун
эхирзаман я.
: — Вуч фикирлу хьанва, дуст? лагьана Иласа Антонавай хабар кьуна. Гьасмана виридавай
кисун истемишна.
— За, йисан къене са шумудрахъ, и гьамамрал парталар чуьхуьзвай булахар, менфят
къачудайла къулайвилер авай, михьивилин ва сагъвилин маканар хъувун патал кхьинар, рахунар,
ккIинар авуна... Я пачагьлугъди, я хуьруьн кьил кьунвайбуру заз яб ганач. Заз, гьар
са чешмедал къав, ниликии гьекь кьурурдай, фу недай, къав алай далда са кьадардин коридор
кIан хьана. Пачагьдин идарайри затIни хиве кьунач. Хуьруьн кьиле акъвазнавай кар алакь тийидай,
амма яцIу рахунар гний гьакимри, дишегьлияр ирид тIапIарар алай ччилин къазмада чуьнуьхиз
гьазур тир ругьанийрини затIни хиве кьунач. Килиг, килиг! Абур я къе, я пакамахъ азарлу жеда.—
Докторди, ччанара серии гар ттуна, ачух, амма чими булахрик парталар чуьхуьзвай, танрал
аламай перемарни кьеженвай папарин са кIеретI къалуриа, ада гъил туькIуьрна. — Азарлуяр я
гъуьлериз, я хурухъ галамай балайриз герек амукьдач. Азарди кIвалер перишанда... Им жуваз
аквазакваз халкь завалдин къужахдиз вигьин я... Аквазвани! — Ефимова, къавар алай гьамамар
къалурна. — Пачагьлугъди вичин солдатар, офицерар, гьакимар патал ракьун къавар алай, къава,
ччиле тахтани цемент авай гьамамар, кIвалер эцигнава. Абурукай кесиб халкьдиз пай авач. —
Солдатни пачагь динж хьайила, доктор, халкьдин фу чрана жеда. — лагьана Гьажимурад зарафат
кваз рахана, — ам, якIв, якIв я, гьеле мишердивай атIуз жедач. Дишегьлияр, доктор, мекь эхи
авуниз, заз жгъанвайвал, жанавуррив барабар я! Азаррикайни азарлуйрикай, дертлуйрикай
рахадай кьван...
— Гьажимурад стха, акъваз! Им къаравили кутадай ара туш. — лагьана фикирлу хьанвай
Гьасмана. Тумаждин чантадай са хейлип шикилар акъудна, абур доктордин гъиле вугана.
— Вуна, дуст Антон, — лагьана Гьасмана, — аал тапшурмишнавай: «Чи хуьруьн
халкьдин уьмуьр» кьил ганвай фотояр бегьемарнава. Бегенмиш жедатIа чидач.
Ефимова фотогр,афиядин шикилар къачуна, абуруз килигиз башламишна. Доктордихъ галаз
Иласни Нуьгь шикилриз килигунал машгъул хьана. Абдулжелила, Гьажимурада тIуьнар гьазурна,

абур исятда вилик гъизва. Ефимов яд авай, цурун агъур кварар кIулаллаз, лап ччилелди кьван
кыилер агъузна, зурба азабдик къванцин тик гурарай, дар ва тик куьчейрай винел гуьне патаз
вацIун яд гваз физвай дишегьлийриз килигна. Абурукай, гьеле са яшлу дишегьлиди вичин са
гъиликай агъур гъварциз гул авуна, ам гурарин са къванце акIурна акъвазнава.
— И бейниванрал алай аааб вуч я?! — Ефимов вилер фотографияда атIумна хейлин кисна.—
Ибур гьекьеди кьунваз, заз чидай бузханаяр хьтин серин ччилин кIвалериз ва я вацIун гар
къекъвезвай чархаллай хаталу маканриз хъфена, кьилеллай шалар гадарна, ял ягъиз къайи
къванерал, асуннавай, кьежей ччилел ацукьиа...
Гзафбур, галатунин тьайбатдай ацукьай рухуиал ярх хьана ахварални фида, амма беден къаю
кьуна, ам кIарас хьтинди хьана къарагъда, — лагьана Гьасмана кьил юзурна.
Вун, гьахъ я, дуст кас Гьасман. Чпин дарманар ийида, кIеве гьатайла, зи патав къведа.
Азарлуяр гзаф, зун тек хьанва. Агъур азар.лу къаткурдай больницани авач, Хуьр еке я,
азарлуйрал кьил чIугуна хтайла, зун галатна лап хурт жезва, дустар. Вучда? Авуна кIани кр.ар
гзаф хьанва.
Инал Ефимов ва адан дустар гзаф шикилриз килигна. Абур хайи хуьр, адан халкьдин
дердибала чидай, адан хъсан ва масан кIвалахар кIватIнавай, ана авай эркек рухваяр,
кIевевайбурни къудурбур акунвай касди янавайбур я. Гьавиляй, дугъриданни, абур Ахцегьрин
уьмуьр къалурзавай шикилар хьапва. Абурук кIвалер, муькъвер, мипараяр, эцигуирал зурба
магьирвал къазанмишнавай устIарар, каргачи, дерзи, башмагъчи, зергер, папагъчи... устIарри чпин
крар къалурзава. И шикилрик гамар, назбаличаяр, рангунин гуьлуьтар, гьибеяр, зегьметдал рикI
алай дагъви дишегьлияр ква.
Ибурухъ авай гьайбат аку гьа! — Ефимова, ши килдик квай жергеда гьатна муькъвелай
элячIзавай свасар къалурна. Абурукай гьар садан кIула, чпин кьи лерилай винизна хьиз, къацу
векьерикай гуьзел «мег» эцигнавай рангунин чувалар алай. Чувалар гьакIанбур тушир. Абур гьар
сада, вичел алай парталрив кьунвай рангарин гамунинбур тир. Шикилрикай садаз килигна,
докторди хъверна.
Зи дуст, Абдулазиз!— лагьана докторди шикил дал вилер алаз. — Дугъриданни и кас
халкьдин же рягь я. Адав са гзаф азаррин «кьил хадай» дарманар гва. Абуруз зун килигна.
Векьерикай, дувулрикай, цуьк верикай, пешерикай... и касди гуьзел дарманар туькIуьр нава.
Шикилни цуькверин юкьва акъвазна янава...
—Къундыркъун!! Мекьдырмекь!!! — лугьуз, гьарай алаз Гьажимурад хтана.
— Вуна вуч лугьузва, Кваса? — Гьасмана хабар кьуна.
— За лугьузвайди заз чида... Зав гвайбур сифтенисифте, атIа тIулалаллай чими ятар жгъай
Квасадин гафар я... Адакай къаравили мах ава... Куьн тIуьнри къизмишай арада за ам ахъайда
хьи, ахъайда...
Зул тиртIани гьаваяр бегьем гатунбур тир. Дустар ацукьнавай чIурал малдин кIвач хкIун
тавунвай таза гуьг ала. Гьавада пилтепилте хьана хуьшрекандин «къирер» авай, а бур жуьрбажуьр
шикилар къачуиа дагъларихъай атана, агъадал физва.
КIаник цIийи, хъуьтуьл халичаяр кваз, гьамамра чуьхвенвай итимри фу нез башламишна.
Абурун вилик атир алахьиз ашпаз.ар тир Абдулжелиланни Гьажимурадан гъилин гьунарар ква.
— Кваса дуст! — Ил аса гьарайна.— Нубат види я. Ви мах гьим тир?
— Ам ингье...—Гьажимурада суьгьбет башламиш на.— Хьана кьван хьанач... Кечмишда,
лап эййй... дегь заманада Ахцегьрин хуьре мамачи къариди пГицI атIайдалай, свае
гъидалди кIваляй юзун тавур, «Iук никIуквай хьирхьамар экъечIнавай тенпел хьана кьван. Адаз
гьа ихьтин зулун са юкъуз свае гъаналда. Ам ка маллу ва бегьем фендигар квил хьана кьван.
Гьеле, са хендидени гъуьлвиле кьабул тавур, тIвар ирид магьал диз чкIанвай тенпелдиз
атаивайди вичин гьунаррихъ инанмиш хьун лазим я.
Лугьуда хьи, сифте йифиз суса наврузбегтенпелаз бегьем дем туькIуьрна: ада кIвализ атана,
алайалачир хтIунна вичивич наврузбегдиз къалурна. Тенпелдин сивин патаривай сел хьана цIаран
яд авахьна, амма гада алай чкадилай юзанач. Руша гададиз мес къалурна къаткун теклифна.
Тенпел цIаран яд туькьуьниз ацукьна— юзанач. Сваса къирмаж къачуна «чи хуьре ихьтин адет
авайди я!» — лагьана, ам тенпел гададал гьалчиз башламишна. «Гьарай, аман, дад, бес я!..» —
лугьунар гзаф хьана, амма руш акъвазнач. Ада: «Чи хуьре хурук какатайди катдалди гатадай адет
авайди я!..» — лугьуз тенпелдин кьил, ччин, далу, кIул... талгьана гьа къирмаж илигна, кIвале
бегьем йикьшуван ттуна. Чара хьанач, тенпел юзана: кичIевиляй ам кьил чуьнуьхна, къарагъна
атапата яз къецел фена. Жумла жагьан шагьид я! Свае адан гуьгъуьнай экъечIнач хьи, экъечIнач!
Ада гила аюх хьтин эйбежер суфатни буй алай тенпел вацIун кьерез гьална: «Чи хуьре чиркин
тенпелар вацIа ттуна хъуьтуьл жедалди кIур гудай адет ава»—лагьана тенпел къирмаждин хура
ттуна тухвана. Жумла жагьан шагьид я! Баркаллу лезги руш гьа икI, ччанда тIал, кичI авай тенпел
вацIун къерехдал гъана.
Лугьуда хьи, тенпелдиз вацIун къерехдал атайлаг гзаф кичIе хьана: «За, за чуьхуьда, зун
гьахьда...» — гьарайна, ам рушан гъиляй акъатна, винел катна. Ада гагь санлай, гагь масанлай
вашДук гъил кутаз яд къайи яз акурла кьулухъ жез, вацIун кьер кьуна винелди фена. Гьар сефер
гъил цик хкIурла , адай: «Къундыр, къун! Мекьцыр, мекь!» — лугьуз гьарай акъатиз хьана. Им
тенпелдиз чир хьанвай: «Къанва, мекьида» гафар тир кьван.
Свае гъайи йифиз, вири наврузбегер, сандухдин паяр вилик кваз, вичиз гьатнавай гуьзелдилай
вил аладармз, кефинин а кьилиз экъечIна кIвале хьунухь фадлай адет тирла, и гуьнуь къара

тенпел йифди гъил цик кутурла: «Къундыр, къун! Мекьдыр, мскь!» — лугьуз Ахцегьрин вацIун кьере
хьана.
Лугьуда хьи, а вахтара Женияр къалин нацIари кьунвай. Тенпел атана чими ятар авай и
тIуларал акъатна. Гьи булахдик, гьа булахдик гъил кутуна, ам ингье атIа «Солдатрин» гьамам
авунвай чешмедал ат.аналда. Гъил кутуртIа, жумла жагьан шагьид я! адай: «Ахвайш, ахвайш!»—
лагьана хъуьруьнар какахьай еке гьараяр акъатналда. Тенпел булахдал акъатайла экр* хьана.
Адан гуьгьуьшз атай цIийи свасаз, вичин наврузбег чими яд авай булахдив гвайди жгъана.
Парталар хутIунна, сваса гада булахдин лунгарда ттуна, «Чи хуьре ихьтин адет авайди я» —
лагьана тенпел са суткада чуьхвеналда. Тенпелдилай алатай кьарар чивацIук акахьна, ам гьа
къалай инихъ рагъул хьанва...
, ВацIун яд гьамамрилай винихъни михьиди туш эхир,—лагьана Гьасман хъуьрена.
— Лугьуда хьи, — жаваб гана Гьажимурада,—Хинарин хуьруьн .кIаник квай ва гьа хуьруьн
кьилихъ галай чими булахрални гьа ихьтин тенпелрин къад йисарин кьарар, чиркер чуьхвена...
Гьа, акI ятIа, вун гьахъ я. — лагьана Ил аса.
Бес суса а тенпел чуьхвеначуьхвена кьерез га дарнани, тахьайтIа? — Гьасмана хабар кьуна.
— Ахьтин диялни ийимир, дуст!—лагьана Гьажимурада вичин расу ва шуькIуь спелриз звер
гана, дамахар ануна. — Суса лацу хьанвай вичин наврузбег гимIIшдин манат хьиз хура ттуналда...
Ахпа къужахда кьуна а суса вичин ярдай, япар иицIи кIасзавай бацIидай хьиз, гьараяр
акъудналда... Бес, дустар, а свае гьакьван къизмишди тир... Хана рекьидалди гьа гьахьтин сад
жувахъ жедач жал? Уф! Уф!
Межлисдал алайбуру вирида хейлин хъуьруьнар авуна. Абур Гьажимурадан «демина»
къизмишна амайла, кьилихъ галай тепедилай Брусилов, адан паб ва тIарам буй алай маса са
дишегьли малум хьана.
Абуруз чун аквадалди, — лагьана Ефимова—чна абуруз межлисдик экечIунин теклиф авун
кутугай кар я, дустар.
Зун фида, — лагьана Илас къарагъна, къавал ракь ва ракьун кIек.алаз цIийиз эцигнавай
гьамамарва кIвалер алай тепедал хкаж хьана. Ефимова са тIимил йикъар вилик, «3<и
Петроградда кIелзавай гуьзел Катюша .хкведа...» — лугьуз Брусилован паб рахай га фар
рикIел хкана. Адан «Гьам я жеди... гуьзел Катю шадиз чунни килигда.» — лагьана.
/ Округдин санитарный кIвалахрин кьил тир, еке дуллух къачузвай, паб къачун тавунвай,
шикилриз ва хесетриз гуьзел доктор Антон Ефимов езневиле кьун Брусилован папаз, Брусиловаз
вичизни кIанда. Чпин руш тадиз хкунин ва ам доктордихъ галаз таниш авунин къайгъудик кваз абур
хейлин вахт тир. Ингье, Екатерина Брусилова, Петрограддин са гимназияда кIел куьтягь тавуна,
«зайиф жезва, руша кIелнавайди бес я, ял ягъурай...» — лагьана дидеди чпин кьилив Ащегьиз
хкана. Ам дидедини бубади гъвечIи чIавалай кетах вердидIарнавайди хьуниз килигна, уьмуьрда
вмчиз чидайдалай башкъа кар авур кас туш. Дидедин чIалаз килигна, ада гуьзел ва багьа парталар
алукIнач. Рекьера алаз хьайи, кIвалин къуллугъчи рушариз хае хейлин усал, амма
ччандйй*«ьунвай парталар алаз ам гьамамрал атанва. Дидеди: «Руша беден чуьхвейдалай
гуьгъуьниз алукIда жеди...» — лагьана фикирна хъсан парталар авай картондин «сафар» гваз
атана. Амма
Катяди абуруз вялый янач. Адан тандал лацу сун куфта, рехи сун юбка, кIвачерал кьадардин
дабанар галай чIулав туфлияр, кьилелни памбаг хьтин хъуьтуьл, лацу, къвалал цIай хьтин яру,
магьутдин кIусарикай туькIуьрнавай къизилгуьлдин цуьк алкIурнавай шляпа алай. Катядихъ дуьз,
кьадардин буй, гуьзел ериш, чагъа аялдиз хьиз, дакIур, рикIиз хуш хъуькъвер, кстахвал аквазвай
лацар гзаф галай, хуш, ири ва вили вилер ава. Ам, гъиле чIуралай атIанвай са шумуд «геж
уяххьайи зулун цуькни» аваз, дидедин къвалаллаз атана, акьул балугъ тахьанвай аял хьиз
халичадал ацукьна. Руша нубатнубатдал виридаз вил яна. Вилер доктордин вилера гьатайла,
Катяди тIимил кьван малум жедай гьал хъуькъверин кьилер яру авуна, ам тIимил кьван къалабулух
акатна, Гьажимурадаз килигна. И арада Квасадин сивяй «демедем» яна и межлисдаллайбуруз
чпин уьмуьряшда, гьич са вилаятдани такур хьтин дирибашвилин, аламат жедай гьунарлувал
къалур авур кьуьл авуна. Сифтедай инал алайбур мягьтел амукьна, ахпа кьуьл зарафат квачиз
бегьем пагьливан.ди хьиз хъсан кьиле тухузвайди акурла, вирида Квасадиз капар яна.
Гьажимурада аламат жедай дирибашвилёлди кьуьл авуна, кIвачер кIватIпа, вичивич цавай гт>ана
халичадал гьалчна, рюмкада авай чехир къачуна Катядиз, ахпа Ефимоваз вил яна, спелрилай
тупIарчIугуна, мили хъверна, вичин тегъве капаш акIурна, кьил далудихъ вигьена, стIал амай
кьван чехир хъвана.
Хейлин шадвилин капар яна, чухсагъулдин гафар лагьана, межлисда авайбур са кьадар
кисайла Брусилова вичин руш къарагъарна лагьана:
—Жанабияр! Им зи гъвечIи руш я, тавакъуйда таниш хьухь!
Рушаз регъуь хьана, ада вичин ччиниз яру рангар гъана, са садав гъил вугана. Ахцегьри рушан
гъил кьуна, амма садани адаз темен ганач. Доктор Ефимова рушан гъилиз темен гана, вичин
вилер адан вилера атIумна. Гъил кьадай нубат Гьажимурадал атана. Ада тади кваз вичин эрчIи
патан гъил «цIай акъатдалди» маргадин шалцин чухвадивай гуьцIна, ахпа рушан гъил кьуна, амма
вичин гъилиз яргъал чIугур темен гана, кьулухъ элкъвез килигиз хтана.
: •— Еке уюнбаа, зурба къаравили кас я... — Брусилов хъуьрена.—Катя! Азиз руш, адан
амалрикай ви зегьле фенвай хьиз аквазва заз... АкI хьанач хьи! Гьажя. чи къаравили я. Адак
эсиллагь хата квай кас туш,..,!Жапабияр! Куьне куь дем давамар ая, зунни куьне, ингье квек кваз

яхъ!
Мсжлисда авайбуру сасад хъвана рюмкаяр ччидел эцигиз гьазур хьанвай арада, еке синида
недай ва хъва дай затIарикай безетмишнавай хунча кьилин кукIвал <члаз, ам гъилерив кьунтавуна,
тикдай агъадал Гьзжи мурад хтана, ада урусдал лагьана: . : ;
— Милая Катюша, синимити (хунча! — Гьажимурад Катядин вилик метIер яна акъвазна.
Катя гъавурда акьуна, ам тадиз къарагъна, агъур хунча Квасадин кьилелай къачуна суфрадин
юкьвал эцигиз фидайла, Гьажимурадай гьарай акъатна:
— Угашайте, милая Катюша, доктор!
ИкI лугьуникумаз гъилер галатнавай руша сини Антонан вилик эцитна, ам хъуьрена чкадал
ацукь хъувуна. , .
— Большое спосибо, от нас всех, дочка! — лагьана Гьажимурада Катядин гъил лкьуна,
амма.мад вичин •гыи лиз темен гана, спелдин са хел сиве кьуна, уюнар акъудна, ам
ацукьна.
Вирида шад хъуьруьнар авуна. Катя лагьайтIа, вилерал къвезвай шадвилии накъвар михьунив
агакьзамачир.
ТIуьнар куьтягь хьана. Доктор, Брусилов, Илас, Гьасмап, Гьажимурад... «кIек алай гьамамдии»
вилик тIулал ацукьна. ;
— Антон! Ваз Ахцегьрин чими ятар бегьем бегенвдиш хьанвани?—Брусилова хабар кьуна.
Абур, Борис Александрович, чпиз тай авачир, гзаф багьа дарман ятар я! За абур, ингье,
са шумуд йис я са гзаф дердерин дарманар яз чиз азарлуйриз ишлемишун — хъун, абурун
ваннаяр кьабулун теклиф зава... Антон Ахцегьрин чими ятарикай рахадайла, ашкъилу
шаир хьиз, гзаф шад хьанва.
Абур ятар туш гьа, туш. Абур инра авай дагъ вийриз ганвай куьтягь тежедай бахтунин
девлетлу хазинаяр я! «Камун цик», Къеледин а патал, гуьнеда авай «Фан цик» гзаф хийирлу
минералар ква. Ада /ру фун, ратар, чIулав лекь, цуьлез ва хуьрек фидай о;рга нар сагъар
хъийизва. А ци инсандин беденда, затIарин хийирлу дегишвилер кьиле финифин кIвалах
хъсанар
зава. ТIуьрди цIуруруниз куьмекзава. А яд сагъ итимризни хийирлу я. Ивидин дамарар михьи
авун виридаз хъсан я, рикIин кIвалах регьятжеда. Женийрин, и гьамамрин ятар кпулрин, нервни,
хамунин ва кIарабдин азаррин еке дарманар. я... Амма гьайиф, гьайиф! Абурукал авай хийирдилай
исятда зарар екеди я.
— Ам вуч лагьай чIал я!
Инал доктор Ефимова округдин кьисмет гвай полициядин полковник Брусиловаз, дарман ятари
гъизвай азарарни сасад лагьана.
— Ишлемишиз течирвили,— лагьана вичин эхтилатдин эхирда Ефимова,—Далкь патал и гуьзел
ятари еке хаталувални туьретмишзава.
Брусилов доктордин гъавурда акьуна, амма кисна. Гьа и арада Гьажимурада а паталай салам
гана фейи, хъуькъвер кватай, яцIу итимдин салам кьунач, адаз далу гана акъвазна.
— Ваз салам гана, Гьажи... Мусурман яз амачни, жаваб ганач хьи!.. — докторди Брусилован
кисун акурла ван акъудна.
—Ам ит.им. туш, доктор. Ада авур алчахвилер чир хьайила, куьне ам округданИ тадач.
— Сир туштIа, тавакъуйда, Кваса, ам чаз ахъай ая. — Иласа минетна.
—: Са сеферда инлай фейи кфирдизни заз мехъерик эверна. Мехъер авай кIвализ фидай
рекье, а хардажалди заз къеле къачур кьегьалдин уьзагъвал ччанда аваз лагьана: «Яда Кваса, за
лап буюртма, за ваз гьикI лугьун—къвалари чIакьракьар ийидалди кинийрин хапIа тIуьнвай...
Сивелайкапаш чIугунакимел экъечIун кумаз, ам ваз акуна хьи, зазни ваз «исятда мехъерик алад»—
лагьана хуш хабар ганвай. За фикирна: «Муьфте недай шурпани аш авайла, зи руфуна вуч аватIа
аку гьа!..» Тадиз фена сиве лап туьтуьгьдал кьван тIуб ттуна ккинийрин хапIа упI авуна...» За: «Ам
вуч лагьай чIал я?» — лагьана хабар кьурла, а касди жаваб гана: «Алацарна ман». Зун мад
гъавурда акьунач. Эхир ада: «За хапIа михьиз экъуьчна...» — лагьана. Жумла жагьан шагьид я! А
декьикьада заз а кфир инсан ваъ, инсандин шикилда авай мурдар кускафтар яз чида. Заз ам
душман кьван такIан я. Итимди, доктор, итимдин салам кьада, итимди итимдиз яб гуда, ван
атайдакай нетижаяр хкудиз хьун камаллувал я...
Гьажимурад Брусилова эцягъиз гьазур хьанвайди докторди кьатIана, ам кьил къакъудна са
патахъ финин багыгадихъ къекъвезвай арада, адаз Ахцегьай инал атана акакьай вичин вафалу
фельдшер, галатун чин тийндай Берали акуна, тадиз адан кьилив фена.
— Ипсанвал, начальник, багьа затI я! — лагьана Гьажимурад ажугълу яз Брусилован
ччиниз килигна.— II дуьньяни фад, геж, халис инсанринди хьунухь ла зим!.. Халкьдин кардикай
рахадайла, квез ван къвез вач, амма куьн шумуд сеферда, саймишни тавуна, ви чин гъилералди
эцигай муькъверилай фенатIа, халкьди рикIел хуьзва... И эхтилатдин ванни къвемир, япара
тупIар ттур гьа!
Гьажимурада пагьливан къугъвазвай епинин кIаник квай Квасади хьиз, чукурна, вичивич
доктордив акакьарна.
— Иблис я, иблис! — лагьана ажугълувилелди Брусилова Гьажимурадан гуьгъуьниз килигна.—
И шейтIан гьамиша куьне суфрадални ацукьарзава?!.
Брусилов Иласазни Гьасманаз икI лагьана, амма. абурай келимани акъат тавурди акуна, ам

кьилди яз акъвазнавай папан патав хъфена.
— Доктор, Хинай итимар атанва, — лагьана Берали адет хьанвайвал, кумазкумаз рахана. —
Гъуьрчехъан Салман кIевиз азарлу я, куь куьмек кIанзава. БалкIанарни атанва.
— Агьогьо, хьайи кар аку! Чавай, дуст, ваъ лугьуз жедани? Салман зи дуст я. Зи камаллу стаа
я, халкь диз кIани к ас я.
Берали балкIанар хкиз фейи арада Гьажимурад доктордин патав атана, перишан яз
акъвазна.
Ана гьикI хьана, Гьажи, вун перишан я хьи?! — докторди хабар кьуна. — ТахьайтIа, округдин
гьаким диз бегьем кьве гаф лугьуз хьаначни? Ада ваз такIан жедай лагълагъар авунани?
Ваъ, ваъ. Начальник за «ризи авуна...» за авур къелет вуч я?!
Вуч авуна, Гьажи?
— Вунни Катя, садсадал расалмишна, адав хунча ви вилик эцигиз туна, Катяди вун Урусатдиз
гваз. хъфида... Зун етим жеда, халкьди вучда?! И келле гилз гъавурда акьуна...
— АкI жедайди ваз кквелай чида, Гьажи?
— Вун а гуьзел Катяди вичиз яр кьунва. Ам Урусат. дай я, гьаниз хъфида...
— Зун и дагъларай акъудиз жедай са къуват ава, ам халкья—дагъвияр я. Квез зун кIан хьайила,
зун уьмуьрдин эхирдал кьван квехъ галаз жеда, дуст Гьажи, валлагь жеда! Гьажимурад бегьем
шад хьана.
— За начальникдив вичин пай агакьарна. Ам рази хьанани хьаначни, доктор, вуна хабар
яхъ.
И югъ Ефимован рикIел аламукьдайди хьана. Ада «Алван эвез ийидай руш» къалурна. «Яраб
рикI, вавай Алваназ авай зи муьгьуьббат, ингье, Катя хьтин урус рушал хкиз жедатIа?»—фикир
авуна Ефимов балкIандал акьахна. Ам кьакьан дагълар галайнихъ рекье гьатна.
XVIIкьил КЬВЕ СЕВРЕ ТIУШ ГАИИ ЧУБАН
Хинез фидай рехъ дарих жедайди туш. Ина мукъаят балкIандал алай инсан вични мукъаят
хьунухь шартI я. Доктордихъ и хаталу рекье вичин фельдшер Берали, Хиняй атанвай викIегь,
къумрал якIарин кьве жегьил гала.
Ефимова яргъал рекьериз фидайла, гьамиша Берали тухудай. Адаз гьунарлу ,ва дуьнья
акунвай гъуьрчехъаидиз хьиз, округдин вири дагълар, вири рекьер, жигьирар чида. И касдиз
балкIанрин чIал чидай хьиз, гьилле квай, туьнт, няс гьайванар элбаэл адаз муьтIуьгъ жедай.
Гъилерани .кIвачера бегьем къуват >авай Бералиди вичин ччанда авайди гъиле гьатай балкIандиз
къалурдай. Докторди: «Зи Руслан вун я!» — лугьуз гьуьрметлу яз ам рекьериз тухудай. Берали
галай рехъ гьамишани саламатди, динжди, машгъул жедайди тир. И касдиз дагъларин тIебиат
хъсан чида. Ам гьамиша дагъларал ашукь шаир хьиз, абурун уьмуьрдал мягьтел яз, сятралди
гуьзел яйлахра къекъведа, абурун рангариз килигда, ванериз яб гуда. Бералиди дагъдай дерейриз
эвичI хъувурла: «Заз зун хъсан балкIандилай гадарна гъелцел аватай хьиз жеда». — лугьудай. Яргъал хуьряй доктордин гуьгъуьниз итим атайла, Берали шад жеда. Рекьиз фидайла, бегьем гьазур
хьунухь адаз адет хьанвай. Терек жедай алатар, дарманар... вири
тумаждин гьебсйра аваз жедай. Ада вичин «къуша луьле алай туп» рикIелай алуддачир.И ружа
доктор Ефимова пишкешай, адан гзаф багьа аманаттир.
Юп> Смугъула няни хьана.
Берали, йиф рекье акъудиз зун гьазур хьанва, — лмгьапа Ефимова, балкIан хуьруьхъ
элкъуьрна, гадаяр къалурна. "— Амма и къучагърин гафариз килигна, Хипорип туьнелдиз мукьва
тир са арадилай рехъ хата лу я. «йифен буьркьуь хийирдилай йикъан аквадай зарар хъсан~я» —
лугьудай лезги мисал акьуллуди я. Чна адаз инал амал ийида. БалкIанар дирибаш ятIани, туьнтни
я. Цавал варз алач, ангье, вацIай вплел «зулун ччам» къвезва. — Ефимова агъадай атана, кьилел
ялзавай зурба суьруь хпер хьиз, тепеяр, чархар, кIамар кьаз, абур ацIуриз, къвезвай гьуьлуьн
цифедин крчар алай кIвенкI къалурна.
— Вуна зи фикир хъсанди яз гьисабзаеатIа, чна и йиф Смугъула акъудин.
— Зи фикирни, доктор, гьа и хуьре йиф авун тир. Меслят хъсанди я. — Бералиди жаваб гана.
Рекьевайбуру мад са шумуд келима хълагьна жеди, абур цифеди вичин «яд квахьзавай
ценерик» кутуна, нянрин хурушумрикай мугьманриз мичIи йиф авуна, пуд камунин мензилда
авайди къалур хъувунач.
Рехъди физвайбур хуьруьв агакьна. Гила абуруз и хуьряй папар шедай ванер атана.
Берали! Ваз ван къвезвани? Хуьре, заз чиз, кье йиди ава.
Ава жеди, доктор.
Докторди вичин балкIан, шехьзавай ванер къвезвай ччилин кГвалин вилик акъвазарна.
— Берали тади ая, и кIвале вуч хабар аватIа чира! Берали балкIандилай эвичIна, кIвализ
фена тадиз
элкъвена хтана, пурарихъ галай тумаждин гьебедал фена.
— Доктор, ина севрехъ галаз кьуршахар кьур чу бан, хирерай иви авахьна ччандик ква...
Ефимов тадиз балкIандилай эвичIна. Чубандал алтIушнавай папар акъудна, доктор азарлудаз
килигна. Чубандин гъилерал, ччинин са патунал, хурал хирер ала. Хирерайни иви къвезва.
Бералиди, доктордин тапшуругъдал хирер кутIуннавай чиркин ппекер ахъайна, абур гадарна,
хирер чуьхвена, абур дарманар яна жунайрал кутIунна. Чубандизни хъвадай дарман гана. Мад
ивиди ладу жунаяр яру хъувунач. Амма чубан ччандик стIал иви кумачирди хьиз ладу хьана.

— Заз чиз, хаталувал амач. Чун эвер гайиди хьиз, вахтунда атана агакьна лагьана докторди. —
Гила и касдихъ гелкъуьнни лазим я: идаз хъсан тIуьнар гана кIанда... — доктор чубандин кIвализ
килигна. Им къава са тIеквен авай, кар чин тийидай устIарди эцигнавай, патахъ цларин, араара
къецел акъатна, сувагъни ,кьун тийиз акъвазнавай къванерин гьамбар я. Ччилик куьгьне,
патаркъерехар кумачир лит ква, къулан патав хьумурдикай авунвай кьуру чапак, кьекьелин
куларин шеле ва гьабурун тIваларикай хранвай кипкир гва. РекIинив сив кранвай еке гичин
акъвазарнава. Ибур чубандин эмени я.
Вилер кIеве авай, дуьз ва хуш шикилрин ччин алай жегьил чубандал алаз, докторди адан
гьалагьвал бегьем чирна. «Сифте куьмек вахтунда акакьай азарлудан къайгъуда гьат тавуртIа,
вуна авурди, доктор, куьмек туш, еке ягьанат я» — хиял фена Антонан рикIяй.
— И чубандин иеси — терекмадиз эвера, — лагьана Ефимова Бералидиз килигна. Фельдшер
хуьруьз фейидалай гуьгъуьниз, докторди азарлу авай кIвал, пипIин кIвахьзавай гумадай адIурзавай
пейс къулан къерехдал эцигун теклифна, вич куьчедал экъечIна, са кIвач варцив гвай къванце
акIурна, ада фикирар авуна. «Девлет къазанмишна, ам «къахчу» — лагьана сивИз вигьизвай
чубанар гьи гьалуна аватIа килиг гьа!,. Абур рекьидайлани, девлетлу хьанвай терекмадиз аквазвач.
Зегьмет акьалт тагвуна жгъанвай девлетди инсанрин акьул квадарзава, абур негь будалайриз
элкъуьрзава. Абуруз мергьямет, куьмек авун чаз амукьзавач. Къаних нефеини абурук пехъи
вагьшийрин хесетар кутуна дагълариз ахъайнава...»
Вилик шуьше алаз куькIвенвай лампа гвай, са руш кваз терекма Гьажи Къурбан атана. Ам яшар
хьанвай итим тир, ятIани гъиле дамах гвай гьаса аваз, ччан вичиз муьтIуьгъ тирди къалурна, и кас
дирибашдиз къекъвезва. Ччинал, хатI кьунвай лацу ччуру, яргъи спелар ала. Кьилел нугъайдин
чIулав ва кьакьан бармак, тандал памбаг янавай ластукдин валчагъ ала. Ам, къуьнерихъ вегьенвай
нугъайдчн хъицикьрин цIийи кIурт кIулуз хкаж хъувуна, башмагърин вин кутуна, .чIугуна чубандин
кIвализ фена.
Израв, духтур! — лагьана Гьажи Къурбана кьил патал кьуна, ам жанавурдинбуруз
ухшамиш тир къандахда авай вилерай Ефимоваз килигна.
Ви чубан яни? — Ефимова азарлу чубан къа лурна.
Зи чубан тир...
Гила герек амач, яни? Инсафсуз кас, вахъ аллагь амач!—Хъел акатна доктор лезгидал рахана.
Гъилер аладарна ада чубандин кIвал къалурна. — И гьал махарик квай инсанрин иви хъваз
вердиш аждагьан дин чубандални жедач. Инсаф авачир кас!..
. — Астафируллагь!.. Астафируллагь!.. Хашперезди заз аллагь авачирди лугьун гуж я! Зун
Меккеда итIаат авуна хтанвай кас я! Ваз вуч ихтияр ава, беябуриз?!. За леченикдиз арза гуда!.. —
лагьана Гьажи Къурбан кIваляй экъечIна хъфидайла ам Ефимова кьуна акъвазарна.
И чубанди кьецIил гъилерал ви девлет вагьши гьайванрикай хуьдайла, ингье, хирер хьанва.
Идаз не дайди авач. Гьакьар вуна ганвач. Эгер и кас кьейитIа за вун Сибирдиз акъудда.
Тахсиркар чубан вич я... — лагьана са кьадар хъел элекьарна хьиз, Гьажи Къурбан кIвализ
хтана.— Севре са кьар къачуна хъфизвай. И мердимазарди ам лашунал яна. Сев я ман...
— Эй аллагь, вакай гьикIда за, Гьажи Къурбан?!— лагьана чубандай бамиш ван акъатна. —
Севре кьар тухванайтIа, вуна зун хуьре тадачир... Ада заз зулум авунва, стхаяр!.. Ам гьалалзада
инсандал гьалтнавай вагьши: «ттар атIайтIави, рекьида, тIатIайтIани...» лугьузвай сев я стхаяр...
Адавай регьимлувал истемишун, — пехъеривай уьмуьр кIан хьун я, стхаяр... Къуй зун кьирай... Я
аллагь! Вичин девлет чIулав тIурфандин хура гьатна варазара хьуй!.. Я аллагь! Вични патан .хирер
акъатна, мурдар хьанвай балкIандин ни гвай леж хьана кьерел хьурай!..
Л ал хьухь байкъуш!! — гьарайна Гьажи Къур бана мад кIваляй экъечIиз гьазур хьайила,
Ефимова акъвазар.на.
Исятда вуна и чубандин кIвализ гирванка вирт, гьа гьакьван чIем, окьве пут къуьлуьн гъуьр, са
перемни
вахчаг, яргъанни мес ракъур тавуртIа, за вун Сибирдиз акъудда хьи, акъудда! Къастуналди
итим кьенвай къанлу яз акъудда!..
Докторди гьамиша хушдиз, регьимлувилив ацIанваз килигдай вилер, исятда ажугълувили,
негьвили кьунва. Абур рапIрапIар гана, хейлин вахтунда, ччанда дертлувили чарх язавайвиляй
къуьнер, пIузарар зурзазвай Гьажи К/ьурбаназ килигна. Терекма бармак пелез чуькьвена тадиз
экъечIна хъфена. «Хашперез духтурди вуч хьайитIани ийида, Сибирдизни акъудда...» — лугьудай
фикирри Гьажи Къурбанак къурху кутуна. Ада лагьай затIар гьунин хиялар авуна.
Арадай са хейлин вахт фена, инсанрин ванер атана. Чубандин кIвализ докторди лагьай вири
затIар атана, Берали гуьгъуьниз атуниз килигна, иниз алава са куьгьне тахткровать, лампани
гъана.
— Чубан стха! — лагьана Ефимова. — Вуна чун мад хкведалди хирер ачухмир...
Парапара шяринди неъ, нек хух. Чун сад кьве юкъуз Хинда жеда. Сагъ жеда стха!..
Чубандин вилерал накъвар атана, а патал алай чубандин гьвечIи вахан вилерни кьеженва.
Амма ибур, рикI дарбурун, «эхир заман я» — лугьузваибурун накъвар туш. Абур умудлувили,
сергьят амачир кьван шад авунвай инсанрин ччандиз атанвай кьезил шадвилин накъвар тир.
ЦIун кIусар хьтин яру хъуькъвер алай гъвечIи руша, чубандин кIвалин чирагъ, дидебуба вири
тир, адан багьа ваха гадар хьана духтурдин гъиликай кьуна, адаз теменар гана, ам вичин
накъварай чуьхвена, ахпа ам гъилелдигъилелди кьурурна хьиз лагьана:
— Ччан духтур! Вуна эй стхадиз бубавал авуна... Чна ви хъсанвал квадардач, буба!

Ччан руш, ваз баркалла!.. Баркалла! — лагьана Ефимов вилер кьежирнаваз, зегьметдин
гьекьединни, гумни кесибвал авай кIваляй къецел экъечIна.
«Хуьруьз чIехи духтур атанва!» — лугьудай хабар азарлуяр авай кIвалерик акакьна. Виридаз
чпин азарриз дарман хьунухь кIанзава. Амма, фекьидикай игьтият ийизвай. Ада: «Хашперес
доктордивай куьмек кIан хьайи касдиз аллагьди регьим хъийидач...» — лугьуз халкь
къарсатмишнава. ЯтIани са бязибуру чинеба атана чпин дердер лагьана, дарманар
къачуна, доктордин меслятриз яб гана.
йифиз доктор къариба са азарлудин кIвализ фена.
— Буба, ви шумуд йис я? — Ефимова хабар кьуна.
Зи, хва, вишекай вад кими я... Зи бубадин виш ни къанни кьве йис хьаналда... Буба чубан
тир, зун серкер я! Ам кесиб кас тир, амма захъ, аллагьдиз шу кур хьурай, садкьве виш гьайван
ава.
Чир хьана... Ви азарбизар вуч я, буба?
Ччан хва, ингье... —. кьуьзуь касди вичин кIва черин яцIу якIарин винелай, дуламар,
тIвалар, рвар хьана иви винел четинарнавай азарлу тир «чIулав иви дин» дамарар къалурна. —
Ибуру зун гзаф инжикли ийизва, тIазва. ИкI хьун кквевай я, хва?
— Кьуьзуьвиливай я, буба... — кьуьзуьвиливай я!
КIвачерихъ такьат амач.
Амни кьуьзуьвилин кар я, буба.
Ахвар, кьарай авач, экв аквазвач, хва...
Батмиш хьайи кьуьзуьвал батIул я, буба.
Бес ччан хва... Кьуьзуьвал азар тушни?
— Бубадиз регьмет! Кьуьзуьвал азар я, буба, азар я. Чаз — докторриз, гьеле, а азардин дарман
авач.
— Ччан хва, тIал квачиз азарлу хьана кьейитIани, дерт авачир хьи.
Тал атуз жеда.
Минет хьуй, тIал атIудайвал хьуй! Садни зун куь кьилив атайди фекьидиз чир тахьуй.
Кьейила, ада захъ са дуьани кIелдач...
Пакамахъ а кьиляй экв жезтежез, Ефимов вичин итимар галаз Хиназ фена. Гьажи Къурбан
лагьайтIа, «леченикдиз арза гуда» — лагьана Ахцегьиз рекье гьатна.
ХIХкьил СТХАЯР
Николай пачагьдин кьушунар Ахцегьиз гьа и рекьяй атаналда. Са геренда балкIанар
акъвазарна, рекьевайбур кьудвад метр гьяркьуь, пудкьуд метр кьакьан тир хейлин яргъи чархун
къене, инсанри туькIуьрнавай магъара хьтин тIеквендиз килигна. Дугъриданни иниз тунел
дагьайтIани жеда. Им
гьакъикъат Николая «Дагълуяр секинарун патал» Нухадай Ахцсгьиз чархар квай затIар:
фургъунар, тачанкаяр, тупар, солдатрин кухнаяр, дяведин суьрсетар тухун патал кьве къеледин
арада авунвай куьруьрехъ я. БалкIанраллайбур са юкъуз Нухадай Ахцегьик акакьарун патал,
солдатри кацадал, лумунални амалдин гужунал туькIуьрай рехъ селлери тухвана, виняй шим,
къпапер атана, гзаф чкайрилай балкIандивайни экъсчIиз тежедай гьалдиз атана. Пачагьдин кьве
гарнизон кьушунрин арада алакъа хьун къаст яз, дяведин метлеб авай и рехъ азабралди солдатри
туькIуьрна. Хииарин хуьруьз кьван Ахцегьа авай гарнизондин солдатри, инлай Нухадиз кьванни гьа
ина авай солдатри гьамиша и рекьел кIвалахдай. Рехъ хъувуна куьтягь хьайила, офицерди
къеледин начальникдиз рапорт гудай: «Ахцегьай Хиназ кьван чи патан рехъ фаэтон фидайвал
ремонтнава!..» Начальникди ягьанат квай хъуьруьнар авуна рапорт гайи офицердиз лугьудай: «Зун
вахъ инанмиш я, амма куьне ремонт авур рехъ амач. Пакамахъ са рота солдатар гваз фена кьиляй
кьилди кихлиг.»
Начальникди лагьайвал жедай. Рекьер марфади къарагъар авур селлери, къванери, шимери
ацIурна, инлайанлай патар кумачиз, тик дагьарриз элкъвенваз жгъидай. А кьиляй башламишна и
кьилиз къведалди, мад а кьиле рехъ амукьдачир:
Пачагьдин, Нухада ва Ахцегьа авай горнизонрин началышкри инра авай къелейрин арада рехъ
тежедайдахъ губернатор инандирмиш авуна. Якъин я, абуруз чпин .кIулай дагълар къахчур кьван
регьят хьана.
— Эхь, Берали, пачагьдин кьушунар гьа и рекьяйни атана... — лагьана хияллу яз докторди, •—
тупарни алудна дяведин припасарни, и рехъ, аквар гьаларай акьван герек амач. Дагъвийриз ина
рехъ амукьайла зурба къулайвилер жезвай. Ам и къеледа авай агъайриз, я а агъаяр лезгийрин
дерейриз ракъурнавай губернаторризни пачагьдиз хуш кар туш. Рекьер, дуст кас Берали,
дагъвийриз чпин уьмуьр кьван кIанда. КIанда, дуст, кIанда! Абуру чархарикай, кIамарикай, виняй
къведай хаталу къванерикай, селлерикай зеррени хабар кьун тавуна, чпиз кIани патахъ лув гана
физвай лскьерал гьикьван пехилвал ийизватIа ваз чида. Дагъвийри бубайрилай балайрал кьван
чпик лувар хьунин мурад, аллагьдивай тIалабзава. Абурун хиялри чпикай лувар квай чубанар
авуна, махар туькIуьрна, регьятдиз арандиз — агъа дерейриз, дуьзенриз, агъа тамаризни
багълариз эвичГиз, винел хкаж жезва. Рехъ тахьун, дуст, дарвал, мичIивал, азаб, чиркинвал —
азарар я.
И арада Хинахъай са хейлин итимар ва папар атана. Абур вири балкIанрал, къатиррал ала.
Рекьин хаталу чкадилай, абур садни балкIанрилай эвичIнач. Дишегьлийриз вил ягъай Бералидиз,
абурун арада Ефимоваз нек гъизвай Къарибан руш Алваназ ухшар авай са свае акуна, ам мягьтел

амукьна.
— Алван яни?! — Ефимовайни ван акъатна. — Пагьгьо! Инсан, инсандиз икI
ухшамиш хьун заз уьмуьрдани акунач!..
— Алван туш, доктор, чи руш хуьре ава, ам инра рехъ авай кас туш. Заз ам вилер кьеженваз
накь куь . в арцел аи акуна...
Гьи вахтунда? — Ефимова аквазакваз гьалаба къачуна.
Куьн гьамамрал алай вахт тир жеди. За: «ГьикI хьана, я руш?» — лагьана хабар кьурла, ада
заз жа вабни тагана, ччин фитедал кIеви авуна са кьадар агъадал хъфена. Ахпа акъвазна
завай вун гьина ава лагьана хабар кьуна. За вун гьамамрал ала лагьана.
— Адаз вуч кIанзавайтIа... Вучиз шехьрай?! — Чидач, доктор.
— ТIазвай чка авайни? Хабар кьуначни? —> Ваъ, доктор.
Вичив къаб гвайни?
Фитедин пад вегьена хъуьчIуьк са затI квай.
Бес вуна иэхтилат накьтьамамрал аламазвучиз авунач?
За и кардиз, акьван фикир ганач, доктор. За: «Жегьил я, аял итим я, гъвечIи са кардик,
такIан хьун кумаз шехьдай адет я...» — лагьана фикирнай.
И эхтилатдилай гуьгъуьниз Ефимов фикирлу хьана. «Бейниван рушан кьилел мад вуч къаза
атанатIа? Мад такIан касдин патай уьлчуьяр атана жеди... Вуч хьайитIани жеда. Гатфарин чIурал
алай, гуьзел рангарин, гьар патахъ атир чукIурзавай цуьк гзафбуруз аквазва, адаз иесивал ийиз
кIанзава... Аман, ви ажизвал вуч я! Вун гьахъ туш, Антон, руш санал секин хьана кIанда...»
Ефимов Хинарин хуьруьн кIаник квай чими яд авай булахрал, гьамамрал кьван фикирриккзаз
атана. Адаз затIни акунач. ВацIун къерехаал, хейлич адавай къакъатна хьиз, къав алаз гьамам
ала. Адан къене пата къванерикай дуьзарнавай, кудай цяй ацIанвай латар ава.
— Ибурни Ахцегьрин гьамамрин ятарикай я, — ла гьана докторди гъил чуьхвена, са шумуд
хупI ядхъва иа. — Гугуртдин ни гала — Им Хинарилай Каспиядал кьван кудай ятарин дере я, дуст
Берали. И дередиз кIа ниди заз чида... Ина гуьзелгуьзел санаторияр, курортар туькIуьрин!.. Ингар
сиягьатчийрай ацIана жедай. Ятар, гьава, емишар... Ибур сагъвилин маканар я! ТIе биатдин
гуьзелвал вуч я! Гьикьван къариба дагълар, дереяр, дагъдин векьер, вацIар ава!..
Югъ нисинрилай алатна. Доктор Ефимов ва адахъ галайбур Хинарин хуьруьз гьахьна.
Хуьруьн куьчеяр кас квачиз баябан я. Анжах кимел са кьуьзуь касдини кьезил гадади цIегьерин
чIарарикай еб ийизва. Гада «таратулдин» куьмекдалди епиниз звер гузгуз кьулукьулухъ физва.
Кьуьзуь кас звер ганвай еб кIватIунал машгъул я,. Абурун гъилери устадвилелди кIвалахзава.
Хуьруьн далудихъ ва вилик квай дагъларин ценерал са шумуд кIеретI гьерер, кьунар, лапагар ва
малар ала.
Доктор гадайрихъ галаз, азарлу авай кIвализ фена.
Рак ахъай авурла, Хинай тир жегьилар садсадаз килигиз, мягьтел амукьна.
— Азарлу амачни? — Ефимова лезгидал хабар кьуна.
— Валлагь, амач!.. — жегьилрикай сада гьилер аладарна, мягьтелвилер авуна.
— Айиб авач. Заз ам чидай азарлу я! — Ефимов Салмана фендигарвал авуна вич
хуьруьз гъанвайдан гъавурда акьуна.
Инал ченедикай чIулав рицI кутIуна, яргъи шуткьу алаз, юзунриз зиринг, ччин туьнтдиз къумрал
са къари атана. Ам гадайрихъ галаз муьхед чIалал рахана. Ахпа ада лезгидал лагьана:
— Салман гъуьрчез фенва. Адан тIал, аллагьдиз шукур алатна. — КIуфук шадвал кваз къариди
мугьманар къаршиламишна. — КIвализ элячI, балаяр, зи хва гьа гила, гьа мад хкведа.
— Бералк! Вуна дуст кас, хуьруьк ван кутур — халкьдиз зун атанвайдакай, азарлуйриз
виридаз пул суз куьмек ийидайдакой хбар це. Агъур азарлуяр аватIа килиг. За са гере\а ял
яда.
Ефимов къава сихдиз къаргъуяр, нацIар ттунвай, ччиле тахта авай, шегьерэгьлийрин къайда:
хъсан рак, пенжер кваз, экуь, цла шкафар ттуна, гзаф мукьуфвилелди сувагъ, ахпа шир яна, рикIиз
хуш нехишар акъудна хьиз, туькIуьрнавай еке кIвализ фена. Ина са цлавай хьиз чкадин устIарри,
са жуьредин кьилер галаз раснавай тахта кровать эцигнава. Идал михьи месер ала. Ччиливай
хьиз, гуьзел гамунин ччинар акьалжнавай назбаличаяр гва. Абур, цIай куькIвена кузвай хьтин яру
рангар гзаф квай халичадал ала. Тахтунин кьилихъай «ШатIнусрин» чешнедин юкьва кьве фур
къизилгуьлдин цуьквер авай халича янава. Ибур аквар гьаларай, Ахцегьрин машгьур устIарри
хранвай, лагьай къиметдилай артухни гана къачунвайбур я. КIвалин ччиликни литерин винелай
мад са шумуд хъсан халичаяр ква. Ина рекIинивай хьиз, гъвечIи элкъвей стол эцигнава. Винелай
ччилел кьван куьрс хьанвай суфра аладарна, адан ччин чайдин къапарай ацIанвай цуьквер алай
пIатIнусди безетмишнава.
Докторди кIвачелай хтIунна, гъилерччин чуьхвена, ччилеллай халичадал, са назбалич хъуьчIуьк
ктуна кIвачер яргъи авуна ацукьна.
— Жамят! Эйййй! Хуьруьнбур!.. — хуьруьн са къавалай гур ванцелди са итимди нуьхвед
чIалал гьа райна. — Заз яб це!! Заз яб це!!. За квез исятда хийир дин хабар гуда!.. Яб це! Яб це!
Доктор ракIарар ахъайна къецел килигна. Аквазакваз куьчейра, къаварал, кимерал инсанар
атана. Жемятди суьгьбетар, гъиле авай кIвалахар са геренда акъвазарна. Хуьруьнбур гьарай авур
кас аквадай чкадал атана, адаз яб гуз гьазур хьана.
— Жемятар! — лагьана къавал алай касди кIевиз гьарайна. — Чи хуьруьз Ахцегьа авай чIехи

духтур — урус Лукманал Аким мугьманвилиз атанва!.. Ада хуь ре авай вири азарлуяр гьа къе ва
пака вичин кьилив атун тIалабзава! Эгер азарлу месел къатканаватIа
адан кьилив кIвализ доктор вич къведа!.. Лукманал Аким гъуьрчехъан Салманан кIвале
ава!..
Хуьруьн итимрин саки са пайхперин гуьгъуьна аваз дагълара ава. ЯтIани, хуьре гьеле гзаф
инсанар амазма. Кимсрал, булахрив, рекьера инсанри духтур атунал шадвилер ийизва. Ибуру
чпихъ авай дердертIалар доктордиз лагьана кIаниди садасадаз малумарзава. Ччанар, чпи
лугьудайвал: «вацIун къванер хьиз, сагъбуруз» доктор герек туш, амма гьабурни, чпин хуьруьн
азаб алай ксариз регьятвилер жеда» — лугьудай фикирри шад авунва. Гьар хуьре хьиз, Хинани
«Хашперес духтурдивай куьмек кIан жедани» — лугьуз фекьини муьруьд, жаду къарини чиркин
«жерягьар» перишан я. Абуру бейхабар яз, «къе доктор атанва» лагьана чпихъ галукьай ван
рикIера гапур акьур кьван агъур тIал яз кьабулна. Гьасятда хуьруьн фекьи Садуди вичин
гъилибанар: муьруьд, «жерягь», жаду къарияр кIва,тIна, абур тадиз азарлуяр авай кIвалериз
ракъурна. |:Хашпересдивай дарман кIан хьунухь, аллагь р,икIелай алудун я, аллагьдин регьимар
инкар авун я,а вахтунда гъуцар гъезеблу хьана, ада куь кIвал таримар ийида...» — лугьуз, хуьруьз
атанвай экуьнивай инсанар яргьаз ийиз алахъна. «(
Ефимова лащу халат алукIна. Ада кьилелай кIвачелди лацубур алукьнавай фельдшер
Бералидихъ га. лаз, хейлин вахтунда вичин кьилив азарлуяр атун гуьзлемишиа. Садни атанач.
— Я ина азарлуяр авач, я абур аваз, иниз ракъурзавач, Берали. — лагьана Ефимова — им вири
дуст, дин ва менсеб гвай ксари халкьдиз ийизвай къастар я. Эгер зун иниз сирихар кутуна атанвай,
гьа гьакIан гьарамзада — аферист тиртIани ругьанийри закай зурба ал<им авуна. эл зи кьилел
алтIушардай. Аквар гьаларай Къази Гьарусан чар ина авай фекьиди садазни кIел тавуна, са
патахъ гадарнава. Адакай хуьруьз хабар авач...
— Антон Никифорович, халкьдиз гьа и хуьрени вун гьуьрметлу я, амма ада: «Хуьруьн фу чи
гаиле ава, гьа!» — лугьуз вилер экъисзавайбурукай игьтият ийизва. Сабур ая, азарлуяр аватIа,
абур ина ви кьилив къведа.
Берали рахана куьтягь хьуникумаз регъуьзкичIез са кьуьзуь кас атана, доктордиз вил яна, сив
рахунни тавуна вичин кIвачел алай хер къалурна, азербайжан чIалал рахана:
Зур йис я, и хер зи кIвачел алаз... Тавур дар манни амач.
А «дарманри», буба ччан, — лагьана Антона, — ви хер гьа ихьтин килигиз тежедай гьалдиз
гьанва. Вун вахтунда, ингье, и Бёралидин кьилив Ахцегьиз атанай тIа, хъсан жедай. Къайгъу авач.
Вуна зун кьабулдайди, заз дарман ийидайди чи дайтIа, — лагьана кьуьзуь касди, вичин рагъул
вилер гьар патахъ къекъуьрна, вичиз яб гузвай хуьруьнви авачирди акуна, ам шад хьана, —
зун викьилив дуьнь ядин лап а кьилиз кьван фидай, ччан солдат хва!
Бес, буба, къази Гьаруса михьивилер авунин ва сагъвал хуьнин серенжемар аваз кхьенвай чар
фекьиди хуьуруьн жемятдиз кIелначни?
— Ваъ, ччан хва. Чаз са ккуьникайни хабар авач.
— Гьа чарче азарлуяр чи кьилив фин чарасуз кар тирди кхьенва, — Ефимова ччин чIурна, ам са
геренда хуьруьз килигна. — Чна куь фекьидивай а чар гьинизнатIа хабар кьада.
Кьуьзуь касдин, чиркин ппскерин кIаник чуьнуьхнавай, келле элкъуьрдай ктIай пи гвай хер
Ефимова вичи чуьхвена, Берали буюрмишна, адав дарман туькIуьриз туна, ам мукъаятлувилелди
хирез яна, кIвач кутIунна.
— Имни ваз дарман, буба. Са пуд юкъуз ахъай мир, ахпа ахъайна дарман гуьцIна кутIун
хъия. Гзаф къекъуьмир, къайи къванерал, ччилел ацукьмир гьа! Де хъвач.
Бералиди доктордин меслятар кьуьзуь касдиз, ам гъавурда гьатдай азербайжан чIалал
хълагьна.
— Сагул, сагул! — Ефимова са келима кьуьзуьдаз чидай чIалал лагьана и касдив гъил
вугана.
— Сенда сагъул, азиз угълум! — Кьуьзуь касди икI лагьана доктордин гъил кьуна. — Ви рикI
сагърай, ччан духтур, рикI михьи кас аллагьди ганвай бенде я! За исятда хуьре авай вири
дертэгьлияр ви кьилив ракъурда. Абур зи чIалаз килигда, хва. — Бармак гьекь акъатнавай пелелай
чIугуна, кьуьзуь кас са кIвачихъ кьецIи ийизийиз хуьруьз хъфиз рекье гьатна, ахпа са герен
акъвазна. — За хер ахъа авурла, хайи паб, хва, свае кьилер патал кьуна «ГТиф! Эф!» — гьараяр
акъатиз катзавайла, вуна, доктор, зи хер кIуфук хъуьруьн кваз чуьхвсна... Бес им заз — кесиб
чубандиз авунвай гьуьрмет рикIелай фидай кар яни?! Фидач, рухваяр! Завай квез хъижедай
хъсанвал аватIа, ам куь уьмуьрдиз дуья авун, куь хийирдиз рахун я... Баркалла, играми вслсдар!.
Докторди кIвалахзавай айвандик инсанар малум хьапа. Абурун арада пIузарриз зверер гуз,
араара сарар амачир, сив кьифрен чIулав тIеквен хьиз ахъайна, гъудгъутал гьалчиз, са низ ятIани
къаргъишар ийиз къари ава.
Доктордин кьилив чIулав спелар галай, кьакьан буйдин, са къумрал кас атана. Ада сив юзур
тавуна са гъилин ишарадал хъицикь алаз кутIуннавай вичин кьил къалурна, туьтуьнай «Угь...
Агь!..» авуна вичел азаб алайди къалурна.
— Свах тIазвани? — Ефимова хабар кьуна. Чубанди жаваб ганач, ам Бералидиз килигна.
—„..[ьинаг тIазва? — Бералиди азербайжан чIалал
ди хабар*"кьуна.
— Свах!.. — лагьана агь акъатна чубанди мад гъил туькIуьрна вичин рекъвер къалурна.
Бералидиз доктордин гъили ишара авун бес хьана, ада тадиз чубандин чIарар ттванвай

кьилелай таза хъицикь элягъна гадарна. КтIай якIун пне ял акъатна.
Докторди азарлу чубандин кIаник патан рекъвен кьиляй чукIул сухна. Хиряй гзаф чиркер
акъудна, ам чуьхвсна, ахпа кутIунна хьиз, докторди хъверна.
— Дуст чубан, вун бахтлу кас я... Эгер чун атана чиртIа, ви хер пад хьана, хъицикьдин кIаник
квай чир кинар вири ивидик фена, вун иви зегьерламиш хьана телеф жедай. Гила хаталувал
амач... Чна ахъайдалди хер кутIунна амукьрай гьа!
Са шумуд сутка сухвара гьатна хьайи — я ахвар я кьарай вугун тавур къати тIал атIуник,
чубандиз гьа и айвандик ярх хьана ахвариз кIанзавай. Чубан вилера шадвал, гзаф разивал аваз
хуруз гъил яна, агъайна къайдада доктордиз икрам авуна хъфена.
Докторди вичин вафалу дуст Бералидихъ галаз нянралди хейлин азарлуяр кьабулна. Са
балкIандин ппар гъуьрчер гваз Салман хуьруьз хтана. Адаз вичин кIвалин мукьварив инсанар кIватI
хьанвайди акуна кичIе хьана. Къумрал ччинад алай ччилин рангунинйри ва хци вилери цIарцIар
гузгуз Салман варцихъ атана, кьвечIиларна къирмаж гъилеваз ам гурарай винел экъечIна. Туькме
ацIай, амма кутугай буй алай, юзунриз зиринг бедендик гьерекат кваз, Салман айвандал атана.
— Агьан, духтур яни!.. Вун гьеле, рекье гьатайла, зи тIализ кичIе хьана, ам атайвал, ттум
кьвехве аваз катна... Ваз и чIав хийир хьурай, духтур! — лагьана Сал мана, рикI чкадал~х1сЗНа7
ам кIвализ гьахьна, хзанриз суфра гьазур авунин буйругъ гана.
— Ша, духтур! Азарлуяр хуьряй гьич санизни фидач, са кIус фу неъ, са геренда ял ягъа,
хванахва! — Салман инал атанвай азарлуйриз чпин чIалал вуч ятIани лагьана, абур хъфиз гьазур
хьана.
Дагълу Салман! Ибуруз хуьруьз эверайди вун я ман?! — лагьана Аниса къари агъадилай
винел тта ран къиб хьиз гъуьрчехъандиз килигна.
За эвер гайи ксар я, гьтскI хьана, Аниса къари? Абур ви хуьруьз атун гъвечIи кар яни ? Къе
герек хуь ре шадвилин межлис авуна кIанда. Къе чаз вири хуь руьк квай: багьа мугьманар — алим
ксар атанва!..
Вууууувв!.. Эхирзаман я!.. Салман, вун а си хьанва!.. Ам хашперес духтур тушни!? Адан
дарманар хъвадайбур фасикьар я! Мусибат!..
— Я кас, Анисе баде, вуна зун санал тур! Вач, вач а эхтилатар ви тайтуьш къарйириз ая гьа,
кIвал къени хьайи диде... Хьанач гьа! — Салман хъел кваз кIвализ хъфена.
Анисе хуьруьн фекьиди къизмишарна, вичин винел «гьужумдиз» ракъурнаваиди доктордиз чир
хьана. Адан ччанда мичГивилинни азаррин маканар тир ругьанийриз акси ялавлу ажугьлувал
юзана.
— Гьикьван алахъайтIаня халкь физвай рекьелай элкъуьриз жедач.—Ефимов вилик •
хьана суфрадихъ ацукьна, ада хуьрек авай са къаб къачуна. — Вучиз лагьайтIа, а рекьиз
халкь финифиз мажбур хьанва, — ам цIийи рехъ я, хийирлу ва умудлу рехъ я. Халкьди виш
йисаралди вири куыьне рекьер ахтармишна, а ре кьера халкь пияда къекъвена, ахпа девейрал,
балкIан раллаз, гуьгъуьнай арабайра, фургъунра... аваз къекъ вена. Анай гьатайбур гьатна, мад
гъил вигьидай затI Iмач, а рекьер дар хьанва, хаталу хьанва. Урус доктор дин кьилив куь хуьре
халкь атун еке кар туш...
— Вун гьахъ я, дуст кас, доктор рекьер куьгьне хьайва,—лагьапа гъуьрчехъан ахтармишзавай
вилерай доктордиз килигпа, амма Ефимован ччинай, вилерай гьилле квачиз — рикIивай рахун
акуна, дагълуди давамарна:
Халкьар цIийи рекьерихъ: регьятвал, динжвал, инсаивал... авай рекьерихъ къекъвезва. Абур,
дугъриданнн чпи хкягънавай рекьерай элкъуьриз хьун четин кIналах я. Чубанар, гъуьрчехъанар,
лежберар — вири дуланажагъдин цIийи тегьеррихъ къайдайрихъ къекъвезва, доктор. И мукьва
азиз чубанри чпин арадай: «И суьруьйрик садан пайни кумач, ибур чибур я — лагьайтIани
жезва...»—келимайрин ванер атана. Абуруз цIийи са фикир — рехъ гьатнава. Лугьуда хьи, мукьва
чубанар авай дагълариз, са ккуьнихъайни игьтият, кичI авачир са жегьил итим атана. Ада
лагьаналда: «Чубан стхаяр! Кисна жув тарашиз тазвайбур куьн я. Жуван ивидал ишиннавай фу
куьне аждагьанар хьтин тух тежезвай терекмайрив нез тазва, амма куьн гишила ава. Куьне
къазанмишай девлетдихъ серкерди тIарам чухва, нугъайдин бармак, кIурт алукIайла, куьн
девлетлудин халис иесияр ингье, икI литерин патар хкатна, бармакрал чIар аламачиз бейгьал я,
стхаяр...»
—> И гафар, дуьньядикай хабар авай, инсанвалквай гьар са касди лугьудай гафар я, Салман,
— лагьана доктор рикIивай рахана. — А кас гьахъ я, чубанарни гьахъ я... Вуна гила тIазвай
бедендикай суьгьбет ая, белки, суфрадаллай затIар тIуьн за ваз къадагьа ийяда жеди...
Доктор гъуьрчехъандин фендигарвиляй кьил акъатна, ахтармишзавай вилерай адаз килигна.
Хуьруьнбуру Салман лугьуз эверзавай кIвалин иеси, тIварван авай гъуьрчехъан я. Ам дирибаш,
акьуллу, вагьши гьайванрин «хесетар», дагъларин гуьзел, амма бязи вахтара хаталу тIебиат чидай
кас я. Ам гъуьрчез фена, гъилер бушдиз хтана акур кас и дерейра авач. Халкьди адан гьакъиндай:
«Дагълудив ма гьа!» — лугьуз хьайи дагълари, гьар йикъан пай вахкузва» лугьузва. — И касдин
гьакъиндай махар туькIуьрнава. «Салман суван яцарин юкьва гьахьна, абурукай лап хъсанди гъил
ян а хкягъзавай, чаз чIурун цIегьер чIугуил датълудин винел къвез акуна... Салмана аранрихъай
суван яцарин гуьгьуьна аваз атай кускафтарар бамишна...» — лугьуз эхтилатар ийизва.
Къарикай са юкъуз гъуьрчехъан Салман кIеве гьатна. Ам хуьруьз хквезвай рекье балкIан гьална
Ахцегьрин гьамамрал кьван хтайла, руфуна пехъи тIал гьатна, рекьел гьалтай кIвализ гьахьуниз
мажбур хьанай. «Зун рекьел кьин тавурай»— лагьана фикирна, ада кIвалин иесидиз: «Ччан стха,

заз ярх жедай са чка къалур ая, зун кIеве ава.»—лагьана. КIвалин иесиди Салман месик кутуна,
тадиз фена фаэтонда аваз Ефимов гваз хтана. Доктордиз гьа гьалатда Салманан дерт вуч ятIа чир
хьана. Четин шартIара, инал докторди гъуьрчехъандин уьмуьр патал хаталу хьанвай буьркьуь рад
атIана гадарнай. Салман сагъ хъхьана. Гьа йикъалай инихъ Салманаз вичин уьмуьр кьван багьа
стха ава, ам Антон я. Гзаф сеферра Салман жуьрбажуьр пишкешар, савкьатар гваз Ефимован
кьилив фена, са шумудра хиве кьунатIани доктор вич, гьеле, садрани Хиназ Салманан кIвализ
мугьманвилиз акьуначир. Доктордиз азарлуйри валт гузвачир. Ам округдин гагь и кьил, гагь а кьил
ягъиз сагъвилин ееренжемар гваз, виринра тамарзлувал аваз гуьзлемишзавай кас хьана.
Салманаз доктордин хесетар хъсан чир хьана. Ада вич «КIевиз азарлу яз» кьуна, балкIанар
вугана Ахцегьиз итимар ракъурна. «Азарлу» месел хьанач, дагълара—гъуьрче аваз хьана. Доктор
къведайдакай хзанриз хабар гана, Салмана вичин дидедиз «гьикьван хъсан тIуьнар, хъунар аватIа
вири гьазур ая, зи стха, куь хва къвезва...» — лагьанай.
Ингье, суфрадал алачир нямет авач! Ина сифте сари куьк квай атирлу бузбаш атана, адахъ
галаз суфрадал гъвечIи къапара аваз регъвенвай атирлу истивут, шивит, кIешниш, райгьан,
иферар, хъипи гуьрчег ранг алай сувун цуькверин истивут... атана. Кьуранвай шуькIуь гардан галай
«къейлан къабахдикай» авунвай гичинра аваз чехир атана. Суфрадин къерех кьуна, инра
лугьудайвал «БацIи акьахайла хун тийидай— кьул хьтин къаймах, мили, амма «тIурунивай атIуз
тежедай» къатух, хъипя чар кьуна фири нек, «тIеквентIсквен хьана, тIеквенрай чIем килигзавай»
хпен ниси ала. ТIуб зцигдай чка аламачир суфрадилай къерехда са синида аваз, гьеле чразмай
гъуьрчен якIун кабабар атана.
Суфрадихъ галай мугьманри: «Мад хкидай затI амач, вири инал ала...» — лугьуз фикирар
авуна. Амма Салманан хзанри гьелани цIийицIийи затIар хкиз суфрадал эцигна.
Са арада Салмана гъилин ишара авуникумаз, дидеди сив рахун тавуна «исятда» лагьана кьил
эляна, фена шир алай къапуна аваз кузмай, къавурмишнавай фарель кIезрияр хкана.
— Агьогьо! Ихьтин суфра Николай пачагьдин бубадизни акурди туш! — лагьана Ефимова. — Ам
пачагь ятIа, къачу дустар, тIуьнар чна ийида!..
Мугьманри фу къачуна. Салманан хзан гьеле кIвачел алама.
— Ацукь, ацукь, диде! Ацукь, вах! — лагьана Ефимова. «Салмана мад хълагьдай гаф ама
жал?»...—лу гьуз рикГивай акъвазнавай гъуьрчехъандин дидедиз ва папаз. — Вири ава! Икьван
затIар нивай нез жеда?!
/— Ччан хва, ваз тупIал ччрана жуван ччинин як гаиитIани тIимил я!—лагьана вилерал
шадвилин, уьзагъвилин накъвар алаз дагълудин диде лезги чIалал рахана. — Ччан хва, вуна зи
ава и са велед, завалдикай хкудна, вуна чи сихилтухум... терг хьуникай хвена. Вун хелкь авур
халикьдиз шукур хьурай!.. Вун чи пай кваз хелкьна, хва! Дидедин ччан куь рекьекъурбанд я!
Ефимов гъавурда гьатна. Адаз инал рахай дагьви дишегьли диде кьван кIан хьана, къарагьна,
адан гъил кьуна, адаз темен гана лагьана:
Зунни, диде, ви хва я! Инанмиш хьухь, зунни ви хва я!
Куь ихтияр хьайитIа, — лагьана Салмана, ччи ник хъвер кваз,—заз чи межлисдал ашукь
Абдуллагь диз эвериз кIанзава.
— Вах! Абдуллах ина авани? — лагьана докторди тажублу хьана хабар кьуна.
— Ам иниз эверна гъанвайди я. —Къе нянриз дев летлу са терекмадин хцин мехъер
башламишдайвал я.
— Ам зи дуст я, хъсан дуст я! Минет ая, тадиз атурай! К/ьудратлу ва сагъ рикI, жигерар авай кас
я. Адан ванни и кар себеб хьана зурбади, гурди, ацIайди я!.. Заз и касди манияр, шеркъияр,
магъаматар, лугьудайла пара хуш я, стхаяр! Ам халкьдин лап ачух, пара жумарт рикI я!
Дшукь Абдуллагь атана, ада икрам авуна, докторши I ьнл вугана хьиз, пагьливандиз хае тир гур
ванПI1.I III лагьана:
Ви къулугъда, доктор стха, зун гьазур я! Зун куь м.уллугъдани гьазур я, гъуьрчехъан стха,
масан Бер.чли!
Салманан кIвале гъвечIи, амма метлебдиз зурба межлис башламиш хьана.
ХХкьил ХАЛКЬДИН АШУКЬ
Докторди еке гьуьметдал Салманан кIвализ атай ашукь Абдуллагьаз вичин мукьув, гамунин
ччин алай хьуьтуьл назбалишдал чка къалурна. Абдуллагьа рикIиз хуш, тIимил кьван яргъ алай
ччин хейлин хкажна, пIузаррал рикIин дериндай шадвал тир хуш хъуьруьн алаз лагьана:
Зи дустари ихтияр гайитIа, за и кIвалин иесиди кац чIалар лугьуда.—Абдуллагь къарагъна
кьакьан шумалдин буй тIарамарна, гьекьикьар хьиз чIулав ва яргъи спелриз звер тана, ада
ттумунани ччина авай се дефрини къашари рапIранIар гузвай еке чуьпгуьр хуруз чIугуна.
Ихтияр, Абдуллагь дуст, види я... гуьзел, михьи, ширин булахдилай алахзава, стха, мани"
туькIуьриз ла йих, чка, ксар... ваз хъсан аквазва. Чун вири рази я,— лагьана доктор суфрадихъ
ацукьнавайбуруз килигна. Вирида разивал гана. Абдуллагьан ччин са легьзеда рикГин
фикирри вичиз муьтIуьгъарна, ам камаллувилив ацIурна.
Чуьнгуьрдай гур ва ширин ван акъудна, ам гуьзел са гьавадал алудна, ашукь Абдуллагьа вичин
хци вилер гъуьрчехъандал туькIуьрна, мани лагьана:
Салман къучагъ, бахт я хуьруьн — берекат, Муьгьуьббат я —дуствал къени, инсанар! Дуьз
рекьерин чирагъ я ам — гьакъикъат, КIевевайдаз—такьат кIани, инсанар.
Дагьлара рузу, гьуьрмет хуьрера, Хийир дуьа ава адаз рикIера. Шад нур ава хийирбурун вилера
Кар ленг тадач гьич саданни, инсанар.

Цекверин ван къвезва адан япариз, ЧIал акъатда ам къекъвезвай чIурариз, Гъиляна суван
вагьши яцариз Гъуьрч хкида хуьруьз: паяр, инсанар...
— Гьа икI гьуьрметлу дуст Салман.—лагьана ашукь Абдуллагьа мани лугьунивай ам са
геренда акъвазна, эхтилат ийиз башламишна. — За ви гьакъиндай лагьай чIалар зибур туш,
хуьруьн халкьдинбур я. Халкьдиз вун масан велед я, хуьруьн берекат я. Им ваз ганвай къимет
я, ваз авунвай гьуьрмет я! И чIаларал рази туштIа, вавай кимел экъечIиз жеда...
— А чIалари, гьуьрметлу ашукь, — лагьана Салмана,—зак бегьем дама_х кутуна, амма
регъуьвални туьретмишна... заз исятда жув чуьнуьхдай тIеквен кIанзава...
За ваз, дуст кас Салман, — ашукьди мили хъвер на, — лагьай затI авач. Ваз шив тшшкеш
авурди, вун адан винел пурариз хкажайди халкь я, за анжах а шив цел тIвар эцигна...
Аферин Абдуллагь!—лагьана докторди, ашукь ди саз хуруз чIугурди акуна, ам мад рахаиач.
И суфрадиз кьве гаф лугьуз жедатIа килигда зун... — ашукьди гьава делишна, мад мани
лагьана:
Хкетрикии нхьтип суфра Заз квай хьиз туш, масан дустар, Хайи дагълар ширин дадлу
Няметрин я макан, дустар...
И суфрадал.пуд рикI ала Дидединди я сад хайи, Сад ваханди, сад гъуьрчехъан Стхадинди я зи
гъвечIи...
РикIер алай суфра ихьтин Вилик къведа тек кьве касдин: Сад диде я, садни велед Иесияр и
гьуьрметдин...
Стха Антон ви вилик ква
РикIер алай багьа суфра,
Вун велед я и ужагьда
Руьгь, ччан я вун дидед хура?..
Зиди таб туш, тамаш садра
Вилик патаз, азиз мугьман!
Баркалла ваз чIехи духтур
Чи кьисмет гвай буба Лукьман!
Ашукь кисуникумаз гъуьрчехъан Салмана ам къужахламишна лагьана:
Ви мани, ашукь стха, гьахъ мани хьана! Гьакъи къат и суфрадал чаз: дидедиз, зазни зи сусаз
рикIер чцигдай къастар ава. Абур инал алайди, Абдуллагь стха, вуна тестикь авуна!..
Пагьгьо! Салман стха, — лагьана докторди гъи лор аладарна вичин винел атай гъуьрчехъан
къужахла мишна. — За ваз авур ахьтин, рикIелай фин тийидай гьуьрмет авач... За зи
везифа кьиле тухвана. Куьне •!;|кни бегьем дамах кутуна!
Докторди вичин гъилиз темен гана акъвазнавай Салманан дидедин гъил кьуна давамарна:
Вун за, зи хайи диде яз кьабул авуна. валлагь кьабул авуна, диде!
Ччан хва, ччан хва!—лагьана гьуьрчехъандин дидеди, вилерал шадвилин накъвар ,алаз
рахана.— Вун заз зи Салман кьвзн багьа велед я!.. Диде ви рекье ччан эцигиз гьазур я!
Вири суфрадихъ ацукьна. Яру кагьрабадин рант алай чехир, юкьвар шуькIуь истиканра цана,
Салмана абур вичин мугьманриз пайна, докторди бокал хкажна лагьана:
— За и бокал зи хайи дидедин, адан асландин рикI ;|ваи хва Салманан, адан гьуьрметлу сусан
— зи вахан •Iгълугъдай, зи играми стха, халкьдин камаллу хва—
чукь Абдуллагьан гьуьрметдай хъвада!.. Мугьманарни кIвалин иеси геждалди ширин суьгьтрик
кваз, незхъваз гзаф ,хуш гьал вахт ракъуриз ана. Ашукь Абдуллагьди вичел нубат гьалтай кьван
!IШ лагьана, ада камаллу халкьди туькIуьрнавай ма])_ ахъайна. Абурук квай ашукьди, са заманада
пни, дердериз дарманар гвай халкь патал вичин ши]1 ччан «Iусар авуна пай ийиз гьазур тир жерягь
.кьманал Акимакай мах ахъайна.
— Лукьманал Аким, — лагьана ашукь Абдуллагьа хкет куьтягьна хьиз,—>халкьдин мурад
тир. Адазвичин
дердибала гъиле гъилди алуддай, вичин сагъвалсаламатвал хуьз алакьдай духтур хьунухь кIан
хьана. Халкьди виш йисаралди и мурад дуьшуьш хьун гуьзлемишна. Заз чиз, къе а мурад къиле
фенва. Зи стха Антон чи Луквманал Аким я!
Чимиз атанвай зулун йикъар гьикьван хъуьтуьл гьаваяр гвайбур жедатIа дагъвийриз хъсан
чида. Гьеле, ччил къанвач. Мукьвал тир дагълара хъсан гатун дем ава. Гьава гзаф михьи
тирвиляй, пудкъад версинин мензилда авай дагълар, хуьрер хъсан аквазва.
йифен юкьв.аралди халкьдин дердериз дарман авунал машгъул хьайи доктор, геждалди ксана
амукьун гуьзлемиш авур Салман ва Абдуллагь ягъалмиш хьана. Ашукьни гъуьрчехъан хуьруьн
кIвалерни малкъара, алаф авай цурар, муьхцер ччара авуивай ратIарал алайла вини «дели»
вацIун дередай абурун кьилив Ефимов атана.
Сабагь хийир!—ччанда шадвал ва гумрагьвал аваз Абдуллагьан ва Салманан гъилер кьуна
докторди гъил туькIуьрна, хуьруьн кьилихъ галай вацIуз физвай итимар къалурна. —А ксар гьиниз
физва?
Абур, духтур, куь рикI алай михьивилер ийиз физва,—< лагьана ашукь хъуьрена.
Гьамамар а патахъ галач эхир?
— Вун гьахъ я, доктор, — лагьана Салмана, тектек физвай итимрал вилер алаз, — къайи
булахрик чуьхуьн чина фадлай адет хьанвай кар я.
— Я стха, къайи ятар зулуз хаталу я эхир?! — док торди ванцик мягьтелвал кваз хабар «ьуна.
— Чи хуьруьнбуруз чими ятарилай къайи.бур кIанда, доктор. Чими ятарик чуьхвей беденди фад

къай къачуда, амма къайи цик чуьхвена, чими парталар алукI хъувурла, беден хъсан : къеврагь
жезва. Дагълара авайди къайи гьаваяр, мекь, аяз, живер я. Чими ятарик чуьхвейла, дагълуяр
къизмиш ччанар гваз кIвалера ацукьун лазим я. Амма абур чарасуз дагълара хьунухь шартI я.
Дагълуйрин фу дагълара ава. Чи итимри: •«гьекь алай къизмиш беден дагълара хаталу я, ам
дереда авай серии гарукьурур авуртIа, хаталу истелжемдин азар я, къизмиш ччанди къайи
ятар истемишда.
Паравара гьа абур хъвайитIа азарлу хьун; мумкии I...» — лугьузва. .
.
•
Камаллу инсанрин камаллу гафар я.—; лагьана цжторди гъуьрчехъандихъ галаз вич икьрар
тирди гестикь авуна, — Гьавиляй куь итимар, дишегьлияр пара сагъни я. Заз виридалайни и хуьре
авай адет: цурар, муьхцер ацукьдай кIвалерикай яргъаз эцигун парапара бегенмиш кар я.
Баркалла, баркалла и хуьр цигай бубадиз! Ам зурба кас хьана, еке камалэгьли тир. Заз мад и
хъсан адет, тек са IДIахура аваз акуна. Хинар куьгьне хуьр я. Заз чиз, цIахурэгьлийри Хинарилай
чешне къачуна. Абурузни баркалла! Заз кIвалерин патав, гьаятра, куьчейра чиркинвал акунач.
Подвалрай нисидин, чIемин, некIедин атирар атана. ИкI парапара хъсан я, дустар!
Дишегьлийри чпин ккалер ацана, вирида къапарин винел суфраяр алаз некIер хуьруьн са
патахъ тухвана.
— Я стхаяр, им вуч кар я?. — докторди хабар кьуна. И дешехлийри вирида нек са квализ
тухузвани?
Вирида къенин нек нехирбандин кIвализ тухуз ва. — Салмана ж,аваб гана. — Къе
жуьмядин югь я, Хуьруьн нек къе ккалер хуьзвай касдинди я, чина фад лай. авай адет я.
Нехирбанни къе ина кьуша ава, духтур. — Абдул лагь хъуьрепа.—Вири жуьмя йикъариз и хуьре
авай нек нехирбандинди я. И хуьруьз къариба, амма хъсан аде тар ава. Нехирбандихъни ниси,
чIем бул жеда. Кесиб тух хьунухь, мегер пис кар яни?
Ашукь Абдуллагьа вичин чуьнгуьр хуруз чIугуна, хьуьруьн жемятдихъ элкъвена азербайжан
чIалал икI лагьана:
И дуьньяда виридалайни масанди Инсанвал я — дуствал, чагъвал, ччан эллер, Гьаларикай
эрзиманди, хъсанди — Абадвал я, тухвал, сагъвал, ччан эллер!
Вири хуьр куь стха, хва я, заз чида, Ина кесиб, ажизди рикIел гъида, Куьмекдин гъил вугуз абур
вирида ХъуьтIяй кIеви акъудзава, ччан эллер!
Куь адетар, крар, рикIер хуш я чаз, Ччин ачух яз гайи фу, яд нуш я чаз Камаллувал къудратлу
мерд къуш я чаз: Дуьньядин а кьилиз фидай, ччан эллер.
Хуьруь дуьзмиш авур ужагъ къедим я, КIевевайдаз кIениди куь регьим я, Куьне гъил кьур етим
чубан лигим я, КIвалюгъ кутаз умудлу яз, ччан эллер!
Ашукь Абдуллагь къвердавай ашкъи гьавалу хьана, вм къизмишвилелди эхтилатдик экечIна. Ам
вичиз къанихвилелди яб гузвай хуьруьнбурун арадиз гьахьна суьгьбет башламишна.
— И хуьре гзаф жумартлувилел, камаллувилел, къучагъвилел артух итимар хьана. Абурукай
кьве къучагь за исятда рикIел хкида, дустар... Эгер за таб авуртIа, минет хьуй, дуьзар хъия. Зав
гвай кьиса халкьдин сивера къекъвезвайди я...
Абур гьа и накьвадал дидейри хана. Садан тIвар Эмин, муькуьдан тIвар Аслан я...
Хуьруьнбурун арада кушкушдал рахун башламиш хьана. Ашукьди са легьзеда абуруз яб гана,
ахпа давамарна:
Куьне куь хуьруьн итимар рикIел хкана жеди...
Хкана, ашукь, хкана...—лагьана са шумуд ванци жаваб гана.
Лугьуда .хьи, и ксар гьикьван алахънатIани, инсанривай туькIуьр тахьай еке мидяяр
хьана. Абур са шумуд йисуз туьтуьгьдал кьван яракьлу хьана, садса дан гуьгъуьна къекъвена.
Гьидаз гьам, гьадаз гьим дуь ньядин деминикай, уьмуьрдин паярикай магьрум ийиз кIан хьана.
Эмин дагъда ва аранда хер алай пеленг хьана Асланан геле къекъвена, Асланни Эминан.
И ксарин мидявал чидай, инсанвал квай, хуьруьн секинвал мурад тир ксари абур садсадал
дуьшуьш тахьун патал мидяйрйн рекьер алудиз хьана. Амма инсандин шики лар алаз, къене
иблисдин рикI ттунвай фитIне, гъибет, ккIинни кьиникь дем яз гьисаб ийизвай мурдарри и
мидяяр садсадал расалмишиз кIан яз алахъунар аву на. Ингье, гьа ихьтин иблисрикай садаз,
хъуьтIуьн дар йикъара живедин гьамбар хьанвай Салаватдай Эмин Хинарин хуьруьз хъфизвай
югъ чир хьана. А иблисди и кардикай Асланаз хабар гуда кьван. Эмина: «Зи мидя аранда амаз, зун
хуьруьз хъфена элкъведа...» — лагьана фикир авуна, ам рекье гьатна. Хабар нивай —
Асланавай... Гьа гьалатда вичин «карабина» гъилел вегьена, балкIандик ккIана, ам Эминан
гуьгъуъниз гьална. Пакамахъ а кьиляй, Салаватдик гар квачирла рекьиз экъечIун . фикир яз, Эмин
дередин сиве авай са хуьре мугьман хьана акъвазна.
Нянряхъ гьа и хуьруьз акъатна Аслана: «Ина чи мидявилер чидай кас жедач»,— лагьана
фикирна, хуьруьн кIаник кавал галаз адукьнавай са касдивай хабар кьуналда:
— «Буба, къе куь хуьряй винел Салават галайвал, яракьлу, яру ччин алай, яргъи спелар галай,
семенбалкIандал алаз са кас хъфенани?»
Кьуьзуь кас иблисдин къанлу желе кукIварун мурад яз, инал ацужьнавайди хьанач кьван. Ам
Эмина ражъурнавай кас хьана. Ада жаваб ганалда.
— «Ччан хва, гьа вуна лагьай шикилрин, яракьлу итим семен балкIандал алаз, вучиз ятIани
кьулукьулухъ вил ягъиз са сят инлай вилик Салаватдин дере галайвал хъфена... Чна и касдиз:
«Мугьман хьухь, стха»,—лагьайла, ада жаваб гана: «Гзаф тади ква стхаяр, диде ччандик ква...»
Чна мад гаф хълагьнач. Эхь, а кас хъфена.. Живер къалин я, аквар гьаларай, вун адак акакь

хъийида... Къе йиф чи хуьре ая, пакамал акъваз, хва...»
«— Ваъ, сагърай! Ччандик квайди зазни талукь кас я...»— лагьана Аслана рикIе ажугълувилин
ялав къизмишарна, кьисасди буьркьуь авуна, балкIан хаталувилерив ацIанвай Салаватдин
дередиз гьалуниз мажбурна. Ада вичин кьисмет гурулту аршдиз хкажна, дере кьуна катзавай
маргъалрив, кьакьан дагъларив, ччан атIудай къати аязринни инра пехъивал ийизвай чайгъундин
къужахда вугана. Эмин саламатда авайла, Асланан кьилел атай дуьшуьшар еке хаталувилинбур
хьана. Ам: «Гьа гила, гьа мад, гьа и чархувай, атIа къуьнуьвай :»аз зи.мидя Эмин аквада, за адан
кашканрилай цIай гуда...» — лугьуз фикиррик кваз, дереда яцIу живери ссир кьуна: йиф балкIанни
гвазеке са марIгъалдин къе||(> акъудна. Пакамахъ къеце пад секин хьайила, ам паф зурба
зегьметар чГугуна рекьел экъечIна, са кьаир фейила, Аслан балкIанни кваз маргъал хана,
дередин агъа кIаниз аватна. Чархар гзафтикбур хьанач. Кьуру къум хьиз чкIиз хьайи дакьанвай
живедин гьамбарди и Аслапаз, я балкIащщз артух зарар ганач. Амма абурун ччанара кьиникьив
барабар кичI ттуна. БалкIапдик зурзун акатна, ам виняй атана, дередин кIане акьурвал, метIерихъ
ацукьна. Асланни къурхулувилел къарсурнавай рикIи ччандик теспачавал кутуна, гьа инал
уьмуьрдин эхир хьанмаз гьисабна, перишанпални хажалат руьгьда аваз фикирлу хьана, ам гьар
латахъ килигна. Дере живедин кIан квачир харал хьиз акъвазнава. «Куьмек галачиз инай балкIан
анихъ акъвазрай, гьеле, тек са зи ччанни акъудиз жедач... Инази эхирзаман хьана, балаяр кIвачи
ччил кьадалди етимар хьана...» Гьа и арада агъадай хуьре йиф авуна атай Змии акакьна кьван.
Аслан маргъалди тухвай чкадал,, иналанал гадар хьана, и касдин япунжи, тфенг, бармак Эминаз
аквада. И затIар нинбур ятIа адаз гьасятда чир жеда. Агъадал килигайтIа, Эминаз дередин кIане
юрфарихъ кьван живеда авай Аслан, фиридихъ кьван маргъалда ацукьнавай адан кияр балкIандин
кьял аквада.
Эминни тадиз балкIандилай эвичIна, луьледихъ ччиле акIурна хьиз, карабиндикай хак авуна,
адак балкIан кутIунна, вичин япунжи, кIвачера гьатиз манийвал туьретмишзавай гапур чIулуникай
ахъайна а патал гадарна, ам яргъи чIарчIин епинин куьмекдалди дередиз эвичIна.
Асланаз вичин винел къвезвай мидя акуна, «гьа гила, гьа мад живедикай хкатнавай зи кьилиз
душмандин гуьлледи ван кутада» — лагьана фикирна ада вилер акьална.
«— Саламалайкум, Аслан!» — лагьана Эмин са легьзеда а патал акъвазна.
Аслана я вилер ахъайнач, я саламни кьунач, амма лагьаналда:
«— Ви гъиле гьатнава, де куьтягь ая, кIевевайдал хъуьруьн алчахвал я...»
«— За вун кIевяй акъудда,— лагьана Эмина, — ахпа жуван мидявал давамар ая...» Вилер ахъа
авур Асланаз Эмин са яракьни гвачиз далу атIумна, балкIан ва вич кьунвай живедин маргъал
инихъанихъ чукIурунал машгъул тирди акуна.
«— Вач Аслан, вуна атIа рекьеллай чи япунжияр хкваш, — лагьана Эмина, — чна абурун
винелай балкIандиз рехъ ийида. Ма, еб кьуна алад...»
Аслан вини рекьел хкаж хьана. КилигайтIа, инал патрошш луьледа аваз вичин карабин ва
Эминан карабин ала. Эминан гапурни гьа инал гадарнаваз акуна кьван.
И арада Асланан кьиле гзаф агъур фикирри чарх яна. Абурукай сада лагьана: «Душмандивай
мергьамет кIап жедалди кьиникь хъсан я...», маса фикирди гьа гьалатда кIвенкI яна: «Душман икI
хеб хьиз ви гъиле гьатайла, кквез килигиз акъвазнава... Далудилай цIай де!..»
Агъада Эмина тади къачузвачир. Ада: «Аслан итим ятIа, и дуьшуьшдикай са нетижа хкудда,
тавуртIа, .икI, кьиникь Iгьамиша япун дувулдаллаз, ччанда кичI аваз яшамиш жедалди гьа инал
кьиникь хъсан я...»— лагьана акъвазнавай .
Аслана авур эхиримжи фикирди: «Вун кIеве авайла, ам яракь гвачиз атана, вун кIевяй акъудиз
алахъзавайла, вун патал кIеве гьатнавай касдал вуна гъил хкажайтIа, ваз лап алчахдин кьиникьни
тIимил я...»—ам явашар хъувуна.
Аслана яракьар алайвал туна, вичинни Эминан япунжияр къачуна дередиз эвичIна.
Эминани Аслана, живедал майданар туькIуьриз, абурал чпин япунжияр экIяй ийиз, явашяваш
атанвай балкIан рекьел акъудна, адаз пурар яна. Мидяяр хейлин вахтунда кисна сад садаз
к.илигна, эхирни Аслана лагьана:
«— Вуна зун тухвана, Эмин!.. Вун игит кас я! Вал хкаждай зи гъилер кьурада... Ваз чапрас
килигдай зи вилер буьркьуь хьурай!..»
Эмина мили хъверна лагьаналда:
«— И дуьньяда инсанинсандиз дуст, куьмек, панагь хьун патал халкьнавайди я!.. Абуру чеб
кIеве гьатайлани мидявилер авуртIа, акьалтIай авамар язваIГЫнийриз хуьрек жеда... Ваз чидайвал
ая, и хаталу рекье за вал гъил хкажайтIа, дидеди гайи нек заз гьарам хьурай!..»
ИкI лагьана Эмина вичин балкIандин виликай кьуна видик фена, ам м.ад кьулухъни килиг
хъувунач.
Хуьруьнэгьлияр Салаватдин дар ва хаталу жгъиррай садсадан гуьгъуьналлаз, садсадаз куьмек
язхта
на мензилдин кьилив агакьна. Хуьре акурбуру еке аламатар авуна, мугьманрин кьилив чукурна.
«— Чаз, Аслан, вунни Эмин саце аваз балкIанраллаз хуьруьз хтана акуна... Чи вилери чун
алцурар авуначтIа, — лагьана кьуьзуь каоди, — аллаьдин хатурдай хьурай, им вуч агьвалат ятIа
чаз хабар це!
«— Къуран гваз фекьидиз эвера!—лагьана Аслана вичин мирес кьуьзуь касдиз минетна.
Лугьуда хьи, Аслана вичин хуьруьнви Эминахъ, адан мукьвабурухъ, адэвледдихъ галаз <

мидявилер, душманвилер хъийидач лагьана кыш кьуна. Адаз баркалла! Каодингаф дуьзди хьана.
Нетижада и туьзел хуьре дуствал, стхавал мягькем хьана. Кьве мягьледин жемят чебчпиз къайи
вилерай килигзамач... И кьиса куь хуьре хьайиди ятIа, за адакай негъил туькIуьрна, ам зун
элкъвезвай кьван вилаятра, хуьрера инсанрин межлисрал ахъайда. За инсанриз: инсан, инсан
патал еке дуст, куьмек, панагь яз дуьньяда яшамиш жезвайди чирда!
И арада жемятдин арадай ашукь Абдуллагьан мукьув элкъвей ччина нур авай са кьуьзуь кас
атана, ада вичин гьа са гьал ацIай ван хкажна гьарайна.
— Эмин кши!
Зун иналла, Демир буба! — лагьапа Эмина итим рин арадай жаваб гана.
Зи кьилив ша, хва! —лагьана кьуьзуь касди эмир авуна.
Эмин ири камар къачуз, кыумрал, ацIай, хуш гьал шикилрин ччина сабурлувилин ва
уьзуьагъвилин лишанар аваз майдандин юкьвал атана, куьзуь касдин мукьув акъвазна.
— Аслан кши!
Зун иналла, Демир буба!—лагьана инсанрин кжьвай Аслана жаваб гана.
Инал ша, хва! — кьуьзуь касди гьидазни эверна.
Асланни мичIизIКъумрал ччинилай, чIулав ири вилери цIарцIар гузгуз уьткем камар къачуна,
кIуфук шаднал кваз кьуьзуь касдин кьилив акъвазна. Кьуьзуь касди Эминни Аслан вичин мукьув
агудна, абурун къуьмсрал гъилер эцигна, вичин какур хьанвай юкь дуьзарпл, кьурай, амма
камаллувилин нур авай ччин, екегьалкьада кисна акъвазнавай хуьруьн халкьдихъ элкъуьрна
ллгьана:
— Ашукь Лбдуллагьди ахъай авур кьисадик квай . игитар ми хуьро авайбур я... Ингье,
а ксар! Исятда
ибуру стхайри ,хьиз, садасад къужахламишда, са касдип рикIсмпI гуманлувилин хъен амукь
тавурай!.. Де, килиг стхаяр! — лагьана кьуьзуь касди Эминни Аслан сад садав агудиа.
Эмина, ахпа Аслана лекьери лувар алаждайвал, чпин гьплср аладарна, садасад къужахдиз
къачуна, кьилкьплив агудна.
— Къенин йикъалай, азиз тир дагълу стхаяр! Куь хуьре туькIвей дуствилин гьакъиндай и
негъил зи рикIе гьатнава. Адахъ зи рикIи манияр акалда. Къуй куь дуствилин цуьквери
Салаватдин дере хъуьтIузни гатуз хьиз безетмиш авурай! Абур Салаватда гьикьван хьа йитIани
зарар авач. Дуствилин цуьквер уьмуьрдин дая хар я!
Абдуллагьди чуьнгуьр хуруз чIугуна лагьана:
Дуствал квахьай ви хзанда Хайи диде, яр ахквадач, Дуствал тахьай ви маканда ЧIехи дуьнья
вав гахкьадач...
Хуьрера и чун кIватI хьана Садсадаз варз, рагъ хьун патал, Мягьле, мирес кутунва хьи, Чи
уьмуьрар чагъ хьун патал!
Ччанар сагърай—мергьяметлу Гъилер сагърай ачух мягькем, Зегьмет къачуя, багьер патан
Жумартвал я рикI;ин уьткем!
ХХIкьил КЪАЗИ ГЬАРУСАН СИРЕР
Чайханада са касди: «Махлус къари кьибледихъ туыкIуьрвава...»—лагьай эхтилатдин ван
Гьажимурадаз атана. Ире къачудай велед: хва, руш хтул, птул авачир, амма са гьамбар малжамал,
пул... кIватIнавай жаду къари рекьидайла, адан лешинал ругьани къузгъунрин
луж алтIушайди чиз, Гьажимурад чаяр, хуьрекар ихтибарлу са муьштеридал тапшурмишна, вич
хуьруьз экъечIна. Ада Махлус къаридин гьал мягьледилай мадни чирна. «Иблисдин эхир нефесди
вуч ийидатIа, за кьатIузва...» — фикирна, Гьажимурад, къаридин аскIан кIвалерин рекIинихъ фена.
Ам къешш агалнаваз акуна, Кваса фикирлу хьана: «Аквар гьаларай къузгъунри леш тарашзава...
абур акун тавуртIа, зун пад жеда!» Гьажимурад къавалай атана, гурмагъдив акъвазна. Инай кьве
касдин ван къвезва, амма гъавурда акьазвач. Ашпаз тадиз патахъ кIарар авай гурарай агьадал:
мичIи, ламувилин ял гьатнавай кьурак звичIна. Хатадай, гурарин кIане муканал ацукьнавай чIулав
верч кIвачик акатна, вечре еке «гьарайвурIгьай» къарагъарна. Гьажнмурад оа геренда мичIи са
пиатIе чуьнуьх хьана. КIвалин рак ахъа авуна, анай кьил ттуна, къуьнерихъ аба галай къази Гьарус
экъечIна, инра авай севрен магъараяр хьтин вири тIеквенар чидай гъуьрчехъандин
уьткемвилелди, ада верч кьуралай тIимил кьван экуь муьхциз гьална, бураз кумачир арабадин ван
гвай, агъур рак акьална. Гьа и гъвечIи къалабулухдикай менфят къачуна, Гьажимурад чинебадиз
Гьарус экъечIай кIвализ фена, длакай куьрснавай, куьгьне, тIеквентIеквен хьанвай пердедин
кьулухъ акъвазна. Адаз пердедин тIеквендай, тийижир устIарди машмашдин кIарасдикай
туькIуьрнавай хьтин Махлус къаридин чIулав, еке нерин кIапарилай башламишна дерин ва
сангьисаб авачир кьван куьлуь биришри кIунвай чIуру ччин акуна. Махлус, дугъриданни,
кьибледихъ элкъуьрна къаткурнава. Адак ччан кумани кумачни гьеле Квасадивай кьатIуз хьанач. И
арада верч «дустагъда» секинарна хтай Гьарус, къаридин мукьув ацукьна.
Махлус, Махлус! — Гьарус беденда тагъ ттуна, Iваб авачир къаридин винел агъуз хьана. —
Махлус! ахлус!
За ваз яб гузва, женнет эгьли... яб гузва... — жаду >ари, гьинлайгьанлай ван кумаз, кушкушдал
рахана.
— Гунагьар аф авун патал за вири дуьаяр кIелна... чай дуьаярни за хъийида... Вуна ви веси —
сала ая... Гьарус къаридин ччинал вилер. алаз акъвазна.
— Зи гунагьар аллагьди аф авурай. ТавуртIа... абу I! са пай, Гьарус, ви хиве хьуй... За
дишвгьлияр алдат

| пина, абурукай ваз кIани мес авуна... И харапIаяр
мурдар хьанва... Зун инай акъатайла... Инриз цIай ягъа...
— Астафируллагь! Аетафируллагь! Астафируллаг!.. Вупани Мухлус гьа икI лагь! —
Гьаруса кушкушдал
мищтна, ам ччанда ,кичI аваз кIвалин хурушум ва векъи цлариз килигна.
— Астафируллагь...—Мухлуса нефес дар жедалди и келимаяр тикрар авуна.
— Вуна, за вуганвай пул гьи рекьиз акъудна? Вун ви иман, дуьз лагь!.. — Мухлусай гьайифарни
ажугълувал квай ван акъатна.
Жуьмя мискIиндиз гана...
ЦIуд манат? Амай яхцIур манат?..
Амни за... ваз кIандайвал харжда...
Вун ви иман!.. — Са геренда кисна Мухлусаа юзаз кIан хьана, амма адавай вичин падни
элкъуьриз хьаиач.— Гьарус! Зи кьилик килиг... Аник турба ква... ана пул ава...
Гьарусан ччина са легьзеда бахтлувилин миливал акъвазна, ам хеб алажзавай кугьне кьасаб
хьиз, цуквал ацукьна, дирибашвилечди ада къаридин кьилик квай, алухшулух хкажна, аникай агъур
турба хкудна.
Ам зи уьмуьрдин бегьер я, Гьарус... Ана гьикьван аватIа чидач... Вун ви иман... Зи весисала
це, сур кьул ая...
Ви къарамалар?
Кьу.д ккал, дуыгеяр... данаяр... Ялахъа Яралидив гва... куьлуь малар Ялцугъа Садуллагьав
гва... Абур вахфа я... вун ви иман... вахфа я!..
Мад вуч ава? — къазиди гъиле чарни къелем аваз хабар кьуна.
Гьакьар кумайбур... завай мад абурун тIварар кьаз жезвач... — Мажлусан нефес дар
хьана, ам са ге ренда кисна. — Имандин мичIивал... аллагьди аф тийи дай гунагь кар... жезва,
Гьарус... рехъ гумир...
Ам вуч кар я, Махлус?
•— Къарибан руш... Къашкъадиз физва... Адан бедендаллай хер хашпересди сагъар хъувуна...
Зун мийит Сибирдкз акъIудйз кичIела... Икьван чIавалди киснай... И жъараIгуьнриз рехъ1.гумир. За
вири лагьана.
— Ваз югъур хьуй, женетэгьли!.. — къази Гьаруса эхир нефес акъудай къаридин ччинал
яргъандин пад чIугуна, ам дяведин майданда гъалиб атай пагьливанши уьзагъвилелди, ччанда
суйни гьайбат аваз къарагъи,|, гъиле авай турба абадин кIаникай, чIулунал кутIунн.1, къецел
физвайла, Гьажимурадаам кьуна.
— АкI хьанач, къази Гьарус! —< кичIела руьгь дабан диз атанвай Гьарус катиз алахъна, амма
Гьажимурада ам юзурнач. — Катмир! Жумла жагьан шагьид я! Им къачагъвал туш. Я вун
мейханада зинада авач...
Гьажимурад тирди чир хьайи Гьарус адахъ ччинни члкъуьр тавуна, ял кьунваз, кушкушдал
рахана:
—Иблис! Ви ина вуч карчIал ава?! Гьинай атана?!
— КарчIал авайвили, жумла жагьан шагьид жеда, .чун иниз, къази Гьарус, валай са кIвачин
вилик атана, ипгье, и пердедик чуьнуьх хьана. За куь уьмуьрдин снрер ахъай авур пердедиз
яб гана...
Ваз виридан ван атана?!
Гьич келимани кими тушиз!
Вири акуна?!
Вири, вири!... Иниз касмас къведалди, къази тгумунал кутIуннавай турбада авай пул гьисабна
кIанда... Кухунмир! Жумла жагьан шагьид жеда! Заз пул кIлндач... амма адан кьадар чир хьун
чарасуз герек я!..
— Ваз пулуникай вуч пай ава, мердимазар иблис?! ьеч! инай! Дишегьлидип
мейитдихъай утаимиш ухь!
— Къази Гьарус! Иблисар куьн: атIанал эбеди яз, :|нвайдини вун я! Иблис ви. буба я! Инай
экъечIна,
вун вири дуьньяда русвагь ийида, иниз жумла жаIII шагьид жеда! Муьхцяй экъечIнавайди вич я,
амма Iлалдин рекьин юкьваллай зун беябурзава?! Пул мл эциг, тахьайтIа жумла жагьан шагьид
жеда, за 1 мусурман уьмметдиз, Мегьамедан шариатдиз акси тирди, мутIлакьан, шаксуз чирда,
ахпа элдивдашIлагъ ийиз тада!!
Эхиримжи келимаяр Гьажимурада гьарайдал лажа, ам къецеллай рекГинихъ фена.
Акъваз, акъваз! Я кьейи хва Кваса, акъваз! — а рус кушкушдал рахана, ада Гьажимурад кьуна,
пул и"! турба кьуран ччилел гадарна. — Гьисаб ая!.. Жуп пай «ъачуна, лал хьана аклад!.. Иниз
инсаиар псда!..
Гьажимурада, ажугьлувили дели авуна, ччанда зур
IIш сабурсузвал ттунвай Гьарусан вилик турба ахъай. Iадиз пул ар гъисабаа.
— Кьудкъад манат! — Гьажимурада гьарайна. — Кьудкъапии цIуд, имни виш... Вишни муьжуьд...
И къара пуларни артух... къахчу, къази Гьарус, гила жув ахлад, а.хлад!
Кьазиди рекГиниз в ил ер яна, турба къахчуна, ам лбадик кIапикай чIулунал кутIунна,
Ви пай, Кваса, за акакьарда...
Къазиди рак ахъайна, ам угъри хьиз, кичIезкичIез гьар патаз килигна.

— Къашкъа духтурдикай цуькведилай атъур са келима ви сивяй акъатайтIа, за вун, къази
Гьарус, русвагь ийида, кьин хьуй, жумла жагьан иниз шагьид жеда! Де ахлад! Заз вун акунач...
Къази Махлус къаридин харапIайриз папар ракъурна, вич рикIик гъалаба кваз Гьажимурадан
гуьгъуьниз фена.
«Къекъвераг Кваса малжамалда рикI аваз Махлус къридин кIвализ атанвайди тир, къазиди
фикирна, — адан сивив исятда кIараб вигьин тавуна жедач... тахьайтIа, ада вичиз акурдакай
бегьем къаравили туькIуьрна, зун иблисди хьиз беябурда»...
Чайханадай Гьажимурад са туьквендиз эверна, гужунал туькIуьрнавай, амма къалпвал . малум
жезвай миливал ччина аваз, къазиди вичин ван алишверишчидикай чуьнуьхна хьиз лагьана:
Дадбидад, Кваса, зун беябурмир! — къазиди минетна. — За ви пай пулни гъанва...
Маларни гуда!..
Зун гафунилай дамиш тежедай кас тирди ваз чир жеда, жумла жагьан шагьид я, за, гьеле,
касни я базарда, я хуьре, кIвале маса ганвач. Вунни маса гу дач, къази. Амма вуна за лагьайди
ийида: варавара гьа! Вуна Къашкъа духтурдиз такIанвал ийиз тахьуй! АвуртIа ви вайни гьал
жеда!.. Ам зи стха я!
Башуьсте! Гьажимурад, жуван пай къачу на...
Вав, акъвазрай, къази... Заз пай авач... Вуна заз пай туькIуьрна жеди, амма кфир жадуди
зулумламиш на кьейибурувай къакъуднавайди, зи туьтуьхда акIана амукьда... Жумла жагьан
шагьид я, кIандач, кIандач...
Гьажимурад зегьерлу гъуьлягъдикай хьиз, Гьарусан гъиле авай пулуникай катна хъфена. Бес и
касдиз пул герек тушни? Эхь, гзаф герек я, амма Гьажимурадаз тарашайди кIандач!
Къази Гьарус, фекьияр, инра авай «жерягьар»
Кьашкьадин серенжемри вучиз къарсатмишзаватIа, Гьажимурадаз шаксуз чида. Абуру араара,
докторди кутазвай михьивилинсагъламвилин рекьер касни квачир баябанбур авун мурад яз, чпихъ
авай кьван чиркин уюнрикай, менфят къачузва. Ингье, Гьажимурад вичин камаллувилихъ,
кьатIунрихъ инанмиш яз дустуниз — Ефимоваз манийвал гузвайбурухъ галаз кьуршахар кьун
патал майдандиз экъечIнава. Са сеферда Кьашкьа гзаф дертлу яз кисунин себеб чир хьайила,
Гьажимурад мягьтел амукьна. Доктордиз и кжъуз округдин кьиле акъвазнавай полициядингьампа
Брусилова: «Ругьанияр, авамвал и дагълара чи пачагьлугьдин умудлу даяхар я, абурук хкуьруниз
за рехъ гудач,»—лагьана кьван. Дустунин перишанвили Гьажимурадан рикI тIарна. Гьа йикъалай
Квасади къазидин, фекьийрин, «жерягьрин» «ччан алай чкаяр» ахтармишна, абур чеб вуч метегьар
ятIа халкьдиз чирунин мурад пилик эцигна. Ингье, ам мавгьуматдин чIураллай жанавуррин
гьиллебазвилин, гьарамзадавилин рекьера баят хьанвай «жерягьрин» геле ава. Негь амалар,
къаних нефе, чIулав крар, юзунар докторди къалабулух кутунвай кстахрихъ авайди чизчиз,
Гьажимурад абурун астIар пад винел ийиз алахънава. «Угърудиз угъри!» лагьайла цIай кьада, —
фикир авуна хиялди тухвай Гьажимурада, — ада, гьеле кIулал тарашай гьамбарханадин ругни,
хуьшреканар аламаз, субутдай делилар авачир вун беябурда, вакай буьгьтенчи ийида... Лмма
чуьнуьхдайла авур фендигарвал, чуьнуьхайди алай чкайрин тIвар кьун бес я: угъри рикI акъатна
рскьидач, амма адаз кыиникьив барабар азаб гуда, ам кисда, лал жеда, ахпа ам чуьнуьхайди вахъ
галаз пай мм из гьазур я. Ада минет, дадбидад ийида, ви вири мурадар, метлебар, тIалабунар
элбаэл тамамариз вичин 11.азурвал малумда. Са гафунал ам ви лукI я...».
Къе Гьажимурад, Николаян са къеледа авай кьушунри рей гуз тунвай къудратлу пагьливан
кьван шад м.Зарафат туш: къедлай кьулухъ округдин ругьанийрин кьил къази Гьарусан ччан алай
чIулав лекейрал Ква| адин тупIар ала. КIанивал тавуртIа, Гьажимурада и чIулав лекейрал тупIар
илисда, а вахтунда къази элдин пилик, алчахвялер дуьздал акъатай жасус хьиз ярх жеда.
Гьажимурада вичиз къе акурди, вичи яб гайиди вири Ефимоваз лугьудай. Гьайиф, гьайиф, ам
яргъа ава! Квасадивай акъваз хьанач, ам Хинез хъфидай итимдихъ къекъвена, ингье, исятда
доктордиз чар кхьидай касдин кIвалихъ фена. Ихьтин кас Панагь хьана. Юристди Кваса душман
хьиз кьабулна, адан саламдизни жаваб тагана атайдаз далу гана ацукьна.
— За авур зарафатдикай, Панагь, гьеле, бендедиз хабар авач, иниз жумла жагьан шагьид
я, — лагьана ашпазди кIвале вилер къекъуьрна, и «Кьуьзуь субай дин» гьал ахтармишна. Ина
кьилерал «ичер» алай кьа кьан кровать акъвазнава. Цла еке, амма гьафтедин руг алай буйдин
гуьзгуь ава. Кроватдаллай месер дуьз тахвуна, йикъар алатнавай. Столдал кьуранвай фан,
якIун кIусар, патар тIуьнвай са шумуд ич, куьлуь авунвай чичIекар ала. Столдин кIаник
чехирдин бутыл каяр къайдасуз гьалда гадарнава.
Панагьай хейлин вахтунда ван акъатнач. Эхир Гьажимурада пенжер ахъайна, эхтилат
давамарна.
— Вун чайханайриз хквезмач эхир? Вири рикIелай алудна тур, Панагь. Зун галачирла, жумла
жагьан шагьид я, вун дарих жеда... Яда, Квасадикай хъел къведани? Чун исятдилай туьхкIвенва!
Ма зи гъил! Ччан жуван, ччан жуванди! Ччарадакай дад авач!
Гьажимурада Панагьав гъил вугуда.
— Дьявол я вун, Кваса, халис дьявол я!.. — ла гьана Панагьа ччин чIуру яз Гьажимурадан
гъил кьу на. — Мад вуч хьана, ийидай зарафат, къаравили ава жеди, дьявол?
•— Ваъ, ваъ! Вуна заз исятда чар кхьихь!
— Низ я!
— Исятда ваз чир жеда...
— Кьил тIазва...

—Исятда туькIуьрда! — Квасади жибиндай хъзадай затI, юкьва якIун кIус авай, са гъил кьван фу
акъудна.
— Ви кьилин ван заз базардал атана. Ана ттум ттумуниз яна, къармахри ччил чализ, кьве
жанавур ацукьна, кьведани къув язава...
— Вун гьахъ я, дьявол, гьахъ я... — чехир акурла Панагьан гуьгьуьл ахъа хьана мили
хъверна хьиз, ку мазкумаз кьве истикан хъвана, ам чар кхьиз ацукьна.
Са шумуд Югь идалай вилик, Панагь арзачи яз Прусилован кьилив фена. «Чайчи Гьажимурада
гъиле глпур аваз зал гьужум авуна, арада итимар гьатна кьун хъувуна...» — лагьана тапарар
туькIуьрна. Амма «гапур» кьатI галачирди хьуникай, юристди вичвичелай фейдикай, вич ашпаздиз
буржлу хьуникай келимани авунач. Инал Панагьа Ефимованни Гьажимурадан дуствиликай
суьгьбет авуна, абуру кIан хьайи и>алатда, никай хьайитIави зарафатар авуна, хъуьруьнаруналди
йикъар акъудзавайди тестикь авуна.
Брусилова Панагьан ажугълувиликай менфят къачуна, ам гьа и йикъалай: «Чайханада кIватI
жез чкIизиай гиманлу ксарин ва халкьдихъ акахьнавай Ефимован гуьгъуьна ттуна. Брусилова
Гьажимурадахъ галаз туьхкIуьн, Ефимовахъ, адан амай дустарихъ галаз лап хъсан алакъада
хьунухь Панагьал кIевелай тапшурмишна. И кьиляй, «вуна вун жумарт яз къалура!» лагьана
полициядин полковникди, «вири квез кIенип.IЛ ийида, жанаби начальник!» — лагьана хуруз гъил
яна, икрам авур Панагьан гъута пулунин векьрекьарзавай чарар ттунай. Начальникди Панагь рекье
хутадайла адаз, «Зи гъилин ачухвал валай аслу жеда» — лагьанай.
Ингье, межлисдин къизгъин вахтунда, Салманан кIвализ са дагъви атана, ада Ефимов хабар
кьуна, адав чайчи Гьажимурадан тIварунихъай чар вахкана.
Ефимовак къалабулух акатна. Адан* рикIе гьа гьалатда вилерал накъвар алай Алван гьатна,
тадиз чар аладарна, ам кIелна:
«Гьуьрметлу духтур стха!
Жумла жагьан шагьид я! Ви гзаф кIени, чIехи диде, Мухлус къари вичин вири мажузатарни
кереметар, мелII.амарни жадувилер гваз и дуьньядикай хъел атана. а дуьньядиз катна. Вичиз
хъсан сят хьуй! Ада вич реидайла, аламатрив ацIанвай вичин харапIайриз цIай ьун веси авуна
лугьузва!? Себеб чидай касни авач... Хажалатди вун къарсур тавурай! Рекьер хаталубур . За
исятда чи жерягьрин диде ччилерик рекье твада. и патахъайни са цIийи перцеллай накьвар за
адан рал вигьидайдахъ кIевелай инанмиш хьухь! /Iс вун сагърай. Ни стха Гьажимурад»
Чар кIелна Ефимова тух жедалди хъуьруьнар аву» на, ахпа лагьана:
— МичIивилин мад са харапIа чкIана... Им гуьзел кар хьана!
ХХIIкьил
ГИРВЕДАЛ
Зул хъсан атайла, доктор, — лагьана Салмана дагъдин векьерал акьалтуникумаз вичин
балкIан Ефи мов алай балкIандив агудна, — дагълар гзаф жумарт жеда...
А жумартлувал заз чидай жумартлувал я, — док тор лезгидал рахана.—И къудратлу
дагъларини дагьарри, цIарари анжах ччандилай гъил къачузалакь дай игитвал авай рухвайриз
жумартлувилин тIям къа лурда, Салман стха. Абуруз чпин девлетар багьа я. И аквазвай тик
кьутIалдай винел экъечIун, атIа чарху кай фин, ахпа кьуьзуь живедин маргъалар фена, дегь
заманадин харапIаяр хьана чкIизвай къванерин гьам бардай суван яцар гъуьрч авун, анжах
игит касдин кар я! Игитриз и дагълара фу ава. Гьавиляй куьн, дагъвияр, саки вири
ччандилай гъил къачуз алакьдай игитарни я!
— Гъуьрч авун, Антон стха, четин кар туш хьи, адаз вуч игитвал кIанда кьван?!
Ваз вуч ава кьван стха, вун дагълара вердиш я. И дагълар, суван яцар такур инсанар мягьтел
хьана амукьда.
Ангье, доктор, къаравул яцар аквазва... — Сал мана гъил туькIуьрна, гьеле яргъа авай
дагъдилай ца вуз хкаж хьанвай, ятахдин къав хьтин са тепедал алай зурба крчари агъур авунвай
кьилер гьар патахъ юзу риз санал акъвазнавай гьайванар къалурна. — Абур зун чпин рекьел
къведалди анлай юзадач. Ваз и йифиз дагъларин дем къалурун зи рикIе гьатнавай, духтур. Кеф
ина ава, стха!
Ам вуч дем я, Салман?
— Тамашачи жедалди, вуна хабар кьамир стха.
Салмана алатай йифиз дагъвийрикай, суван яцаринни чIурун цIегьерин суьруьйрикай, са
жигъирдал чинеба туькIуьрнавай вичин кумадикай, анра авай дармай тир пифин кьачIарикай,
ялтан кIарасрикай авур суьгьбет доктордиз лап бегенмиш хьана. Ада исятда •халис дагъвидин
парталар алукIнава: кьилел кIук аиачир чал бапIах, кIвачерал гуьзел рангарин нехишар акъуднавай
сусан «сандухар хьтин» туькIвей кемер ала. БалкIандин пурарихъ кIурт ва япунжи кутIуннава. Абур
дагъда кьиле фидай демина гзаф герек затIар и. Доктордив кьатI атIанвай винтовка вуганва. Адан
гьибеда недайхъвадай затIарилай гъейрй, кIвачериз ядай къармахар, чIарчIин яргъи еб ава. И бур
вири дагълара чарасуз герек затIар я.
— Исятда, Салман, чун и гуьзел вирерикайни раха дачни? — докторди хкетрик тсвай хьтин,
рагъул чIурал алай кьве вир къалурна.
— Ваъ, духтур. Чун югъ кумаз чи кумадик ацукьун шартI я. Чна балкIанризни саламат чка
жугъурун ла.шм я. Вирикай, ахпа атIа, чна рекье ттур бубайрин чкIанвай куьгьне кIвалерикай
суьгьбет ийидай вахт къведа, стха.
— Рази я, — лагьана доктор, рагъул ранг къачунвай Iлгъдин векьерай кьилер маргъалри

кьунвай дагълар 1 алай еке кьве в,ирин, вилини лацу ятарал вилер алаз ишелди фена.
Югъ нисинрилай алатнава, гьава гзаф хушди я.
Салманни Антон, кIане тIимил кьван элциф яд авай
црин са дередай винел физва. Абуру и яд гагь чпин
чапла пата, гагьни эрчIи пата таз хьана. Дереда лап
кьилел куьрсай эйбежер чархар, дагьарар ава. Чарха
рикай садан «гьаятдал» зурба са севрени адан йис бе
|,ем тахьанвай кьве шарагди, са ккуьникайни къайгъу
I.ун тавуна, ччанара рагъ ттуна, мукьуфвилелди
квазвай чкаяр чухвазва. Абур гъуьрчехъандиз акуна,
!.а гъилин ишара авуна доктордизни къалурна.
Дереда азайбур север алай чархун кIаникай фин лайм я.
Абуру чал къванер гьалчда гьа! — доктор сифте русдал рахана, ахпа вичин дуст Салманаз и
чIал те ирди рикIел хтана лезгидал давамарна. — Абур винел, VII кIаник... чун хаталу рекье ава,
къван гадарда...
Вун килигаз хьухь духтур... Исятда абур чуьнуьх ьижеда. Абуруз чпин магъара авай чка, чаз
акун зер гли хуш кар туш. А север ина заз пуд сеферда акуна. Iпик хкIун тавурла севре инсандиз
гьич вилни ядач.
— Квахьпа хъфена! — доктор север алаз хьайи чархал вилер аламаз рахана. — Чаз са вил яна
катна.
Доктрин Салман севрен магъара авай чархун кIаИIIк.и"! фона.
Лна магъара авайтIа, Салман стха, инал, адан кIаппк кIарабар, келлеяр... баят жедай...
ЛкI хьайила, духтур, ам сев тахьун лазим я хьи. Сопор, Антон стха, кьил саламат ийидайла,
эвелниэвел «шин фендигарвилихъ, ахпа къуватдихъ: сарарихъни къармахрихъ инанмиш я. Гьич са
севрени вичин магъарадин мукьварив кьур гъуьрчекай амукьай кIарабар тадач. Абур кучудда,
тахьайтIа, тухвана лап яргъариз гадарда. И севре вичин «гьаятдал» алай кIарабар са сеферда
гадардайла заз акуна. Ада кIарабар, ингье, гьа и дереда селди пехъивал ийидайла, гьа гьадан
юкьваз гадарна. Хатадай къерехдал аламукьай кIарабарни келлеяр, анихъай эвичIна атана, селдиз
хъивегьна. Ингье, атIана лекьерин муг ава. Лекьер чпин луварихъ, муг алай, рехъ авачир
дагьардиз инанмиш я.
Чархун синерал пуд лекь ацукьнава. Гьаларай вири динж тир. Къе мад абур юзан хъийидач.
Дереда балкIанрин кIвачери ванер акъудайла, анжах тIимил кьван кьилер юзурна, абур агъадал
килигна хьиз секин хъхьана.
— Ингье, доктор... Абуру къе гьарда са свал тIуьна. ацукьнава.
Мукан кIаник цIакулар аламай лувар чкIанвай. ""*" — Лекьерин «чанах» чуьхуьдайбурни къе тух
я, духтур. И кIарабар жакьваз, сикIер, къузгъунар, пехъер... атун лазим тир. Белки, гьабурни атана
хъфена жеди. Духтур, заз дарманар аквазва, ихтияр гайитIа са гьибеда авайбур кIватIда.
Вучар я, гьинва!?
Пифин кьачIар аквазва заз, атIа шимеда абурун сан гьисаб авач. Анаг дарманрин мяден я.
Заз абурун пешер, кьачIар, дувулар, ранг... вири акуна кIанда.
Доктор балкIандилай эвичIна. Хазинадал фидай ашкъидал, ам пифин кьуру кьачIарин «рукваз»
гьахьна цуквал ацукьна, дагълуйрин арада гьуьрметлу дар манар тирвекьериз хейлин. килигна.
— И дарман векьерикай дагъвийри хийир къачуникай суьгьбет авун лазим я, Салман, — доктор
пифин кьачIар дибдай акъудиз, абур гъиле шуткьуниз, винеллай къариба, амма хуш ни галай
алкIидай затI са пикIиниз кIватIзавай Салманан кIвалахдиз килигна.
— А суьгьбет за ийида, духтур, амма исятда чна кумадиз финин фикир рикIелаи алуд тавун
лазим я.
Салмана зирингвилел кIвалахна, са геренда еке са пикI пифдай ацIурна, адан сивик
тIушуннавай цIегьрен хам кутIунна, гьибедиз хъивегьна.
Докторни гъуьрчехъан, гьеле, югь~аламаз сувун яцарин рикI алай маканар тир дагъларин кIаник
квай яйлахрин аIрада авай кьве кьил гьяркьуь, юкь дар, кьакьан муьгъв хьтин акъвазнавай
гирведал хкаж хьана. Инал виш йис инлай вилик эцигнавай къванерин кумадиз ?. гьахьна. Ина
кIвачел къарагъайла, .аквадай пуд тIеквен—дакIар ттунва. Абур гьар сад са патахъ элкъвезва.
Кумадин вири цлар чархукай къупармишнавай зурба къванер тир. Ина са кьадар гичин къапар
хьумурдин чапак, хейлин цIивинар ва маса затIар ава. Кумадин къавук кьекьел тIваларикай
туькIуьрнавай шишер, сив кIеви са гъвечIи кIарасдин къапуна авай кьел, кьерцIин над алчударна
чахмах, адан къванер ва къав кутунва. Кумадин муртIа жгъа векьерин са кIунчI ава. Абур анлай
хилер алаз хкаж жезвай гумадин рехи спелар хьиз аквазва. Кумада авай саса затIуниз къедим
замападин хазинадай жгъанвай къиметлу затIариз хьиз килигай доктор, жгъа векьерин кIунчI
акурла, милиз хъуьрена. Докторди жгъа векьерин кIунчI къачуна.
Им Салман, вуна аялрлз, я гуьзгуьдин кьилелай кутун патал сусаз кIватIна, рикIелаи
алатна амукь хьана, яни?
Ваъ, доктор. Абуру заз и кумада акъвазун хийир лу яни тушни, зи гъиле гъуьрч гьатдани
гьатдачни къалурзава.
— Жеч, я стха!
— ГьакI я, стха. Исятда вун гъавурда акьада. Салмана жгъа векьерин кIунчI, са
тIвалунал

акьалжна, кумадин са дакIардай къецел акъудна.
Исятда дагълар, инра лугьудайвал, япар хкажна киспа яб гуз акъвазна. Вансес квач, гар авани
авачни кьатIуз ,хьун четин я. Амма Салмана къецел акъудай кIунчIуна авай векьин яргъи,
сангьисаб авачир кьван ва
гьисс авуниз артух тир жгъаяр исятда авачиз аквадай гару юзурна, абурун яргъи, туьк алай
хьтин «чIурар» са патахъ ялна.
Гар, духтур, гьи патахъай ава?
Гар, ауст кас Салман, суван яцар авай дагьдай чун галайвал юзазва.— Антон, вилер жгъа
векьерин туьк алай гъаларал алаз хъуьрена. — Абур гъуьрчехъандин кумекчияр я!
Куьмекчияр я, стха. Дагьлара ихьтин секин вах тара абуру чаз бегьем къуллугъ ийизва.
Гьавадихъ са тIимил кьванни гьерекат квачиз жедач. Гзаф вахтара а гьерекатди чи хийирдиз
кIвалахзавани, тахьайтIа зарар диз, ваз чир жедач, гьа и жгъаяр ахьтин вахтара чаз ге рек жезва.
— Дагълариз исятда чакай хабар авач, яни?
— Авач, вири гьайванар анра секин я. Абур гар далуда аваз атана гьа и хивелай — муькъвелай,
агъа яйлахдин тIулаIралфидайвал я. Чна абуруз бегъемтамашаяр ийида. Садкьвед хкяна гваз
хъфида.
— Вири вичин нубатдай къведа. Вуна, стха заз пификай эхтилат ая, зи рикIи кьарай
кьазвач.
—< Бубадиз регьмет! Гьа и арада за ваз дарманрикай эхтилат ийидай. За са кьиса ахъайда,
ада, ваз пификай хейлин сирер ачухда...
Инал Салмана са дагъвидин кьилел атай дуьшуьшдикай суыьбет авуна. Ам гъуьрчехъан яз,
далда кьуна ацукьнавайла, вилик квай пифин кьачIарин куллухдал хирер алай, жендекдай иви
авахьзавай зурба са сев атана. Ада и кьачIарин арадиз гьахьна, инсанди хьиз, тапасрив кьаз ялиз,
абур акъудна, и набататрин дибдихъ галай шабалутдин ранг алай, кьаруш хьтин жими затI вичин
хирерал алтадна. Гъуьрчехъандиз инал пиф хкIурла, севрен хирераи авахьзавай иви акъвазайди
акуна. Гьа и юкъуз сев мад кьве сеферда пифин кьачIарин кIапIалриз атана. Гьа икI сев са шумуд
юкъуз иниз къвез, пифин мелгьям ччандал алтадиз хъфена.
— Гьа заманайрилай къедалди, — лагьана Салмана пиIкГена авай пифин.кьаруш«ъалурна,
— и дарман, чна дагъвийри дагълара, рекьера чи чантадай кими ийиз вач. Идакай яд авуна
хъвада, и дарман хирез яда, дуьд гъвердик кутуна, тIазвай чкаяр тIушунда, идан ял ку тада. Къай
фейила, и дармандикай еке куьмек ава. Къе нен, рикIин азарриз пиф дарман я.
— АкI ятIа, Салман стха, ам Китайдин халкьди дегь заманайрилай инихъ ишлемищзавай гзаф
багьа,дарма
нар тир женшендин дувулар кьван хъсан затI я. За пифии гьунарлувал азарлуйрал бегьем
ахтармишда. Аллагьди гурай, и затI хъсан дарман хьайитIа, за ам ви кIвачерихъ яда. А вахтунда ви
тIвар вири заманайрин несилри кьада. Им—гъвечIи кар туш, Салман!
— Духтур!—Салман кушкушдал рахана, ада. Анто, нан къуьнел гъил эцигна, дагъдин руг хкаж
хьайи, са хур къалурна.—Яцар агъадал эвичIзава.
Гуьгъуьна руквадин кIапIал аваз суван яцарин еке са нехир явашяваш, амма мукъаятдиз
агъадал къвезва.Нехирдикай хейлин вилик са шумуд гьайван ква. Гьа ихьтин аралу яз физвай
гьайванар нехирдин къвалерални ала. Абур гуьгъуьнани ава. Виридалай вилик физ, акъваэиз с а
яц лева. Салман и мукыаят «кьушундин» вири еришдин Iгъавурда ава.
— Нехирдин гьар патахъ, Антон стха, къаравул яцар акъвазнава. Абурун мукъаятвили нехир
саламат ийида. Къаравулр,ин вилерни япар дагъларал ала. Абурун нер ри исятда гьава
тарашзава. Эгер адак къариба ял кваз хьайитIа, ни атай гьайванди нерай «уьфт» яда.Иле
гьзеда гьайванри вирида кьилер хкажна «уьфт» ягъай къаравул яцарлай вилер алуддач. Яцариз
вагьши гьай вандин, я инсандин ял атун хьайитIа, ам катда, вири нехирни гьадан гуьгъуьниз
саламат патахъ катда.
— Сад виридалай лап вилик ква ман?
Ам, стха, и нехирдин «ковхва» я, кьилкьунвай яц я. Суван яцарихъ, чIурун цIегьерихъ чпин
«къанунар», «адетар» ава. АкI тахьайтIа, и туьзел гьайванар вагь шийри: жанавурри, севери,
машахри фадлай тахьай мисал авунвай. Рехъди фидайла, чIур недайла, ял ядай ла, яд
хъвадайла, и гьайванрин нехирарни еуьруьяр къаравул яцари мукъаятвилелди хуьда. ЦIегьер
хаталу вилик квайла, я бирдан хаталувал малум хьана, катиз тахьайла, яцари санлай вагьши
гьайванрал гьужум ийида...
Салман, яцар атана акакьзава! — кушкушдал ра хана, Ефимова шадвилер авуна.—Им,дадаш,
дуьньяда гьич са гьайванханадани жугъун тийидай тамаша я!
. — КIамай кьван тамашар ая, духтур! Заз вавай гьич са гьахъни кIандач, — Салман хъуьрена.
— Ина шабаш кIватIдай Квасани авач...
"
ХХIIIкьил ДАГЪЛАРИН ДЕМ
Гьелё югъ няни хьанвачир. Дагъларин далудихъ хъивегьнавай ракъини цава авай ва
дагълараллай лацу цифер рангар янаIбезетмишна. Абурун экв дагъларал аватна,_инра авай кьван
лацу затIари жегьре ранг къачуна. Салаватдин, Мулкамутдин дереяр инлай элячIна, Закатала
галай патахъ «миргин гъерер», эйбежер шикилрин хшраканар къвез агъадал фена. "Абуру кьакьан
цава хейлин гужлу гар авайди тестикьзава, *" гьамбардай хьиз агъур затI гваз, агъурагъур лув гана
са лекь цавуз экъечIна. Вагьши бегьем цавуз хкаж хьана, ада са патахъ лув гайила, гъуьрч гвайди
лувар кIватIна виняй къван хьана атай маса лекьре яна. Туькдин хъуьцуйган эчIирай хьиз цав

цIакулрай ацIана. Са легьзеда лекьери садасад кьуна, абур цавай вигьизвай куьгьне яргъандин
патар хьиз зарбуналди агъуз атана. Лекьерикай рагъул са затI хкатна, ам агъадал, дередиз аватна.
Лувар квай вагьшийри кьведани, чпи/чеб агъа дередиз кьилихъди гадарна.
— Гъуьрч гьидаз гьатнатIа? — фикирлу яз Салман рахана. — Абуру исятда хурушум
жедалди ккIунарда, ахпа буьркьуьбур хьиз, са чархал ацукьда. Гъуьрч къе йифиз жанавурдиз, я
сикIрез жеда...
— Ваз, Салман стха, вагьшийрин кьилел къведай дуьщуьшар виликамаз чида хьи!
— Уьмуьр дагълара, чIурара, вацIара, тамара акъатзава, духтур. Вагьшийрин, къушарин
къилихар, алакьунар, еришар, рангар, ванер чир тахьайтIа, гъуьрчехъандин чанта гьамиша буш
жеда...
— Ваз тIебиат хъсандиз чида, Салман! Вал за бегьем пехилвал ийизва.
— Ам чир хьунухь, духтур стха, чи фу я. — Яцар аквазвач хьи!
— Абур исятда, атIа кIамуз эвичIна. Анай яд хъваз иа. Чи «муькъвелаи» абур фида хьи фида!
ТIекйендай къецел вил ягъай доктордиз лап мукьп.IЛ суван яцар акуна.
— Ви яцар атанва, стха, — доктор кушкушдал ра
Къецел гьеле мичГи хьанвач. Цаваллай цифери хъипини жегьре рангар дагъларал ракъурзама.
Яцар кIеретIкIеретI хьана, зурба чепкьан къванерал хкаж хьана, абур са затI тарашзавай хьиз
алахънава.
Абуру вучзава, Салман? —докторди хабар кьуна.
Дарман незва, духтур. — Ам вуч дарман я?!
Кьел.
— Кьел анал эцигайди вуж я?
Зунх я, доктор. Вуна гьа исятда «ви яцар атана»— лагьанани?
Лагьана. Абур ви яцар язни я.
За, духтур стха, яцариз къуллугъни ийизва. Са шумуд югъ инлай вилик за инал са хейлин
къванцин кьел гъана, аквар гьаларай ам тIимил хьана. И йикъа ра чи яцари кеф чIугвадайвал я. За
кьел гъаначиртIа, абур яргъаз, Азербайжандин шурлухдиз фидай. Пака махъ мад кьел гъидайвал
я. За яцариз эвердайвал ваз аквада.
Агъур, яцIу крчар алай кьилер хкажна, абур дамах кьуна, инал кьел недайлани къаравул яцари
мукъаятвал ийизВЭ. Са кIеретI яцар кумадин лап мукьвал атана. Салмана доктордин япал кIуф
эцигна лагьана:
Духтур, ибурукай бегенмишди яхъ!
Завайи гуьзел икъудратлу гьайванрал, Салман, гъил хкаж жедач, валлагь жедач!
ЯтIа, зун килигин...
,— Акъваз, я стха! Чна тамашар ийин.
Къаравул яцарикай кума галай патахъ атайда аквазакваз гъалаба къачуна, ада нер цавал кьуна
ни чIугуна, ахпа вилик кIвачер нубатнубатдал ччиле эцягъна. Гьа и арада доктордиз хабарни
тахьана Салмана са тфенг яна. Яцар лувар квайбур хьиз, садсада акьазвай крчари акъудзавай
«къупакъупдин» ван кьилеллаз, нерай уьфтер ягъиз, вилик акатай къаравул яцарин гуьгъуьналлаз
катна.
— Гьайиф, катна!—Доктордай гьарай акъатна.
— Чаз бес кьадар амазма, доктор! Ам мад юзун хъийидач!
Доктор дагъларин тик кьутIалрай винел катай суван яцариз мягьтелвилелди килигиз амайла,
Салмана а патал хьиз, ярх хьана аламай кьве яшара авай яц тукIуна. Ам, гьеле, акьван еке
хьанвачир, ятIани инра
у; тупIувтупIув, дабан йлисна ацукьарнавай хьиз, якIуни пиди хранва.
— Доктор, инал ашукь Абдуллагьни кIандай! — Салмана яцран кьил галамачир
жендек кумадин ви лик эцигна. — Адаз якъин вири вилералди аквадай.Сад ава халкьдин сиви
лугьун, садни ава жуваз акун. Жуваз акун кеф я!
Салмана, са вилиз акуна, муькуьдаз ахквадалди яцран хам хутIунна, жендек кумадин къвенерин
арада пуна кIеви авунвай лашунихъ вегьена, адан къенер пкъудна.
Жендек михьна,адан ширинширин чкайрилай якIар пIана, абур чапакдиз вегьена, Салман яд
агъиз булахIал фена.
Докторди мичIи хьанвай кумада са гъвечIи ракьун лампа куькIуьрна, ам къванцин кьацIал
акъвазариа. Кумадин къав экуь хьана. Анкай, кьве къванцин а.рачай Ефимоваз са къаргъудин кьатI
гьатна. Им пуд тIекиен авай кфил хьтинди я. Аник эферар, хъипи истивут цуьквер, сумах авай
кисени ква.
Доктор кумадин гьар патаз килигна, эхирни къецел жъечIна фикиррик акатна. «Инра гьинал вун
акъвазайтIани, гьинай вун фейитIани къариба, руьгь пиянардай квфииин—сирлу крар дуышуыш
жезва... Пагъ, дагълар, куьн магьир устIаррин романрин ччинар хьиз романтикадив ацIанва .хьи!
«Дагъларин дем, гьеле, гила башламишзава»—лагьайди вуч я?! Бес шарагар галай сев, пифин
кьачIар авай хур, суван яцар, янавай гъуьрч и кума, ина авай затIар, зи дуст Салман вични... Абур
вири къудратлу дагъларин деминикай хъсан, рикIелай фин тийидай кIусар я! Зи стха
гъуьрчехъанди вичин рикI зи капал вегьена, гила ада вич ашкъи гьавалу авунвай хайи дагълар,
абурун тай авачир тIебиат къалурзава... Стхади стхадиз вич кквел шад ятIа, вичин Iакьатдин булах
гьикьван жумартди ятIа къалурзава. II кас зи багьа Алванан рикIин са пай хьиз заз хуш я! Лбурухъ
кьведахъни ччандилайни гъил къачуна, заз гьуьрмет ийидай къастар ава. Ибур са вацIун яд

хъваннай дагъвияр я... Алван, Алван! Яраб завай ваз бегьем \ ьсанвилер жедатIа, ччан кесиб руш,
ччан кесиб Алван!..
— Яд туш им стха, бахт я! Яд туш им гуьзел уьмуьр |! — лугьузлугьуз Салман стIал
алахьзавай гичинда
й&ай яд, са хъуьчIуьк квай цГамар, кЪачIарйн кьуру танар гваз хтана.
— Са кьве хъупI ая, гьа!
Ефимоваз и арада яд кIанзавай. Мад ина садкьве хъупI хьанач — тух жедалди къайи яд
хъвана.
Имни, доктор, вири азарар алуддай гьунарар авай булахдин яд я! И цик са сеферда
экечIайди уьмуьр амай кьван а барнаван булахди пияла гаявай — адан гьахъ ашукь я! За исятда
жуважув гьа булахдик ку туна хтанвайди я, ккуьз лагьайтIа, зун адан гьахъ ашукь я! Зун
адан есир я!
Ччан духтур, са касди и булахдин яд хъваз хьа йитIа, а кас рекьизмайди туш, валлагь туш! Адаз
вичин
. уьмуьрда, тIал тIал я, гьеле кьилиз «самни ягъун» чир жедач гьа! Кпулар... бедендин вири
тIалар тахьай мисал ийида!
Салманан гьерекатрвни гафари доктор сифте мягьтел авуна, ахпа ам вични ашкъи гьавалу
хьана, къугьваз, хъуьрез кIанз, беден хуш гьал кьезил хьана къарагъна. Мад яд хъвана, Ефимов
хъуьрена.
— Им вуч аламат я! — хабар кьуна Ефимова, Сал ман къужахламишна.—Дугъриданни им яд
туш, халис чехир я! Ина аквазакваз итимдин кефияр куьк ийиз ва!.. И булахдин цик, дуст кас,
радий ква! Ам, цик итим диз лазим доза кваз хьайила, еке дарман затI я...
— Доктор стха, дагъларин дем башламишзава!
— Ам, стха, фадлай башламиш хьанва.
— ЯтIа, чна ам лайихлудаказ давамарда!
Пакамахъ вуна заз чи дарман булах къалур дани?
Къалурда... За вун зи дагъларин дем къалуриз гъанва. Гьа ихьтин яд «ЯхцIур йикъан булах»
лугьуз Игъиррин чIурални ал!а, доктор.
А булахдал зун фена, стха. Вуна дуьз лагьана. А булахни радий квайди я. Ада кпулар, подагра,
ради кулит... сагъарда.
Йиф гзаф секйндиз башламиш хьана. Кумада кузвай цIун «пекьрекьрилай» гъейри инра авай
вансес авачир.
Доктор са геренда къецел экъечIна, гьар патаз: гъетер алай михьи цавуз, чIулав хьана ччилин
кIаниз фенвай дерейриз, кьилел хкаж хьана атIугъна акьвазна
Ван кьакьан кукIушриз килигна. Элкъвена хкведайла, даз са шумуд цIун техвер хьтин затIар
акуна, хтана Салманаз эхтилат авуна.
— Пагьгьо, духтур! — Салман хъуьрена. — Зи ку адай экв акурла инра авай лутупуту,
гьеле къача ръар шад жезIва гьа...
\ — Абур вужар я?
Абур: сикIер, цуцIулар, север, жанавурар я...
Жеч, я стха!?
Инанмиш хьухь гьакI я. Абур зи кумадай экв IКурла, чIугуна, инрихъ къведа. ТукIур
гьайвандин [Ьил, къенер гьатзава. Адалай гъейри, чун алай и чарх гирве, муьгъв гьабурузни
далдаяр квай, яцарин, цIе Ьерин фвнхтун гзаф авай уьлчуь тирди чида.
Са йис яш хьанвай яцран, кишмишдай хьиз экв аватIавай таза якIун кIусар цIивиндин цIай
галукьнамазни (рана. Кумада сивиз цIаран яд гъидай кабабдин атир Ьатна.
„ — А вягьшияр, Салман, и кабабдин ниэдал къзезкайбур я!—докторди иштагьлувилелди
хъверна якнез ЬпIламишна.
Кумада гъвечIи нехишар алай, гьяркьуьвиле са 0>кIв авай ягьлух вилик экIягъна, дагъларин
деминик !Квайбур фу нез эгечIна. И суфра екеди тушир, амма денлетлуди хьана. Идал таза
кабабар, чехирар, атирлу ВIкьер, цуьквер, лавашдин фар, ниси, къаймах, какаяр ала. Са арадилай
чапакда ругунвай, атирлу якIун шурПаии кьве бадида аваз суфрадал атана.
Геждалди тIуынар, хъунар, дагъларин уымуьрдикай, «бурун деминикай суьгьбетар авуна, урус
докторнилезги гъуьрчехъан, чубан стхаяр хьиз далудалудиз яна, рикIср сад яз, нефесар
какадарна, кьакьан дагъда ксана.
йифиз гирведилай гьар патахъ физ хьайи вагьши П.айванри абур ахварикай кудна, ятIани,
динжвал къачун бегьемди хьана.
Экуьнахъ кьве дустни санал ахварай аватна.
— Гила, стха Антон, за зи «гьаваяр» яда, — Салман кфнл гваз къецел экъечIна:
«фифифафафа...» —ван цслди са шумуд бенд тикрар ийиз кфилдин ван дагъла ри.ч чукIурна,
хтана кумадик ацукьна.
Гьа гала, кьилихъ галай кьакьан дагъларин кукIва ри! ракъинин нурар яна. Дагъда серии
къекъвезва. Гьинлайгьанлай лув гана катзавай свалари акъудзавай къариба уьфтерин ванерни
ква. Дереда, «пи... пи... пи...» ийиз тек сануькIре зулун пакамахъ вичивич малумарзава. Ам чи
дагълара хъуьтIуьзни амукьдай лелик я. Ам дагълара гзаф живер, аязар хьана, ангар кIеви яз
недай затI гьат тавурла, инсанрин мукьув—хуьрериз, ятахрал къведа. Дагълар ахъа хьун кумаз —
живер, аязар алатайла, вичин ватанриз хъфида. Лелик хуьруьз атанвай вахт дагъларин лап кIеви

—живерайни мекьерай ацIанвай вахт я. Ихьтинйикъара, гъуьрчехъанар дагълариз фидач, вучиз
лагьайтIа яцар, цIегьер — абурухъ галаз амай вагьшияр агъанриз — азербайжан патан гуьне
дагълариз, чуьллериз эвичIна жеда.
Кумадик квайбуру, гьарда сакьекьелин тIвалунихъ кабабар чрадай якIар акална, къецелай
«къупакъуп»дин ванер акъатна. КилигайтIа, ина авайди бегьем тарашун я. Кьел недай сувар
башламишайла, и гьайванри кIеви законни чIурна — яцарни цIегьер какахьнава.
Йсятда зи суьруьда, доктор, тIимил аватIа, пуд виш гьайван ава! — Салман хъуьрена. —
Абурукай тIи мил пай яцар я, гзафпайни цIегьер. Иниккъад йисалай алатна уьмуьр хьанвай
кьуьзек яцарни цIегьер ква. Гьа и йикъара за абур хутахна хуьруьн кесибкуьсуьб риз пайда.
ТахьайтIа, а кьуьзекар вагьшийри кьуна чпиз неда.
ЧIехи гьайванар ибурун арада гзаф авани? — докторди вилер чIурун гуьзел гьайванрилай
алуд таву на хьиз, хабар кьуна.
Абур, доктор, са къад, къанни цIуд гьайван жеда. Месела, ангье, атIа къаравулда
акъвазнавай яц лап кьуьзуьди я. Адан крчара лап чам гьатнава, ччиниз лацу чIарар
акъатнава, ччуруни кьери хьанва. Ангье, атIа цIегь, и паталлай яц...
Вуна абур ядани, тахьайтIа?..
Вири яда. Абур суьруьдикай айритмишун патал зунпуд сутка и кумада хьана кIанда. Мукьва,
алатай са йисуз, доктор, и гьайванрик гьинай атанватIани кьецI кткана. Гьайванар а завалди гзаф
ажиз авуна. Зунгьа и гирведал, агъа яйлахра, вини кукIвара зи гьайван рин къаравулда акъвазна
хьана. Гьа йисуз за вацра цIуд
, кьуд машах, пуд сев, гзаф кьадар сикIер,
цуцIулар кьена. И гьайванриз зи суьруьда авай гьайнанар кьецI кваз ажиз хьанвайдакай хабар
хьанваз хьана кьван. Абуру и йисуз инра са шумуд виш гьайван яцар, цIегьер кукIварна жеди. Амма
за суьруь алай чIурал абур тунач. Атайбурунни эхирзаман хьана — хамара кьуру хъчар ттуна.
Салмана эхтилат ийидалди, докторди фйкирар
ийизвай: «кесиб дагълуйри чпиз и къудратлу, амма
хъуьтIуьз дар дагълара уьмуьр кьилетухудайчараяр—
гзаф азаб алай, хаталу рекьер жугъурна. И гъуьрче
хъандивай ргадай затIни авачир, къуларни ччанар
къана «вучда, гьикIда, гьиниз фида, кквелай экечIда,
кквелай хкечIда?!» — лугьудай кесибар квачиз гъуьрч
нез жезвач. Вучиз лагьайтIа, адахъ намус ава, текдиз
гьуьрч тIуьн идалай алакьдач, адаз утамиш я... Вири
гьа ихьтин, зи стха Салман хьтин инсанар хьайитIа,
ьнья гьикьван къени жедай!.. Ида дагълара авай дев
гар хуьнни ийизва, абур тIуьнни. Вичиз гьалал
уй!..»
Салмана, кумадай,экъечIна вич къалурайла, инал . аи гьайванар кьве кIеретI. хьана; яцар
са патахъ, Iтьер маса патахъ хъфена.
.. ,
Гъуьрчехъанди Ефимов дагъдин дарман яд авай лахдал тухвана. Ина, докторди къанвай цик
вичин ил, ахпа вири беден чуьхвена, гвай къапара яд цана, 1 хуьруьз элкъвена.
Ви дагъларин дем, Салман стха, парапара
.санди льана! доктор балкIандал хкаж жедалди
ад са сефер мягьтел яз, кьакьан кукIушар живеди
ту авунвай кьуьзуь дагъларин хуруда секин тир
.уьрчехъанрин маканриз килигна. Чагъа аялдин мили
Iшквални аламат хьунухь акахьзавай доктордин ви
ри чеб накъварай ацIурна. Абуру вуч лугьузватIа,
гбиатдин сирерай кьил акъудназай Салманаз чир
анл. Ада: «хайи дидедин чими къужах ахъайна, яр
сеферди галчIурзавай баладин шикилар аквазва
лагьана фикйрна, доктордин ччинилай вичин
лнвилив ацIанвай вилер алуднач,—и ксдиз
пан кIани дагълар за адан кIвачёрик гьамиша
Iа! Кьуьд инра зулумат, хаталу дуьшуьш я... Гат
II гад инра халис уьмуьр я! А уьмуьрдик за зи
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ни пай кутада!..» ;
Чун Антон стха, мад иниз хкведа! — лагьана Сал мана Ефимован мукьув атана. — Чна,
гьеле, и къуд ратлу дагъларин гатфарин деминикни, йикъар, йифер акъудда!..
Инанмиш хьухь Салман, заз инрай хъфиз кIанза вач. Вуна хиялда, зун аламатрив
ацIанвай гуьзел дуьньядиз атана, адахъ вил галамаз сада гужуналди инай акъудзава... Зи вил
галама, вун инанмиш хьухь, вил галама!
Зун вахъ инанмиш я, стха... Инанмиш я. И яргъал дагьлар чавай къакъуд жедай касни авач.
Мад, мад чун гьа иниз къведа.
XXIVкьил «ПАНАГЬ МЕХЪЕРАЛ АТАНВА...»

Ефимовни Салман хуьруьз хтана. Кимел кIватI хьанвай итимрин юкьва юрист Панагьни
ацукьнавай. Ефимоваз ам къариба кар яз акунач. «Юрист я, белки са терекмади чIурарин,
гьакьарин... дувандал акъвазиз эвернава жеди, — фикирна докторди, — белки хванахвади
мехъерал эвернавайди я...»
Панагь, Ефимов акурла тадар хьана тадиз къарагьна, уьэенгдин оа пай «ьуна, доктардиз
балкIаядилай эвичIиз к, омак гана, ажпа ада бегьем ачухтаилелди, хъуьрезкъуьрез кьве гбилни
Ефдомовал стрIГЪи авуна:
Салам, салам, Антон Никифорович! Сабагь хийи рар!
Салам, Панагь, салам! — Ефимова ччина шадвал ни мягьтелвал аваз жаваб гана, — Хийир
хабар, вун и яргъал дагъдин хуьруьз акъатнава хьи?
Мехъерал атанвайди я,—лагьана Панагьак са кьадар къалабулух акатна.
И арада Салман са кьуьзуь касди акъвазарна, адаз са вуч ятIани лагьана.
— Мехъерин иеси терекмади, Антон стха, — лагьана Салмана, — куьн кьведни галаз исятда
вичин кГвализ элифунин теклиф авуна.
— Фида ман. — Ефимова жаваб гана, ам Панагьаз килигна.
— Фида, фида... — Панагьан ччин къекъифна. Адаз
и!чин тапарар дуьздал акъалтзавайди чир хьана, амма
. |.лагьдай гаф жугъун тавурла кисна.
Панагь и яргъал рекьиз полициядин чинебан агентиле цIийи «везифади» гъанвайди я. Адаз
Брусилован Iлин ачухвал акун кIанзава. Гьавиляй, ада инрай имован гьакъиндай хейлин
«цIийи хабарар» гваз фин лазим я. Панагьан вилик эцигнавай кьилин тап. ругъ: ада Ефимов
алакъалу тир рабочияр, лежберер, ьрчехъанар авай рекьер чирун, докторди ва адан тари
ийидай эхтилатриз яб тун я. .
— Ибур вучар я? — Ефимова кимин вилик квай къа »ал харайра акъвазарнавай месер,
яргъанар, хъуьцуь Ганар, назбаличаяр, епинал вегьенвай жуьрбажуьр апгарин сун
гъаларикай хранвай гуьлуьтар, кемер, Гьибеяр, хучарар, маса куьлуькуьлуь шейэр къалур
Ы.—Маса гузвайбур яни?
Ваъ, духтур.—Салман хъуьрена. — Абур тухуз вай рушан жигьизар я.
Ибур бес кимел вучиз ала?!
Хуьруьнбуруз къалурун патал. Им — рушан хайи рун дамахни я, ахпа, жемятдикай шагьид
кьунни. Ру и гвай затIар, ам наврузбегдин кIвализ къведал са I. амаз инал хуьруьнбуруз
къалурна, ахпа гададин шлиз хутахна, анаг безетмишда. Пис адет туш.
Пис адет туш, — лагьана Ефимова.—Амма хей II къаIриба адет я...
Мехъерин кIвале элифна экъечIдайла, Ефимова Пагьаз хабар авачиз, арада Салман аваз
наврузбеган падивай: «И ахцегьви куь хванахва яни? Куьне адаз хъерал эвернавани?»—лгвана
хабар кьуна кьван. \ьзуь касди патан итимрикай тек са ашукь Абдулгьалай, адан стхаяр —
зуьрнечийрилай гъейри са дизни эвер тавурди тестикь авуна. Ефимов гьа Iтдилай Панагьал
гиманлу хьана. Адаз Панагьа.— кIвал, свае, туькIвей югъ, ярдуст авачир юристди I полициядиз
регьятдиз маса гудайди шаксуз чир ша. Гьавиляй докторди Салманаз кьилди эверна из лагьана:
Аквар гьаларай, атIа кфирдин хцин рикI чиркин Вуна ам алай чкадал замана, пачагь,
ругьанияр, ихъ авачир дуванар квай суьгьбетар ийимир... Зани плач.
~ Башуьсте!
И келимаяр докторди Бералидизни лагьана. Гъуьрчехъан Салман ша лугьун тавунваи
«мугьмандиз» исятда суван яцарин, чIурун цIегьерин эбеди душман, акунани такIан жанавурдиз
хьиз, негьвални ажугълувал аквазвай вилерай килигиз башламишна. Салманан шад гуьгьуьлдив,
хабарни авачиз атай мекь хьиз перишанвал гвай хъен агатна. Адаз чпин гуьгъуьна аваз хайи
кIвализ хквезвай Панагьаз: «Зи юрдара ви кар авач, квахь!» — лугьуз кIан хьана. И арада Салман
Ефимоваз килигна. Докторди Салманаз вилеринбур авуна лагьана:
— Ша, ша, Панагь, зи стхадин кIвализни ша... И касдиз гьич са дуьшуьшдани базардал
вегьена маса гун тийидай инеанвал— къудратлу жумарт рикI ава...
И гафарикай затI хкудиз тахьай Панагь шад хьана, ам уьткемвилелди Салманан кIвализ хкаж
хьана. Мугьманри чай хъвана. Инал Салмана кускафтардин къилихрикай къариба эхтилат авуна.
Халкьдин хкетрик. и вагьши виридалай къаних, виридал пехил, виридалай эйбежер кус алайди яз
ква.
— Вилерай цIаяр акун акьван кар туш, — лагьача Салмана, терстерс Панагьаз
килигна, — ада къув ягъайла вири ччан алай кьванди, гьеле жанавурарни, бегьем къарсурда.
Салмана инал, Ефимован минетуниз килигна, яваш ванцелди кускафтардин къув туькIуьрна.?
Ааауууу... Вагьэ Вагь! Аааауууууу... Вагь! Вагь!.. Залумдин малдин къув сифте, мусибатдин
зулумдик кваз, чара акьалтIнавай инсанди вичин ччандин дерин рай акъудзавай ялавлу агьузардиз
ухшамиш ятIа, ахпа ам гагь кIевиз шехьзавайдан азабдиз, гагь чIагана кIевиз хъуьрезвай
къудурмиш касдин ванериз ухшар аваз жеда... Кьил :Хкаждач, гъетерал, вацрал ажугълу я. Еке
келле, какур тIиш ччиле аваз фида. Адаз хьиз, ктIай мурдар затIунин ни къведай гьайван, гьеле
ччи лерал алаз гьич садазни чиз,ач. Сурар эгъуьида.Ччилик даяздик кутунвай мийитар хкудна
неда. Севрен еке душман я. Гьадан ччилик кутунвай суьрсетар тарашда эхир... Лагьлугьун,
фитIне, гъибет квай, масадал пехил, масадан кIвал чIур хьун кIани инсанриз чинра дагъвий
ри:кускафтар лугьуда, стха Антон. Дагъвияр гьахъя!..

Агъзур сефер гьахъ я, Салман!—лагьана Ефи мов вилерин кIаникай Панагьаз килигна.
Панагьа вич и зхтилатди я шад я перишан тавурдн къалурун яз лагьана:
Дуьнья, дуьнья... Что делать? Ина вири ава... Даже кускафтарарни кими туш...
Гъуьрчехъандив, только подумай, мад вуч эхтилат жеда? Адаз югъдини йифдини анжах вагьшияр
аквазва...
Инсанарни заз хъсан чида лагьайтIа, зиди дамах апун туш... — Салман къарагъиз гьазур
хьанвай Пана п>аз вил яна. Юристди гъуьрчехъандин гафар япалайни пнунач.
— Чун Пучаз фена кIанда, дуст кас Берали. Инал гКьван атайла, а хуьруьз тефин дуьз жезвач.
БалкIанар фадлай гьазур я, Антон Никифорович,— Берали къарагъна.
Зунни квехъ галаз фида, духтур, — лагьана Сал мана,— ана з,и хванахвадин хцин мехъер ава,
кьвеитим эвериз атана.
Хъсан кар жезва, лап хъсан жеда! Ша, ша! Вахъ галаз зун дуьньядин а кьилиз физ гьазур я,
Салман! — юкторди гъуьрчехъандин гъил кьуна.—Вуна тIебиат
аб хьиз, кIелуни зун гьейран ийизва! Ша, ша!
Вун мад мвхъерал атанвай каС я... Ина амукьун зим я, — Салмана кагьулдиз Панагьав гъил
вугана.
Нуда, да!.. Зун ина амукьда, — Панагь фикирлу , къецел экъечIна.
Ефимовни Салман гъуьрче авай вахтунда, БералиI Хинарин хуьре хейлин инсанриз, духтурдин
куьмер гана.
Пуд дуст: Антон, Салман ва Берали Пучаз физ гьар хьана. Абур Хинари «Дели вацI» лагьана
тIвар гани, хуьруьн кьилихъ галай кIамай элячIна. Ефимов арада фикирри алем кьван а кьил
авачир къужахдиз ачуна. «Къудратлу халкь! Къудратлу халкь! Тек вун
гьахъди, тек вун я эбеди дуьньядин иеси! Вун я ка(ллувилин чешме... Вун я хъсанди масан,
пистл негь падай Iгьахъдувандал алай судья... Якъин я, Салмана скафтардикай авур суьгьбет
гьакIанди туш, адахъ .(• метлеб ава. Ам Панагьан уьмуьр негьзавайди хьа1. Айиб авач, усал юрист,
за вун Гьажимурадан «ре.уьн къванерик кутада...»
Хуьруьн кьилихъ, Пучарин вацIни Дели вацI какахьтай дередин гуьне, амма гзаф тик шимни
къванер юхьзавай дагъдин хураллай севрен магъара хьиз,
чIулав хьана са тIеквен аквазва. Доктор адаз килигзавайди акурла, Бералиди лагьана:
Элкъвена хкведайла, Антон Никифорович, — чун а аламатдин лап хкетрик квай хьтин,
тIебиатди инсанриз авунвай пишкешдиз килигда. Исятда, аквар гьаларай, ана папари
чуьхуьнарзава... Ангье, гьамамдин «сивел» руш къаравул я...
РикIел хуьх! Зун и гьамамдиз чарасуз килигна кIанда.
Башуьсте, доктор!
Яру хъуькъвер, чIулав чIарар алай са руш, кьил гьамамдин ракIарай акъудна, дередин винел
физвайбурухъ элкъвена, ада гуьзел ванцел мани лагьана:
Куьн авай кIам Салават туш, Гьала балкIан къумрал жегьил!.. Зи къаншарда энгел жемир,
К/ьарсурзава на зи гуьгьуьл...
Фидай рекьер саламат я: Зи рикIикай пай а,ва ваз!.. Зи манияр, зи муьгьуьббат Багъишнава,
кIаниди ваз...
Са легьзеда кьил ракъинал кьуна, Пеле ва хуруда авай абасрив цIарцIар гуз туна, руша
манидин эхиримжи келима яргъал чIугуна, ахпа еке хъуьруьнарна, ам гьамамдин тIеквенда чуьнуьх
хъхьана.
Чи арада авай къумрал, Берали стха, вун я, — лагьана Салмана балкIан юзурна, —
михьивилер ийиз вай дагьви руша вун вичиз яр кьунва. Им бегьем ке финин кар хьанва.
Файда авач, стха Салман,— Бералиди хъуьрена хьиз, жаваб гана, вичин балкIанни винел
гьална.—Ваз чидай руш ятIа, адаз лагь: вичин рикI сагърай... амма захъ, захъзи ярсвас ава лагь.
АвачиртIакьве манидик зани кекядай, за вичиз гьа инал атIай жаваб гудай...
Гуьзел рушан ван гьелени япара ама, дустар, — лагьана фикирлу тир Ефимова, хейлин рехъ
фейидалай гуьгъуьниз, — инанмиш хьухь, заз а руш, бирдан ччан атана чавди рахай дагъдин рикI
хьиз акуна. ЯруцIа ру фитени шуткьу, ярни къумралвал какахьай ччин, ракъинал рапIрапIар
гайи безекар — и бур вири алаз
.ш>дин хурай зкъечIна, гьаниз хъфей руш чаз акурал шаирдиз, я чи дуст Абдуллагьдиз
акунайтIа, а буру Iкъин гуьзел чIал туькIуьрдай!..
Гагь инлай, гагь анлай вацIун къваларай булахар Iалум хьана. Абуру чпин накъвар кьван элциф
ятар ацIук акадарзава. Рекьевайбур кIамун са къекъуькиай элячIайла, абуруз яд хъвана гуьне
дагъдиз хкаж <сзвай пли кьунарин са гъвечIи кIеретI акуна. Салмаа вичин чахмах алай тфенг
хъуьчIяй акъуддалди, мсанар акуна кухунай кьунар лувар квайбур хьиз, \ь»е дагъдин кIамариз
чкIана, мад ахкунач.
— Гьайиф, чун бейхабар яз акакьна!—лагьана Сал|;ша тфенг гъилеллаз, ам кьунар катай
дагъдиз киигна. — Ибур, доктор, зи уьлчуьйриз, зи маканриз . ьнедач. Пли кьунар чпин кьилдин
къилихар авай гьайанар я.
Пли кьунар гел амачиз гуьне чархариз чкIайдалай
; уьгъуьниз Салмана, ахпа Бералиди, садасадан гафар
тестикьариз, анжах тек са «ЦIийи хуьруьн», хъуьтIуьз
ни жив акъваз тийидай чархара яшамиш жезвай чIу
рун гьайванрикай суьгьбет авуна. Чам квай яргъи ту

ряр хьтин кьулухъ фенвай, дуламдулам хьанвай яргъи
Фчари и кьунар вагьши гьайванрикай хуьзва. Абуру
шел атай жанавур, машах, сев крчарив ядач, душман
Iукьвал атайла, кьунари чпи чеб тик дагъларилай
адарна, абурун кIаняй катна хъфида, амма гьужум
КЙ.ИЗ атай вагьшияр, а дзгьар.рин кьилел сарар рувана
Iмукьда.
ХХУкьил КАМАЛЛУ ХАЛКЬ ГИМАНЛУ Я
Хина дагъвийри Ефимоваз гьуьрмет авурди чир хьайила, Панагьан рикI дар хьана: Брусилова
вичиз Iагьай — «гваравара гьа! Вуна, ваз доктор тахIанди ьич санални са вахтундани чириз
тахьуй!» — и гафар IИкIел хкана, ам кисна, миокIин алайвал фена. ЕфимоIан гьуьрмет, алакьайтIа,
ам жемятдин вилик неIьдай ьнллейрихъ Панагь йнал гзаф къекъвена.
Салам алейкум, Саду буба! — Панагьа мискIин Iин кьурак рагь туз ацукьнавай фекьидиз икрам
авуна.
Алейкум салам, ччан хва! Элиф! — жаваб гана
кьурай чIулав ччин алай вилерай фендигарвални сабурсузвал аквазвай кас, къуьнерихъ галай
хъицикьрикай цванвай кIурт кьве гъиливни кьуна, тIимил кьван виниз хьана ахцукьна.—Бугор, хва!
— Заз вун... кьилди акуна кIанзава, Саду буба, — Панагь урус гафар квачиз рахаз алахъна,
гьар сад. кьве келима лугьуз акъвазиз рахана. — Зун къази Гьа. русан са векил я...
— Лап хъсан жеда, ччан халикьан нур! — фекьи къарагъна, башмакьрив «тIирхтIирх» ван ийиз
туна, куьчедал эвичIна. — Чи «Iвал сгьа иналла. Ша, ша!
Нисинин капI авуна, жемят кIвалериз, дагълариз хъфенвай вахт я. Хуьр хейлин секин я. Ина
анжах аялкуьялди, кIелеки бацIиди гагь санлай, гагь масанлай къалабулух квачир ванер ийизва.
Дели вацIун парзадал, Салават дере атIана Азербайжан патай мехъерал атун лазим тир
мугьманар гуьзлемишиз са шумуд жегьил акъвазнава. Хуьре: «Парзадилай тфенгар янач, яни?
Аллагьди яргъаз авурай, мугьманрин кьилел заваллу дереда къазабала атана жеди?.. —лугьудай
къурхуллу суалри ван къачунва.
«Салават, Салават! Ви жигъиррай фидайла гьикьван дагъвияр, гьикьван абуру къазанмишай
девлет телеф хьана?! Гьикьван суьруьяр, рамагар, нехирар ., вуна тух тежедай вагьши гьайванриз,
къузгъунриз ем авуна?! Гьикьван мураддал алайбур — кIанидан гьахъ гаф жгъанвай жегьил
инсанар вуна уьмуьрдикай магьрум авуна?! Ваз кьиникьин дере лагьанва. Ви сивел атайла,
дагъвийри вучзава?! Абуру келима шагьадат меце аваз умудсуз уьмуьрди такьатсуз авунвай гъил,
къайи тIурари кьунвай ччинилай чIугвазва— салават гъизва... Вуна, Салават, валай саламат
алатайбур Мулкамутдин—даим мусибатдин хаталувилерив ацIанвай дередив вугузва... Вунани
инсафсуз мулкамут, гзаф ччанар дуьньядихъ вил галамаз маргъалрик кутуна... Гьикьван гунагьсуз
чубанар дашкъалагъ авуна!? Абурун сангьисаб дагъвийривай квахьнава. Гьавиляй ваз .мулкамут
лагьана пис — негь тIвар ганва. Мулкамут— им уьмуьр, ччан алайди аквадай. вилер авачир,
хкетрик квай аждагьандии тIвар я. Инсафсуз дереяр, .куьне къе мехъерал къвезвай итимрин рехъ
атIанва жеди! Куьне а.бурун рикIелай шадвилин марика ракъурнава жеди?! Гьинва итимар,
заваллу
дереяр?!» — парзадаллай
жегьилрин руьгьерини рикIери, гьа и келимаяр лугьузва. Абурухъ кьарай кьадай себеб, сабурлу
жедай умудлувал амач. Ингье жегьилри чпин балкIанар заваллу дереяр галайвал гьална.
Саду фвкьидин кIвал я. Ина хъуьтуьл литерал алай гамунал, хуьруьн ругьани кIвачер кIаник
(кутуна,,далуда ттагъ ттуна, лацу ччуруда тупIар къекъуьриз, фикирлу яз Панагьаз яб гуз
ацукьнава. «Дуьнья акунвай юристди» инал уьмуьрда патаз, гъурбатдиз фин тавур, фекьивални
бубадивай чирай кьуьзуь Садудиз заманадикай,: яргъал Урусатдин шегьеррикай, инсанрикай,
пачагьдин къудратлувиликай суьгьбет авуна. Ада вгач къазиг— шейх Гьарусан ивидин несилдикай
тирди, ОIкругдин начальник Брусилован рикI алай итимрикай сад тирдини лагьана. И хабарар
гунихъ метлеб ава: Панагьаз инал вич гьакIан мугьман туширди чирунин, вич саймишниз кIани кас
тирди чирунин къаст ава.
КIвализ ргазвай самавар гъана. Ина авай кьурур, завай якIарин, нисидин ниэрик, цГивин кузвай
ял какахьна. И ниэр вир и суфрадал атай къавурмадин атирди басмишна. С аду дин гъилин ишара
авун Панагьаз бес хьана.
— Салман вуч кас я, фекьи? — Панагьа чай авай бади вилик гъана, вичин перишан
вилер Садудин гъвечIи вилера атIумна.
— Ам хуьре девлетлу кас я — гьуьрметлу бахтавар я, —. фекьиди ял кьунваз, бамиш ванцелди
жаваб гана. — Девлет адан дагълара, чархара ава, ам зеррени зегьмет алачирди я.
— Неужели?! — Панагьай урус гаф акъатна, ада тадиз ина вичи авур «гъалатI»
туькIуьрна. — Аста фируллагь! Фекьидин /кIвале урус гаф акъатна... Ам вуч девлет я?
Къизилар, гимишар. яни?
— Ваъ, ваъ, хва... Абур суван яцарин, чIурун цIе гьерин суьруьяр я... >:
— Аламат, аламат! Абур: Салмананбур гьикI хьанва?!
— Адаз аллагьди гьа икI фу ганва. Гъуьрчехъан я. Гьар сеферда дагъдиз фейила, са
шумуд балкIандин ппар гъуьрчен якIар хкизва. Вичини незва, жемятдиз ни пайда. Жумарт кас я,
гьавиляй хуьре. гьуьрметлу касни я: гьалалзадая... .
Са кьадар фикирлу .хьайидалай гуыъуьниз, рикIив пехилвилин хъен гваз Панагьа хабар кьуна:
И гъуьрчехъанни хашперес духтур гьикI хьана дустар хьанва, вот, что заз инаг чир хьана

кIанда.
Салмана суьгьбетдайла са сефер за ни яб гана А урус докторди и гъуьрчехъан сагъар
хъувуна... Гьан лай и касди урус духтурдин тариф ийизва. Салманаз адакай тахьаивай стха,
хва авач. Вичин гаф, чIал акакьдай азарлуяр, ада Ахцегьиз гьа и урусдин кьилив гваз
физва, аллагьдин бенде...
Панагьан кьиле агъур фикирри пехъивал авуна. Ваъ, икI жедач. Фендигарвал авуна
кIанда... За ина Ефимов патал бегьем са перде туькIуьрда...»
— Чна халкьдиз хашперес духтурдин кьилив фин, заваллу гунагь кар я лугьузва —
Садудай агь акъаг на, ам къарагъна, кьацIаллай. кьурандал фена, ада анай са чар гваз хтана.
— Шейх Гьаруса чаз ихьтин чар: эмиржебир авунва!
«Самур округдин вири хуьрерин фекьийриз за агъадихъ къалурнавай крарикай мискIинра,
межлисра, садакьайрик, вязар ийиз махлукь кIватI хьанвай дуьшуьшра мусурман уьметдин хабар
гунуг кIеведай истемишзава:
Вичик хкIадай азар квай кас сагъ итимар галай чанахдихъ ацукьун мусибатдин агъур,
эсиллагь аф ийиз тежедай гунагь я! Азарлуйрин къабни тIур гьа миша ччара хьун лазим я.
ТIал алайдан дертазар, я адан дарман ччин тийиз жерятьвал авун еке гунагь кар я.
Дерт чириз хьанатIа, дарман гватIа, ам халис жерягь я. Адалай аллагьни эл кьведни рази жеда!
Инсанар! Куьне куь уьмуьр дуыпуыл хьайихьайидал ихтибар ийимир! Ам квез саламат ийидай
рекьер чир хьана кIанда: жуван кIвалера михьивилер авун, жуван бедендин михьивал
аллагьдин эмиржебир я! Недай рузу, хъвадай ядмихьи чкайра хуьх. КIевиз азарлу хьайи итимдин
гьакъиндай гадиз округдин михьивилер ва сагъвал хуьзвай управлениедиз хабар це!..
Ана кар чидай, еке кIе ларнавай духтурар ава. Абуру виридаз: кесиОриз, дев летлудиз,
дишегьлидизви итимдиз дарманар ийида...
Къази Гьарус»
— Им, х>ва, шейх Гьарусан къул, имни адан гьуьр метлу тIвар алай мугьур.
Фекьиди чар Панагьав вугана, хейлин вахтунда кьил юзурна.
— И чар завай гьеле касдизни къалуриз хьанвач. Вуна садра фикир ая: ада чи —
ругьанийрин кьил къванерик кутазвачни бес?! Чаз и дерейра фу амукь дани?! Ам запаб
кхьимир, аллагьдин тIварунихъ сада кьамуфакьа гумир, аллагьдин эмиррихъ инанмиш же мир
лагьай чIал тушни?.. Астафируллагь, астафи руллагь, астафируллагь! Вуна
балакъададикай хуьх, я аллагь!..
Панагьа къази Гьаруса кхьенвай чар мад сеферда кIелиз туна, «недай рузу, хъвадай яд михьи
чкайра хуых!..» — лугьудай чкадал акъвазарна.
Инлай анихъ, фекьи, гьич касдизни къалурмир... инаг квез бегьем хаталу я.
За и чар гьич садазни къалурдач.
Ваз чида... ЯтIа ам, зав геце, за фикирзава, и чар къазидиз масада кхьенвайди я, им
перевод авун вай хьиз аквазва заз...
Чар шейх Гьарусан несилдикай тир итимди къахчуник Саду фекьи шад хьана. Ина «дуьнья
акунвай юристдини», ругъаниди кьил кьилив кутуна са сеферда чинебан кушкушар авуна, абур
хуьруьз экъечIна.
Фекьи Саду мискIиндин кьуракай мукьвалмукьвал цурарни муьхцер галайвал, вилик квай
дагьдин дибдиз жилигзава. Ам рикIик гъалаба кваз, кьурай, чIулав тупIара тиспегь къугъунурал
машгъул я. Бирдан са муьхцуьн тIеквенрай сифте бамиш гум, гуьгъуьналлаз ялавдин мецер
акъатна. Фекьидин къалабулухвал артух хьана, ам затIни акун тавурди хьиз вилер ччиле ттуна
акъвазна. Муьхцуь цIай кьурди жемятдиз хабар хьана, тадиз ам хкадарна. ЦIай кьур муьхц, хер
алай кIвач кутIуниз тур кьуьзуь касдинди яз хьана. Са тIимил вахт арадай фейила, хуьре: «кьил
урус духтурди кутурла, Жамалаз аллагьди завал гана—адан ккал чархарлай аватна мурдар
хьана...» — лугьуз, сивяй каф чкIиз Анисе къари куьчейра къекъвена.
Ккал чархалай аватун гьахъ я, амма мурдар хьанвач. Иесиди ам тукIуна якIар кIвализ хкана.
Жемятдин арада гиманлувилив ацIанвай эхтилатар чкIана.
Аял муьхцуьв агакьдай мумкинвал авач...
Иесияр аниз фин тавуна са шумуд югъ я...
Муьхцуьн иесидихъ душман мидяя авай кас
\Ш...
Ккал аватай чка акуна кIандай, анай мал мал вацIун къван, агъадал фидач.
Анисе къаридин ччанда шадвал, ахпа уьзагъвал
о...
— Эхь, эхь! Вири перишан я, ада кап ягъиз кьуьл шай...
Жемятдин гафарикай ккалин иесийри затI хкудна, .чбуру: «ИкI авурди, урус доктор такIанбуру
масакъачунвай кас я.» — лагьана фикирар авуна. Панагьа мад и юкъуз вичин кьил къалурнач.
ХХУIкьил АДЕТАР
Рекье гьалтай булахдикай, дагъдикай, дагьардикай, |.уьшуьш хьайи ничхиррикай Салмана авур
гуьзел эх гилатар куьтягь хьанвачир, дустар Пучарин хуьруьв агакьна.
;
Рагъ акIана. Хуьр малкъарадин, кIеленни бацIиIин, хпенни данадин ванери кьуна. Вири
ванерикай ккатна рушарин санал лугьузвай гуьзел, амма яргъал чIугур къариба манидин ванер
атана. Ина зуьрнечийри хуш «рекьин гьава» яна, са кIеретI итимарни рушар, гуьнедаллай хуьруьн
а кьиляй юзана. Са шумуд Iфенгдин ванни акъатна. Дар куьчейра са шумуд, жеIъилди кIаник квай

балкIандиз зурар гана. Рушар, панар, гьеле, къариярни къаварал акьалтна, къванцин мскIан
кIвалин чIерейрилай, кьамар куьрсна, абур Iуьчедай физвай межлисдин марикатдиз килигзава.
Гагь санлай, гагь масанлай дишегьлийри, мехъерин иесийриз гьараярзава:
— Эвиз авадан! Эвиз авадан!
—> Бахтлубур, къедимлубур хьуй!..
— Къелем сагъ, руш рагъ хьуй!
ИнгТЕёГмехъерин чам; балкIанрал алайбур, кьилел | ум алай са кIвалерин вилик акъвазна.
Гьарайвур|ьай, манидинни зуьрнейринни далдамдин ван гвай,
яруцIару, виликъацу парталар алай дишегьлийрин, еке бармакар, чухваяр, куьруь валчагъар
алай итимрин кIеретI атана агакьна. И бур ни кIвал.ерилай элячIна. Аквазакваз инсанри юкьва
элкъвей майдан туькIуьрна. УстIарвилелди ягъизвай зуьрнейри, далдамри жегьилрин иви
къизмишарна.
Ефимова минет авуниз килигна, Салман ва Берали балкIанар акъвазарна межлисдиз килигна.
Хурара, пелера, хилера авай безекрив: пиришрив, хтарив,куркIвачIрив, куркуррив ванер ийиз туна.
Пучарин рушари инал тIарам кьуьлер авуна.
Свае акъудна. Адан ччина лацу келегъа ава. Ам кьве касди: рушани гадади гьиликай кьуна
балкIандин мукьув гъана, пурарал хкажна, зуьрнейри «рекьин гьава» яна, жегьилри са шумуд
тфенг цавуз ахъайна. Мехъерин ччам, итимар свае гваз элкъвена хуьруьн а кьилиз хкаж хьана.
Мугьманар, ина адет тирвал, гзаф хушвилелди кьабулна: абурун вилик зуьрнечияр кьиле
акъвазнавай са кIеретI итимар зкъечIна. Абурукай пуд касди мугьманрин балкIанрин виликай кьуна,
абур халкь алтIушнавай мехъерин кIвализ тухвана.
И йифни алатай югъ хьиз, гзаф къариба крар, адетар, шикилар къалурайди хьана.
Пучарин хуьряй, ина лагьайвал, «куьлуь азарар, кьезил азарлуяр» жгъана. Абур кесибвилин,
авамвилин, михьивал авачирвилин, инкар ийиз тежедай шагьидар я. Ина хъутур, качалар, вилерин
азарар, цIегьер... инсанри, гьеле «саймиш ийизвач». Абур садакайсадак акатиз, чпин агъур
набудвилер тазтаз, ччанар телеф ийизийиз несилар къвез хъфизва. МичIивилин агъаяр тир
фекьийри: «Ваз кхьенвайди я, къеце патан дуьньядикай хабар авач. Абуру ччанар эцигна садвад
касдин девлетар артухарзава. Чубанрихъ кIвалерни авач, абур ина гьакIан къванерин гьамбарра,
хпен хамара гьахьна яшамиш жезва.
Ефимова, арада Берали, Салман аваз алатай няниз вири хуьруьн жемят хуьруьн мискIиндин
вилик кIватIиз туна. Ина авай ва паталай атанвай фекъидив къази Гьарусан чар кIелиз туна.
Михьивилин серенжемар кьиле тухун патал садвад юкъуз Берали ина амукьна.
Ингье, Ефимов элкъвена хквезва. Ам Пучарин хуь
р>I,вай яргъаз хьанва. Амма доктор дин рик! гьелени
Язух хьанвай инсанрин арада ама. Адаз ракъини ацIур
ианай дереда гьич са затIни аквазвач, са ванни къвез
||ач. Бес инра вилерни рикI шад ийидай затIни авач
[ИИ? Ава. Ингье, Салманаз кьакьан дагъларин векье
рилай жергеда аваз, вили цавун михьи кагьраба хтар
Iьиз, Мулкамут ва Салават дереяр галайвал физвай
/рнаяр, чIуру къазарин кIеретIар, жуьрбажуьр
/ькIверин лужар аквазва. Абурун ванериз яб гузва. [*ъуьрчехъандиз ванерай абур вири чир
жезва. И нич
«рар кефер патай илисизялисиз къвезвай хъуьIуькай чими уьлквейриз катзавайди Салманаз
чида. ]игье, са луж къветери вацIалай яд хъвана хъф>изва. урун кГвачерин дирибашвал вуч я!
ВацIай винел
Iгъар, гъалар къирни буфта, рапарни къубаяр... гваз камрал акьахна алишверишчи чувудар
фена.
Ччан духтур! Ччан стха! Вун киснава ман? Вун из фикирлу я? — Салмана къалабулух кваз
хабар на, Хинерин гуьнедик квай гьамамдив агакьдайла, кIан Ефимован балкIандив агудна —
Аман стха.вИ
Шбала вуч я? Вун кефсуз я жеди?!
Ччан зи Салман, лезгийри лугьудайвал, Самур I къван кьван сагъ я. "Амма зи рикI
тIазва... А тIал анадин иесисузвили туьретмишнаваиди я. Ам дар | авачир тIал туш... Эхь, адаз
дарман ава, Салман а. А тIал хъсан инсанар сад хьайила, абуруз зулум I кьил кьунвай залумар
акурла атIуда. РикI шад (я. Шад рикI тIа жедач!
(алманан дидеди, ахпа суса алатай юкъуз хуьре .ни дуьшуьшар: доктордин куьмек акакьай
азарлуй;ай садан муьхцуь цIай кьуна адан ккал цIаралай хьун, ахпа Анисе къарини фекьи сивел
атайди лу! жемятдин арадиз финификай суьгьбет авуна, ьрчехъандин ччандик ажугълувили цIай
кутуна. (хтилатди Ефимовви бетьем къарсурна.
Ина патай куьмек а.вачиз туш, Салман стха. I ла Панагь гьикI хьанатIа чир ая.
Башуьсте!
Салмана доктордиз Панагь хуьре амайдакай, ам сьи Садудин мугьман хьуникай хабар
гана. Заз хейлин затIар чир хьана, Салман. Пис хьа!... Жемят са геренда кимел кIватIна кIанда.
Югь няни хьана. Хинери чпин адетар кьиле тухвана: свае гъана, ам наврузбеган кIвале
секинарна. Свае гъанвай гада, исятда ччин къекъифна кимел ацукьнава. Ам инал кесиб хьанвай
хан хьиз аквазва.

Жемятар кГватI хьана. МичIи хьуниз кнлигна, инал чIулав нафт эличнавай руьхъверик цIай
кутунва. Салмана са геренда хуьруьнбур кисарна. Вири секин арада Ефимова хабар кьуна: .
— Саду фекьи атанвани?
— Зун иналла! — фекьиди яртъалай жаваб гана.
— Вилик атун тIалабзава...
Фекьи хейлин вилик атана хьиз, акъвазна.
— Ша, ша, лап мукьвал ша!
Фекьи мад вилик атана, амма доктордин мукьув фенач.
— Саду фекьи! Вуна къази Гьарусалай чар къа чунвани?
Садудин кьулухъ галай Панагьак гъалаба акатна. Ам фекьидиз са вуч ятIани лугьуз гьазур
хьанвай, амма лугьуз хьанач.
— Заз атай чармар авач. — Фекьиди бегьем ччинни элкъуьр тавуна, Ефимоваз жаваб гана.
— Афиз! Мусадин хва Афиз! Вун иналлани?
Ала, ала! Жемятдикай сада жаваб гана.
Вуна тIуб иляна тухвай фекьидин чар гьинизна? — докторди хабар кьуна.
Аллагьдин каламдал кьин хьуй,—лагьанажемят дин юкьвай вичивич малумна дирибаш,
агьил Афи за, — чар вуна зав вугайвал, гьич къатунани ттун та вуна фекьи Садудив вахкана!
— Саду фекьи, ви рикIел хтана жеди. — Хтана... а чар зав ахгакьна.
— Гьа чарче вуч аватIа, и жемятдиз хабар гунуг зи мурад я. Къази Гьарус округдин халкьдин
сагъвал хуьнин серенжемрик экечIнава... Гаф, фекьи Саду, види я!
Фекьиди Панагь ахкуна, мичIивиликай менфят къачуна, ада чинебадаказ юристдивай чар
къахчуна, ялавдив мукьва хьана. Вилер са легьзеда жемятда атIумна, ахпа яргъал кьуна хьиз, чар
арабдал кIелиз зтечIна. Фекьиди ччандай суйни гьайбат аваз араб гафар; муьхвед чIалал
хълагьна.
Чарчин эхирда авай гафар фекьиди хълагьнач, ада I.плер цавал кьуна гьарайна: —
Первердигар! Завалрикай вуна хуьх! Аааамин!
Амин! Амин! Амин! — жемятдини ван къачуна.
Саду фекьи! Вуна чар эхирдал кьван кIел ая.— ъана Ефимов милаим ванцелди рахана.
Фекьидиз чара хьанач. Ада мад чар аладарна, ам Фдал кьван кIелна.
Жемят чкIана.
— КIелай чар, духтур стха, — лагьана Салмана, • мят чкIайла, атIа Панагьан жибинда
авай, гьада
1»окьидив вахкана.
— Вуч хьайитIани жеда. Ам, Салман, зи геле ава, ксмятдиз зарар гунин рекье ава.
Ихтияр це, Антон стха, за ам и дерейра гел ачиз квадарда!
Хьанач хьи, Салман! Ам итимдин алакьун—къу ъвал туш. Адахъ галаз жент чIугун, ам элдиз
негь
/и халис алакьун я — викIегьвал я. Заз ам негь . ндай къаст ава!
XXVII Iкьил АЛВАН ДЕРТЛУ Я.
Мад са йиф Смугъула акъатна. Докторди «тсьве фе тIуш гайи» чубандал кьил чIугуна. Адан
гьал сан я. Хирер ахъайна, абур михьна, дарман яна мад тIун хъувуна.
— Вад йикъалай, чубан стха, балкIандал алаз зи илив, Ахцегьиз ша. Вйри хъсан, хъсан жеда.
МинтIикь Къурбан шикаят ийиз Брусилован кьилив палда, ада и сеферда яб ганач, анжах
лагьаналда: Доктор вун Сибирдиз ракъуриз жедай кас я. 14 ада лагьайвал ая, тахьайтIа, ви
эхирзаман жеда...»
Доктор Антон Ефимов халкьдиз истеклу хьунин илин себебрикай садни, и касди садра вич
килигай арлу сагь жедалди рикIелай алуд тавун я.
Хуьрера хьайи са шумуд кжъуз кихлигиз _тахьай ьур азарлуйрал кьил чIугуна, абурТИад, ва
умудлу уна, пакамахъ ам амбулаториядиз хтана. Ина сифте ;флу яз, докторди урусдин аял хьтин
расу чIарарин,
лацу якIарин, экв гвай вили вилер авIай, цГикьведцIипуд яш хьанвай, гьаларай зиринг са гада
кьабулна. Доктордин кьилив атайла, ада куьгвне са ппекиникай хкудна вмчин эрчIи патан гъилин
капаш къалурна. Гададин капаш гзаф дакIунвай. Ам гъвар ктур хьиз хкаж хьанвай.
Вуч .хьана? Канани? — Ефимова хабар кьуна".
Заз чидач...
— Гъилин иесидиз, — доктор аламат хьанваз гададиз килигна, — вичин гъилихъ вуч хьанатIа
чидач? Жедай кар туш!
Вуч хьанатIани заз чидач, доктор... къаткурла, сагь гъил, экуьнахъ гьа икI хьана акуна.
Тапарар, гьиллеяр я! Ччарадан бахчадай ичер тухурла... галтугкатун хьана, ччиле
акьуна жеди?
Ваъ, духтур, хьайи кар туш... Им сурун суадар хьана хьи!.. Ви дарманнианзад!— гада
къарагъна
•хъфидайла, докторди ам къуьнелаи кьуна акъвазарна. — Ви тIвар лагь! — Вагьид я.
Бубадин тIвар!
Эмирбег.
А кьар кьилел алай жесиб Эмирбег ян и? — Гьам я.

Гъилиз дарман яда, амма за ви буба аквада... Гъил кутIур гада, катна хъфена. «Ччандилай
гъил
къачуз гьазур аял тир. За адан кьилел атай къаза, дуьшуьш чирда хьи, чирда...» — лугьуз
доктор фикиррик квайла, «низ ванни тавуна Алван атана.
— Ччан духтур, вун гьина ава?! — руша вичин вилерал накъвар гъана, ам акьалнавай
пенжердихъ элкъвена.
— Алван ччан! Вахъ вуч хьанва? Мад гьикI хьана?! — доктор бамиш ванцелди рахана, ада рак
акьална. — Секин хьухь, Алван, секин хьухь!
— За зи ччандиз къаст ийида, духтур... За зун вацIуз вигьида! И заваллу дуьньядикай заз дад
авач!..
Вуч хьана, Алван? Тадиз лагь!
Зун акунани такIан касдиз гузва...
Ам вуж я?! —> доктордай гьарай акъатна.
Ам... атIа баят, есир... Панагь я...
Панагь? Аку садра!? Секин хьухь, Алван... —
доктор ччандик цIай акатна, хейлин фикирлу хьана, пр ада рушан кьилелай гъил чIугуна
давамарна:— хирдал кьван ви кьисметдин иеси жеда лагьана за .ин кьунва... •— Докторди
къецелай кIвачин ванер гайла, Алван а патан кIвализ тухвана, ацукьарна.
Ам бул аториядиз кьуьзуь къари атана. Ада, нефес ар хьана, саса келима акъудиз лагьана:
— Зи хци вун вичин кьилив ша лугьуз минетзава. даз мад пис хьанва.
— Сведа, диде, исятда кведа.
Докторди са геренда къари ацукьарна. Къецелай уркурар квай фаэтон атана, ам
амбулаториядин вииК акъвазарай ванер атана. Фаэтондай, Ахцегьа варван авай са девлетлу
эвичIна, ам чIугуна док>рдин кабинетдиз гьахьна.
— Доктор, зи хва азарлу я, фаэтонди вун гуьзле ишзава. Ам рекьелла.
— Кьве юкъуз гуьзлемишрай!.. Зун и дидедин хцин .плие физва. — Ефимов, атай девлетлудин
кьама $ай ял, адан суйгьайбат гваз, зурлама рахун акурла, кугълу яз экъечIна, къаридихъ галаз
шегьредал ;ичIна.,
Девлетлу ччинив цIай къекъвей хьиз яру хьана, >йлин вахтунда алайвал кисна акъвазиа, эхирни
затIп кьатIун тавуна, ада доктордин гуьгьуьниз чукурна.
Доктор, вун къе чи азарлудин кьмлив къведани? ам рекьел акъвазна.
Вот так бы давно! ИкI лагьана кIандай... Зун ьведа, фаэтон герек туш. Вуна вахъ пул ава
лугьуз .н ви .починенный яз гьисабмир! Заз вакай хабарни ;ач. Заз пул герек туш! Нубат и
дидедин хцин патав пн я, ахпа килигда.
Ччан духтур, вун диндал атурай! Хуб хъсан жа чб ганани! — лагьана къариди девлетлу са
кьадар Iатайла. — Вун диндал атурай!
Гьавая рахамир, я кас... Вучда за ви диндал гана, вучда?! Заз куь дин, менсеб, аллагьни
калам (аи фекьийри, муьруьдри вучзаватIа аквазва. Абур уь хийирдихъ галач...
Базардин майдандилай элячIна физвайла Ефимов |д лагьана акъвазна. Адан рикIел винелай
куьлег яна кдиз кабинетда амай Алван хтана.
— Вун, диде, хъвач, зун исятда дарман гваз къве да, — доктор амбулаториядиз элкъвена.
«Азарлуда эверзава лагьайла, чи къашкъа сивихъ яд галаз хьайитIа, ам галудна, кIевевайдан
гьарайдик акакьда, —> азарлу кIевяй акъудун патал чи духтур ччандилай гъил къачуз гьазур я,
адаз виридалай вилик сагъвал багьа я, гьавиляй ам югъдини йифди сагьвилин гуьгъуьна ава...> И
гафар Ахцегьрин кимерал, межлисра, кIвалера лугьузвай халкь гьахъ я. Ефимоваз вичин михьи,
амма къвердавай агъур жезвай кIвалахди, гьеле, кIаниди бегьем къалурнач.
«Вун гьикI хьана, Алван ччан, зи рикIелай алатна! Ви рикI дертлу авурдаз лянет хьуй!.. Зун
къарсурна... — лугьуз фикиррик квай Ефимов амбулаториядиз хтана. Алван гьелени шехьзамай.
Адаз вич авай кIвалин рак акьалайди гьич хабарни хьанач.
— Алван ччан, и «яниз зун жуь кIвализ къведа, — Алванан къуьнел гъил алаз докторди руш
диндирмиш на. — За анал вири лугьуда. Исятда кIвализ вач.
— Ччан духтур, ша гьа, чна вун гуьзлемишда, лап югь жедалди гуьзлемишда... — Зун къведа,
къведа Алван!
— Зи кесиб диде, а патахъ цIуьдгъвезва, духтур. Кар яцIариз физва... Ви
куьмекчар"асуз"Трёк"я!
~" — За са рехъ акъудда, Алван ччан. Вун динж жеда. Панагь мурдар кас я, ада вун хуьдач,
Алван. Ам ёкё пияниска, жасус я. За руш адав вугудач... Вуна къе ийидай кIвалахар вири кьатIар
галачирбур жеда, доктор. — фикирна Ефимова, ам вилер шегьредлайтIуз винел физвай Алванал
алаз акъваз хьана, — вун теспача хьунин себеб, Алван, и гуьзелдин, къалабулух квай, туькIуьн
тавунваи уьмуьр я... А уьмуьр ваз багьа я, гьайиф хьи, вавай адак пай кутаз жезвач, жезвач. Чи
арада диндин дагьарар акъазнава. Чи арада динни менсеб лугьуз кьве ялав хкаж хьанва... За
рушал вегьейтIани хаталу я, руша залди гадаруртIани, гьикI хьайитIани чун кьведни телеф жеда...
Я гьукумат, я заз истеклу халкь чи куьмекдиз къведач. Абуру руьгьерин къанлуяр тир ругьанийрин
тереф хуьда... Пагь, пагь! Алван гьиляй акъатна хьи!.. За и руш бес гьикI секин авурай?! Ччан
алайла, ам гуьзел руш я, кьейила, мейит... За ам рекьидач, уьмуьр яз хуьда!..»
Доктордин фикирар мад гуьгъуьниз атай фаэтондин
..чпори кьатIна, ам къарагьна. Фаэтончини дезлетлу лфни лугьуз тахьана рекьелламаз, доктор

кьуьзуькъашдин хцин куьмекдиз фена.
Ашпаз Абдулжелилаз адет чIуриа, вичел кьилни 11 угун тавуна, доктор элячIна а паталлай
кIвализ /ьфиз акурла, аламат яз, ам къарагьна Антонан кьишв физ гьазур хьана. Гьа и арада
Ефимова эверна.
— Дуст кас Абдул, вучда, вучда?! — Докторди ктьем дарих яз хабар кьуна. — Вучда дуст?!
Алван ьиляй акъатна хьи, акъатна...
Акъатна, доктор, акъатна. Адакай ваз пай Iмач... — Абдулжелил агьвалатдин
гъавурда акьуна, Iеришан яз, кьил куьрсна кисна.
Къе няниз за Алванан дидедиз акьалтIай гаф Iагьана кIанда, Абдул... Зун арада амач, заз
адакай чай амач, акI хьайила, дагъларин гуьзел, атирлу цуьк ндиз иесивал ийидай кас кьван
жугъурна кIанда... 5а Алван аз «эхирдал кьван ви кьисметдин иеси жеда»
• лагьана гаф ганва, дуст. Завай зи гаф чIуриз жеI.ач. За Алванавай са гаф хабар кьунач. Яраб
и руш Каватал рикГивай ашукь я жал?..
Зани анаг гьич .хабар кьунач, доктор. Кесиб ру иив гьамиша Жаватан хабарар гваз жеда.
Адалай •адкьве чарни хтана лугьуз Алванав хабар гвай. Жа штакай рахадайла, Алванан ччин
бегьем нурлаван кезва. ИкI чи гуьзел руша вичин рикIе чка ганвай \асдиз, а рикIин гатфарни
дуьзмиш авунва жеди, стха.
Вун гьахъ я. Абдул... Эгер Жават Алваназ кIан IаватIа, за пакамахъ адаз тел яда. Жаватаз
мехъер ийиз куьмек туда...
Вуна, стха, а кесибриз бубавал авуна! — лагьа ма вилериз шадвилин накъвар атай
Абдулжелил ми |из хъуьрена. — Гье-гьей! И кар лезгийрин эсилне гилдин, адэвледдин
рикIелай фидач! Ви къудратлу рикI сагърай, стха!
Мад вучда... За зи стхадиз мехъерда! Зи вахни п>уьлуьз гуда... Инсанар икьван кIеве
ттунвай агъай |ш:ши ругьанийриз лянет, лянет хьурай!..
Доктордин кефияр аквазакваз хейлин ачух хьана. Лдаи ччина авай умудсузвилинни азабдин
рангар, лишапар катна, абурун чка умудлувилинни уьзагъвилиншадвилин лишанри кьуна.
Докторди и арада фикирна: «Алван динж хьайила, зи рикIни хейлин динж жеда, за ам зи вах яз
эхирдал кьван саламат ийида. И заманада гуьзел руш кесиб хьун гзаф хаталу я... За ам чахуткадин
сивяй акъудна, алчах Панагьан пацукайни хкудда! За зи вах:динж кIвалин иеси ийида. Зунни а
кIвалин са нефес жеда».
Абдул стха! — докторди ашпаздиз эверна. — Алванан кьилив гьа исятда фена кIанда... Зи
алатар аван къаб гехце лагь. Ам гьана ама. Ахпа рушаз са патахъ эверна Жаватанни вичин
арада авайди мукьва кьилибурун муьгьуьббат яни, тахьайтIа кIанившшн ди... Чира!
Башуьсте, стха.
Доктор гьеле хиялдик кумай, кIвализ Абдулжелил хтана.
Абдул стха, гьикI хьана, лагь акван!..
За вири чирна. Жаватан тIвар кьурла Алванак бегьем лувар акатна/Ада вич Жават амаз
садазни фи дачирди заз чирна хьиз, лагьана: «Доктордиз за эй уьмуьрдин эхирдал кьван
вахвал ийида. Яраб аллагь, завай рекьидалди адан хъсанвилер ахгакьариз же датIа!?»
Хъсан хьана, Абдул, чаз Алванан рикI чир хьана.
Доктордин вилериз рикIивай накъвар атана, ам фикирлу яз багъдиз фена.
/_ Нянин хурушумриз доктор Ефимов Алванан диде а"кваз, абурун кIвализ рекье гьатна. Ам
рекьиз экъечIна, амма гьинихъ физва? «Алван! За вун гьикI рикIяй акъудин?! А рикI михьиз види
тирла, завай вун аиай акъуд жедани?! Са ккуьнизни килигдачир, руш галаз шегьердиз хъфидай...
амма, заз диде кьван гьуьрметлу Халуман, буба кьван масан хьанвай Къарибан, адан амай аялрин
эхир пехир жеда... Абуруз и хуьре фу, экуь югъ, мукьвакьили амукьдач... абур, мичIивилин
пагьливанар тир фекьийрини муьруьдри, абурун лукIари басрух тана гьелек жеда... Жаватни зи
стха я, гуьзел кас я... Алван хъсан касдал расалмишунни хъсан кар жезва. Ида зи рикIиз
цГийицIийи рекьер ахъайзава, секинвал туькIуьрзава... Вучда кьван!? За зи муьгьуьббат лезги
стхадиз гуда. Жаватаз багъишда!..»
Фикиррик квай доктор хуьряй акъатна, мигьидин
>р рекьера гьатна. Ада вичин фикир кIватI хъувуна, валяй экъечIунин себеб рикIел хкана.
Ингье Ефимов, Халум дидеди Алван вах хайи :1!ализ атана.
~ Халум диде, — лагьана докторди дерин нефес .ачуна. — аялар са геренда кецихъ фирай... За
ваз издай са эхтилат ава.
И гафарин кьатI, гьеле, доктордин сиве амаз, агьIлатдин гъавурда акьур Алван гьасятда вичин
стха: вах галаз къецел экъечIна.
— Алван агъакьнава. Гила ам гьуьлуьз фидай вахт Ам заз багьа зи... вах я. Заз ам динж хьун
— хъсан,
га кIани, вичиз кIани, бегьем инсанвилер квай кас!Э гун кIанзава...
— Ччан Iхва, ччан хва! Вун бахтлу хьуй, ви рикI .ид хьуй, уьмуьр яргъи!.. Вуна чун патал
гьикьван
ьайгъуяр чIугвада, ччан хва!?. Чун ви ччина уьзуььара я... Кесибвилиз цIай аватрай, бес вучда, я
члагь!
•— КIеве гьатдай кIвалах авач, диде. Алван чна ви унши, ахпа мирес Жаватаз гуда... Мехъер за
ийида, фж зиди жеда, фикир ийимир, диде...
— Зун, хва, ваз муьтIуьгъ я, ччан бала, ви рикIиз !де кьий! Ччаи асландин рикI авай хва!

— За Къариб халудизни тел яда, пул рукъурда. буру кIани затIар къачурай. ТахьайтIа вуч
я... Негь фиррини кваз Алван це лугьузва. Цуьк хьтин руш !»ачуна, ахпа ам рекьиз кIандайбур
са гьамбар ава.
Доктор къарагъна.
— Ччан хва, за ви вилик фу эцигин!
— Ваъ, диде, зун хъфида. Рушан патахъай касдиза гаф гумир. Итим Бакудай хкведа, гьадахъ
галаз лхух лагь.
— Лугьуда, ччан, лугьуда!
Доктор хъфена. Ада мад вичи вич фикиррив, хаалатрив нез тунач. РикIи буюрмишаивал авуна!
ХХIХкьил РУГЬАНИ ВА ЖАСУС АГАТНА
йифен юкьварилай кьве сят алатнавай. Къази Гьаус, ахваривай тух хьана къарагънава.
ТуькIвей, ацIай, тух уьмуьрдин кеф ччанда авай ксариз йифер гьич садни атун тавуртIани кIанда.
Абурун рикIера девлетдиц шадвал ава, анра пакамахъ, ахпа иесийрихъ... вилик къведай лезетлу
тIуьнрин дем ава. Абур девлет къвезвай булахриз килигуналди тух жедач. Шадвили геж кьуьзуь
ийида, амма адаз юргъуивал чидач.
Къази Гьарусахъ бубадилай амукьай ирс яз кьве мертебадин еке кIвалер, еке багъ, никIер, ядай
векьин чкаяр ава. Гатфарин, гатун ва зулун кIвалакар инра вири жемятди кьиле тухузва. Гьарусал,
тек са куътягьнавай кIвалахдиз килигунин «гуж ала». Къази тIварван авай алишверишчидихъ галаз
туьквендин шерик я. Адахъ дагъдин хуьрера, гьидагьада гьакI «аллагь патал хуьзвай» са нехир
къарамалар, еке са суьруь хпер ава. Къазидин тIварунихъ куьнуьяр кутунва. Маса гьалалдин,
гьарамдин рекьерайни сел хьана Гьарусан кIвализ малдевлет къвезва.
Инсанри: «Авай касдин нефсинихъ кIан жедач, авачирдаз къаних*вал чидач» — лугьуда. Ибур
гьахъ гафар я. Барду са гъил кьван яд авай булах ятIа, ада вичикай яд авай кIам хьун патал ялюрт,
фендигарвилер ийида. КIам хьайила, адаз вичикай садвад регъуьн яд авай вацI кьун, ахпа... Самур
вири вич хьун кIанда Гьарус, ччандаллай жаду къари Мухлусан кIвализ гъайиди, а дан кIан «вачир
нефе туширни бес?!
Гьарусахъ мад са девлет ава, им адан ччандин сапьвал я. Ибуру вир ид а Гьарус мад жегьил
паб къачуниз мажбурна. Ингье, а лукI хьиз муьтуьгъ цIийи свае, ччанда жегьилвилин ахварин кеф
амаз, ругьаии, амма гьамиша ажутълу, инсаф авачир гъуьлуьн гуьгъуьна кузвай лампа кьуна
къекъвезва. Гьарусан сивяй келима акъатзавач, амма вири вилик къвезва, гъиле вугузва.
Ингье, къази Гьарус гьаятдиз килигзавай айвандиж экъечIна, анай кIвалерин рагъэкъечIдай
патахъ галай шуьшебенддал фена, гъиле авай гьакьикьдин теспягь тупIарай звягьиз, иналлай
тахтунал яргъи хьана.
Инал, къазидиз къведай юкъуз вичи вуч авун лазим ятIа, веревердер авун адет хьанва. Исятда
адан фикирдин кьиле Мухлус къаридин гафар гьатнава: «Къарибан руш Къашкъадиз физва... рехъ
гумир...» Къази
ч Мухлусахъ, ахпа Гьажимурадахъ галаз хьайи суьгь
тар, къалар рикIел хкана. «Вири, вири кап элягъна
л амачиз фидай, — лагьана къазидин фикирди, —
.рдимазар Гьажимурад арада гьатна... Вири адаз
нр хьана... Ада Къашкъадикай цуькведилай агъур
нф ийимир лагьанва. АвуртIа, а иблисди зун вири
уьньяда беябур ийида, иниз шак авач. Бес ругьаний
шн кьил яз, мусурмандин руш, мусурман, хашперес
13 финал гьикI разивал гун!.. Зун кисайла, жемятди
[ч лугьуда?.. Аллагьди яргъаз авурай, лезги руш
>усдиз фена лугьудай ван, округда гьатайтIа, заз
ад и турпахдал фу амач... Зи кIвал кIанелай
Фикирри къази уьмуьрдин деринриз вигьирдавай,
Iан рикIин гъалаба артух хьана, ччанда къизмишвал
атна. Винеллай кавалдин пад гадарна, Гьарус кIва
л акьалтна. И легьзеда къаткъат чIулав къир чIу
р льиз, цав мичIи хьана. Вуна хиялда, гъетер а кьил
чачир алемдин бушлухриз катзава. Абуру мад рапI
шIар гузмач, я «кьуьлерзамач». Виридал усалвилин
5 ар акьалтна. Кьуд пад М:ИчIни чIулав хьана. Вилик
ой, пешерив зулун экв гвай, тик къавахар цавун де
шриз фенвай магьарайрин чIулав хъалхъамар хьиз
тъвазна. Дагълар чIулав япунжияр галаз мичIи мур
арив чуьнуьх хьанвай хаталу къачагъар кьвац рикГиз
.ана.
Агъур фикиррик квайла, икI чIулав хьайи тIебиат!, Гьарусан ччандик, зарафатсуз, еке къурху
кутуна.
1 да сифте, им вичин вилерал атанвай мичIивал яз гьиIбна. Къази вичин гъилериз, кавалдин
лацу чичIериз,
/ьруьн гуьне пата санал кузвай цIуз килигна. Вири >сан аквада. «АкI хьайила, им зи гунагьар
вири чи1Й малаикри заз къалурзавай мажузат я...» фикирI Гьаруса. «Астафируллагь! Вуна аф ая, я

аллагь!» льудай гафар сивяй эцигнач. Йифен мичIи, чIулав декьикьайра я гар, я шагь
Ф, я сесван авач. Вуна хиялда, тIебиатдин къудратгнили виридав гвай, юзун гьарекатар
къакъуднава. чанда къурху гьатнавай Гьарусаз вичин япар биши •анвай хьиз хьана, ада вичивичиз
ван акъудна. !11 ар биши туш, хуьр лал я... Им вуч аламат!» — ла
|.;ша, Гьарус мад мягьтелвилелди гьар патаз килитна.
• ирдан къазидихъ зулун икьи, къайи шагьвар галукьна.
Ада вацIун ван гъана. Ругьанидиз, япар гила ачух хъхьай хьиз хьана.
Явашяваш цавун ччинилай «атай гъетер элкъвена чкайрал хтана, абуру чпин виликан еришар
хейлин экуь авуна. Цав ачух жез башламишна. Баркаван Китин дагъдинни Шалбуздагъдин серт
кукIушрин арада, Самурдин винелай, цавун къерехдал къвердавай экуь жезвай, лазни яр какахьай
гуьзел рат малум хьана. Сифте ам са пад кимиди яз хейлин вахт хьана.
— Ингье, а зулумат мичIивилихъ и гуьзел экуьвал гала... Ваз шукур хьуй, я
расулаллагь!.. — лагьана къази Гьарус кавалда гьахь хъувуна.
— Аллагь, аллагь! Ви чIехивилиз къурбанд хьуй!— къази ччина шадвал аваз вичвичиз рахана.
•— Дуьз рехъ, дугъри рехъ, Аллагьди вичи зи рикIел гъана... Къарибан руш тади гьалда чи
гадайрикай садаз туькIуьрна кIанда... тадиз це лагьана кIанда! Ам гуьзелди, масанди, хъсанди
туширтIа, дуьнья акунвай Къашкъадиз кIан жедачир... Яваш! И руш за къе Панагьаз къалурда!.. Им
бегьем фикир я!.. Ам Къашкъадал ажугълуни я...
И пакамахъ къази Гьаруса частуналди ксудай Панагьан ахвар хана. Ада арада къуншидаллай
сухта . аваз, яхцIур йис жедалди «вич папан кIвачихъ «утIур шатал тавунвай» Панагьаз эверна.
Самаварди къеви куьнуьди хьиз ван къачунвай вахтунда Панагь атана, ам ацукьун кумаз
ругьанийрин бубади адаз лагьана:
И турпахдал са цуьк ала... а цуьк агIана акуна заз... Зун инанмиш я, ишаллагь, гьакъикъавдани
ам ви кефинин кьиле акъвазда! Вуна юн ая, я расулаллагь!..
Зун гъавурда акьунач, халу, им цуьквер атIуз гатфар туш эхир...
— Гатфариз атIудайбур, делибудалайрин цуьквер я... Зулуз атIудайбур халис цуиквер я!
Абурун ччанда атирни ава... тумни — несиларни...
— Зун гъавурда акьунач, — лагьана похмел яз, кьил тIазвай Паиагьа, вичин пелен кьилер
тупIарал тIушуниз башламишна. Къазидиз мугьмандин дерт чир хьана, ада цIийи сусаз ишара
авуна.
— Ма хъухъ! Им вун хьтин кьил къутанвайбур патал хелкьнавай затI я... — къазиди ладу, кьуд
мурцан еке шуьшеда авай, яру кагьраба хьтин чехир Панагьан вллик эцигна. Юристди вилик квай
чай яргъаз авуна,
сивиз вигьиз,, далбадал кьве истикан чехир
Аквар тьаларай исятда вун хъсан я?
Хъсан я, Гьарус халу! За ваз судовольствием
;ва!
АтIа, уьмуьр Бакуда акъатзавай Къариб чи
Хъсан чида.
Гьадахъ гуьзел руш ава, ша чна ам ваз це лу1... Вуна вуч лугьуда?
Вот какой казус?..—Панагьан ял кьуна.—Боже |! Халу ччан, и къайгъударвал и алахъун...
вуч ла II чIал я?! Им «аллагьдин эмиржебир» яни тахьай >.. Ни понимаю!
— Заз мад вакай чуьнуьхдай кар авач, аллагь ша д я, за рикIе затIии ттун тавуна вири ваз
ачух лу Лва...
За ваз дикъетдалди яб гузва, халу!
Къарибан руш шаксуз гуьзелни я камаллуни. I туширтIа, ам Къашкъадиз кIан жедачир...
Заз ах
Iяй аллагьди эмиржебир авуна: а руш ваз туькIуьI теклифзава... Гьавшияй зун, ингье, экв ахъа
жез;ез къайгъудикни ква. Хашпереспиз мусурмандин и финиф хьайитIа, чун вири ругьанияр, ви.ри
мемед уьммет беябу.р, русвагь жеда! Чи хуьруьз бафин хуьр лагьана тIвар гуда!.. Им мусибатдин
на•сузвал, аф тийидай гунагь я!
—Аааа! Вот что! Зун гъавурда акьуна, Гьарус ха, .. зун рушаз килигун шартI я. Эгер ам тIимил
кьван IьайитIани, но скажем, гуьгьуьлди къачудай шикилар |вайди ятIа, за ам безусловно гьа
къе це лугьуда.
• ЯтIа тади ая. — Къази къаргъна. Им а паталйдазни «къарагъ» лагьай чIал я.
IПанагьа вичин мукьва, Къарибан къунши са руш Iвурдик кутуна, адав Алван вацIал тухуз
туна. ИнI, Гьарусан патавай хтыфена зур сятни туш, амма нда Ефимовавай кьисас къахчунин
дерт авай Панавичиы хсуси планар дуьзарна, ам вацIун къвалал на. Алван и пакамахъ
гатфарин цуьк алай датъдин ..ьер кьван гуьзел я. Цуькверни пешер алай, булушка
ин винелай цIийиз къачунвай, кихерии нехишар алай Ишмир вигьенвай. Лацу кьакьан пелевай
зарди цIарIаргуз, шуьткьудив гутунваи буфта, араара гарданда
.114.)II 11,пи. I.1Г( п.анлай биришар кутунвай, са цIар Х1.IIПМ га пI,I|)ни яру, амма ири
кагьрабаяр аквазва. Ччип ;и I.аГпIидаказ ачух я, вилера милли хъуьруьн к Iл I I.иа ш,г
ВацIалай яд ацIурзавай чкадал, къуншидин руша п.инайгьанай эхтилатар ийиз АлваН са
геренда акъвазарна. Къванцикай атIанвай хьтин кIеви ччин алай Панагьа вичин мукьва рушан
тIвар кьуна, ам рекьел акъвазарна, амма рахунар Алванахъ галаз авуна.
Вун Къариб халудин руш янй?

Я — Алвана регъуьвал кваз жаваб гана.
Зун накь Бакудай хтайди я. Вот что. Бубади квез саламар лугьузва...
— Вунни сагърай вични...
— Саламат я, куьн гьамиша адан рикIел ала... Кьилелай кIвачелди вичиз килигзавай Панагьа
вил
акьурла, Алванан рикIи, гъалаба къачуйа, ам къуншидин рушни туна, рекье гьатна хъфена.
— Зун рази я, къази Гьарус халу! Заз Къарибан руш бегеемиш я. Ам за ;гьа <къе ще лугьуда!..
Вуна зав мехъерин харжлух пул бурж вугана кIанда... ТахьайтIа кар... .просто чаз кIанивал жадач.
Къази Гьаруса мехъердайла гъил вугун хиве кьуна. Гьа и нянриз Панагьа Алванан тIвар кьаз,
рушанбуруп кIвализ вичин садкьве мукьва кьили ракъурда къваа.Алванан дидеди я ваъ, я эхь
лагьанач. Вичихъ меслятдай ксар: рушан буба, халу, чIехи миресвирис авайдн лаIгьана.
Меслятар, фикирар авун патал Панагьаи векилри Халумаз садвад югъ муьгьлет гана.
Агьвалатдикай хабар хьайи Панагь Ефимован, адан дустарин гуьтъуьна къекъвена, жезмай
кьван доктор начальникдиз негь жедай малуматар кIватIиз Хинез фенай. Анай Панагьа
Ефимовалай са гьамбар «малуматар» хкана.
ХХХкьил
ГЬАЖИМУРАДАН ХАБАРАР
Алванан рикI секин авуна хтайла, хъуьчIуьк чуьнгуьр кваз Гьажимурад кIвале авайди акуна,
Ефимов, гзаф шад хьана.
Агьогьо, дуст кас Гьажи! И арада вун акурла, к.вакьнайай эрзиадан мурадар жгъай кьваи заз
хвеши хьаива!
Жумла жагьан шагьид я! Вун акурла, заз валай Iш хвеши я! — Гьажимурада, доктордин гъил
кьуна, ам кIанивилелди юзурна, ахпа ада чуьнгуьр хуруз чIугуна и чIал латьана:
Ччан жуванди, ччан жуванди! Дад авач, дуст, чарадавдй. Яд бедендиз муьгьтеж туш хва! Са
кIус я зун парадакай:
Элдин рикIе а&а зи ччан. Валлагь, багьа я заз уьмуьр! Багъишда ваз уф талгьана, И рикI, и
руьгь, за хайи хуьр!..
— Браво! Браво! Браво! — Ефимова Гьажимурад къужахламишна, ахпа ам кьуна вичин
мукьувай ацу кьарна.—Манидиз, ахпа лугьунин устадвилиз гаф авач! Абур нин чIалар я,
Гьажи?
— Жумла жагьан шагьид я! Абур и касдин тесни фар я. Зини ви рикIера къекъвена, ана экуь
нугътIа кьван затI и гафаривай таз жезватIа, духтур, за абур гьамиша тикрарда.
— И чIалари, Гьажи стха, зини ви рикIера эбеди стхавилин зкв куькIуьрзава. Инанмиш хьухь, за
дуьз лугьузва! Эхь, дуст кас, вун гуьзел халкьдин алмас хьтин экуь, хци са кIус я! Эхь, вун элдин
рикIе авай ксарикай сад я. За и гафар лап руьгьдин деринар, хкажна хьиз лугьузва. Ви ччан
сагърай, зи камаллу стха!..
— Яргъаз фимир, духтур! Гьажимурадаз вичинта риф авун хуш хьанач. Гила вупа яб це!..
— За ваз яб гузва, Кваса стха! — Заз са тамаша акуна...
Гьажимурада алатай са юкъуз вичиз чайханада «Мухлус къари кьибледихъ туькIуьрнава» —
лугьуз ван хьунилай башламишна, «дадбидад!»—лугьуз са пай пул гуз къази Гьарус гуьгъуьна
гьатдалди хьайихьайивал вири Ефимоваз ахъайна.
— Эхь, Гьажимурад стха, ихьтин тамаша, заз чиз, гьич са касдизни акунач,—Лагьана
Ефимов фикирлу
хьана, ахпа ам. хъуьрена. Ваз арада драматург, я артистар авачиз, кьве иблисдин чиркин
уьмуьрдин са кIус акуна... Аламатдин тамаша хьана!
— Гьаруса вакай чIуру са гаф рахайтIа, жумла жагьан шагьид жеда! За ам къумпара кутур
.фитерин гьамбар хьиз чкIурда!
— Зун инанмиш я, Гьажи... Ваз акур тамашадихъ зун ва халкь патал метлеб ава!..
Гьажимурада инал, къазидин, фекьийрин герск хьайитIа хуьруьн виликкьилик «вайбурун
кьилерни мецер Алван кIанзавай Ефимован патаз гъида лагьана хиве кьуна. Антон Квасадин
къуватрихъ инанмиш я, амма ада урусдиз гьуьлуьз фейи Алванал, адан хийибурал къведай
къазабала кьатIана хьиз лагьана:
— Замана дегиш жедалди, Гьажи, и кар кьиле кьван фидач... Тек са зи «ъулайвал патал гзаф
тссарин рикIер тIар жеда... Вуна цIудвад кас кисарда, амма више, агъзурда Алванал, зал, чи
мукьва кьилидал гьу жум ийида, стха...
:
Агъур фикирри гваз къекъвейдалай гуьгъуьниз Гьажимурада лагьана: ..•.
Вун гьа,хъ я, Антон стха, заманадиз агьзур ля нет! Гзаф гьайиф жедай крар жезва. Уф, уф! Эй
гъиле къуват жен!
Вуна вучдай, Гьажи?
За... Жумла жагьан шагьид жедай! За инсандр дуьньядин вири няметрин иеси ийидай, амма
инсандин шикилар алай, инсандиз хае рикIни руьгь, адаз куту >гай уьмуьр авачир куакафтарар
гьуьлера батмишардай! Задуьнуь дуьньяда халис инсанар стхавилин муьгьуьб бат авайбур
ийидай!..
— Камаллу стха! Вун зи рикIяй рахана...
Жумла жагьан шагьид я! Зичайханада Бакудай, Грознидай, ШекиШирвандин патарай хтай
рабочияр ацукьда. Абуру, Антон стха, закай зеррени игьтият та вуна, инсанвилин экуьни

ишигълаван авунвай суьгьбе тар ийизва... Абуру, Антон, ви тIварцIихъ баркалла гилигзава.
Ваз абур вири чида...
Чида, Гьажи. Абур, стха, кфирдин хва Панагьаз чир тахьурай. Ам хаян я. Кесиб ксар ада
Сибирдкз акъудда...
Панагь хаин я?!
Эхь, хаин я... жасус я...
За вичиз авурди тIимил я... Жумла жагьан ша гьид. жеда! Заам гила неда!.. Адавай жуьрэтна зи
чай ханадих камни къахчуз жедач...
Вуиа адаз вуч авуна, Гьажи?
За ам яна кьена!
Жеч, я стха!
Кьена, кьена...
Инал Гьажимурада, са юкъуз Панагьан руфуна, кьатI галачир гапур акIурурди, ам ччина
мейитдин ранг алаз къфейди, ахпа чеб туькIуьн хъувурди галайгалайвал доктордиз ахъайна.
— За адан кьисмет, Гьажи, ви.гъиле вугузва. ГьикI кIандатIани ая, а кфирдин хва Ахцегьай
катарна кIанда.
— Башуьсте! За ам ттумуяихъ ведре кутIуннавай лам хьиз, са патахъ алудда. Иниз жумла
жагьаи шагьид жеда!
—< АкI ая хьи, герек, ваз гафчIал лугьудай кас тежен.
Зи чайхзнада, дуктур, мад са эхтилатди ван ,къа чунва. Лугьузва хьи, Къарибан руш, а гуьзел
Алван, кьуьзуь жедалди субайдиз амай гьарамзада Панагьаз лишанламишиз кIанзава...
Чна и кардиз рехъ гудач, Гьажи!:— Ефимов ажугьлу ванцелди вичин кьетIивал къалурна
хьиз, ра хана..—Чна Алван чи дуст, стха — рабочий Жаватаз туькIуьрдайвал я...
. — Уф, Уф! Жумла жагьан шагьид я! Жават Алванан ччанни жигер кьведни жеда! Халис итим я!
Зун зи варюхдай экъечIда, за Жаватаз куьмекда!
— Ви куьмекни герек я: за вун мехъерин тамадави ле хкянава.
— Башуьсте!
— Абдулжелилни ашпазрин чIехи ашпазвиле тайин ийизва... Ваз ван къвезвани, Абдул стха?!
— Башуьсте! А везифади зун шад ийизва! — Икьван гагьда кухнада машгъул тир Абдулжелил
мугьманрин кIвализ атана, столдал хуьрек эцигна.
Ефимова Бакуда авай Къарибаз ва Жаватаз кхьей чарара, и кьилин агьвалат тамамвилелди
ачухарна, абурувай тадиз хтун тIалабна. Докторди хиве кьурвал, Къарибан ва Жаватан тIварунихъ
пулни ракъурна. «Мехъериз герек затIар къачу, квез рекьин харжлух
хьуй... Пул ракъурна лугьуз куьн фикирлу жемир. Квехъ хьайила вахкудай бурж хьурай...» —
Гьар са чарчин эхирда и гафар кхьенвай.
йикъар кввез алатна, абуру Гьарус, ахпа Панагь бегьем къарсурна. Халума: «Заз чидач, рушан
буба Бакуда ава, хтун лазим я, рушан иеси гьам я...» —лугьуз Панагьан са шумуд итим рахкурна.
Эхирни абуру рушан буба Къариб хтун гуьзлемишдайвал хьана.
«. Цуьк хьтин лезги руш гьатнава... ам залай артухдаз гудани? Урусдиз руш гайи бубани диде
жемятди дашкъалагъ ийида...» — лугьудай фикирри сабурлу ва аркайин авур Панагь, «тадиз
мехъер ая» — лагьана Гьаруса бурж яз вугай пулдихъ чехирар хъваз, гьафтеда са сятни уях тежез
кIвале ацукьна.
ХХХIкьил МЕХЪЕР .
Югь1 няни хьана. Исятда хуьруьн юкьвайтIуз икьн хьанвай хьтин: къайи, экв гваз элциф зулун
яд гваз физвай вацIун ван квахьна. Ам гьар патай: дагъларай, багъларай, базардай., мигьидай
хтанвай инсанрин рахунри, хъуьруьнрй, шеххвали, малкъарадин, кицIерин, кЬвалин къушарин
(гьарайIвурIгъайди, арабайрин ванери басмишпа. Инсанар дар куьчейра аруш хьаиа.
И няииз Жаватан кIвалик хейлин инсанар ква. Ина кьил некягьиз атанвай фекьи Фалз,
шагьидвал авуна кIани, кукIвар хура ттуна агъайнидиз ацукьнавай кьве муьруьд, гададин патай
векил яз Гьажимурад, рушан векил Абдулжелил ава. Итимар, къавук квай кIарасар гзаф йисара
гумади чIулав авунвай, са пата бухарадин къеце хьумурдикай кьунвай къул кузвай, бубайрин еке
кIвале ацукьнава. КIвачерик жуьрбажуьр чешнейрин куьгьне кьве гам ава. Мугьманар вири гамунин
ччинар алай хъуьтуьл назбаличрал ацукьнава. Ибурун са пай къуншийривай лигемвиле
гъанвайбур я. КIвалин са кьиле месер алай тахт, муькуь пата куьгьне сандух акъвазнава. Са цла
«кьамарин» нехишар алай парчадин перде ава. Мад и кIвале затIни авач. Амма инай цинни лацу
чепедин ниэр къвезва. Им — кIвал хъсан михьиди хьунин лишан я.
Мугьманри са гъвечIц вахтунда эхтилатар авуна. Инсанри, гзаф вахтара, чпин эхтилатар йисан
мублагьвилелай, я адан мишакъатвилелай, къецеллай гьавайрилай башламишда.
Къецеллайди зул туш, кьуьд я,— лаьанафекни Фалза векъи ванцелди суьгьбет
башламишна, теспя гьар юзурна, дамах гваз кьил хкажна: яруни къумрал рангар къаришугъ еке
ва куьк ччинив цIарцIар гуз туна, ам къаидахра чуынуых хьанвай, гьуьлуьн жицIия буруз
ухшамиш тир вилерай килигна.
Бубайри гьеле, деть заманайрилай инихъ,— Гьа жимурад фекьидин эIхтилатдик зкечIна, —
гатфар алу кьайла — гад атанва, гад алукьайла зул атана, зул алукьайлани—(кьуьд атана
лугьузва... Акьуллу бубай риз регьметар хьуй! Им, алатайди гьисаба амач, вилик квайдаз килиг,
саймаз жемир: вахтар амаз вилик квайди лайихлудаказ рекье хутаз алахъ. — лагьай
чIал я...

Фекьи Фалзаз Гьажимурадан эхтилатдикай гьяз атанач, ада чIулав атIласдикай цванвай цIийи
валчагъдин хивел алай кьве чапрас ахъайна, тIаб хьтин яцIу гардандив къулайвал вугана хьиз
гьарайна:
— Афтафа Iгъва:ш! йиф физва!..
«Дагъвиди къафун ттуна цел ацIурдайвал, — фикирна Гьажимурада, — исятда фекьиди вичин
руфунни муьфте гьатай тIуьнар ттуна ацIурда, ахпа къеневайди эхиз тежез, Куьре пата,
къавараллай са варданаг хьиз хьана, месел аладар жез, къарагъиз йиф акъуда... И ксарин нефсин
къанихвал нахадихъни жедач...»
Цяй ацIанвай афтафа гъана, ам кIаник летен кутуна кIвалин юкьвал эцигна.
Бисмиллагьи рагьманал регьим! — фекьиди са дуья кIелна. — Рушан векил авани?
Ава, фекьи.—Абдулжелил вилик атана.
Гададин векил? — фекьиди мад хабар кьуна.
Ава. — Гыажимурадни ©илик атана.
Аллааллагь! Аллааллагь! Кьве патан векилар ни К/ьашкъадин итимар я хьи?!
—Мягьтел жемир, фекьи, чун Къашкъадин итимар я, — лагьана Гьажимурада. — Жумла жагьан
шагьид я! Мехъерни чи рушанни гададинди я! Къашкъа абурун стха я!
Аллааллагь! Хашпересдикай мусурманриз стха жедани, мунафикь Кваса?! Уьмуьр сивин
пад квачиз акъатзавай фасикь!..
Фалз. Вуна зи сив ахъайзава... Жумла жагьан шаIгьид жвда! За вун... Де жуван адет
кьиле твах!.. Зун вал дуьшуьш жеда, икI ваъ... Им кеф я хьи...
Фалз чапрасчапрас Гьажимурадаз килигна, ахпа ада кьил юзурна.
Аллагьдин эмир — жебир я: квев гададинни ру шан мецелай векилвал гвани?
Гва, гва.—Векилри жаваб гана.
Де гъилер ягъ.
Векилри афтафадин винел гъилер кьуна, абур фекьиди дуьзарна: гададин векилдин чIехи тIуб,
рушан векилдин чIехи тупIун винел эцигна.
— Вуна, вун векил авунвай Къарибан руш Алван, Севзиханан хва Жаватаз гузвани?
— Гузва!
— Вуна, вун векил авунвай Севзиханан хва Жаватаз, Къарибан руш Алван къачузвани?
— Ава!
—Куь арада авай шартIар вилик вегь.
— Жумла жагьан шагьид я! Гадади рушан некягь да Мигьидаллай ник твазва. —
Гьажимурад уьткемви лелди рахана. — Рушан некягьда Жавата вичин ччанни твазва!
— Зун— рушан векил рази я. Мад кIаниди такIанди авач. Чи мурад гадали руш цIийи кIвал, шад
югъ туыкIуьрна бахтлу хьун я! — Абдулжелила гададин векил Гьажямурадан, тьелени, кьунмай
гъил юзурна.
— Мубарак! Мубарак! Хийир акурай!.. — Фекьиди некятьдин чар кхьена куьтягьна, адал
векилрив тупIар илисиз туна, гъвечIи са киседай вичин тIвар алай му гьур акъудна, ам чарчин
кIанел гьалчна. Шагьидар яз атанвай муьруьдрини чпин тIварар алай кишпирдин мугьурар
чарчел алкIурна. И арада фекьидин гъилиз, тIунутI кьван авай гимишдин манат вегьена.
Муьруьд рин вилер манатдихъ галаз фекьидин жибиндиз аватна.
Вилик щурпани аш атана. Гьажимурад гьахъ хьана. Фекьини кьве муьруьд фурай акъуднавай
гишин къабанар хьиз, гъилер къакъажна гзаф уьзагъвилелди хуьрек нез эгечIна.
Абдулжелила тIимил тIуьна, Гьажимурад са тIур шурпани хъвана, кьве тIурунавай аш
сивиз вегьена акъвазна.
Тух итим суфрадихъ ат,ун, ахпа затIни тIуьн гавуна къерех хьун гунагь кар я.—Фекьиди
пIузарри тай алахьзавай чIем капашдал михьна, сивиз къвезвай спелрилай тупIар чIугуна. —
Мехъер кГвализ фу тIуьна къведани мегер?!
Заз, фекьи, куьн пуд акурла кичIе хьана, ингье, кьулухъ хьанва. — Гьажимурад ччина хъел аваз
рахана.
Чахъай вучиз кичIе жеда?!—фекьиди вилер экъисна.
Заз куьне зунни нез кичIе хьана... Квел алай каш вуч я эхир?! — Гьажимурад мад рикIивай
рахана.
Фекьиди мад вилер экъисна, амма кисна, къвалари чIакьракьар ийидалди тIуьна, винелай
чаярни хъвана, са геренда гъилер давал кьуна, пIузарар юзурна — дуья кIелнатIани чидач, пудни
экъечIна хъфена.
Абдулжелилни Гьажимурад садсадаз килигна, ахпа абуру руфунар метIерал вегьена, спелра
дуьгуьдин тварар акIанмаз экъечIна хъфей ругьанийрал тух жедалди хъуьруьнарна.
— За, а залумдин рухвайриз кар кьада лагьана затIни тIуьнач, — лагьапа Гьажимурада, араара
хъуьрез эхтилат башламишна. — За, «абур заз килигна, регъуь хьана акъвазда жеди» — лагьана
фикирнай. Амма инлай хъфей пуд къузгъун гьаядин, абурдин, регъуьвилин зерре амачир,
туьремаяр я! Абуру вучна?! Синидал аламай тварарни кIватIна хъфена!.. Куьн къе йифиз пудни
пад хьуй!..
Гье-гьей! Дуьнья я ман... чунни гьа ина ава, гьа къузгъунарни... — Абдулжелил фикирлу яз
рахана.— Вуна абуруз, Кваса, хуьрекар руфуниз ваъ, гардан дихъ вегьей хьиз авуна, бубад
хва.

Къашкъадилай фитне авур Фалз, гьеле зи ху рук акатнавач, Абдулжелил стха. За
адан пас алай чъипи сарар вири тегввай акъудда!
КIвализ, кIуфал мили хъуьруьн алаз Жават атана. Дм къе бахтунин шивцел ала. Адав шадвили
кьарай кьадай аман вугузвач.
— Стхад хва! Инал ша! Жумла жагьан шагьид я! Ла ви патахъай векилвал авуна. Дагъларин
хаму жей ран хьтин яр руш эбеди яз ваз дуст авуна!
Зун, Гьажимурад халу, рекьидалди ваз буржлу кас, вун рикIе хуьдай велед я!—Жавата
Гьажимурад, ахпа Абдулжелил къужахламишна, вилериз бахтлуви лин накъвар гъана.
Динмездиндирмез! Чаз тIуьнхъун гьваша! Чун къузгъунар алай лешинал дуыиуып хьана,
абуру та рашна... чаз, бейниван картариз амукьайди тварарни цIаран ятар я...
Исятда!—Жават къецел экъечIдайла, иниз Ефи мов атана.
— Вахтунда атана, стха! — Гьажимурада къарагъна, доктордиз вичин кьилив квве назбалича
садсадал эцигна, чка туькIуьрна.
Геждалди Жаватан кIвале хайи стхайрин муьгьуьббат рикIера аваз Ефимов, Гьажимурад,
Абдулжелил, Жават ацукьна. Абуру мехъерин вири тадаракар инал ахтармишна: кимиди,
кIанзавайди, эвердайбур чирна.
Йифиз Каспияди Самурдин дере ацIурна хьиз, дагълар галайвал агъур ппар гвай, рагъул циф
ракъурна. Ада кьежай ценер дагъларал чIугуна, вичяй дереяр, кIамар ацIурна, ам цавуз хкаж
хьана. Ингье, бубайрилай амай накьвадин къвзнерив куьлуь Марфади ван кутуна. Ам еа геренда
паргар къвана хьиз, акъвазна. Хейлин йикъара, Азербайжандин чуьллерай атана, Салаватдин
дере кьатIна, Ахцегьрин чIурал тару пехъивал авуна. Ада кьерерай, дагъларин кьуру в а кьецIил
хурарай, ратарайни куьчейрай руг къарагъарна, вацI физвайвал агъадал гваз катна. Пакамахъ
хуьруьн куьчейра руг амачиз акур Ефимова Абдулжелилаз лагьана:
— Им хъсан кар хьана! Жават бахтлу кас я! Адан свае, азиз Алван фидай рекьер марфади
чуьхвена...
Абдулжелил, ччина язух чIугвазвай къалабулух аваз вичиз килигзайайди акуна, Ефимова кьил
чуьнуьхна. Ам тайин тушир рекьи къецел акъудна, ингье, физва... Гьиниз? Чидач. Им гьяддин югъ
тир. Гьеле, цавал кьатI хьанвай, амма такьатдиз гужлу цифер алама.
Ефимов Акьарин мягьледа авай бубайрин вирин къерехдал акъвазна. Ччинал нагъвар, пешер
алайтIани, вирив дамах гва. Са геренда ратIар, югар гатунал машгъул лежберриз килигна, ам
мигьидиз яд тухузвай. архунихъ галаз фенвай жигъирда гьатна. Инай доктор
гьар юкъуз кIвалахал физ элкъвезва: исятда гьиниз физва?! Адетдин югъ тиртIа, Ефимова и
жигъирдал хкаж хьана, хилер ччилел кьван яргъи авунвай «Ширван пIинидин» ярни лаз алай зулун
пешерал гъил вигьидай. ТIимил а патал, къубудин рувар храна акъвазнавай, яруни хъипи
жикГийрал, вакIан кIерийрал вил вигьидай, яргъи никIе» дяведин майдандал чкIанвай пагьливанар
хьиз акъвазнавай къудратлу верхьерин, зериф гар галукьайлани чарчардин ван къачузвай
хилеризни кукIвариз килигдаи. Ам ччан алай затI кIвач>ик аиатиз кичIела, къацу гуьгдикай къерех
галайжигъирдиз килигдаи... Ада архунай агъадал катзавай, ччилел ччан гъизвай баркаван циз ччин
ачухдай, адал пехилвал ийидай... Амма абур Ефимоваз акунач. Араара адаз гьар пад чурчулри,
бевери, зкьребрини иланри кьунвай баябанар хьиз акуна. Ам уьмуьрди эхир нефесдал гъана,
дустариз р.икIе амай кьве келима кхьиз гьазур я... Ингье, доктордин фикирди инал бирдан мез
юзурна:
— Ваз кIанивал хьанач, Антон... Душмандиз кIанивални хьанач... Амма инсандиз — зи стхадиз
кIанивал хьана! Вуна вучиз вун рекьизва?! Бес ви уымуьр тек вун патал яни? Ваъ, ваъ! Адахъ гзаф,
гзаф ажизнавайбурун,завалламишнавайбурун пай ква! Вун и къубуда авай яд хьиз, ччилел ччан
гъиз алад!..
Аквазакваз Ефимован ччини экв авуна, ам милиз хъуьрена, ингье, «ярIгъарин» яргъал рекьяй
хувруз хтана, стхадин хийирдик экечIна.
Мехъерик гзаф инсанар атана. Нисинрилай башламишна, Хъуьлуьдай тир Ярмета вичин
зуьрнедин аваз атIанач.
Мехъерин кьил кьунвай Гьажимурада къе виш къаравили авуна. Шурпани аш тIуьна кIваляй
эвичIай кьван инсанар гьич садни хъфенач. Абуруз виридаз магьир устIаррин гьунарриз, Квасадин
къаравилийриз яб гуз кIанзва. Гада майдандиз атана, ам акурла рушни атана. Ингье, рушани
гадади кьуьлерзава, абур вилерин кIаникай садсадан ччиниз, кIвачериз килкгзава, рангунин
гуьлуьтар алай рушан кIвачер гару гваз физвай цIун кIусар хьиз аквазва. Хилера, хуруда авай
безекри цIарцIар гузва, гьабурни къугъвазва. Гадайринни рушарин кIеретIар кьилди ацукьнава я
кьилди хьана абур кIвачелла. Гагь санлай, гагь масанлай сада
садан гардандихъ гъил вегьена, япал кIуф эцигна, вилер кьуьлзавайбурал алаз, рушари,
гадайри са вуч ятIани сиринин дустариз лугьузва. Им кIениди хкягъдай майдан я эхир! Гуьзел са
руша, къумрал, кьакьан буйдин, хъуьрез рахазвай гададилай вичин кадранбуруз ухшар авай вилер
алудзавач. Ингье, нубат гьа и къумрал гададинди хьана. Ам майдандиз атун кумаз, рушарин
кIеретIар кьве патахъ пайна хьиз, а гада вилерал. ди незвай руш кьуьлуьник экечIна. КЛеретIра
мад кIуфар япарал фена: и кьведан тIварунихъ кушкушар авуна. Гьажимурада гъил хкажна,
зуьрнечияр акъвазна. Ада рушарин са дестедиз эверна. Куркурар, ири пиришар квай екееке
тафтар гваз вад руш майдандиз эвичIна. Абуру тафтарив ван гутуна, ахпа абур инсанар галачир
патахъ, вирида саце гьатна гуьзел ванцелди мани лагьана:
Михьи я рикI живедилай Шалбуз даIгъдин кьилел алай. Муьгьуьббат заз багъишнавай Рази я

зун, гада, валай!..
Лекь цавара элкъвезва, Гъуьрч гьатзавач бейнивандиз. Гъурбатда хьун уьмуьр туш, яр, Хутун
кIанда вун ватандиз!..
Югъ няни жезва. Мехъерин ччам рушан кIвалихь юзайла, Ахцегь вацIун кьил туькIуьрзавай
дагьларал хъивегьнавай ракъини дере ишигълаван авуна. Итимрин дестедин кьиле зуьрнечияр,
ашукь Абдуллагь, Ефимов, Илас, Гьасман, Берали, Абдулжелил, мехъерал эвернавай Салман ава.
Абурун гуьгъуьна еке десте жегьилар, абурун далудал тафтар гвай вад руш кьиле авай, яруцIару
парталар алай рушаринни сусарин кьве десте ала. Виридалай вилик чIулав нугъай бармак патал
эцигна, спелриз звар гузнгуз Гьажимурад акъвазнава. Мехъерин итимар хуьруьн куьче ацIурна,
явашяваш физва. Гьажимурадаз, инр>а адет хьанвайвал, зуьрнечлйрин ванерни рушарин
манийрин аIвазар какадарна, кьил акъат тийидай марика пваз, мехъерин итимар, къирмаж гвай
ажугълу чубанди катарзавай хпен суьруь хьиз кьиле финиф туькIуьрна.
Ингье, исятда зуьрнечийри рекьин гьава язава. Гьажимурада гъил хкажнамаз зуьрнечиярни
далдам кисна. Тамадади рушариз ишара авуна. Тафтари ван къачуна, ахпа гуьзел мани хуьруьн
куьчедиз эчIир хьана; Тафтар гвай вад руша кьил кутурла, кьулухъ галай кьве десте рушари,
нубатнубатдал вад рушан мани тикрар ийизва. На хиялда, и гуьзел манидин къудратлу лепейри
куьчедин гагь и кьил, гагьни а кьил язава. Мани акъвазай арада тафтари, рушари ашкъилудаз
язавай капари гурвал къачузва. Са пуд виш кам фена, Гьажимурада гъил хкажна, рушар кисна. И
легьзеда ашукь Абдуллагьа вичин седефрини къашари, панжукЬ ри безетмишнавай еке чуьнгуьр
хуруз чIугуна, ..адай гур ва ширин ванер акъудна. Зуьрнечи Яреметакай ашукьдиз балабанчи
хьана. Мехъерин итимар хуьруьн юкьва авай гъвечIи са майдандал акъваз хьана. Ина ашукь
Абдуллагь, мехъерин итимрихъ элкъвена гуьзел ванцелди рикI ашкъи гьавалу ийидай чIалар
лагьана:
И дуьньядиз атана зун РикЬикай пай гваз хайидан. Муьгьуьббатдив ацIанва зун РикI рикIева зи
кIанидан!
КIаниди я зи муьгьуьббат: Зи уьмуьрдин экв умуд КIанид тахьун я мусибат: Жегьилзамаз жеда
набуд...
Гьижрандив рижI атIуз тамир КIанидаз ви рехъ це рикIин. Такабур кьил виниз кьамир Къалурна
тур кIвалин рекIин...
Жемятди гурлу капар яна. Тамададин ишарадиз килигна, зуьрнечийри и майдандал кьуьлердай
гьаваяр яна, кьве гададини кьве руша кьуьлна, мехъерин итимар рекье гьатна. Гьа икI, руша«
кIвализ аIгакыдалди зуьрнеяр, рушарин манияр, ашукь, нубатрал майдандиз экъечIиз хьана.
Са легьзеда Гьажимурад Ефимовав агатна, адаз са вуч ятIани лагьана. Докторди мили хъверна,
разивал къалурна хьиз, кьил юзурна.
Панагьап лЙIвандин кIаник атайла, Гьажимурада зуьрпонр аюл»азарна, майдан руш арии
ихтиярда ттуна. ЛГ>уру пиал, гьич инра ван тахьай гьавадал мани хкажна:
Урус руша саймиш тавур Ина ава кьуьзуь Панагь...
Я леле! Я леле! Лезги руша ам кьабулнач Вахар, рушар, гьахъ я, валлагь!
Я леле! Я леле! Баябан я адан уьмуьр Кьуьзуь субай перишан я.
Я леле! Я леле! Гьич са рушни физ тахьурай Туькьуьл, атъу ам явшан я...
Я леле! Я леле!
Рушари, ахпа гадайри дагъ ацахьай ванцел хъуьруьнарна, вири айвандал мягьтел яз
акъвазнавай Панагьаз килигна. Юрист манидик вичин тIвар кьуни, «кьуьзуь, субай» лугьудай
гафари бегьем дели авуна. Межлисдин итвмар хъуьрезхъуьрез вичиз килигиз акурла, Панагь
иличдай чиркин яд авай легевдихъ къекъвена. Гьажимурадаз кьуьзуь субайдин фикир чир хьана,
гадайриз ишара авуна. Абуру вирида саце гьатна са легьзеда къати уьфтер яна, къив гана. Тамада
Гьажимурад гурарин кьилел атана акурла, Панагьа чиркин ятар авай леген ччилел эцигна,
Квасадал гьужум авуна, адан хуру кьуна.
— Вири ви угърашвилер я! За ви ччан акъудда, дьявол!..
— Ахъа я, алчах! — Гьажимурада шушьунна вич Панагьан гъиляй акъудна, гапурдал гъил
вегьена.
— Квахь! Квахь!—Панагь рак кIеви авуна кIвализ катна.
Мехъерин итимар рушан варцихъ атайла, къази Гьарус ччандик цIай мваз, абадин ценер гарув
вугана чуIкурна хьиз, Панагьан кьилив атана.
— Аллагьди лянетламишаи кас! Руш низ тухузва, низ тухузва?! — къазиди вичин ракьун
ван, дегь зама надин къаридин ванциз элкъуьрна, векъидаказ гьарай на, вилер экъисна, сивел
кIвенкI гъана, ада жаваб гуьзлемишна, амма Панагьай ван акъатнач. — Зун вав я, иблис, вав я!
Вун лал хьанвани?!
— Мехъер нинди ятIа... заз чидач... — ж ава б гана Панагьа умудсуз касдиз хае,. >ван акъудна,
кьил хурал куьрсна.—Къашкъа... адан итимар кьиле акъвазнавай...
— Руш Къашкъадиз тухузвайди ятIа, ,зи зхирзаман атана... Вуна бармак алукIна вучда,
мунафикь! Квахь зи вилержай, IмваIХь! Аллагьдин душман!..
Къази ругьанийрин ажугъ къарагъариз мягьлейриз фидайла, адаз Къарибан руш Алван низ
тухузватIа чир хьаяа. Къазидин хъиле ял ттунвай хурни руфун элекьна. Ада вичин хинеди яру
авунвай чурудилай гъил чIугуна хьиз лагьана:
— Ваз шукур, шукур, я расулаллагь! Вун я, ви лукIар мусибатдин завалрикай хуьзвайди! Вун я
диндин михьивал хуьэвайди, вун я! Вун я!

Къази вичин кIвализ хъфидай рекье гьатна. «Чи руш урусдиз тахьуй, — лагьана Гьарусан
фикирди, — вакIаз хьурай...»
Панагьани куьчедай физвай, рушан тIвар кьаз ракъурай, вичиз виликан уьлчуь хьайи итимдивай
мехъерин хабар чирна. Исятда юрист, ийидайдини тийидайди чиз амачиз, къазидивай «тадиз
мехъерда» лагьана къачунвай пулунихъ чехир къачуна, ам хъунал машгъул я. «Белки хъвайила,
фикир хци жен, гъамгъуса алатин» — лугьуз Панагь кIвале кIеви хьана.
Рушан къапудал сифте гадайрини рушари кьуьлерна, ахпа, къе адет кутунвайвал, рушари
манияр лагьана. Свае, хуьруьз цIийиз гъанвай фаэтонда акьадарна, Гьажимурада ашукь
Абдуллагьаз ишара авуна. Ада ,гагь фаэтюндихъ гагьни Алван хайи кIвалихъ элIкъвезэлкъвез гур
ванцелди лагьана:
Авадан хьуй, азиз бала, Вун хайи кIвал, физвай кIвал! Вахъ муыъуьббат—уьмуьр гала Гьам
дуьньядин я мал жамал!
Гьавд дуьньядин я мал жамал...
Мехъерин итимар Жаватан кIвалихъ элкъвена. Абур явашяваш, амма герек атай чкайрал
«ьуьлер
ийиз, манияр ятъизягъиз наврузбеган рекIинихъ хтана.
Свае фаэтондай авудна. Ам гъиликай кьуна Жаватан варцихъ тухузвай арада, цIийи свасал
гъуьр, ширнияр къвана. Аялрин алтIушунар хьана, абуру ширнияр кIватIна. Ингье, Алван кIанидан
варцел гъана, адаз найибрикай сада лагьана:
КЛвачик квай чIем авай тIур хух!— кьуьнт эця на хьиз зур гана. Алвана кIвач, чIем авай кIарас
тIу рунал илисна, ам хана. КукIвар хьайи тIуруна авай чIем рушари кIватIна, ам чпин
цIвелеривай, чIарари вай гуьцIна... чIемин кIусар гьалтай рушарикай са шумуда лагьана:
Я аллагь! Алванан бахтуникай зазни пай це!
Бахтлудан экуьник зи лайни ива!
Зазни Алваназ хьиз, шад йикъар акурай!
— Я аллать! Зунни къе са игитдиз акурай! Ружари хъуьруьнарна, абурун са пай свае
авай
кIIвализ атана, са пай хуьруьн «уьчейра чкIана.
Назбаличадал ацукьарай Алваван къужахда са гъвечIи эркек аял эцигна хьиз, Жаватан чIехи
дидеди лагьана:
— Ччан свае! Я аллагь! Ваз ирид хвани хат хьтин руш хьуй!
А паталлай дишегьлийри гьарайна:
— Амин! Амин! Амин!
Гьа икI, ашукь алай гур мехъер куьтягь хьана. Ада чеб чпиз кIанзавай квве жегьил агудна. Вир.и
шад я: «Хъсан кутугай рушни гада садсадаз кьиомет хьана... бахтлу жсар я» — лугьузва. Амма и
мехъери Панагьан рикIе ажугълувилин цIай хци авуна. Адаз виридалай гзаф Ефимован, ахпа
Гьажимурадан хъел ава. «Руш Жаватаз тувкIуырурIбур тьабур я...» — лугьудай фикирар Панагьа
вши сефер тикрар авуна.

IКЫIЛ
ПУДАН КЬИСАС
Доктор Ефимова хейлин йикъара вичин перишанвал, теспачзвал инсанриз къалур тийиз
алахъна. Амма кIанивал хьанач. Адан перишанвал, вичвичик бегьем квачиз кIвалахар авун,
фидайтефидай чкаяр чиз амукь тавун амбулаториядин къуллугъчийриз, гьеле, са гзаф
азарлуйризни чир хьана. Ам ччинай усал, юзунриз яваш хьава аквазва. «Доктор, ви кефияр авачни,
вун хъипи цал хьиз ава ман?! Вуна ахвар авур гьал туш, доктор... Вун галатнава...»— лугьуз
фельдшерди, санитарди, азарлуйри Бфимоиакай вичиз дарманар авун, хъфена кIвале ял ягъун
истемишна. Докторди: «Кефияр зи хъсан я, ам(ма галатнава...» — лугьуз жавабар гана, амма
вичин руьгьдин дердибала, агьузар чуьнуьхна. «Хьайиди хьана, фикир хъувуна вучда... Заз
элкъуьр хъийидай я Алван, яни адаз аваз хьайи зи къизгъин муьгьуьббат амач...»—лагьана
докторди вичивич маса хийирдин фикиррик кутуна, са патахъ элячIиз алакъунар авуна. Амма гьар
сеферда эверна гъайиди хьиз, фикирдин кьиле ччан алай Алван акъвазна.
И йикъара руьгь шад ийидай дуьшуьшар тахьанайтIа, доктор зарафатсуз, «тIадай чка авач...» —
лугьуз дуьньядин экуьникай катна, кIвалин са пипГе ярх хьанвай азарлу яз жгъидай.
Гъилин канат дакIунвай расу чIарарин, лацу якIарин гада мад амбулаториядиз атана, вич
диндирмишун гуьзлемишиз, жунаяр, памбагар, алатар авай гьяркьуь са шкафдин вилик
табуреткадал ацукьна. К/ье вуч ятIани и гададин атIугъай, гьамиша гъазаблу ччин ачух тир. Гьеле,
адан вили вилери араара фендигарвал къалуриз хъуьруьнарни ийизвай. ЧIуру иви кIватI хьана,
ахпа ам ктIана иринламиш хьанвай капашди и гада шад ийизвачир.
Вагьид! — лагьана кабинетдиз доктор атана. Га дади бегьем хъверна, сивел сатъдиз амай
капаш эциг на, вичиIвич са гужбаладал акъвазарайди Антоназ акуна.
Вуна вуч шадвилер ийизва?! — Ефимова хабар
кьуна.
Ийизиа, духтур... — ВатъиIдавай вич«вайвич куьз хъхьанач. Адак еке хъуьруьн акатна. Тух

жедалди хъуьруьн .инал кутугнавачирди кьатIана, ам мад сивел капаш эцигна хьиз акъвазна.
Хъуьредай кар аватIа, чазни ахъа ая — лагьана фельдшер Бералиди, — ТахьайтIа види
вуч «пупу пу...» я?!
Вагьида перемдин хел гуьцIна, вилераллаи накъвар михьна, хъуьруьн хуьз тежез, эхтилат
башламишна:
— Доктор, за исятда зи гъилихъ вуч хьанатIа дуьз лугьуда...
Къуьлуьйрин мягьледин миокIин, медрес, ким вири саналла. Пакаман вахт я. Кимеллай зурба
цIару къванцел итимар алтIушнава. Инал устадвилелди атайла, хуьре тIвареан авай кьве кас
кишар къугъвазва. Са кIеретI итимар кисна хьиз, ибурун къугъуниз тамашзава. МискIиндин вилик
квай къванерал къуьнерихъ кIуртар вегьена, хейлин итимар ацукьнава. Абуру цанрикай,
тумарикай, чIурарикай суыъбетарзава. Куьчеда, гьелани, вацIал физ элкъвезвай дишегьлияр ава.
Ина яд пакамахъ лап фад гъун адет я.
Девлетлу миресди ганвай, куьгьне, еке валчагъ алаз медресадин рекГинихъ Вагьид атана. Адан
гъиле анжах кул ава. Са арадилай медресадин кьве пенжердайни рекIинай кIапIалкIапIал рут
акъатна. Хуьруьн дар паруйрIай гьарайвургьай кьилеллаз гадаяр атана. Абур вири кимел атайла,
кисна кьилер куьрсна хьиз, медресадиз гьахьна, жимел абурун еке мидя, «нсафсуз фекьи Фалз
ала. Адаз вири: руг акъатзавай медресадин пенжерар, вичихъай кичIела лал хьайи гадаяр акуна.
Медреса цлар гьакIан ратъул чепедай асуннавай, яртъи кГвал я, Ччиле тахта, къава лампа
авач. Къавукай паДнавай, еке кIарасрикай кьунвай, вахтарини гумади чIулав авунвай чукьванар
аквазва. КГвалин юкьвал ярхъи, аскIан стол эцигнава. Адав кьилерни юкьвар тIапIаррал
алкIурнавай яргъи тахтаяр эцигнава.
Медреса руквадай ацIанмаз, аниз фекьи Фалз атана. Ада вичин дакIунвай хьтин пIузаррал, юкь
экъисай яргъи нерал яйлух кьуна, хъел квай деведин вилерай ам аялриз килигна. Вири гадаяр
алай алайвал, сесван кумачиз кьурана, гьеле кIвачел акъвазнама.
— Вегьид! — Фекьиди зурлама гьарайна. — За ваз хуралай ая лагьайди гьи дуья тир?..
Вагьид вичин тIвар кьурла хабарсуз ягъайди хьиз кухуина. Са геренда кьил хура ттуна, Вагьида
ял кьунвай ванцелди кIТчезнкичIез лагьана:
За аменту хуралай авуна кIанзавай, ф&кьи...
Де а дуья кIела!
Вагьида: «бисмиллагьи рагьмана регьим» са шумудрахъ тикрар авуна, амма «аменту дуья»
адавай хуралай лугьуз хьанач.
— Вучиз чирнач?!
— Зун дидеди цIамарихъ ракъурна... ахпа за зи гъвечIи отха хвена... ам архуниз аватна...
Дидеди зун гатана, фу ганач... йифиз кIвалени тунач...
Аялрик хъуьруьн акатзава, амма абуру чпичеб къене ял ттуна, са гужбаладал хуьзва.
Ина руг вучиз ттуна? — Фекьиди гъил галтадна, медресадин руквадай ацIанвай къене над
къалурна.
Ччиле пара руг авай, фекьи...
Яд вучиз янач?
Яд ягъайла, палчух жезвай...
— Явашяваш шутканайтIа, и абурсузвал жедайни? — Зун геж хьана... Явашяваш шуткурла,
гадаяр
къведалди ччил чиркин амукьдай...
— Инал ша! — Фалза тьарайна. — Икьван бегьем жавабар гайидан пай зав гва!
Вагьид кичIезкичIез фекьидин вилик атана.
— Яхъ гъил! — фекьиди сивел ягълух аламаз гьа райна.
Вегьидан ччанда кичIевилин зурзун гьатна, амма гадаяр вичел хъуьруьникай игьтият авуна, ам
кьил натал кьуна акъвазна.
Вилик квайди инсан, аял тирди рикIелай алудай фекьиди инсафсуз жаллатIдин
ажугълувилелдини гьевеслувилелди Ватьидан гъил цIуд сеферда кIерец кIарасдикай
туькIуьрнавай яцIу, агъур линейкадал яна.
Вагьид ччанда эхиз тежедай тIал аваз, юлдашрим.ай регъуьла,
кьеженвай вилера
капаш ттуна
медресадай катна. Аялриз зурар гана, абур руг авай кIвале «тарсар кIелиз» ацукьарна ширин
ччан хуьз чидай фекьиди вич пис гьавадикай яргъаз авуна, ам къецел экечIна, и юкъуз мад
медресадизни хтанач.
Пакаман юкъуз Вагьидан капаш дакIунна гуьмбе хьиз акъвазнавайди акуна, аялдин буба
Эмирбега ам Кьашкьадин кьилив ракъурна. И касди гьа и юкъуз Гьажимурадан чаиханада, ччанда
ажугъ аваз, фекьи Фалзан инсафсузвиликай суьгьбет авуна.
— Кьисас къахчуна кIанда, Эмирбег!—лагьана Гьажимурада вичиз Бакуда чидай рабочи, яхун,
юкьван буйдин, расу чIарарин итимдин валик чай эцитна, ам кушкушдал рахана, адаз мад са вуч
ятIа лагьана.
Интье, фекьи Фалз вичин багъдин яд гьатна ацахьай цлаз килигиз, Яргъар тIвар алай, хуьруьн
къуза патан дагъдин кIане авай михьидиз физва. Ам Акьарии мягьледин дамах тир зулуз яд цана
бетьем анIурнавай вирив агакьайла, рикIи «тахътахъ»*ван къачунвай Вагьид Атакиши бубадин
ратIран къерех кьунвай къванцин цлавай юзана. Фекьи, В.агьид акъвазнавай цлан къаншардиз
къведалди вад кам амаз, гадади и йисуз инра гзаф авай хузарин мука, гъиле авай лаш къекъуьрна,

абур ажугълу авуна хьиз, вич са патахъ катна. Хузар накьвадай ктад хьана, бирдан къецел
акъатна, са легьзеда абур мукан тIеквендал алтIушна, ахпа вири цIаруни хъипи кул хьана, са
ккуьникайни хабар авачиз цлавай фиэвай Фалзал тепилмиш хьана. Фекьидиз вичел атанвай завал
хузар тирди чир жедалди, адан ччиниз, парданриз, гъилериз са гьамбар мизмизар сухна. Фалз,
хузар вичелай алудиз алахъна, а мм а къарсурнавай, лувар квай завал адалай алатнач. Ам
вичизвйчикай бегьем хабар амачиз, сифте гьалтай гьаятдиз катна вар акьална. Варциз гьахьиз
тахьай чIижерин кул, ратъ гуз къецел акъвазнавай ламрал алтIушна. Гьайванди сифте, ттумунал,
сарарал хузариз зурар гана, амма абур алатнач. Эхир ламра алайнал «жавхадал кьуьл авуна»
кIвачер ччилел тьалчна, куымек хьанач. Ахпа ламра кIвачер хайиди хьиз, вич ччилел ярхарна,
пехъивилелди къатадна. Мад куьмек хьанач. Аман атIанвай гьайвлн эхир иналлай циеди ацIанвай
вириз гьахьна, гьана чуьнуьх хьана. Лам хузарин жул алтIушна, дели хьанвайла, гьаятдиз гьахьай
Фалз, инал занжурда авай кицIин сарара гьатна, бижгьербижгъер авуна, яцIу якIарни гъилер
ивидай ктад хьана, япалух хьиз къецел гадар хьана...
:
Фекьидин кьилел, икьван дуьшуьшар атун гуьзел миш тавунвай Вагьидаз кичIе хьана, ам катна,
амбу латориядиз фена.
. •.•
— Фекьи бармакнй вич гьахьна экъечIай гьаятда ттуна, заз аквазакваз кьецIи ийизийиз,
кицIин иесиди агъадал гваз хъфена, —лагьана Вагьид мад хъуьрена.
Чаиханада къариба, амма зун шад авунвай хабар ава, духтур, — лагьана тадиз атуник нефес
дар хьан вай Гьажимурада.— Жумла жагьан шагьид я! Фекьи Фалз месе гыатнава...
Чаз виридакай, интье, и гадади хабар гана. — лагьана Ефимова Вагьид «ъалурна.
— Вегьид! Халудин эркек! — Гьажимурада гададин далудиз капаш яна.— Мад са касдизни вуна
кьисас къахчуникай ахггилат ийимир, хв;а! И фендитарвал ваз чир авур касдин тIвар кьамир гьа!
Феи и кьейитIа зунни вун Сибирдиз акъудда! Дустагъда твада, стхад х/ва...
Гьажимурада ванцик, дугъриданни, къалабулух кваз, инал Вагьидавай сив хуьн истемишна.
Гьажи! Им вини Вагьидан кьведан кьисасни хьана! — доктор и кардик Гьажимурад:
квайди чир хьа йила, мягьтел амукьна, — И амалар ви рикIел гьинай къвезва эхир?!
Фагьум авурла,жгъизва,духтур...—Гьажимурада фикирлу жаваб гана, — заз са гзаф инсанрин
хесетар, рекьер, мурадар, нефес, гьарамзадавилер чидайвал, гьашаратрин, вагьши
къушаринни гьайванрин хесетар нй, рекьерни чида... Заз хузариз хъел къведайди, абуру кул гана,
чеб къарсурурдал гьужум ийидайди чизчиз и гада арада аваз фекьидиз кар кьуна... Лугьузва хьи,
Фалзалай алатай хузари алтIушна лам вире ттуна. Эгер, гьайван вире гьахьна, ада кьарада
къатадначир гIа, хузари ам рекьидай...
,
— Бес, ви «дуст» фекьидин гьал гьикI я, Гьажи? . Ам ракьидачни? Вуна адаз вире къатад
кьванни лагь
ман, — Ефимов хъуьрена.
— Геж хьана, духтур... Лам тухвайдалай гуьгъуь низ цурал тIапIарар гьалдуникай дад амач...
Захъ са минет ава.
Ёуюр, Гьажй.
Духтур, вуна Берали исятда са хуьруьз ра къура.
— ИдаIХъ вуч метлеб ава, ГьаIЖИ?
Еке метлеб ава, духтур... Берали Ахцегьай жу гъун тавурла, югь няни хьун жумаз, Фекьи Фалза
ваз эверда... Вун адан «ьилив фидани?
Эвер авуртIа, лап гьевеслудаказ фида...
— Ам чи рекьеллай къван я, духтур! Вуна адаз .куьмекдани?
Ийида, Гьажи. Ам азарлу я, ахпа мусурман ру гьанидиз урус доктордин куьмек кIан хьун бес
гъвечIи кар яни?!
Лап хъсан! Берали, хуьруьз фидан?
Фида.
Духтур, инанмиш хьухьI Жумла жагьан шагьид я! Им чи пудан — духтур дин, Квасадин и
сухтадин кьи сас я! Пис IкасIдин чшандани IрикIе тIаш льун зи эрзимаи мурад я! — Гьажимурад
катна хъфена.
—. Ихьтин кьисас къахчун, — лагьана Бералиди Гьажи хъфейдалай гуьгъуьниз, — шейтIандин
рикIелни къведач!
Интье, чи Гьажидин рикIел атана.—Доктор Вагьидаз «илигна.—Акьуллу аял я, за и аял са
шумуд сеферда диндирмишайди я. — Доктор урусдал рахана.
Медресадиз хъфизвани? —Бералиди хабар «ьуна.
Фекьи авачир медресадиз в уж къведа?—Вагьид къарагъна хъфидайла, ам докторди
акъвазарна.
Хтул, вун урус школадиз къведани?
—КъIведа, духтур... амша зи бубадихъ ктабар къачудай пул авач.
— Ктабарни тетрадар за къачуда, фидани? ЦIийи школани ахъа жезва...
— Фида, дуктур!
Гьа и юкъуз докторди Гьасанов Вагьид школада туькIуьрна, адаз ктабарни тетрадар Iкъачуна,
вичин жумартлувилин къапу мад са кесибдин аялдиз ахъайна.
Жуьмя мискIиндин дарамат эцигиз, са шумуд йис алатна. И йикъара Ефимова округдин
начальник Брусилов чIалал гьана, Ахцегьа школадин бинени эцигиз башламишна.

Пачагьди вичин бюджетдай пул ганач. Гьавиляй Ахцегьрин жемятди школа эцигунин рекьиз
чпи пул
кIватIна. Доктор Ефимовани и рекьиз 25 манат пул гана.
— Зун, жуьмя мискIин эцигунал харжун патал цIуд манат пул гайи Гьарусалай усал яни?!
Жвмятри саваб я лугьуз миокIиндал гьавая кIвалахватIа, школадал кГвалах авурла пул къачуна.
Доктордиз жуьмя миокIиндилай школа фад куьтягь хьун гзаф «Iандай. МискIиндин къванцин
кГвалах халкь галаз «ьиле фейивили фад куьтягь хьана, амма къене патан—тахтадин крар, къавар
дуьзар авун гзаф яргьал чIугуна. Нетижада доктордиз кIанивал хьана— школа вилик ахъа хьана.
Школа ахъа авур межлисдал доктор Ефимова кIуфук яъвер ,ква:з Брусилов аз лагьана:
— Гила, жанаби начальник, вавай и округла зани кIвалахна лугьуз жеда! Чкадин халкьди ви
тIвар кьа да, амма и тIварунихъ ваз пис экъуьгъунар гилигдач, вучиз лагьайтIа, абуру вуна эцигиз
тур школа рикIел хкида...
IIкьил УРУСАТДИН ЦУЬК
Гьа йикъан нянриз хузари хурук кутур фекьици, вичин умудлу, сир хуьн алакьдай са мирес
арада аваз, лап чинеба Ефимоваз кIвализ эверна.
Фекьидал алай гьал акурла, доктордик хъуьруьн акатиа, ада хабар кьуна:
Вал цIару чугъар тепилмиш хьана, яни? — док торди лезгидал хабар кьуна.
Ваз вуч хъсан чир хьана, духтур!—фекьиди ничин дакIунвай ччинив, чIар алачир кьилив
цIарцIар гуз туна, Ефимовал мягьтелвилер авуна.
— Бес чир жечни, фекьи? — Ефимов хъуьрена. — Линейкадал гатай гъил, садни цIару чугъари
сухар гайи «ьил пис дакIвада. Линейка гвай фекьидихъ, я цIару къачагърихъ гьич инсаф авач... За
авайвал лугьузва... Медресада авай аялар капашар дакIуна зи патав къвезва. Абурун гъилер икI ви
>кьил хьиз дакIуина жезва. Япарал хирер жезва. Ибур, дегь заманада лрабри, чпин чIалаз
муьтIуьгъ тахьай лукIариз ийиз
хьайи вагьши къастар, жазаяр хьиз аквазва заз... Инсаф, квехъ фекьийрихъ авач.
— Гатун тавур дуьгуьдикай, духтур, аш жезвач, — лагьана фекьиди векъи ванцелди, ччанда
авай зурни гьайбат къалурна. И касдин ччинин лишанар, вилерин амалар чир жедай гьалда амач.
Ччинин хам далдамдин хъурхъ хьиз, тIарам хьана акъвазнава. Ада уф ттуна, дулдурмадиз
гьазурнавай ратунин жьатIар хьиз дакIунвай пIузарар юзурна хьиз давамарна:
Гьар са устIардихъ вичин алатар ава. Демирчи дихъ .кIутанй кагьузар, эфенвай чат,
дуьлгердихъ якIв, ранда, чавустан... Фекьидихъ каламни линейка ава...
А устIарри затIни тушир ракьукай, кIарасдикай уьмуьрда вазни заз герек затIар ийизва, фекьи.
Абуру баркаллани къачуда, амма вуна аялар медресадай катарда. Къаргьишар
къазанмишда...
Виридакай фекьияр хьайитIа, чи хам. духтур, пуд кепекдай хъфидач...
Фекьи эхиримжи гафар лугьуналди пашман хьана. Вучиз лагьайтIа, ада вичин рикIин сирмурад,
метлеб инал, урус доктордин вилик эчIирун, вичин еке ягъалмишвал яз гьисабна.
— Чахъай каIГьатайтIа,— лагьана фекьиди ял кьу на, зегьле фенвай азарлудан ван
акъудна, — а жуь... ишол... ишколадамишколадиз кьабулда ман.
Доктордиз гьекьедин ял гьатнавай фекьидин кIваляй тадиз экъечIиа хъфиз кIанзава. Гьавиляй
фекьидин ван тахьайдай <кьуна, тадиз дарманар къачудай рецептар кхьена. КицIи кьур хер
кутIунна, ам къецел экъечIдайла, иниз Гьажимурада атана.
Антон стха, вуна ина вучзавайди я?! Астафирул лагь, астафируллагь! — Гьажимурада
вичиз аламат хьанвайди къалурзавай ччин туькIуърна.
Азарлудан кьилив атанвайди я, Кваса. — лагьа на Ефимов милиз хъуьрена.
Астафируллагь, астафируллагь! Заз Ефимов, урус духтур, чи мятьледин фекьидин кIвале
аквазва... Зун инанмиш ятIани, зал алай и алухар инанмиш жезвач. Жумла жагьан шагьид я!
—Вун кис, Гьажимурад! Кис, иблис Кваса! — Фекьидай гьарай акъатна.
Гьажимурад фекьидикай зарафатар ийиз атанвайди чир хьайи Ефимов, хъуьрезхъуьрез
хъфена.
Дуьз лагь, фекьи, им вуч агьвалат я? Хашперес духтурдивай, Аллагьдин хуру ахъай тийизвай,
и ваз дарман кIан хьанани?
КIеве акIайла, кьейи хва Кваса, им вакIаз буба латьана кIани дуьнья я... ЗатI таквазвай вилера
капаш ттуна, фекьи кушкушдал рахана.
— Вак ви буран хьтин кьилиз ягъа, гьеллебаз фекьи! Жумла жагьан шагьид жеда! Пака за вун
терсина ламрал эцигна и дереда гваз къекъведа!
— Инсаф ая, аман Кваса стха! Зун кIеве авай кас я... Зи зарафатдик цIай кутумир!.. —
Фекьидиз бегьем кичIе хьанвайди, адан бирдан милаим хьайи, регьим авун тIалабзавай
касдиз хае ванци тестикь авуня. — Вуна вуч хьайитIани ийида. Дад, зи балайрин язух
ша! Къашкъа чи кIвализ атайди чир хьайитIа, къазиди зун жуьмя миокIинда негь ийида...
Заз гаф кIанда! — Гьажимурад зу.рлама раха на. — Вуна Къашкъадин рекье кьил эцигда!
Башуьсте, башуьсте!
Зун ваз килитда... Аллагь куьмек хьуй!
За вун Къунагъламишун, ччан Гьажимурад! — фекьи меселай виниз хьана.
Зун динж я...
Гьажимурад Ахцегьрин мичIи, баябан хуьруьз эвичIна, ам хейлин вахтунда, вичин дуст Ефимов
хьиз йифен сирлувилериз яб гуз дар куьчейриз фена.

Ефимов и сеферда, гзафни гзаф, фекьидиз дарман авун патал ваъ, адан жемятдин къажпыан
кьван хьанвай кьилиз тамашун патал и ругьанидин кIвализ фена. Доктордин фикирди «вак виридан
пай ква, доктор, виридаз ви «уьмек кIанда...» — лугьудай фикиррин, ам ингье, и такIан касдиз:
вичинни халкьдин арада цаз алай жугъун хьана акъвазнавай фекьидизни куьмек авуниз мажбурна.
Брусилован руш Ежатеринади (Катяди) кIвале доктор вилив хуьз хьана. Аз,а са гъвечIи багьна
ЖУУ_ЕЙЗ екееке хъуьруьнарзава. Гуьзел, амма кстахвили бегьем аял авунвай руша, бубадив
зварар гуз, рекIинивай акъвазнавай Абдулжелилаз араара вил ягъиз, ам доктордин тавдин кIвале
къекъвезва. Сифте ам цлак квай суьретриз килигна.
«Паб авачир кIвал я ман... субай касдин югъ гьа гьим я.» — лугьуз чпин къайдасузвал, аваравал
гьахъ ийиз алакьдай ксар Ефимоваз гзаф такIан я.
Михьивал, къайда, къулайвал... авачир кIвал акурла, доктордиз гьа гьалатда вичин дустари «я
стха, мехъер ая ман» лугьуз и арада агъур чIалар гьалчдайди хъсан чида.
Сухан тIал багьна авуна, хъсан парталар алукIна чIагана атанвай Катя, исятда цIийи свае кьван
хуш гьалда, вичин гуьзелвилин нур ттуна чаз доктордин кIвале аквазнава.
РекIин ахъай авуна кIвализ аватай Ефимов мягьтел хьана: тавдин юкьвал алай элкъвей
столдихъ альбом гъилеваз Катя ацукьнава.
Катя!—Ефимов ччина шадвал ва мягьтелвал аваз кIвализ хтана. — Хьайи кар авани?! Вун икI
геж акъатна ман, нихъ галаз атана?!
— Заз рехъ чида, гьавиляй текдиз атана! — лагьана Катя хъуьрена. — Зи свах тIазва, иниз
атун «умаз, док тор, ам «йена.
Ефимов ашпаз Абдулжелилаз «илигна. Адан вилери, «вахъ гьазурвал авани, дуст?»—лугьузва.
Ашпаз гъавурда акьуна.
— Вуч кIандатIани авазва, доктор! Къавурмишнавай къуьрен карч кIан хьайитIа, гьамни столдал
къведа!
— Сагърай, стха, вун гзаф жумарт я! Амма Катя вавай машгъул ийиз хьанач. Бейниван Катя,
вуна багьишламиша!
— Абдулжелилак тахсир квач, — Катяди альбом акьална, ам къачур чкадал —
этажеркадал эциг хъуву на. — Зун ,.бейхабар атана, адалай гъейри ви ашпазди инал заз, вуна
сувун яцарин макан, кьакьан тагъда йиф акъудур «ьисани ахъайна.
— Агьо! АкI ятIа, вун машгъул авуна! — ДарИIХ жедай ,кьван вахтни хьанач. Антон, заз
бубади вун галаз хтун тапшурмишнава.
— Хийир хабар?
— Фейила чир жеда, Антон. — Белки за...
Са белкини авач! Ви хесетар чидайвили, ингье, зун ви кьилив атана. Са багьнани кьабулдач!
Къе вун чи хзандин межлисда хьана IкIанда! Мад мугьманар ава,
Зун ваз муыIуьгъ я, Екатерина! Анжах хъел къвемир!..
Заз хъел?! Жедай кар туш! —Катяди яргьал чIугур хъуьруьнарна. — Де ша, чун фин,
жанаби док тор. — Катяди, вичин махпур хьиз, хъуьтуьл гъил акал на, доктор «ъецел акъудиз
алахъна.
Ваъ, ваъ!.. Зун икI тадиз экъечIна финик квач... Эвел за вун къунагъламиш авуна кIанда, Катя,
ахпа куь кIвализ фин.
—Зун ви мугьман туш, ваз межлисдиз эвериз атанвай ччам я. Эгер ччамра фейифейи чкада
тIуьртIа, адаз кIвализ элкъведалди са гьафте вахт кIан жеда... Ша, ша!
Доктор тадиз вичин дун дегишна, Катядихъ галаз Брусилован кIвалихъ рекье гьатна. Хуьруьн
куьчеяр цифедик квай вацра са гьал экуь авунва.
— Вун и йикъара, Антон, заз гзаф къариба акваз ва, — лагьана Катяди доктордин
гъиликай кьуна. — Ваз касни ахквазмач. Бегьем фикирлу я. ТахьайтIа, кIаниди гъиляй
акъатнани?
Доктордиз и гафарин ван атайла, вичин ччин ягъай хьиз хьана. Алваназ аваз хьайи вичин
муьгьуббатдикай Катядиз хабар хьайиди хьиз хьана. Йиф туширтIа якъин, Катядиз Ефимован
ччиниз атай рангарай, адан вилерай, руьгьдик акатай гъалаба аквадай. Доктор хейлин вахтунда
кисна. Ахпа ада:
. —Захъ кIаниди ава, Катя,— доктор ванцик <гъал;аба кваз рахана, — ам зи гъиляй нивай
акъудиз жеда?! Заз чиз вуна и эхтилат...
— Са себеб авачиртIа, и гафар зи рикIел къведа чир... Шумуд йикъар, гьеле, гьафтеяр
алатна, вун чи кIвализ хтанач. Хатадай дуьшуьш хьайилани, вуна ччи на бейкефвилин—
азарлудан лишанар аваз, «зун дагь вийри туьзлемишзава, абур заз килигиз мягьтел тахьу рай...»—
лугьуз, вуна за:кай кьил баштан авуна. Вахъ бес инсаф амачни?!
Катядик хъел акатна, са геренда доктордин гъил ахъайна, са кам кьван гуьгъуьна акъвазна.
— Ви кIвалахар югъйиф талгьана, тек са вун ваъ, цIуд доктор алахъайтIани куьтягь жедач,
къвердавай къалин жеда... Дагъвияр гзаф я, вун сад. Хкетрикни квачир зиринтвал вахъ
хьайитIани, вири дере рази авун кьилегкъведай кар тущ... Вахъ ял ядай, дуст кьун
вай рушаз бахш ийидай вахтар хьана кIанца, Антон. И дереда вун машгъул я жеди, амма зун
ялгъузвили дарихна, дарихна... пад жедай гьалдиз гъанва! Заз вун такур са юкъуз... дуьнья пичIи яз
жгъизва...
—Масан Катя! Масан Катя! Вуна багъишламиша, дуст! За гъалатТар ахъайна!.. Инанмиш хьухь,
зун инсафсузни хьанва...

Докторди тадиз Катядин гъиликай кьуна, ахпа кьантIардин кьилелай агъуз эвичIзавай тикдал
акъвазна, рушан хъуькъвез темен гана.
— Къе вун заз гзаф бегенмиш хьана! Вири гафар, юзунар, агъакьнавай, рикIивай ашукь
хьанвай, вафа лу дустунинбур я! Инанмиш хьухь, зун шад я!
Антона мад ва мад рушаз теменар багьишна.
— Къедалди зун шаклу са кар авай, — лагьана Ефимова Катя са геренда
дуванханадин варцив акъ вазарна.—Заз ви сергьятсуз наз гваз, такабурлувиаел ди кьиле
тухузвай, араара аялвални сарсахвал кака хьай амалар бегенмиш тушир. За вун уьмуьрда, акьул
лу са келимани акъудунин алакьунар авачир кас яз гьисабнавай. Хъсан хьана хьи... зун
ятъалмиш хьана! Зун вакай катунин эвелимжи себебни гьа им тир.
Къапуйри ванна. Анай кьакьан бармак, чухваяр, «ух галай чекмеяр алай, кьакьан буй алай
къазах экъечIна, ам са геренда доктордизни Катядиз килигна, абур вичиз чирна:
«Багъишламиша!»— лагьана уяхвалкъалурна, винел хкаж хьана. И векъи касди доктординни
Катядин ширин эхтилат кьатIана.
Варз циферин чIулав пердедикай хкатна, кьуд пад экуь хьана. Дереда вахтсуз атанвай
хъуьтIуьн гьаваяр акъвазнава. ЯтIани Ефимован ва Катядин рикIери садасад къизмишарнава.
Антоназ исятда, Катя вичихъ галаз югь жедалди амукьун кIанда. Руша алатай йикъара хьиз, шит
амалар хъийизмач. Вуна хиялда, ам са шумуд йикъан къене аялвиляй экъечIна, гила, акьул балугъ
хьана, вичвичин халис иеси хьана. )«3и виликай Урусатдин цуьк экъечIнава, — Антона фикирна,—
»ам гзаф гуьзелди, гзаф хуш атирар галайди я. Завай Алваназ авай муьгьуьббат и гуьзел рушал
хкиз хьайитIа, зун бахтлу кас тир....»
IIIкьил
РИКIЕР ИКЬРАР Я
Ефимовни Катя кIвализ хтайла, цлан сятди ирид яна. Гьеле, мугьманар вири кГватI хьанвачир.
Вахтунда атана, доктор,— лагьана Брусилова, агъайнидаказ камар къачуна, Ефимов
къаршиламиш на, — Къариба кар хьана... Катюша, доктор кIваляй жгъана, яни?
КIвале аеачир, амма фад хтана,— Катяди вичин ашкъи гьавалу тир рикIи къизмишна
къекъифнавай ччин бубадикай чуьнуьхна, ам хъуьрена а патан кIва лиз катна.
Брусилов вичин руш катай патахъ килигиз,амукьна. Ада фикирна: «И иблис мус инсандин
шикилдиз къведа эхир!? Гагь им хъел авуна, байкъуш хьана кIвалин мичIи са муртIа «суда, гагь
идакай гьаргьар, акъваз тийиз хъуьредай шейтIан жеза... Тахсир зинни зипапанди я, чун яам
чIурнавайди. Мурдардиз вердишарна...» Брусилова доктордин гъиликай кьуна, адаз дивандал чка
къалурна, ам вични мукьув ацукьна, ччина перишанвилин хъен аваз, гьар еа келима алцумзавайди
хьиз, явашяваш рахана.
— Дуьньядиз кьведра «ъведайтIа хупI серее тушир ни! Са уьмуьрда авур гьалатIар муькуь
уьмуьрда тик рар ийидачир.
— За икIни лугьун,— доктор суьгьбетдик экечIна,— вич затI тущирди вад уьмуьрдини къени
ийидач. ЦIвелинди вич яз, мегъуьнди вич яз амукьда. Амма ципицIриз, ичериз, нарариз... гьуьрмет
ава. Абуру чпин са уьмуьрда гьикьван инсанар шад ва тух ийида!
Докторди, Брусилован гъавурда гьат тавуна, инал авур эхтилатдик округдин дамах гвай
начальникдин фараш гьалар пузмишIна. Аниз фикир тагана, докторди давамарна:
АцIанвай къапунихъ вичин ван ава, пичIидахъни вичинди...
Ви философия инал кутугнавач, доктор. Исятда арада авайди зунни зи паб ва Катя я... Чавай
Катя хъсан вердишариз хьанач. Ам агакьнавай руш я, амма амалар, крар сарсах аялдинбур я.
Къедлай кьулухъ, Барис Александрович, Катядиз а тахсир гумир, ам гзаф хъсандиз ацукьна
къарагъдай чка чидай, фидайни тефидай жигъирар аквазвай, лугьудайни талгьана кIаниди
кьатIузвай инсан я. Вуна багъишламиша, зи философия я ваз, я ви гьуьрметлу юлдашдиз, камаллу
Катядиз талукь туш! За инал ви фикирдикай хабар авачиз хиялар авуна, абур мецел >гъана, кьун
тавунвай чкадал лугьун хьана.
— В« тафар, Антон, дуызIбур яни, тахьайтIа — зара фатдинбур? — Брусилова хабар кьуна.
— За ваз гьакъикъат лугьузва. Зун шад я!
Докторни Брусилов хейлин вахтунда эхтилатрик кваз хьана. Абур Катядилай элячIна пачагьдин
политикадал кьван атана.
— Валай, доктор, заз са шумуд варлу терекмади, алишверишчиди... шикаят авуна,—Брусилова
вичин ван векъи авуна хьиз башламишна. — За вун абурун вилик тахсиркар авунач. Анжах чи
политика, ваз чида, иира девлетлуйриз далу яIгъун я. Чкачкада, гьар са юкъуз жуван
государстводин хатасузвал таъминарун я. Эхиримжи йисара Кавказда кьиле фенвай вакъиайри
дагъвияр хейлин няс авунва. Инара пачагьдин аксина эхтилатар ийизва, гьеле, мурдар
къаравилияр ахъайзава. Абур дагъвийриз цавай аватнавач, Бакудай, Тифлисдай, Грознидай...
гъанвай ксар ава. Вакай, геле вазни хабар авачиз, инра гьатнавай авараириз куьмекчи хьанва.
Гьабурун идеяяр хуьзвайди хьанва. Гьина хьайитIани «есибрин тереф вуна хуьзва, девлетлу
батIул авун ваз закон хьанва... Фикир ая, гьа икI хьанва.
Ефимова округдин начальникдиз руьгьдин секинвилелди яб гана. Вучиз лагьайтIа, ихьтин
эхтилатар авун Брусиловаз, гьеле фадлай адет хьанвай кар я. Вири межлиера начальникдиз
гъалатIар, ягъалмишвилер виликамаз хълагьун адет хьанва.

Хейлин кисна, ахпа докторди сабурлувилелди, гье, ле тIимил кьван ччин а уьтчкемвилин, вичин
амалрал разивилин лишанар аваз лагьана:
— Ажизбуруз, кIелзавайбуруз куьмек авуна, абу рун гъил кьун, абур уьмуьрдин хаталу ва
чешн улам рилай алудун, мегер пачагьлугъдиз зарар авай кар яни? Заз чиз, за дагъвийрив
куьмекдин гъил вугун урусринни лезгийрин дуствал хъсанди, мягькемди, яргъал
заманайрал къведалди дурумлуди авун я. За мад хълагьда, лезгияр яракьривай,
солдатривай
муьтIуьгъариз жедач* абур яракьрини солдатри пис къарсатмишзава. Дагъвийрин хесетар заз
хъсан чир хьанва: хъсанвал абуру рикIелай алудзавач, амма писвал авурла, ччанарилай,
хзанрилай, малдевлетдилай гъил къачуна кьисас къахчунин—писвал хъувунин жигъирриз физва...
Чун, урус халкьдин векилар дагъвийрин арада гьикьван мергьеметлу, гьикьван хъсан хьайитIа, гьа
гьакьван дагъвияр чални мергьеметлу жеда... Инра зегьметчи халкь азиятдик ква, ятIани ам секин
я...
— Мукъаятвилелди «Гвалахдай за>мана я, доктор, заз чиз вун гъавурда акьуна.
Дагъвийрин арада доктор Ефимовахъ авай стхавилин гьуьрметди округдин начальник,
Дагъустандин областдин кьиле акъвазнавай пачагьдин итимар, гьеле Кавказдин губернатор кардик
кутуна. Губернаторди округдин начальник Брусиловаз Ефимовал бегьем гуьзчивал авун
тапшурмишна. И серенжемдал бес тахьана абуру Ефимов, Дербентдиз, ПортПетровскдиз дегишар
авунин месэлани эцигна. А фикирар кьиле фенач. «Санизни зун къведач. Эгер за авунвай
къелетар аватIа, кIвалахдилай алуд. Зун ина, инфекцияр къведай, ам чкIидай уламрал акъвазна,
дагьвийриз «уьмек ийидайла, гарнизондин саламатвал хуьнин къайгъуйрик квайла, масаниз
акъудун — пачагьлугъдин ва халкьдин вилик тахсиркарвал авун я...» — лагьана Ефимова Дагъустандин областдин санитарное управлениедиз чар кхьена.
Доктор Ефимов тахсирлу ийиз хьанач. Анжах: «Гуьзчивал ая, дагъвийрин арада ам вучиз аватIа
чир ая...» — лагьана областдай чар атана, гьа идалди гуманлувал артух авуна, доктордин
гуьгъуьна жасусар ттуна.
Катя атана, ада бубадихъай чинеба Ефимоваз гъил элягъна, вичин «ьилив эверна са шикил
къалурна, руша рикIе са фикирни авачиз хабар кьуна:
— И гуьзел рушаз, Антон, вуна Тифлисда куьмек авурди яни, тахьайтIа?..
Ефимов фотокарточка къачуна, адаз килигна. Шикилдикай адаз Алван килигна. Бирдан рикIи
цIай кьур хьиз, доктордин нефес дар хьана, кьиле жуьрбажуьр агъур хиялри пехъивал авуна.
«Аквар гьаларай, Катядиз Алван заз кIан хьуникай хабар ава» — фикирна
Антона. «Хьайиди жеда» — лагьана Ефимова вичин альбомдай Катяди, ихтияр авачиз
къачунвай фотокарточка жибинда хутуна, са гужбаладал, руьгь секин касдиз хае ван туькIуьрна
лагьана:
И шикилар, Катя, заз зи докторвилин практика кьиле тухун, са вахтунда рикIел хкун яз
янавайбур я... Руш гзаф гуьзелди я. Ам гьа и Ахцегьа яшамиш жез ва. Зи вах я! За ам и мукьвара
кIани гададиз гъуьлуьз гана, ам бахтлу хьана...
Ам лезги руш я эхир, вун урус!.. Ваз адакай вах гьикI хьана, Антон?!—Аламат хьанвай Катяди
хабар кьуна.
Ам яргъи тарих я...
Ваз минет хьуй, Антон, ахъа ая! И руш лап гуь зелди я.
— Гьайиф тушни, масан Катя! Вун хьтин гуьзел, зи рикIиз акунач! — Докторди вичин гъалаба
чуьнуьхна.
Ефимов фотокарточка жибиндай акъудна, вичинни Алванан шикилриз садра килиг хъувуна, агь
аладарна хьиз лагьана:
— Заз пай авачир гуьзелвиликай вуч дад ава?.. Инал Ефимова Катядиз, Алванакай
хьайихьайивал
суьгьбет авуна. Амма вичиз и руш вичиз кIан хьуникай келимани сивяй акъуднач. Шикилни
рушаз хабар авачиз фотограф, вичин дуст Гьасмана ЯIГъайди лагьана
Алванан шикилдиз килигна, адан уьмуьрдикай суьгьбет авурла, Ефимов мад дарих хьана. Адан
яиялар гзаф яIргъариз фева: «Вучиз зун гавур я?! И гафар гвай ругьанидиз лянет!..»
Николай пачагь тахтунал акьалтна са шумуд йис ятIани тамам кьунин гьуьрметдай Брусиловани
адан папа туькIуьрнавай къунагълух башламишна.
Столдихъ Ахцегьрин >къеледин чIехибур, хуьруьн виликкьилив ,квай кьведпуд кас ацукьна.
Катяди Ефимовазни вичиз садсадан патав, яру махпур чIугунвай буржунар алай, гуьзел нехишар
атIана туькIуьрнавай хвехуьн «Iарасдин кьве ,кресло эцигна. Столдин кьиле ацукьнавай Брусилова
къарагъна ва пачагьдин сагълугъдай къунагьлухIда авайбуру сифте бокалар хъун теклифна.
Ефимованни Катядин арада чинебан суьгьбет авай
ди, абуру садасадаз инал иййзвай къулЛугъ акур манри шаксуз и кьве кас чебчпел
ашукьалмашукь хьанвайди тестикь авуна.
Къунагълухда авайбур ичкиди къизмишарна, кьведкьвед хьана суьгьбетрик квайла, кIвализ
кьецIи ийизийиз, тапас квачир, амма гуьзел кац атана. Нубатнубатдал кIвалевайбуруз килигна,
виридалай элячIна атана ада Катядин къужахдиз хкадарна. Руша кациз тавазвилер авуна.
Алатдайди туш, —лагьана Катя кац къужахда аваз къарагъна.— 3« Набуд кеудай вахт
я. Ингье ззхъ IКъакъIвез атанва.
Набуд? ТIвар я»и? — Антона хабар «ьуна.

Эхь, тIвар я. Идан кьилел къаза атайди я, за им ксурда. Катя кац гваз муькуь жЬвализ фена.
И легьзеда Ефимоваз къунагълухда авайбурун къвердавай къати ва къалин жезвай ванер
хъхьанач. Ада фикирарзавай
Са юкъуз гуьзел дагъви дишегьлиди, гъилин тупIар кумачир, амма жегьеннемдин азиятди кана
ажуз хьанвай, вадругуд йис яш авай гада амбулаториядиз гъана. Дишегьлиди аялдин гъилел
чIередикай аватай еке къван алукьна тупIар эзмиш хьайиди лагьана. Дидедин эхтилат кьатIана
хьиз, аялди гьарайна. Ада, зичин тупIар патронди, а патронни вичиз Къули халуди гайиди ва
чкIулдал адан къеневай затIар акъудзавайла, гуррр... ван авурди лагьана. Дидедин рангар
атIана.ам гада къахчуна хъфиз гьазур хьана. Ефимова аял больницада тун истемиша. Духтурди
аялдин тупIар галатай дуьшуьш чкадал фена ажтармишна. И гуьзел аял гьарамзадавилел уьмуьр
кечирмишзавай, инсандин шикилда авай са къанлу иблисдин, арвадбазвилин гъуьрч хьана кьван.
А жфирди вичин нефе патал дуьньяда авай кьван алчахвилер ийидайди доктордиз тестикь хьана.
Гададин буба кечмиш хьана. Адан гуьзел диде вичиз Iкъачунин план туькIуьрна, а алчахди
хендедедин аялдин гъиле хъиткьиндай патрон вугана. Адан къаст аял пуч авун хьана. Хендеде
гуьгъуьна аял аваз, вичин пуд лагьай паб хьунухь адаз кIан хьанач.
Доктор хияллу яз акурла, Брусилова спелрилай гъил чIугуна, цIикен хьиз яру ччин цавал кьуна
лагьана:
— Антон, вун фикирлу вучиз я?
Авач... И мукьва кьиле фейи хаталу са дуьшуьш рикIел хтана.
Антон, адакай чаз суьгьбет ая! — Катяди ми нетна.
Ефимова аялдин, адан дидедин кьилел атай дуьшуьшдикай суьгьбет авуна, эхирдай
лагьана:
— Ингье, и эхтилат авуник зи мурад вуч я лагьана суал вугун мумкин я. Мурад, заз чиз,
якъинди я: ин санди вичин уьмуьр тек вич патал рекье тухвайтIа, адак обществодин пай «утун
тавуртIа, а уьмуьр обще ство патал хаталуди я лагьай чIал я. Ахьтин «фирдин хци вичин
уьмуьрдин къулайвилер патал тарашда, рекьида, къакъудда, алцурарда... Аялдиз къаст
авун алакьай жаллатIдивай гьа вуч хьайитIани ийиз жеда.
Межлисда авайбур кисна доктордихъ яб акална, амма гьич садни и суьгьбетди къарсурнач.
Брусилов гьеле, и эхтилатдин ван тахьай хьиз кьуна «ъарагъна, са себебни авачиз къецел
экъечIна «Iвализ хтана. Начальникди: «Гьинал хьайитIани и «асди прогреесдин эхтилатар ийида...
Ида вичин кьил еке хаталувилик вутунва. Катядиз ам рикIивай ,кIа<п кьайиггIа четин я, аял бедбахт
жеда...» — фикирна, фу нез эгечIна.
Доктор къарагъна, вичин пальто къахчуна хъфидайла, Катяни къарагъна.
— Гьиниз я?
г— Дуьз лагьайтIа, Катя, зун кIвализ хъфизва...
— Вучиз, Антон?
За къе кьил чIугуна кIани гзаф агъур азарлу ава, аквар гьаларай, адан итимар зи
рикIинихъ а«ъ вазна мягьтел я. Де сагърай! Сагърай жанабияр! — Антон, кьилер хкажай
кефли яз къизмиш хьанвай кIвалин иесидиз, мугьманриз ахкунач. Амма Катяди, рекье
пальто алукIизалукIиз, гьерекатна Антонахъ ага кьар хъувуна.
Антон! Зуини вахъ галаз... вун рекье хутаз фида!.. •
йиф я, Катя, ©ун Iгьиииз фида?!
— Зун?.. Зун в,и рикIиз фида, Антон... Тадачни?!
— Буюр, Катя! Буюр, дуст! — докторди Катядин гъиликай кьуна, абур кьведни
Ефимован кIвал галай патахъ фена.
1Укьил ГЬАЖИМУРАД ХТАНА
Гзаф живер къвайила, чинра лугьудайвал, ацIай гатIалай атай кьуьд, кесибрал азаб акъулдна,
явашяваш кьакьан дагьларал хкаж жезвай.
Гатфарин дем мукьваллайди малум ийиз и юкъуз чIередан нувкIре вичин къариба «Игьи...
Игъи... Игъи...» —ванер хуьруьз чукIурна, ам муг эцигдай тIеквенриз килигзава. Гьаваяр хейлин уму
хьанва. ЯтIани, гьеле серинрив гвай, лекъвера акъвазнавай ятари са чIар кьван мурк кьунва.
Гьажимурад хъуьтIуьн варцара фейи падни чин тийиз квахьна. Кваса Бакудин шегьерда,
Сабунчида, Грознида, Белижида, Дербентда акуна лугьуз хабар хьана. «Гьажимурад катнава» —
лугьудай хабарди Ефимов бегьем мягьтел авуна. «Вучиз катрай?» — лагьана фикирлу яз, ам
инсанрин арадиз атана вири чирна. Ингье, кьисасдин тарих ихыинди хьана... Панагьаз Ахцегьа
авай вири чайчийрин дердибала хъсан чиз хьана: Абур Гьажимурада муьштерияр къакъудна
барбатIзавай. Кваса базардиз къведалди хийир къачузвай чайчияр, ашпазар, гила ам атуник
зарардин иесияр хьанва. Чаяр самоварра, шурпаяр, бузбашар къажгъанра баят яз амукьзава.
Гьажимурада виридалай ужузни гайила, хуьрекарни тIямлубур ийизвайди вири муьштерийриз
чида. Кьаравили, гъил ачух, Кваса базардин михьи яд авай булах хьана. Ахцегьви, дагъви,
шегьерэгьли вири адан туьквендин муьштерияр хьана. Адалай гъейри Гьажимурадахъ еке, сад
хьанвай «IеретI фялеяр гала. Абурувай маса чайханайра чпин рикI ачухна рахаз жедач,
Панагьа Гьажимурад катардай «амал» дуьзарна. Ада чугундин шуькIуь са чIиб яргъивилел алай
турба жугьурна, ам барутдай ацIурна, кьве кьилизни кIевиз кIевиз кIумпар яна, ам IкIараодин са
чхадин къенечуьнуьхна, чайханачийрикай садав вугана хьиз, лагьана:
— Къачу! Вот, что... И кIарас пIиренди я. Зав ам шейх Гьаруса вугайди я... Им Гьажимурада
къулак кутун кумаз, ам барбатI жеда: са муьштерини дьяволдихъ амукьдач.., Идак дуьаяр ква...

Чайчи гзаф шад хьана. Ада Г.ьарусазни Панагьаз дуьаяр авуна, тадиз чха Гьажимурадан
чайхана алай вал тухвана.
...,
Гьажимурада са карвансарадин кIаник квай, кьве рикIин алай туьквен кирида кьуна, гьа ина
кIвалахзава.. Ашпаздин самаварар туьквендин къене ава, амма хуьрекардай къул чайханадин
рикIийив, къецел ала. «ПIирен кIарас» гвай чайчи атана, Гьажимурадан къулан вилик квай
кIарасрал ада хъуьчIуьк квай чха вегьена, туьквендиз вил яна, вич касдиз такурди тестикь хьайила,
ам экъечIна хъфена.
Рагъданин вахт тир. Гьажимурада, кьве сеферда ргай хуьрекар маса гана, исятда пуд. лагьай
сеферда атир алахьиз цIийи шурпа гьазурзавай. ЗатIни кьатIун тавур Квасади къулан вилик квай
чхаяр далбадал цIуз вегьана, вич туьквендиз хтана. Са гъвечIи вахт алатайла, къецелай къумпара
пад хьайи хьтин гужлу ван акъатна. Туьквенда авайбур са легьзеда къизмиш руьхъведини руквари
басмишна. Гьажимурад, адан гуьгъуьналлаз туьквенда. авай муьштерияр ччанара кичI аваз къецел
катна. Аб.уруз къеледин буржарилайи туьквен къумпарадив ягъай хьиз хьана, абур «чкIизвай
туьквендай» катна. Гьажимурад элкъвена килигайла, адаз вичин къул чкIана, къажгъанар
карвансарадин гьаятдиз гадар хьанваз акуна.
Агьвалатдикай хабар авай чайчийри, Панагьа алтIушнавай жемятдик кваз, са_ патавай
акъвазна, Гьажимурадан бедбахтвилел шадвилер ийиз хьана.
Гьажимурад и арайра ахкур кас хьанач. Чайханадин самаварар дуванханадай атай къазахри
туьхуьрна, къажгъанрай чкIай якIар кицIеризни верчериз хьана, вири ахлахьна.
Жанаби Борис Александрович! — лагьана Панагьа, и няниз округдин начальникдиз икрам
авуна.— Пачагьлугъдиз хаталу лагълагъар ийиз хьайи са кун за чкIурна! — лагьана ванцик
уьзагъвални дамахун кваз Брусиловаз хабар гана.
— Хабар ава, Панагь! — жаваб гана Брусилова, вичин чинеба агентдин гъил кьуна. — Пис
хьанач...
Панагьа инал хьайихьайивал Брусиловаз суьгьбет авуна, ам ччанда кичIни къалабулухвал аваз,
йифен чIулав алухрик кваз, аич полициядин начальникдин кьиливай хквезвайди касдизяи къалур
тавун мурад яз,
баябан йацIун кьеряй агъаДал эвичIна, кIвализ хъфена.
Исятда Гьажимурада чайханада кIвалахзава. Ам базардин къапандин терезар алай майдандин
«Iаник, гзаф инсан алтIушдай чкадал ала. Чайханадин вилик рагъ алай, михьи, хейлин яргъи айван
ква. Ам кьвед лагьай мертебада хьунилай гъейри къулви «ъене авай, са гзаф къулай чка я.
Гьажимурад хтайла, Бакуда авай дустари гайи тIимил кьван пул адав гваз хьана. Ахцегьа авай
дустарини гъил кьун хъувурла адаз цIийи чайханадин бине киреда кьадай, ахпа гъиле къекъведай
маядин пул хьана.
Гьажимурадаз доктор атайди акуна, «ьару амалар авуна, чуьнуьх хьана, Ефимова рекIинилай
къене патаз камни къачунач. Ана къалшшринни цIивиндин гумар, «ъавурмишзавай якIарин ял
гьатнавай. Доктор рагъ гьатнавай, михьи гьава алай айвандик эцигнавай столдихъ ацукьна.
Гьажимурадавай акъвазиз хьанач. Ам чайдай ацIанвай чашка гъиле аваз доктордин мукьув
атана, гъиле авай къапар столдал эцигна, мягьтел яз, кьил гагь са къуьнел, гагь маса къуьнел
вигьиз, хейлин вахтунда Антоназ килигна. Доктордик бегьем хъуьруьн кутурдалай гуыъуьниз, адав
гъил вугана.
— Вун хвашгелди, ччан доктор, сафагелди!
Сагърай, Гьажи! — доктор Квасадин цIай хьиз яру хьана къекъифнавай ччиниз килигна мад
хъуь рена.
Ина гьикI хьана, Гьажи стха? — Вуна къе вири мамачи къарийрив за вуганвай спиртар
хъивегьнавай хьиз аквазва?!
Зи кьилел атайди атана: а дуьщуьш, доктор, мажалук ахъайда, — Квасади вичин цIу кана
илигна Шш спелар, рцIамар, кIакIамар къалурна. — Зи кьи лел атайди гьич инанмиш тежедай
дуьшуьш я... Хъсан хьана, шагьидар ава. Абуру хьайихьайивал суыьбет авун лазим я...
— За кьарай кьадач, Гьажи, минет хьуй, ахъа ая. — Доктор кIевиз акъвазна.
Буюр, доктор. За ваз зи кьилел атай дуынуьш дикай эхтилат ийида... ша, и къулан вилик ша!
Анал вучда, Кваса?!
— Дуьшуьш гьа и .къулан къеняй акъатна, гьа гьадан видик кьиле фена эхир.
Чайханадик хейлин инсанар ква, абурун арада, Илас, Гьасман, Султан Межид ава: ибур
вири «Квасадихъ вичин «ъул галтугна...» — лугьуз хуьре чкIанвай хабарди, кIвалера пакаман фу
тIуьн тавунмаз, ингье и чайханадиз гъана. Хабар кьуркьурдаз Квасади кьил юзурна, вичин
дертлувал къалурна, «сабур ая» лугьудай ишараяр авуна. «Яраб ина гьикI хьана жал?!» — лугьуз
чайханада авай ахцегьри фикирар ийиз, Квасадиз мажал жедалди сабур авунгц чаяр хъваз,
шурпаяр нез ацукьнава. «Им алишвериш гужлу ийидай хъсан багьна хьанва» — фикирна
Гьажимурада вичин кьве самаварни буш авуна. Бузбаш, шурпаяр маса гана, эхир затIни
амачир къажгъанрин кIанери ван авурла, ада са геренда ацукьна вичи фу тIуьна, ахпа эхтилат
башламишунин нубат хьайила, иниз Ефимов атана.
Гъил гелкъуьрна, туьквен ацIана ацукьнавай ва кIвачел акъвазнавай жемят къалурна, тадиз
самавардиз цIивинар вегьена хтана. Гьажимурада вичин шагьидар тир итммризни эверна, цIийи
шурпани бузбаш ргазвай къулан вилик эхтилат башламишна.
— За къе экуьнахъ къулак цIай кутуна, араара йиф гуз, ам къати хьун гуьзлемишиз гьа «нал
ацукьнавай. Вилер цIал алаз фикирлу хьанвай вахтунда, цIай квай кIарасрал заз аквазакваз ччан

атана, абур «Аввв!..» — эйбежер къув яна, вири зи винел атана!.. Къула авай ялавни гьемгьуьм зи
ччиниз экъифна. Дугъриданни заз пара кичIе хьана: кьил алатай са: патахъ катна. Амайди, Султан
Межида ахъай авурай... Кьурай, амма кутугай буй алай, ччинай сагъламвални кефчивал аквазвай
Султан Межида хъуьрезхъуьрез суьгьбет авуна.
— Кваса къулан вилик агъуз хьана ацукьнавай виляй, зун айвандикай килигзавай. Исятда ада
лагьай вал, цIаяр, кIарасар, руьхъни ялав къулан къеняй Гьажимурадал гадар хьана атайди зазни
акуна. Гьа жадикай ина хьайиди:масад я! Зун ччилел аватна куз вай кIарасрин винел фена, абуруз
яд яна къецихъ экъечIайла Гьажи хтанп.. «Яраб къул икI дели вучиз хьанватIа?! Бес ам аламат,
керемет—иблисдин уюнбаз вал тушни?! — лагьанйГьажи къалабулух кваз акът вазна, ам мад
туьквендиз хъфенач.
За: «Гьажи катун патал, мад Ахцегьа авай и касдал пехилбуру акъуднавай уюн я» — лугьуз фикирар авуна, амма затIни кьатIун тавуна, кIвализ хъфейтIа, заз вич ийидай чка гьат тийиз са пай
чIарар илигзавай, са пайни канвай чи Мергъвер тIвар алай кац акуна. Вич лугьумир, йифиз пиченин
къене къатканвай кац амаз, Гьажимураца цIай хъувуна.
Пакамалай няналди и чайханада авайбуру екееке хъуьруьнарда кьван. Араара Гьажимурада
абуруз лугьуда:
— Хъвер хейлин дердерин дарман я... Аквар гьала рай куь иштагь ахъа хьанва. Низ вуч
кIандатIа лагь, гьа... Пул авачиртIа, ччан сагърай, аламаз неъ, гатун мух хьайила гахце! ,, •
И юкъуз Гьажимурада алатай вад юкъуз кьван чаярни хуьрекар маса гана. Адалай гъейри
халкьдизни къуллугъ авуна. Къаних са алишверишчиди Ахцегьиз гъана Къубадин паласадин
сарубугъда гзаф багьа къиметдай маса гуз хьана. Гьажимурада адаз бегьем кар кьуна.
Туьквенчийри «кьифрелай гъейри гьич затIни недач, зи кациз хьуй» — лугьуз са пакамахъ
къантарагра гьатнавай ччан аламай, кьенвай кьифер кIватIна.
Бязи туьквенчийри: «Гьажи, вуна ибурукай садаз бузбаш ийизва гьа!.. ибур садан хамуниз
яда...» — лугьуз хьана. ЯтIани Гьажиди вичин сирлу фикир лагьанач.
Нисинрихъ, къаних алверчи къапанрал алай къуьлер авай чувалрин гьамбардал вилер алаз,
чайханада ацукьна хуьрек нез эгечIун кумаз, Гьажимурада кьифер авай турба чувалдик кутуна
лагьана: : — Заз са вад пут техил кIанзава... Вуна фу недалди за ам терездал акъудна эцигда.
Маса вахт авач.
Иесиди разивал гана. И кардикай менфят къачур Гьажиди къуьл авай саки вири чувалрик
кьифер кутуна, элкъвена хтана, инсанар квай чайханада гьарайна:
За, дуст кас, ви къуьл гьавая гайитIани къачу дач! Ам фурарани, подвалра чIур хьанвайди я...
Ам кьенвай, гьеле ччан алай кьиферин гьамбар я. Гьи чу валдал гъил вегьейтIани анай кьиф
акъатна...
Дели жемир, я Гьажи! — лагьана яру, ацIай си фет алай алишверишчиди вичин ччин чIурна.
— За табзаватIа, зи,,.
— Ша килиг, стхаяр! Зи къуьлуьк са синихни квай
ди туш!..
Са шумуд кас фена килигна, абур мягьтел амукьна. Вири чувалрай кьифер акъатна! ЗатIни
кьатIун тавур алишверишчи къуьл ужуз къиметдай маса гуниз маж
бур хьана.
Гьажиди мегьледал алай тIимил такьат, амма гзаф хзанар авай кесибар вири гъана къуьл
къачуз туна, ада и кесибрикай вичи авур фендигарвал чуьнуьхнач. Пул гвачирбурув вич заминда
акъвазна — аламазни къачуз туна.
Укьил
БАГЬА МУГЬМАН
Ефимован теклифдиз амал авуна Гьажимурад дух
турханадиз атана.
— За ваз яб гузва, стха! — лагьана Гьажимурад касни квачир айвандал ацукьнавай
Ефимован, мукьув
ацукьна.
— Ви чайханадин къул цавуз къудгьунараиди,
Гьажи, ви «дуст» Панагь я...
Гьич жедай кар туш! Ахьтин кичIе руьгь авай кфирдивай и кар жедач...
Гьада и кар авуна, Гьажи. Им гьахьтин алчах ри зурба намуссузвилер авур дуьнья я...
Докторди, чайчияр арада аваз, Брусилова гьалдарна, чайханада къалабулух ттурди
Гьажимурадаз
ахъайна.
Ваз и кар гьабуру авурди гьикI чир хьана, дух тур?
Заз и кардикай халкьди хабар гана. Брусилован кIвале авай къуллугъчижъараваш (лакей)
руш Лей лади ахъайна. Ам лезги, етим руш я, ваз чида. Чи кIвалериз къвез хъфизвайди я...
Хъсан чида, ам Катядин почтальон я.
Аферин, гьа руш...
За чпиз вучдатIа... Жумла жагьан шагьид я! Вири алемдиз чир жеда...
Гьажи стха! Зи минет рикIел аламани?
— Алама. Жумла жагьан шагьид жеда! За Пана

гьаз цIай яда! Я ам рекьин, я набуд яз эбеди месе гьатин... Къенин йикъалай зун а кфирдин
«къайгъудик» ква...
Бакуда вуч хабарар ава? Вужар акуна? Рабо чийрин гьалагьвал гьикI я?
Заз эвелни эвел, чи куьруьнэгьлияр, Къази мегьамед, ахпа Мукьтадир, мад гзаф
викIегь гадаяр акуна. Абуру зун Бакуда тунач.
Вучиз, Гьажи?
«Вунни ви чайхана чи итимрмз: рабочийриз, лежберриз герек я. Вач ахлад!» — лагьана.
Абуруз зун, духтур, ви куьмекчи, дуст хьунухь хуш хьанва.
Абуруз инаг гьинай чида?! — докторди мягь телвал авуна хьиз, хабар кьуна.
И йисара чна къазидиз, фекьийриз, жерягьриз, Брусиловаз, Панагьаз «ьур крарикай за
суьгьбетар авуна. Жумла жагьан шагьид я! Гадайриз гзаф хвеши хьанва. Абуру ваз: «чи итим, чи
дуст» лагьана. И дере ацIай саламар ракъурнава!
Чухсагьул, Гьажи! Къачузвай зегьмет квахь та хьун еке кеф я, стха!
Абуру, духтур, ваз ихтибар авунва. Вакай затI ни чуьнуьхмир лагьана, ина кIвалахзавай чи
гадайриз: рабочийриз чар кхьена, ам за ахгакьарна.
Абур вужар ятIа, вуна заз чирда, Гьажи.
Абур ваз вири чида. Къедлай кьулухъ збур вав лап хъсандиз агатда.
Рази я. Амма мукъаят хьурай... Вунни саймаз жемир. Араара вуна гзаф хаталу къаравилияр
ийизва. ТIимил кьван жуважув хуьх, Гьажи.
— Башуьсте, стха! Архайин хьухь.
Гьажимурада сиви ван тавуна, Агъасиев Къазимегьамедан ва Айдынбегов Мукьтадиран къулар
алай чар Кьашкьадин гъиле вугана.
— Ваз кхьенвайди я.
Ефимов, сифте гьар патахъ килигна, ахпа, ада Гьажимурада хъуьчIе гьенкал авуна ттунвай
мишиндин киседай акъудай чар кIелна.
«...Намуслу лезгийрин, тек са лезгийрин ваъ, Кавказдин вири зулумламиш хьанвай халкьарин
патай ваз чна ялавлу саламар ракъурзава! Ви къиметлу крари, иллаки, мергьяметлу инсанвилин
вири лайихлувилерив ацIанвай ви рикГи чун шад ва гьейран ийизва. РикIел
хуьх, чи дуст, вахт къведа, ваз дагъвийри чи еагъвилин панагь, дуствилин чешме—чи
гьуьрметлу буба лугьуда! А кардал чун, ви дустар кIевелай инанмиш я!..» — Ихьтин чар, ихтибар
авуна заз кхьенва! —. Дактордин ччанда къудратлу къуват юзана, ам пагьливандин
инанмишвилелди Гьажимурадаз килигна. —Чухсагъул, Гьажи! Вуна, стха, зак лувар кутуна!.. И чар
пучун герек туш. Ам тарйхриз фирай: сана чуьнуьхна тур! Зи кIвализ, ам ваз чида, вири. тIеквенра
тIуб атадун адет хьанвай полициядин, начальникдин руш — Екатерина къвезва.
— Башуьсте, стха!
Гьажимурада бармакдин рувахъай са пIапIрусдин кьатI хкудна, ам аладарна, куьлуь са чарчин
кIус Ефимовав вугана.
Им вуч я, Гьаж«?
Адак квай итим, стха, Ахцегьрин къеледа солдат я. А тIвар кхьена зав вугайди Къазимегьамед
вич я. Ада и кас жезмай кьван фад, къеледин цларай ахкъудна рахкъур ая лагьана
ваз минет авунва. Ам чпин итим.я лагьана...*•
Кудрящев Иван... — докторди чарчин кIус куь луь авуна жибиндиз вегьена, ам хейлин вахтунда
кис на. — А кас къеледай акъудна рахкъурдай багьна жу гъурна кIанда... Жунгав хьиз сагъ итим
я... Са кар кйида.
Ваз хъсан чида, стха. Бакуда авай чи гадайри и карда вак еке умуд кутунва.
Вун чир хъжезмач, Гьажи!
— Бес гьамиша къабачи жедани?! — Аферин!
И татфар гзаф милаимдаказ атана. Адахъ чинра лугьудайвал: «рекьера амукьай аязар» хьанач.
Кесибар гадар авур кIуртан патарихъ къекъвенач.
И гуьлуьшан гатфарин са нянрихъ ашпаз Абдул желила доктордин вири кIвалера лампаяр
куькIуьрна, ам са геренда михьи гьавадал—айвандик экъечIайла, инал чамаданар гвай
фаэтончидихъ галаз са дишегьли атана.
.
— Доктор Антон Ефимов кIвале авани? — дишегь лиди урусдал хабар кьуна.
— Ам исятда хкведа... Буюр, буюр! — Абдулжели
ла рак ахъайна, фаэтончидин тъиле авай чамаданар къахчуна.
КIвализ гьахьна, вичин падкьил дуьзарна, атай дишегьлиди мили хъверна хьиз хабар кьуна:
— Вун Антонан «ъуллугъчи я, тушни? — Ашпаз я.
— Аквар гьаларай, доктордин кьилив къвезхъфи дай дишегьлияр гзаф ава, тушни?
— Гьайиф хьи, абур гьич авач... Доктор гьамиша кIвалахал ала, зунни касни авачир и цларин
къене сугъул я...
Завай вуна «вун вуж я? Вучиз атанвайди я?» — лагьана хабар вучиз кьазвач.
Заз вакай зи духтурдин ухшар атанва, вах...
Зак Антонан ухшарар «ва? Гьич жеч!
— Ви вилери, гьяркьуь пеле, ччина авай ишигъди, зи доктор ви стха тирди тестикь авуна... Вун
Бакудай атанвай чи вах Наташа я! Заз вун садрани акурди туш, амма шаксуз чир хьана!
Аферин, стха! Вун ягъалмиш туш...
За ваз гьа исятда гьамам туькIуьрда!

Хъсан кар я. Антон хкведалди за парталар деги шарун лазим я. Пагьгьо! Рекьи зун бегьем
кудна.
Са арадилай парталар дегишна, тавдин кIвализ хтана. Аквазакваз ччини гумрагьвал къачуна.
Юкьван буй алай, гзаф агъайни Наташа, махарик квай, ччина мили хъуьруьн авай гуьзелрикай сад
я.
Абдулжелилаз доктордин играми вахаз жезмай кьван хъсан «ъуллугъ ийиз кIан я: ада стол
къурмишна, инал кьве жуьредин чехирни эцигна.
За исятда Антоназ эвердай, вах... амма ада заз вич гьи азарлудин кьилив фидатIа лагьанач.
Хуьр екеди я. Мехъерик фенвайтIа жгъидай, амма азарлу авай кIвалихъ ван жедач...
Айиб авач, стха. Зун зеррени телесмиш туш. Ада хуьре йифдач хьи?
Ваъ, ваъ! Амукьдайла, гьамиша заз лугьудай адет ава.
Наташади са истикан чехир хъвана, Абдулжелилан бузбаш дадмишна.
— Агьо! Им гзаф лезетлу затI я! Ви тариф стхади гьамиша ийизвай. Нагьахъ чкадал авунач,
баркалла, баркалла!
Наташа къарагьна стхадин «Iвалера къекъвена. Вучиз ятIани, ада сифте парталар авай
гьяркьуь шкаф ахъайна.
Ооо! Аламат, аламат!.. — Наташади инай Ал ванан еке авунвай кьве портрет акъудна,
мягьтелви лелди абуруз килигна лагьана:
И руш гьина авайди я? — Сталдихъ ащукьна портретрал вилер алаз Наташади хабар кьуна.
— И свае Ахцегьа яшамиш жезвайди я. —ТIвар чидачни?
— Чида... Ам Алван я, чи Къариб стхадин руш я. Гъуьлуьз тухвана са йисни зур хьанва, чи
докторди ам са шумуд сеферда телеф хьуникай хкудна.
— Ааааа... Алван, Алван!.. Гила рикIел хтана. Антона гьа им гъиляй акъудна лугьуз гьайифар
чIугвазвай жал?!
— Чидач, ©ах, чидач...
— Гуьзелвилиз гаф авач, машаллагь, машаллагь! Антона заз кхьейвал, лап дагъларин
Гьуьрьу я!.. Ца вараллайди кIан хьуналди жгъидани... Дагълуйрин динни менсеб сад я, чади
масад. Гададизни рушаз садазсац кIан хьуналди затIни туькIуьзвач.
Наташа милаимдаказ, вилери ракъини хьиз нур чукIуриз, портретдай килигзавай Алванал
бегьем ашукь хьана.
Аллагь! Зи стха гьахъ я... Им са синихни ква чир гуьзел я, я!.. Им «кIвалин экв, рикIин такьат
я» — лагьайла зи стха гьахъ тир, гьахъ тир... Тек гьа и руш патал, за и дагълара востание
къарагъардай! Гьайиф, гьайиф!..
Докторди, вах, а руш патал дагълара восстание къарагъар авуна... — жаваб гана
Абдулжелила, ан жах адакай тек са ваз, садни Алваназни аданхайибу руз хабар ава. Докторди а
руш азарлудаз ганач, къа чагъдиз, ахпа мае а алчахдиз ганач. РикIин агьузар акъвазарна, и
руш ада «Iани, хъсан кьегьял гададиз туькIуьрна, адакай вичиз стха кьуна.
Дериндай нефес къачуна, доктордин вафалу дустуниз вичин ашкъи гьавалувал малумна,
эхтилат давамариз кIанзавай. Гьа и арада рак гатана, кIвализ хъуьрезхъуьрез Катя атана. Руш са
геренда мягьтел амукьна, ам кIвачел акъалтна акъвазнавай Наташадиз килигна.
— Наталя Никифоровна! — Катяди вичин гуьзел глерни памбагар хьтин хъуьтуьл
гъилер аладарна, Iдар хьана внлик атана, доктордин вах къужахла ишаа. Гардан кьуна,
теменар гунар бесарна Катяди
агьана:
Заз вун акун — зи уьмуьрдин гзаф масан мурад уькIуьрун хьана! За вун цаварай атана зак
акакьун /ьзлемишзавай.
Вуч кIеве гьатнавай, ччан руш?! — Наташади
абар кьуна.
Антона: «вах атурай, чна кIвалах чаз кIандай ;ал куьтягьда...» — лугьуда...
Аааа!.. Зун гъавурда гьатна, — Наташа хъуь ена. — Масан Екатерина!.. Антон ви гъиляй
акъуддай :ас вич цавун кIанстк «умач, кумач... Ам види я хьи, я!
Катядин вилер шадвилин накъварай ацIана, ада Iадни Наташа къужахламишна.
Антона вахакай затIни чуьнуьхнач. Ада вири: Ал.ан атана рикIе ацукьна анай экъечI тийизвайди,
уьгъуьнай ам вичи гужуналди, анай рекье ттурди, 1 рикIин рак са урус руша гатазвайди кхьенай.
Гьеле, \нтона Катядин шикиларни вахаз ракъурнай. Амма ада Алванан шикил бени инсандиз
къалурнач.
Ефимовахъ таниш хь,айидалай гуьгъуьниз, кетах, сарсах хесетар хкатна, докторди лагьайвал:
«акьул балугъ хьана, камаллувили цуьк ахъайна, мадни гуьзел хьанвай» Катяди иштягьлувилелди
са гзаф суьгьбетар авуна. Ада бубани диде рикIел гъана, дагъларал ва дагълуйрал вич рази
тирдини лагьана.
— Инра вири, аламат жедайвал хъсан я, МIасан я, хуш я, зун ина гзаф архаинвилелди
машгъулни я. — Катяди вичин эхтилатдин эхирда лагьана — амма ри «Iиз Россиядин дуьзенриз
килигиз кIанзава!.. Заз гьуь луьн къерехар, гзафгзаф, жуьрбажуьр инсанар акуна
кIанзава...
— Вун гьахъ я, Екатерина, — Наташади вичин патав ацукьнавай рушан кьилелай капаш
чIугуна. — Гьар са жегьил инсандихъ гьа ихьтин мурадар хьун
тIебии я.

Рак ахъа хьана. Анай галатнавай ччандин азаб къалуриз перишан кьве вил килигна. Аквазакваз
абуру цIай кьуна, алахьна, ахпа абур Хъуьрена. Докторди чукурна, вичин вах къужахламишна.
Зи азиз вах! Масан Наташа! Бунин ахква дайни!..
И масан рушни заз аквазакваз къужахламиша, Антон! ТахьайтIа зун лап бейкеф жеда!
Башуьсте, Наташа!..
Антона хъуьрез акъвазнавай Катя къужахламишна, адаз темен гана.
ТIуьнар, хъунар башламишна. Абдулжелила, адет, хьанвайвал, вичин гьунарлувал къалурна.
Хайи стха, адан рикI алай ярардустар жгъай Наташадин галатун рикIелай алатна. Ам
иштагьлудаказ виридаз яб гуз гьазур я. Адахъ вичихъни гзаф суьгьбетар ава, амма Ахцегьа
авайбурун эхтилатар адетдинбур туш. Абур поэзиядив ацIанва. Дуьнья акунвай Наташади
Антоназ, Катядиз, гьеле ашпаз Абдулжелилаз, магьир писателди кхьенвай романдай экъечIна
вичин вилик акъвазнавай геройриз хьиз, къалабулух кваз, мягьтелвилелди яб гуз хьана.
йиф акунятакуна юкьваришай алатна. Гьеле суьгьбетрин са пайни хьанвач. Абур къвердавай
уьмуьрдин деринриз физвай, къвердавай къарибабур, сирлубур, аламатдинбур жезва. ЯтIани,
межлисда авайбуру рекьяй атанвай Наташадиз инсаф авуна, абурун мецелай доктор рахана:
— Чи межлис, вах, хъсан башламишнава, умудлу я, чна ам гьа икI давамарни ийида... Къе
бес я. Ваз геже хийир, ччан вах!
ИкI лагьана Ефимова вахан пелез темен гана, ам ксуз ракъурна, вич Катя галаз гатфарин хурал
фена— цуькверин, векьеринни таза пешерин атир гьатнавай, вацран экуьни ацIурнавай хуьруьз
экъечIна.
УIкьил РИКIИН ХКЕТ
Пакамахъ кIваляй экъечIна, адет хьанвайвал хур ацIурна нефес къачуна, вичи лугьурвал: —
Иви къизмишарна», доктор Ефимов амбулаториядиз физ рекье гьатна. Акьарин кьилел алай
элциф цяй ацIанвай къерехдив гъвечIичIехи са шумуд «IеретI аялри къугъунар ийизва. Абурун
арада кьецIил яз, чгшчеб гагь ви
Iн циз, гагьни кIаник квай къумадин ранг алай къу
/дин цив вигьиз чуьхуьнагарзавайбурни ава. Дагъ
Iяр: лежберар, багъманчияр, хпехъанар — вири,
.еле, фадлай чпин крарал ала. Са рекIинив гвай
, ьванцин къунтал кIуртан. яб кIаник кваз, инра лугьу
|.айвал, кьуьзуьвили кIарабун къене къунугъ ттунвай
га чIехи буба ацукьнава. Иналанал, кьулухъ галай
ратIара ахъа авунвай данаяр, IкIелерни бацIияр къугъ
иазва. Вири секин я. Къалабулухвили, кичIевили, зегь
метда, садан рикIелни азаб акъулднавач. Вири маш
гъул я, саламат я.
— Аялар суьннетдайди!.. Аялар суьнннетдайди!.. — лагьана векъи, къати ванцелди сада
гьарайна.
Доктор ягъайди хьиз гьар патахъ килигна, эхирни адаз ччурудал чIулав чIар алай, кIук авачир
хпен бармак вилериз чIугуна, гьибени кIула амаз са рикIинив ацукьнавай итим акуна.
Вирин къерехдаллай аялар, чуьнуьругди гьужум авур нуькIвер хьиз, парталар къахчуна, гьарма
кьил тIуькIвей патахъ катна.
Доктордин беденда мекьи фул къекъвена. Аялар катна баябан хьайи майдандал и мукьва,
гатфарин деминик кваз хъуьрезвай вилериз докторди куьтягь тежедай ажугъ гьана. Ам вичин
фикирдай: «Мусурман диндал атунин шартIарикай садни суьннет авун я!» — чпин чIулав гъилер
цавал авуна кьуна, вилер акъатдайвал къаншарда авайбуруз килигиз акъвазнавай ругьанийрин
карвансарадиз тухвана.
Виш лянет! Виш лянет! — лагьана доктор са ге ренда фикир ийиз акъвазна, ахпа ам чIугуна
«суьн нетчи устIардин» мукьув атана.
Эй, мусурман! Вуна вуч гьараярна?! Вири аялар катна ман?!
«Суьннетдай устIар» са легьзеда Ефимоваз килигна, суалдин гъавурда акьурла, ада яртъалди
давамар авур хъуьруьнарна.
— Зун аялрин цIайни ялав я эхир!..
И касдин чиркинвал акурла, доктордин бейни элкъвена. «Мусурманвал тестикь авунин» алатар
гайи и кас, чи халкьди лугьудайвал, къарадкай хкуднавайди хьиз чиркин тир. Куьгьне, виш пине
алай чухвадин хилер цIуд йисан чиркеди кьуна, кьацIунди кьунвай пунадин ччил хьиз, цIарцIар гуз
акъвазнава. Гъилерин
ТупIар михьи тир, амма абурун далуярни цIумар, ййсан кьарни чирхь алаз хъуьрцI кьуна, килиг
жедай! гьалда авач. Доктордин вилик «суьннет» авурла, ивш зегьерламиш хьана, куьмек таххьана
гьарайдик кьейи] аялар акъвазна. Ингье, хирер къабарламиш хьанвай.1 мавгьуматд" завалламиш
авунвай яхун аялар, чара акьалтIнавай дидебубаяр доктордиз аквазва...
— Эй, инсафсуз кас! — лагьана докторди гьарай на. — Вуна и чиркинвилел аялар суьннет
авуртIа, за вун Сибирдиз акъудда! Квахь, квахь и хуьряй, квахь! Вал ал аи суфат вуч я?! А
гъилериз пуд юкъуз яд акунач...
«Суьннетчи» яхулви я. ЯтIани адаз лезги чIал хъсан чида.
— За михьивилер ийида, доктор, тавакъуйда Си бирдиз акъудмир, захъ са «Iвалин кьатI
аялар ава...

И гафарик гьахъвилелай, ягьанат артух квай. Инаг докторди кьатIана.
За исятда фельдшер инал ракъурда, вуна са аялни и гьал алаз суьннет авуртIа, Сибир ви
чка я хьи, я!.. Михьивилер авуна эй патав ша, за дарманар вугу да. ИкI чиркин касди суьннет
авурла, аялар иви зе гьерлу хьана рекьизва. Къанлудин тIвар гана вун Си бирдиз акъудда!
Зал алукьнайтIа, — лагьана докторди «суьннет чидив» са шуьшеда авай спирт вугана, — ам
суьннет авун къадагъа ийидай... Амвда вучда, фекьийри, къа зийри инал зун мусурман
диндиз акси экъечIнаваз, чIурукIа кьатIуда ман... И дарман, иудкьуд сеферда сапундай
чуьхвей гьилеризни алатризчукIулриз яна, ахпа «суьннет» ая гьа! Амал тавуртIа
Сибирдиз акъудда!.. .
Округда цIегьерин эпидемия ялав хьиз къекъвезва. Ада далбадал хуьрер вичин завалдив
кьазва.
Ефимова областдин санитарное управлениедиз Самур вацIун дереда авай еке
къурхулувиликай кхьинар авуна, куьмекар ракъурун тIалабнатIани, куьмекдиз атай касни хьанач.
Анжах: «Инай куьмек гуьзлемишмир, чкадал жуваз куьмекар жугъур ая». — лагьана тек са чар
атана. Гьеле « чар къведалди, Ефимова чкадин жегьилрикай цIегьер ядайбур. гьазурна, абур
вичин фельдшер галаз хуьрериз ракъурна. Абурукай сад устIар Агьмедов Агьмед я. Ада
доктордихъ
галаз алакъалу мукьвабурун гафарйз,килигна, вИчйй кархана акьална, гуьгьуьллудаказ цIегьер
ягъиз фин хиве кьуна.
Ингье, амбулаториядиз атай Ефимоваз, варзни зур цIегьер ягъиз Округдин хуьрера хьана
хтай Агьмед
акуна.
— ГьикI хьана, дадаш, квевай са крар хьанани?—
Ефимова хабар кьуна.
— Ваз мажал аватIа, доктор, заз зи сиягьатчивиликай Iрахаз кIанзава, — Агьмеда, кутугай, ачух
ладу якIарин, амма датьдин къумралвал къачунвай ччина уьзагъвилин лишанар аваз, чIулав
спелрилай гъил элягъиз, ири вилер кьадардилай артух аладарна.
— За яб гузва, Агьмед дадаш... ЦIегьерин завал барбатI авун зарафат туш... Вун а завал
терг авун па тал доброволнидаказ женгиниз фенвай солдат хьана!..
Дожторди вичин кардиз еке «ъимет гуни Агьмед шад авуна
— Доктор, вун галачиртIа," чун садни са затIни ту шир... За ви гафар рикIелай алуднач. Вуна
лагьанай: «лезгияр шикилриз гуьрчег халкь я. АкI ая хьи, дус тар, куь халкьдиз и гуьзелвал
амукьрай... ЦIегьерин завалди дагъдин жейранар — лезти рушар, асланар— лёзги гадаяр
эйбежер тавурай!..» Ви рикI сагърай, доктор стха! За ви гафар рикIе аваз ирид хуьре аял риз
цIегьер яна. Зун Мискиска авайла, Миграгъ;ай гьарай акъатна. Югъ алатна жеди,
«ЦIегьерин завал атанва...» — лугьудай рИкIиз къайи хабарар Ккрарин, Макьарин, Гарагърин,
Итъиррин жемятрин векилри чак акакьарна. Мискиска «Дерт гудайдини аллагь я,
къахчудайдини гьам я...» — лугьуз алатай йисуз чав цIегьер ягъиз тутур ахундин рушни гада
цIегьер ата на бегьем бачIух хьана. Адан са гададиз бубадикайни дидедикай чинеба цIегьер
янаваз жеда кьван. Хзанда авай аялар азарлу хьайила, и гададиз хабарни хьанач. Чеб пабни
гъуьлни бачIухбур я. За: «ИкI ккуьз авуна, ахун, бес ваз аллагьди жуван аялриз гьа икI къаст ая
лагьанвани?» — лугьуз мискIиндин вилик адавай хабар кьуна. Ахун: «Кьадар «ьисмет я,
худадиз ви кьи лел атун лазим яз акур завалдикай хкечI жедач, ах цегьви, алад кьил тIармир!»
— жаваб гана ам квахьна хъфена. Амма жемятри мад адаз яб гун хъувунач, вири цIегьер
ягъиз чи кьилив атана. Рушари, сусари
чинеба цIегьер кяна, цегь ягьун тавур «ас ина амукьнач. Ахундин хзанда кьиле фейи вакъиа
вири хуьруьз, гьеле, къунши хуьреризни хабар хьана. Гьуьрметлу доктор, чна ви ихтияр авачиз са
кар авуна... Докторрихъ инанмиш тушир «жерягьрин», фалчийрин, муьруьдринни фекьийрин
аялризни цIегьер яна. Аялар гваз атайла, мад чавай ваъ лугьуз хьанач...
— Хъсан хьана, Агьмёд, лап хъсан хьана! Абур чи патаз гъун, дуст кас, ви лап еке гъалибвал
я! Инихъ ша, за ви пелез темен гуда!
Докторди Агьмед къужахламишна, адаз темен гана.
— Вун жуван халкьдин саламатвал хуьн алакьдай кас я, баркалла!
Нянрихъ Ефимова вах атунин ашкъидай къунагьлухдиз эверна.
— Къенинди, вах, — лагьана Ефимова, эвернавай бур вири столдихъ ацукьайдалай
гуьгъуьниз, урусдал рахана, — чи хзандин межлис я. Ина ччара касни авач. Им зи диде Халум
я! Ам ви дидени хьунлазимя.
Наташади Халум къужахламишна, адан пелез темен гана, хъуьрез акъвазна.
— Им, чи буба Къариб я.
Наташади Къарибав гъил вугана, адан гъилиз темен гана.
— Милая, сестра! — лагьана Наташа Алванан къужахда гьатна.
— Имни, Наташа, зи стха Жават я, Алванан рекье ччан зцигиз гьазур тир адан вафалу юлдаш
я.
Наташади истеклувилел Жаватав гъил вугана. И арада ракIари ванни тавуна, кац хьиз
Гьажимурад атана, ада Наташадин гъил кьуна.
— Зунни Антонан стха Гьажимурад я! — Араара къизилгуьлдин цуьквер ттуна,
ттумарихъди сихдиз тIвалунал кутIуннавай жур ва ширван пIинийрин зур ба «цам» Гьажимурада

Наташадин туьтена ттуна, адан къужахда еке са кIунчI суван цуьквер вугана, мад гъил
кьуна. — Вун хвашгелди, сафа гелди, вах! Вун атурай — рагъ атурай! Чи кIвалерин, чи рикIерин
ракIарар ваз ахъа я, играми вах!..
Гьажимурада чIулунйкай чуьнгуьр хкудна, кIвачин кьилел акъвазна, вичиз уьмуьрда чир хьайи
«макьам» гзаф гьунарлудалелди яна, виридак хъуьруьн кутур уюнар акъудна. Ада «макьам»
кьатI тавуна са шумуд сеферда чуьнгуьр цавуз вегьена кьун хъувуна, са шумудра ам кьамал
эцигна.
Къарибанни Жаватан кIвалериз Ефимов йикъа вад сеферда атайтIани, къуншийри: «Абур
духтурдихъ галаз са хзаы я» — лу.ьунилай гъейри маса фикир ийизмачир. И хзанриз докторди
авур кьван гьуьрметар, хъсанвилер вири хуьруьз чир хьанва. «Къарибни Жават доктордин рекье
ччан эцигиз гьазур тир адан бубани стха я.» — лугьуз Ахцетьри чпин кьисметдин къайгьуда авай
камаллу касдихъ галаз хайи хуьруьнбур акахьна ччанччанда аваз хьунал дамах ийизва. Зегьметчи
халкьдиз доктор уьмуьрлух чпин хуьре амукьун кIанда. Гьавиляй аданни хуьруьнбурун стхавал,
дуствал гзаф масанди я.
Ругьанийри ва са бязи варлуйри: «Къашкъа хъфизва, ам дегиш хьанва». — лугьуз чпичпелай
туькIуьрнавай хабар чукIурна. И ван хьун кумаз, жемятдин патай вичивич векил хкяна Гьажимурад
Ефимован патав кIвализ атанай. Са ккуьникайни хабар авачир Ефимован вилик са налбекда авай
кьелни са тIанутIдин фу, са гъвечIи гетIеда авай кузвай фири нек эцигна, Гьажимурада лагьаиа:
— Я стха, Антон! Хуьре «вун дегиш хьанва, хъфиз ва» лугьуз хабарар ава. Халкьдин сиве
авай эхти латдихъ ерибине авачиз жедайди туш. АкI хьайила, за чи жемятдин патай векил
хьана ваз хвашгелди лу гьузва!
Гьажимурада винел кьел алай фу доктордив вугана. Гьажимурад вилериз накъвар атана, кьил
хура ттуна ацукьна. Ефимова адан кьил хкажна.
— Вун кисна хьи, стха!
Зун лал хьанва, стха... — Гьажимурад къарагъ на хъфиз гьазур хьана.
Вун хъфин, акI хьайила гьахъ я. Чна ваз писвал авунач, стха, хвавиле «ьабулна, «хъфимир! » —
лагьа на за вилик эцигнавай савкьатар ваз аквазвач. Ше гьерар рикIекьунва, дагълара
чун—дагъвияр йикь гьа, йикь!
Ефимов агьвалатдин гъавурда акьуна. Ада Гьажимурад къужахламишна лагьана:
— Зун инай, куьн — заз гзаф гьуьрметлу дагъви яр ттуна санизни хъфидач, Гьажи стха!
Пачагьди зун
къуллугьдай акъудайтIани, квез кIвалахиз акъвазда хьи, акъвазда!
ЯтIа, стха, вун хвашгелди, сафа гелди! — лагьа на Гьажимурада вичи гъайи фуни кьел вилик
эцигна," Ефимоваз са истиканда авай .кузвай нек гана.
Ирид дидедин нек я... хъухъ!
Ефимова ширин, тIеамлу нек хъвана. — Къуй им чун кIени дидейрин нек хьурай! Чна абур
рикIелай алуддач!..
Межлисдал Гьажимурада са гьамбар къаравилияр авуна, «къецел физва» лагьана чуьнгуьрдин
ттум чIулуникай кутуна ам экъечIна хъфена.
Наташади са шумудрахъ: «Катядиз эверин, я ст«а!» — лугьуз минетар авунатIани, Ефимов рази
хьанач. «Себеб пакамахъ ахъайда» — лагьана, эхи.р ада вах
секинарна.
И межлис йифен юкьвар жедалди, къвердавай гур жез кьиле фена. Инал вирида чпин хъсан,
масан эхтнлатар авуна, чпин разивилер, буржлувилер, рикIелай тефинар арадал ветьена.
Къунагьлухдин кьил «ьунвай Наташади эхтнлат авун патал Алваназ гаф гана. Лезги тават са
геренда, вахан муьгьуьбат аквазвай вилерай Антоназ килигна.
Захъ, и суфрадихъ гафар лугьун анихъ акъваз рай, жуван рикIни квез — стхадизни вахаз
пайдай къаст ава! Чна: зи бубадини дидеди, зи уьмуьрдин юл даш Жавата куьн фадлай чи
хзандикай яз гьисабнава. Куьнени, гьуьрметлу стха Антон, масан вах Наташа, чун хайи хзанда
кьабулнава.
Баркалла, ччан руш! — Къариб шад хьана. — Вун зи рикIяй рахана...
Зи рикIни, ччан хайибур, квез икьрар я! — Ха лума уьзатъвални шедвал квай ванцелди
рушанни гъуьлуьн гафар тестикьарна. — Инсанриз, валлагь за рикIивай лугьузва, аллагьдизни
чи садвал, хайибуруз авай муигьуьбатлувал кIанзава!
Алванан, адан диде.бубадин гафар урус чIалаз перевод ийиз, Наташадин япал кIуф алаз агъуз
хьаявай Ефимова кьил хкаIжна.
— Аферин, аферин, камаллу руш, камаллу Алван! — Наташади Алванан пелез теменар гана. —
Вуна ви рикIикай суьгьбет авуна, а рикI сагърай! Зазни Антоназ, шаксуз ви хайи дидединни
бубадин, ви Жаватан рикIерни ваз шерик тирди инанмиш хьухь, чахъ и гуьзел хуьре хайибур ава,
абур ингье — куьн я!
VIIкьил гьяддин югъ
Гьажимурада Бакудай хкай саламри, ахпа рабочийрин садвал, женгчивал хци ийизвай ксари —
Къазиметьамеда ва Мукьтадира кхьенвай чарчи Ефимоваз уьмуьрдин рекьериз вилер бегьем
аладарна килигуниз эверна. Ада, и йикъара ччанарилай гъил къачума, зегьметчи инсаврин
ихтиярар, къулайвилер — азадвал патал женг чIугвазвай пагьливанрик рикIин къеняй вич кваз
кьуна. Гьавиляй, Къазимегьамеда къеледай ахкъудун тIалабнавай солдат югьдини йифдини
Ефимован рикIелай алатнач.

Къецел, гьеле югъ бегьем ахъа хьанвачир, амма Ефимов цIуд йиса авай гададин «ьезилвал,
ччанда гьсвес аваз, кроватдилай гадар хьана къарагъна. Адет хьанвайвал, ам сифте кIвалин вилик
квай, йисандаваййисуз цаварал физвай, дуьз жергеда акъвазнавай къавахриз килигна. Абуру
доктордиз гьар юкъуз къуллугъ ийизва: къецел гар, шагьвар алани алачни, абур гьи патарихъай
къвезватIа чирзава. Къавахрин таб квай, амма кеврек кьилерни хилер гар галукьайла,
гзафхъуьтуьлдаказ, муьтIуьгъвилелди, чпиз хуртIар гайи патахъ агъузда. Вуна хиялда, абур диде
ччилиз икрамзавай пагьливанар я. Шагьвар галукьайла, къавахри кьилер дамахлувилелди тик
кьуна, куьлуь хилерни пешер юзурда. Шагьвардин къужахда авайла, къавахар хуш гьал нефес
къачузвай гуьзел жегьилрин жерге хьиз аквада. Ингье, и пакамахъ къавахрин гумрагьвилив
дагъдин векьерай атанвай атирдин сел — шагьвар къугъвада.
Югъ ахъа хьун кумаз, и шумалар хьтин ттарарай тепеликар рахана. Абуру къати ванцел вирида
какахьна ширин манияр лугьуз башламишна. Ефимов вилер къавахраллаз пенжердив ацукьна.
Адаз гагь санлай, гагь масанлай ттарарин беденрай иви къиткьинай хьиз тепеликрин яру кьилер
аквазва. Манияр лагьанала
гьана абур Ефимова пенжердин кьуларал чукIурнавай канабдин финер нез агъадал эвичIда.
Ииса кьве сеферда, и куьлуь нуькIвери шарагар ахъайзава. Канабарни къалгъанар ибурун кIеви
дустар я. И набататрин ягьлу тумар нез, абурун кьилерал манияр лугьудай дем туькIуьрун
тепеликриз хуш кар я.
Къе гьяддин югъ я. Ефимов къеледиз физ рекье гьатна. Ингье, доктор Ахцегьрин багъларинни
никIерин юкьвайтIуз, къекъвезкъекъвез гьар патахъ чкIанвай рекьерикай са рекьяй къеледихъ
физва. И рекьериз къе дишегьлияр садни къведач. Вучиз лагьайтIа, солдатри ял ягъизва.
Доктор ттарарин, архарай авахьзавай цин, гьар патахъай рахазвай нуькIверин ванериз яб гуз,
тIебиатдин гуьзелвилел мягьтел яз, къеледин векьериз атана. Ина са шумуд солдатди балкIанрин
хкар дегишзава. Бирдан къеледин килисадай зенгер ягъиз башламишна: «дангъ... дангъ... дангъ...»
— ванер Самур ва Ахцегь вацIарин дерейриз фена, анра дагьаррини чархари и ван хейлин
заифарна, амма тикрар авуна. Уьмуьрдал рази варлуяр, лутупуту, саймазар и ванерихъ галаз
фадлай вердиш хьанва. Абуруз килисадин ван къвезмач. Амма зегьметчиди, зулумни каш яргъал
дагълариз кьван гьанвай пачагьдиз гьамиша экъуьгъзава. Къе зенгер гьафтедин амай йикъарилай
гзаф ядайвиляй, а экъуьгъунар мадни «ягълубур» я.
Векьера авай солдатар хтана Ефимовак акакьна. Са солдатди:
•— Здоровья желаем, господин доктор! —
Докторди, ччин ачухвилелди жаваб гана, ам солдатриз килигна. Ефимоваз абурун арада,
Бакуда тIвар чидай Кудрящев Иван аваз акуна.
— Къе за вацIай кIезрияр кьадайвал я. Куьмекчи кIанда.
— Зун ваз, господин доктор, куьмекчи жеда. Каспиядин куьгьне балугъчи я. — Кудрящев
акъвазна.
— Лап хъсан! — Докторди жаваб гана. — Исятда кешиш рази ая, ахпа пагкаман тIуьнни ая. За
вун атIа часовнидин кIане, кьве вацI акахьнавай чкадал гуьзлемишда.
— Лап хъсан! Хъфиз ихтияр це!
— Ахлад.
Докторди: «И дуьшуыи хъсанди хьана. Амма
леда кьил эцягъ тавуна финиф, хъсан туш.» — латьана фикирна.
Ефимов къеледин кьакьан , ва гьяркьуь ракьун парарихъ атана. Абур ахъа тир, амма абурун
кьве пата, яракьлу кьве солдат: часовояр акъвазнава. Абуру подполжовникдин мундирни чинер
алаи доктор къене патаз ахъайна. ТIимил а патал алай часовойрин кьил — унтер офицерди
Ефимоваз честь гана, рекьелай къерех хьана, доктор къеледин къенез алудна.
Ефимоваз къеледин рак гьамиша ахъа тир. Ина ам кешишдилай башламишна солдатдал кьван
виридаз чида.
Ефимов сивив кьван солдатрай ацIанвай килисадиз тьахьна, амма нефес дар хьаиа, тадиз
къецел эхкъечIна. Ам къеледин буржарал фена, анлай Ахцегьрин хуьруьз килигна. Инал зурба пуд
туп ала. Абурун гьар садан мукьув пирамидадин формада кIватIнавай пуд гьамбар ири
КъумIпараяр акъвазнава. Луьле са кьадар цавал хкажна, инал амайбурулай хейлин гъвечIи
кишпирдин тупни ала. Идан мукьувни вичин припасар — гъвечIи. къумпараяр гва. Вири тупар чпин
чIулав вилерай Ахцегьрин хуьруьз килигзава. «Гьа икI, вири Урусатда, вири Юкьвап Азияда, вири
Кавказда, Закавказьеда пачагь халкьдиз гьа ихьтин тупарин къара къурху гузвай вилерай
килигзава, — лагьана Ефимован фикирди. — Ибуру лачагьдинни девлетлуйрин къулайвилер,
кефкефият хуьзва. Амма вири няметар къазанмишзавайбур, вири дуьньядин иеси хьун лазим пир
зегьметчияр кашал гъанва — зулумламишнава.»
Ам къеледин гьаятдихъ элкъвена. Ана цеквер хьиз, гьар патахъ солдат алахьзавай. Килисадин
зенгерин «реверев» секин хьанач: къе гьяддин югъ я.
Ефимов сифте фу чразвай пекарниядиз, а;хпа кухнядиз фена. Ина солдатринни офицеррин
къажгъанар «ьилди я. Ефимова вичин къуллугъдин бурж кьиле. тухун яз, хуьрекрин дад акуна. И
пакамахъ солдатрин тIуьн: «ухан чIахардикай авунвай суп, якIун кIусар квай гьа и чIахарин аш тир.
Офицеррин къажтъанра вири: къавурмишнавай, ругунвай якIар, дуьгуьдин аш, якIун шурпа ва маса
затIар ава. Доктор къеледин кIаник квай варцяй эхкъечIна, вацIарин арадал акъвазнавай
часавойня галайвал фена.
Самурни Ахцегь вацIари хайи вахари хьиз чпичеб къужахламишнаваи чкадал, бармак хьтин

злкъвей, кукIвал ракь алай кьакьан часовая акъвазнава. Доктор инал атайла, чаоовняда авай
дежурный солдатди, ирид сеферда зенгинив ван гутуна. Им — сят ирид хьанва лагьай чIал я.
Ефимов са геренда часовнядиз фена. Кьверикар авай гурарай ам элкъвей гул хьтин
дараматдин кьилел хкаж .хьана. Часовнядин къавун кIаник патан вири цлар ахъа я. Къав къванцин
ругуд гуланал (стунрал) акъвазнава. Инай гьар патаз зенгерин ван фин лазим я эхир. Часовня
зенгерин ван гужлу авун патал гьа икI туькIуьрнава. ДуIГЪриданни, зенгинин ван ина гужлу жезва,
ам «данннгъ..» — ваицелди хейлин яргъаз физва.
Ефимов кIезрияр кьадай къармахар, епер вилик зцигна, са геренда кьве вацI акахьнавай арада
авай чIулав чархал ацукьна. Инал цин серинвилин, михьивилин атир, къерехдаллай векьерин,
дагълар кьунвай цуькверин атирдик какахьнава. Къаншарда авай чархарин серинара чIулав
чIагъари лув гузва. Абурун яру кIвачерни кIуфар цIивиндин къаябрик кумай цIаяр хьиз аквазва.
Шимерай чпин къакъабавакъаба» — ваицел илигна, къветерин луж.ар физва. «Пиии! Пиии!» —
ванцелди цин къеревдив вацIун нуькIре кIвалахзава. Ам циз физ зкъечIиз, пакаман тIуьн жугъуруни
машгъулнава. Часовнядин кьилелай къарагъай чIурун лиферин луж вилик квай накьвадин
кьвалара ацукьна. Араара вацIун ччинлай цавуз хкадар авур кIезрийри рагъ акьурла, цIарцIар
гузва. Кьежей ччилин ранг алай АхцегьвацIун яд, лацу, били ва къацу рангар кваз кIвегь хьиз
аквазвай Самурдин цик акахьзава, ингье, къуватар сад авуна абур агъадал физва. «ВацIарикай
вацIар булахри, кIамари... ийизва, •— фикирнадокторди.—азадвал кIандай инсанар,
кIеретIар,.миллетар гьа и в,ацIар хьиз какахьайла, сад хьайила, зулум барбатIдай къудратлу
къуват жеда. Тамара заз къудратлу мегъуьн, пипин, къарагъаждин, цIвелин, гъвелцин, цацун
ттарар, ,къавахар акуна. И ттарарин танар, пешер, тумар жуьрбажуьр я, амма абуру вирида чпин
такьатдиз килигна, ракъинал, генгвилихъ ялзава. Инсанрин там а икI туш... Ина .гужлуда ажизди
рекьиз алахъзава. Пагь, инсан, виридалай акьуллунн вун я, виридалай инсафсузни. Ваъ, ваъ!
Инсафсузди инсан туш, туш, инсафсузди вагьши я. Гьайиф, инсапдин кIалуб алай ватьшияр чи
йикъара тIимил туш».
— Доброе утро! — Ефимован хиялар инал атай солдат Кудрящева кьатIана.
Доброе утро! — Ефимова жаваб гана, ацIай юкьван буй алай, ракъини кана кГвачик квай
ччилин ранг атанвай Иванан ччиниз, при рагъул вилериз, гьяркьуь къуьнериз, къуватлу
гъилериз килигна. — За ваз вуч ийин, Кудрящев?
Ваз хъсан чида, Антон Никифорович. Зи кьис мет исятда, ви гъиле ава. — Кудрящев кисна.
Инал Ефимова мягьтелвилер ийизвайди акуна, солдатди давамарна:
Антон Никифорович! Заз Ахцегьри — чи гадай ри вири лагьана. Гьавиляй за вакай игьтиятни
хъуву нач. Югъ жедалди зун балкIанар багьна авуна, къеле дай зкъечIна, ви рекьел вилер алаз
акъвазнавайди тир. Къе вун зи Iкьилив къредайди заз латьанвай.
Эхтилатар кар башламишайла ийин, — лагьана Ефимова. — Исятда вуна кIезрияр гьинлай
«ьадатIа лагь.
Чна абур, гьуьрметлу доктор, КIампIаликай кьада. Гьана тIебиатни гуьзелди я,
кIсзриярни гзаф ава: ана вацIук къурухрай авахьзавай ятар какахьза ва. А ятарикай кIезрийриз
недай затIар жгъизва.
Къармакрихъ кутIундай тIвалар атIузатIуз Ефимовни Кудрящев верхьин, цIвелин, къавахдин
ттарари, вакIан кIерийрин, жикIийрин, жур пIинийрин куллухри кьунвай тик хурай агъадал —
КIампIалин векьериз эвичIна. Ахцегьрин тIебиатдин гуьзел са пIипI тир КIампIалун хурарни векьер,
кьер, йисан и вахтунда Ефимоваз гзаф хуш я. Ина гумрагь къацувал, гам экIянавай хьиз буллух
векьин цуьквер, вацIун ва ниш" рав ятариз шерик хьана «рахазвай» къалин ва кьакьан нацIар,
цIвелин ттарарин кIапIалар ава. Векьерай туртуррин, тарарай палипилаврин, куларай жуьрбажуьр
куьлуь нуькIверин ванер къвезва.
Вун гьинай я, Иван! — Докторди къармахар ва цIук кутуна хтай Кудрящевавай хабар кьуна.
Асил Саратовдай я. Зун аял тирла буба Астра хандиз куьч хьана. Чун гьана яшамиш жезва.
Бубани диде сагъ я, амма кьуьзуь хьанва. Ингье муьжуьд
йисуз къелейра дустагъ я. Сифте Нухада авай, анай Ахцегьиз хкана.
— Заз вун къеледай ахкъудиз кIанзава. •— Ефимо ва фикирлу яз суьгьбет башламишна. —
Хъсан улам туькIуьрун четин жезва. Вахъ уьзуьр авани?
— Авач, доктор.
— Вуна вун азарлу я лагьана багьна акъудна кIанда. Сад кьве кжъуз чинеба фу неъ...
йифиз гьарай вургьай гваз месер гадарна къецел кат...
— Зун «дели» жеда, тушни?
Эхь, вун «дели» хьана кIаада, Иван, маса чара авач. Анжах садкьве гьафте сабур ая.
«Докторди чIа лар чирна» — лугьудай гуманлувилер тахьурай.
Гъавурда гьатна.
Зун комиссиядал жеда. За вун кIвализ рахкурун истемишда. Рекьени вуна «дели амалар» авуна
кIанда. Садвад гьафтеда кIваляй экъечIмир. Дидебубади, вун «дели хьанва» лугьудай
хабар чукIур авурай. Ажпа вун гел амачиз катда: Бакудиз ви дустарин кьи лив алад. Им зи
фикир я..
Лап хъсан фикир я! Ам за вуна лагьайвал кьилени тухуда, доктор.
— Де вач, къармахриз килиг, балугъчидйн ухадихъ (балугьдикай авунвай шурпа) вил гала.
— Жумла жагьан шагьид я! Зунни тупIариз мез гузгуз кIезрияр нез атанва, доктор! —
Гьажимурад яртъал амаз .гьарайдал рахана, кьуьлуьзкьуьлуьз атана. — Ина, доктор стха, вири

ава! — Гьажимурада еке са зенбил векьерал эцитна. — Абдулжелил стха къе атана вичин суса
галчIуна хьиз, Хуьруьз хутахна. Аквар гьаларай, адаз са йифен мехъер ийидай къаст ава. Заз
минетна, ингье, туьквен садал тапшурмишна атанва. И кеф туна, завай кьулухъ элкъвез жедач! —
Гьажимурада дериндерин нефесар къачуна, ахпа парталар хутIунизхутIуниз фена, ада вичивич
нешрев циз вегьена.
И югъ няналди Ефимова Гьажимурад галаз КIавдпIалук акъудунин къаст авугава. Квасада це
хкудзавай кеф акурла, Антонавай акъвазиз хьанач, .гьамни вич чуьхуьз фена.
Къул дуьзарна, цIамар кIватIиз фейи Иван хейлин вахтунда хтзнач. Ам гаф ганвайвал,
КIампIалин цIвелин ттарарин кIапIалда кьве рабочийди — Магьарамог. Нисреда ва Гъасманов
Алимирзеди гуьзлемишзавай.
— Иван! Кар туькIуьдайвал яни?— Алимирзеди хабар кьуна, ам гуьгъуьнал Нисредни
ал аз ттарарин серинривай вилик атана.
— ТуькIуьрда лагьана докторди зав гаф вуганва.
— Лап хъсан. Ефимов гаф ччилел тадай кас туш,— лагьана Нисреда шадвилер авуна.
Алимирзе аокIан буйдин, агъайни ериш авай, лащу якIарин жегьил я. Ам рахадайлани сабурлу
я: атIузатIуз гафар акъудун и касдиз хесет хьанва.
Нисред буйдиз кьакьан, хуш, амма кьурай суьрет алай, тади кваз рахадай кас я. Ибур кьведни
Бакудин рабочияр я. Гатун варцара хуьруьз" хтанва. Абуруз Къазимегьамеда къеледа авай
солдатрин гьалар, фикирар, окургдин лежберар, чубанар дуланмиш жезвай тегьерар чирунин
тапшуругьар ганва. И ксари, жезмай квван Кавказдин шегьерра зегьметкешар патал женг
чIугвазвай большевикрин партияди кIвалахзавайди халкьдиз чирун лазим я. Абур «Хпер, малар
къачуз атанвайбур я...» — лугьуз округдин са хейлин яйлахра, дагълара къекъвеиа. И ксари
чубанриз: «Дуьзгуьн гьакьар къачу... куьне къазаимишна, вири тух тежедай терекмайрив вугун еке
авамвал, жувэкай ягьанат ийиз тун я...» — лугьуз куьруь, амма метлебдиз еке эхтилатар авуна.
Нисредани Алимирзеди Иваназ герек тапшуругьар гана, Бакуда дуьшуьш жедайдак умуд кутуна,
абур чеб вацIук чуьхуьз фена.
ЛуIгьурвал, тупIариз мез гудай балугърин шурпа ргана. КIезрияр тавада къавурмишни авуна,
кефинин тIуьнар, хъунар, чуьхуьнар авуна докторни Гьажимурад Ахцегьиз этана, Иван чпин
офицердин вил кьуи патал адаз са цIиргъ кIезрияр гваз къеледиз хъфена.
МШкъил СИРЛУ «ДИШЕГЬЛИ»
Алатай йисан гаталай башламишна Ефимова, арада къазини фекьияр аваз пуд юкъуз папар
саламдик фидай адет къакъудна. И кар садакай садак фидай азарар чукIун тавун мурад яз
чарасуз герек тир. Гзаф инсанар алтIушун, са къапунай ирид касди хуьрек тIуьн, веси, садакьа
гунуг къадагъа авунвай.
Дарвал алай Ахцегьри, садакай садак фидай азарар амачирлани, далдам алай мехъерриз яб
хгузмачир. Гьавиляй хуьре авай зуьрнечи устIарарни пагьливан Къирчидихъ галаз Къубадиз
фенвай. Докторди алатай йифиз Пелтуьйрин мягьледин жегьилар тек са «Пери зада! Гьай, гуьзел
яр!»—мани кьилеллаз Чеперин сувуз цуькверин сувар кьиле тухуз финиф мягьледин, ахпа хуьруьн
еке усалвал яз гьисабна. «Бес зуьрнечияр, далдамар гьйкI хьана?» — лагьана къецел экъечIна
докторди хабар кьурла, адаз: «Абур гьич хуьрени амач», — лагьана жаваб гана кьван. Гьавиляй
Ефимова, Чеперин сувай цуькверин суварик квайбур хтайла, абурун кIвенкIвел тухун патал
Хъуьлуьдиз, устIаррин .гуьгъуьниз гьеле йиф кумаз ф,аэтонар ракъурна. Еке хуьре зуьрнединни
далдамдин ван кисуниз вич себеб хьайиди докторди кьатIана. Гила, азарар амачирла, музыкади
виликандалайни гурлу ванер авуна, ада шисанрин Iгъааднхажалат араара чукIурун доктордин
мурад тир. «Демедем» яна кьуьлер авун дагъвияр патал, иви бегьем цIийи хъувун тирди Ефимоваз
фадлай чидай кар я. «Леэги жегьмлри,— лагьана ада садрахъ,—кIани рушан суьретда вилер
атIумна, кIвачер хадайвал гзаф дирибащ кьуьлер ийида».
И йикъан пакамахъ Хъуьлуьдай тир устIарар галаз гуьзелгуьзел макьамар ягъиз, Гьажимурад
Ахцегьрин вири куьчейра.къекъвена, кимерал акъвазна кьуьлер авуна. Вири хуьрериз ада хабар
гана;
— Къедлай кьулухъ далдам алачир мехъер авун, я аллагь, хендедейризни кьисмет тавурай!
Далдам алачирди мехъер туш, еке ягьанат я! И гуьзел ванери къуй куь иви цIийи хъувурай! Пака
Чеперин сувуз Къуьлуьяр къвезва. Абурухъ и сеферда еке аламатар жеда: ашукь Абдуллагьди
ирид негъил ахъайда, къанни са магъамат, виш мани лугьудайвал я! Пакамахъ Чеперин сувуз
жегьилар, агьил папарни итимар, гьеле, дирибаш кьуьзуьбурни Iкъведайвал я! Чахъ Къашкъа
докторни жеда. Зунни Чеперин сувалай цаварал хъфидайвал квез аквада!
И келийаяр агакь тавур касни хуьре амукьнач. Вирида Гьажимурадаз хийирдин дуьаяр авуна.
Вучиз лагьайтIа, хуьруьз руьгьдин шадвал — музыка хкана. Вирида: «Яраб Гьажимурад цаварал
гьикI хъфидатIа?»—Лугвуз мягьтелвилер ийиз хьана.
Гатфарин и югъ, бубайри лугьудайвал, чагъа аялдин зерифвилер, гуьзел рушан наз гвайди
хьана. Кьилин кукIвалай дередин юкь кьуна физвай ракъини ччилер чими авуна, амма. звгьем туш.
Хуьруьн чIураллай багълара ттарарии таза хилерни пешер араара юзаэва. Абур пакамахъ
дагъларин кьилерилай юзана, гьеле юкъузни атана мензилдин а кьилик акакь тавунвай
шагьвардин хура къугъвазва.
Агь, хуш я хьи рикIиз шаIГЬвар: Атирар гвай таквадай свае. Яр я вичин масан гатфар Цуькверни

гам — кIанидаз хае!..
Югъ нисинрилай алатна. «Хквезва! Хквезва!» — лугьуз аялри ван къачуна.
Гьажимурад далдамар гваз куьчейра къекъуышн нетижада, Ахцегьрин са Пельтуьйрин мягьле
ваъ, вири ващIун къуза пад Чеперин сувай Iхквезвайбурун кIвенкIвел, абур къаршиламишиз
экъечIнава. Виридаз Пелтуьйрин мягьледин жегьилрихъ: рушарихъни гадайрихъ манияр ягъунин,
«ьуьлер авунин гьунарар аватIа «илигиз кIанзава. Адалай гъейри, виридаз абурун «шагь»
Гуьлеметаз, адак хкуьриз аъазур хьанвай къаравили Гьажимурадаз яб гуз кIанзава. Якъин я, ашукь
Абдуллагьаз, балабанчи Ярметаз яб гунугни жемятдин эрзиман, мурад я.
Силихъ галай къурухар, па тарив гвай чIурухъанар хъсан алукIнавай вишералди инсанри кьуна.
Абурукай гзафбурув михьи суфрайрик кутуна, дегишлух парталар гва. Инал Чеперин сувай хтанвай
рушарини гадайри чпгин. парталар дегишарун шартI я эхир.
Хейлин аялар Чеперин сувай хквезвайбурун кIвенкIвел, Гаруп кукIвал кьван фенва.
Чеперин сува авайбур, лугьурвал: кьакьан дагщдин атирлу цуьквера аруш льана — цуьиверин
атирди кьунваз хтана. Гуьзел рушаринни сусарин хъуьхъвер иви хъиткьиниз гьазур хьанва.
Абур цIай квай хьиз къизмиш хьана аквазва. Жагыилрин ччинрай уьзагъвилин, чп.и кьиле тухузвай
цуькверин суварин деминал разивилин лишанар аквазва. Дуьдтъвер хьтин цIалцIам кIеледин
кIамун целди гъилерни ччанар чуьхвеяа, дегишлух парталар алукIна, жегьилар таза цуькверин
кIунчIар гъиле аваз, хуьруьз хъфин къайдада твазвай «шагь» Гуьлметан къваларив кIватI хьана.
Гьа иарада фаэтонди Ефимов, Гьажимурад, зуьрнечияр ва далдамчи гъана. Абуру гьасятда гуьзел
гьаваяр ягъиз башламишна. Анжах вучиз ятIани абурук ашукь Абдулдагь квачир. Силихъ, къацу
чIурал са шумуд сятда: гьа са гьал каш рекьидалди кьуьлер авур дем кьиле фена.
«Шагь» Гуьлмета, атIугънавай суьрет туькIуьрна, агъайнидаказ гъил кьилел кхажна, вичивич
зуьрнечийриз къалурна. Им — «бес я!» — лугьузвай «шагьдин» тъилин эмир тир. Кьуьлуьник
квайбур майдандай зкъечIна, зуьрнечиярни далдам кисна.
— Муьгьтерем махлукь! Аслан гадаяр! Гуьзел ру шар! Гьуьрметлу дидеярнибубаяр!—
лагьана атIуз атIуз «шагь» Гуьлмет рикIивай рахана.—Чна и дем къурмишур, чаз
гьуьрметлу духтур Антон Никифоро вич Ефимоваз вирида икрам авун истемжпзава за!
И келимаяр лагьай «шагь» Гуьлмета хурал гъил эцигна, шумал таз хьтин буйдиз тагъ гана,
доктордиз икрам авуна. Чпин «шагьдихъ» галаз вирида доктордиз икрам авуна, ам цуькверин
юкьва ттуна фаэтонда акьадарна.
Шагь духтур!— лагьана «шагь» Гуьлмета рикIи вай. Ефимоваз.—Вуна ихтияр гайитIа, зуьрнечи
устIа рарни и шабран Кваса Гьажимурад чахъ галаз ху турай.
За ихтияр гузва, «шагь» Гюламат! — доктордини зарафат ивачиз рикIивай жаваб гана.
;
Зуьрнечийри жегьIИлрин кьиле акъвазна «рёкькн маршар» ягъиз гьазурвал аквазвай.
Гьажимурад цуквал акъвазна, вилерин къебекьар чIурна пад акьалдарна, зарафат кваз кьилелай
кIвачелди «шагь» Гуьлметаз килйгна.
«Шагь» Гуьлметал жив хыиз лацу шалдин, кIарабдин лацу везнеяр авай, буйдив кьунвай чухва,
куьлуь чIичI алай лацу хъицикьдикай цванвай нугъвайдин бармак ала. Ам кукIва яру махпур ва хаш
хьиз цва«вай буфта ттуна, заманада мод хьанвайвал хейлин кьакьан яз туькIуьрнава. Гуьлметан
шуькIуь, кьезил беден див чухва, бармак, яру тумаждин кух галай мегьсер, магьидин ттум галай
галур, гимиш чIул гзаф хъсан кьунва.
Гуьлмет кесиб, дугъри кас тиртIани, уьмуьрда михьиз алукIун, хъсан затIар тIуьн, вич округда
авай чIехи гьакимрин арада аваз гьисабна, абурун вилик уьткемвилер авун кIани кас ,я. Ахцегьриз
и кас рикIиз кIанввал авуна, заманадин мод тир тек са желетка къачуз Тифлисдиз фейи дуьшуьш
чида. Ада вичин партал заманадин моддилай гуьгъуьна амукьун эхи ийидач. И касдиз вичин тариф
авунилай кIани кар авач. Сада вичиз тегьнетикъет ягъайтIа, ам гъилер къакъажна кикIиз гьазур я.
«Гьажимурада инал са къаравили туькIуьрзава» — лугьуз Кваса чидай жегьилар кисна
акъвазнава. Буйругъар гунуг, эмирарни жебирар авун куьтясьна, «шагь» Гуьлмет Гьажимурадаз
килигайтIа, адакай эйбежар суфат алай иблис хьтинди хьанва.
«Шагьди» сивяй гаф акъуддалди Гьажимурада гьарайна:
•— Я кьей хва, шагьларин шагь! Ви буйни суй, ви атIугъун, хъел, халис пачагьдихъни, заз чиз
жедач. Квахь гьа! Зун регъуьла кьена!
— Исятда гъилерни кIвачер кутIунна эциг!—«шагьди» эмирна. — ДуркIунар вуна тIуьрла, вилер
заз экъисзавани, шабран Кваса?!
Еб гьинай акъатнатIани акунач, кьведпуд жегыилди Гьажимурад кьуна ярхарна, аял хьиз цуквал
авуна кутIунна, ахпа а гадайри Кваса, алажнавай хпен жендек хьиз вагьрамдал кутIунна
къуьнераллаз гваз хъфена.
— Я кьей хва, шагьпачагь! Бес види кар яни!? — Гьажимурада далдамар кисай са арада гьарай
авурла Гуьлмета Гьажидин «яцIу якIариз» лаш вигьини эмир гана, адав мад ван акъудиз тунач.
Гьа икI, Пелтуьйрин мягьле хтана хуьруьз гьахьна. —Де яваш, тIварван авачир тапун «шагь»!
— лагьана Гьажимурада, вич Кьашкьа духтурдин тIалабуниз килигна, ахъа авурдалай
гуьгъуьниз. — За вун я неда, я недай са чанахда авай затIарихъ дегишда хьи, дегишда!
Кьуд пад зурба ширван пIинийрин, тутун ва ячин ттарари элкъуьрна «ьунвай багъдин къацу
тIулал гуьзел гамар, халичаяр, сумагар экIяна. Вири тIул экуь авуна, инал нафтадал кузвай «газ
фонарь» куькIуьрна. Гьеле, зуьрнечи устIарар атанвачир, амма багъ, ттарар, цлар—вири
инсанрай: жегьилрай, аялрай, гьеле агьил папарайни итимрай ацIана. Рушаринни сусарин хуруда,
хилера авай манатрин, пиришрин абасрин ванер къвердавай къати хьаиа. Дерейдинни дибадин,

ипекдинни шалдин, яруни цIару читдинни, вилини яру махпурдин валчагъар, булушкаяр,
цуыкверин чангар алай фитейри безетмишнавай дагъви рушар сирлу гьалкьайриз кIватI хьана,
цIай кваз кузвай хьиз акваЗва. Жегьил гадаярии ЧПин парталрилай вил аладариз, бармакар
киилин гать са латал, гагь маса патал эцягиз, вилери цIарцIар <гуз рушариз килигиз эгечIна.
Абурухъ гьардахъ ина жугьурна кIани, рикIин къеняй яр кьунвай руш ава. «йикъа са сефер кыван
вилер вилера гьатунни са кеф я»—лугьуз фикирзавайбур вгадайршн и кIеретIримни киачиз тушир.
Гьарайвургьай ювазIбегьем ччан атанвай багъдин тIул, бирдан касни алачир хьиз, юзун
кумачизеекил хьана. Межлиадиз кЬватI ,хьа«вайбур вири рекIиниз килигна. Анай «шать» Буба,
адан «чезирар» ва «нуькверар» этапа. Ацукьнавайбур вири къарагъна. Зуьрнейри рекьин марш
яна. «шагь» Бубади гамунал эцигнавай къизилгуьлдин цуьквери безетмишнавай назбаличадал чка
кьуна. Адан къваларихъ «везирар» ацукьна. «Нувкверар«и» къирмажар авай гъилер къакъажна,
лугьудайвал: гьуьрч ягъиз гьазур жаллатIар хьиз акъвазнава.
Гьеле межлис йашламишнавач, иниз Ефимов, ашукь Абдуллагь, Абдулжелил, Гьажимурад,
горист Панагь атана. Абуруз «шатьди» стулрал ацукьдай чкаяр къалурна.
Сифте «шагь» Бубади кьуьл авуна, ада вичин дирибашвал, гьунарар къалурна. Буба тIарам
буй, гуьзел суьрет алай жегьил я. Адал мичГи яру чухва, яру мегьсер, кьилелни кукIвалай зурба
оирсилар куьрснавай фес ала. И «шагьдин». къуьнерал зардини буфтади
цIарцIар гуз еке чинер алкIурнава. Адалай гъейри, адан хъуьчIе вили рангунин ипекдин гьяркьуь
лентани ава. Ибуру вирида «шагвдиз» бегьем эсер гудай кIалубар, шикилар гъана. Мятъледин
жегьилар чшш «шагьдиз» гзаф муьтIувгъ я. Абур «шагьдихъ» галаз гьиниз IкIандатIани, гьеле
дяведизни физ гьазур я. Кьуьлер авун лап къизмиш хьанвай са арада «шагьди» гъил хкажна.
Зуьр«ечияр кисна.
— Буюр, ша лагь! — «шагь» Бубади вичин «везир риз» буйругъ гана, ам рикIинал вилер
алаз акъвазна. Кьилелай кIвачелди лацу парталар алаз, са кIеретI вичин итимрин юкьва
аваз «шагь» Гуьлмет малум хьа на. Вил ягъун кумаз Гуьлметаз Кваса Гьажимурад акуна, ам
«ухунна акъвазна, ччанда зурни гьайбат аваз рахана:
•— Шагь Буба! Вуна заз буюр лагьанани!? — Лагьана, шагь Гуьлмет.
Заз куь арада иблис аваз аквазва... Ангье! «шагь» Гуьлмета тIуб туькIуьрна Гьажимурад
къалур на.— Ам межлисдай акъуд тавуртIа, зун вакай пара бейкеф хьана, зи этемарни галаз
элкъвена хъфизва.
Гьажимурад! — лагьана «шагь» Бубади, мили хъверна, вил акьална. Мад вучда,
чIехи шаIГЬдиз муьтIуигъ хьана кIачнда. Ваз кIани патаIхъ хъвач.
— Башуьсте! — Гьажимурад терстерс «шагь» Гуьлметаз килигна, мукьувай фидайла ада
лагьана:
— За вун гьупIнишупI ийидай, кьей хва, мублагь нацI!..
Гадайрихъ !гьафтедани рушарихъ галаз кьуьлер ийидай ашкъи гьевес ава, гьайиф, гьайиф! йиф
гзаф куьруьди я. Гьавиляй «шагьди» змирна:
— Кьуьлер къе йифиз бес я! Исятда рушари цIини манияр лугьуда.
Кьве кIеретI хьана мягьледин рушари манияр лугьуз башламишна. Са кIеретIди манидин кьве
цIар, муькуь кIеретIдини кьве цIар лугьуз, абуру къвердавай къизмиш жез, гуьзел дем туькIуьрна.
Рушарин манияр хуьруьз чкIизвай:
Ирид йис я суракьзава За рикIин пай, вахар, рушар! Муьгьуьббатди къизмишнава Зи рикIин цIай,
вахар, рушар!..
Юрист Панагь ччинри михьи ва яру кагьрабайри хьиз цIарцIар гузвай гуьзел рушариз
килигнакилигва: «Ибурук зун рази ийидай руш квач...» — лагьана къаратъна, багьда мичIи муртIара
къекъвез башламишна. Гьа и арада Панагь са дишегьлиди гъиликай кьуна са патахъ ялна тухуз
эгечIна.
— Гьиниз фида?! Вун вуж я?! — Панагьа теспача яз кушкушдал хабар кьуна.
Зун ваз рикIе чка авунвай, вахъ галаз са йиф кьванни санал хьана кIанзавай Хендеде
Зерлишан я... Ша, ша! Фена хкведа... КичIе жемир!—кумазкумаз дишегьлиди кушкушдал
рахаз, Панагь багъдин мичIи патаз тухвана. Инал адан хъуькъвез темен гана. Зер лишан
гуьзелни тир, девлетлуни, амма Панагь адав эгечIнач, адахъ са аял гала. Зерлишана юрист
галчIур на са гьаятддиз, анайни кьвед лагьай мертебадин къавал акъудна. «Сиве
гьатнавайди акъудиз дели туш» хиялна юрист дишегьладиз муьтIуьгъ хьана.
Сурарни къав саламат чкаяр я... Исятда за кIа ник вигьидай затI гъида...—Дишегьли гурарай
агъадал эвичIна, абур къавукай хкудна, ярхарна, вич межлис диз хъфена. Дишегьлиди
межлисдин къерехдиз хкатна акъвазнавай са жегьилдиз минетна, кушкушдал ла гьана:
Ччан бала, «шагь» Гуьлметаз ииал ша лагь.— Жегьилди эверна, Гуьлметаз хъендив
акъвазнавай дишегьли къалурна.
Ам вуж я, хтул? — Гуьлмета, вичивич виняй кьуна атIугъай ванцелди хабар кьуна.
— Чидач, шагь. Куь мягьлейрихъай я жеди.
«Шагь» Гуьлмет мукьвал хьун кумаз дишегьлиди гьа иданни гъиликай кьуна, ам багъдиз
галчIурна, мичIи са муртIа ван акъуд тавуна, «шагьдин» япал тIиш эцигна лагьана:
— Вун акурла, «шагь» Гуьлмет, зун цIаллай мух хьиз, цIрана физва, ччан зи рикIин агъа!..—
дишегьлиди гьа икI лагьана «шагь» Гуьлмет къужахламишна, адаз са шумуд темен гана
давамарна:

— Пака йифиз, за вун гьамамдин рекье вилив хуьда. Исятда хъвач, чун инал Квасадиз
такурай.
— Вуна лэгьайвал хьуй, ччан!—лагьаиа, «шагь» Гуьлмет ччанда муьгьуьббатдин фул
аваз межлисдиз хтана.
Вирида кисна рушариз яб гузвай.
— Шагь Гуьлмета кьуьл авуна кIанда! Бубади гьарайна.
Ччанда гъиле гьатнавай «ашкъидин» дем аваз, кIвачера чам твазтваз, «шагь» Гуьлмет
яргъалламаз гъилер хкажна, лекьрен гьайбатар гваз кьуьл ийиз майдандал атана. И арада бирдан
межлисда авайбурук виридак хъуьруьн акатна. Гьеле, аялри уьфтер ягъиз, къив гуз башламишна.
«Шать» Гуьлметан далудал «ттумунал» лацу чухвадин винелай чIулав кьуд капаш акъатнава. Лацу
бармакдин далу пад бухарадай галчIур кацин къвал хниз чIулав хьанва.
Агьвалатдикай хабар хьайи «шагь» ажугълу яз, гапурдал гъил вигьиз гьазур хьана, амма ада
вич къужахламишур «дишегьли» рикIел хкана: «Заз кар кьурди Кваса Гьажимурад я. Ам за
жугъурда.» — лагьана бармак гъиле кьуна, беябур .хьанваз катна хъфена.
Межлисдал ашукь Абдуллагьан чуьнгуьрни Ярметан балабанди саце гьатна акъудзавай ширин
ванер, нефесар кьунвай хьяз, кисна яб гузвай инсанрилай алатна гатфарин багъдиз чкIана.
Инлайанлай ахварикай кватай нуькIверин шаратри, араара зайиф ванер акъудзава. Кухуина
къарагъай бязи пуькГвер экуьнал къвезва. Амма байкъушни, кьаркьулувар адакай катзава.
Ашукьди «Шагь Исмаилан» негъил ахъай ийиз башламишна. Ам араара манияр лугьуз, кIвачин
тупIар:алди кьуьлуьзкьуьлуьз мййдандин и кьиляй а кыилиз фИ.з элкъведайла, тамашачийрив ам
хкетрик квай, хайи ччили кIани патахъ нур хьиз зарбдиз гваз къвкъвез хьайи пагьливан Фармаз
хьиз аквазвай. Ашукь Абдуллагьан кьакьан буйди, атIугьай е«е суьретди, ярIгъи опелри, хци
вилери, иллаки, гур ванци ам и арадай негьилдик квай пагьливан Шагь Исмаилазни ухшамиш
авунва.
Пагь, инсанар, чи рушари, сусари, жегьилри, агьил дидейри, гьуьрметлу бубайри араара
кушкушдал ра хаз ашукьдин тIварун/ихъ гьикьван баркаллуяр ракъур натIа квез ван хьана кIандай!
Якъин я, куьне: ашукь халкьдин рикIера къекъвена, ам гьар са ччанда гьам бар ялавлу фикирар
туьретмиш йьуниз себеб хьана лугьудай жеди.
Къудратлу пагьливанди муьгьуьббатдиз вафалу хьана, гьикьван азиятни зиллет зхи авунатIа, яб
гузвайбуруз ван хьана. Ашукьди негъил куьтягьна. Гзафбуру чпин кьеженвай вилер михьна.
Гьайиф, гьайиф гатфарин йиф гзаф куьруьди хьана. Сифте кIекер рахана. Виш жиялди чпин
жигъирриз ялна, вуна кIандатIа чин тийиз ацукьнавай, гьелени. кIаниди авачир — субай «ншгь»
Бубадай гьарай акъатна:
— Вири кIвалериз хъвач! Зур сят вахт гуда. Чепе рин суваз къвезвайбур гьа инал кIватI
хъижеда!..
Вири чкIана. «Шагьдин» гаф чIурдай кас къе и тупрахдал вич алач. Гьида .гьувжет авуртIа, ада
гьа гьалатда бегьем жазани къачуда. Зарафат туш, «шагь» цувкверин сувар куьтягь жедалди
мягьледин халкади вичи хкягънавайди я. Вири адаз муьтуьгъни я.
Мугьманар: Абдуллагь, Ярмет... кIвализ галаз х.тай Ефимоваз вичин къецеллай влрциз далу
гана са дишегьли акъвазнавайди акуна.
Ваз вуч кIанзава, вах? докторди хабар кьуна.
Заз, ччан духтур и вун кIанзава! — дишегьлиди Ефимован гардан кьуна, хъуькъвез теменар
гана, ахпа доктордин япал кIуф эцигаа, лагьана:
Доктор, ам зун я, Кваса я...
Гьажимурада вичин папан парталар алаз «шагь» Гуьлметаз, юрист Панагьаз авур «крар»
ахъайна, фитедин кIук кьуна агъадал чукурна.
— Зун исятда хкведа!—Гьажимурад харадин вал чагъди «вешрешар», хурудик квай
манатри «дигрин гар» ийиз, зияндай катзавай ккал хьиз чукурна, вичи къавал тур «бейниван
юристдин гьалдиз килигиз» — адан гьарайдиз фена.
КIвалин иесидиз Гьажимурада хьайихьайивал лагьаиачиртIа, юристдив «келима шагьадат»
хълагьиз тунвай. Ада вичин къавал алайди рикIе чиркин хиялар аваз атанвай, авара яз гьисабна
«гапурдиз гаф гузвай». Хъсан хьана, вахтунда ахжакьна! Юрист хъфена, амма адаз вичяк ччан
кумаяи кумачни, кьуьзуь диде авай кIвализ хтайла чир хьана.
— Тфу, дьявол! — лагьана са шумуд сятда, ччанда гуманлувални къур/ху аваз ччарадан
къавалай эвичIиз тахьай юрист бегьем кьурана. Идаз вичин кьилел и келек гъайиди гене вуж ятIа
чир хьанач. Ада «дишегьлидин кьилел къаза атана, адан рехъ яна жеди, гьавиляй къавал хтанач.»
— лугьуз хьана. Юристдиз кIвачерни сагъ амукьна, кьакьан къавалай касдизни акун тавуна
хкадариз кIан хьана. Амма лув ханвай пехъ хьиз, кьуд патахъ чIерейрал элкъвез, Бяч«вайвич
кьакьан къавалай гадар тежез, замурдик чуьнуьх хъижез хьана. йифиз кьакьан чкани хаталу дагьар
хьиз аквада. КIIвалин иеоияIр межлисдай хтайла, абуруз къавук квай кIарасри чIакьракьар ийизвай
ван атана. КIвалин иеси паб къецел экъечIайла, адаз гурарар ярхарнаваз жIгьана. Яр.гьалай
килигайла, къавалай са къаралтуви акуна, ада гъуьлуьз хабар гана.
— Яда, къарагъ садра! Аквар гьаларай къавал, хкведай улам кIеви хьана са къачагъ
ала!..
Итим парталар алукIна, вичин гапурни кьецIил авуна къавал хкаж хьайила, инал сарар сарарал
илис тежез, абурув такьракьар ийиз таз, ччанда къаракъурхудин фул аваз юрист Панагь акуна.
КичIевилин фулдиз кьуьдни гад чидач.

•— Вуна инал вучзавайди я, ламран хва лам!—лагьана сев хьиз гьяркьуь, кьакьан итим вичин
вииел атайди акурла, «хьайивал хиво кьуртIа, дердиниз са чара жедатIа?» — фикирна юристдн,
инал кIвалин иесидиз вичин кьилел атай дуьшуьшдикай дугъри суьгьбет авуна,
— Папа гъил кьуна галаз атана лугьуз... ламран хва лам, вун вучиз атана!? За куьн кьведни
рекьида!— лагьана кIвалин иесиди къаваллай юристдин хам алаждайла, гурарай винел ялтан
хьана «дишегьли» экъечIна, ада ажугълу хьанвай касдин гъиле аIвай гапур кьуна, кушкушдал
лагьана:
— Аллагьдин хатурдай хьуй, мирес, сабур ая! Ваз вири за ахъайда!
Инал папан парталар алукIнавай Гьажимурада Панагьаз ва «шагь» Гуьлметазвичи авур крар
ахъайна. Панагь рахкурна, амма Квасадини кIвалин иесиди екееке хъуьруьнаряа, агьвалат, иичIе
хьана руьгь дабандиз атанвай папазни чирна. Ада ачгь аладарна, вичин гъуьлуьз лагьана:
— Аллагьдиз шукур хьуй, и завал гьа икI алатна! Ма вун захъ янанмиш хъижедайни?!
Зунни, а гуж хьайи стха Панагь кьведни, са гунагьни квачиз вуна рекьидай! Гуж хьайи ежа,
Гьажимурад, ма ихьтин къаравилЯЯр жеч гьа?!
— За ви дуст юрист Панагь кIвачерик вегьеначтIа, гила тамаш! — лагьана папан парталар
хутIунна, вичинбур алукна хтанвай Гьажимурада. — Эгер Панагь и вилаятда акъваз хъувуртIа,
вичелай алчах кас авач. Ам сирлу «дишегьлиди» дели авуна!..
Гьажимурада доктордизни адан мугьманриз вичи Панагьакайни «шагь» Гуьлметакай авур
зарафатар хьайихьайивал ахъайна. Вирида хейлин вахтунда хъуьруьнарна.
IХкьил
ЦУЬКВЕРИН СУВАР
— Зун жумарт кас я, духтур! — лагьана Гьажиму рада личин ЕфимоIванни Катядин арада,
хъуьрезвай яру алванрин кIапIалдал эцигна.
Ефимов са геренда хиялри гуьзел цуькверини таза .векьери кьунвай Мегьдидин хизелай
къачуна инсанрин арадиз хутахна.
Катяди са шумуд хупI яд хъвана, ахпа фикирлу хьанвай Ефимоваз вил яна хбиз лагьана:
Антон! И гуьзел дагъдин векьерал алайла, вуна вуч финирзава эхир? Валлагь вун къариба кас
я!
Катя! И гуьзел дагъдални зун агъур фикирар авуниз мажбур хьана. ТIебиатди
пищкешнавай и гуь зелвилерин тIеам гзаф инсанриз бегьем аквазвач, дуст. Абурухъ
дердер ава.
Ви дуст Гьажи, заз чиз, анжах тек са къарави лияр авун алакьдай кас я. Ада и гнил вун
фикирдик кутур эхтилат авуна.
Зи дуст Гьажи гзаф камаллу кас я, — докторди а патал цуькверин арадай кушар жугъуриз,
абур нез вай Квасадиз вил яна, ам яваш рахана, — инал, Катя, вун зеррени шаклу жемир. Адан
зхтилатди зун фикир дик кутунва. Ам къаравилидал итим кIаии патахъ — шадвилихъ, я
кьиникьихъ гадарун алакьдай кас я. Адалай инсан вири халкьдиз кIаниди авун алакьдай
вал, а кас виридаз негьунни алакьда. Инал, Гьажиди дерин мана квай гафарал, вичин ва
агъзурралди авай вич хьтин кесибрин кьисметдикай эхтилат авуна. Эхь, абурухъ иеси авачир
вацIар, кьецIил кIвачери тIушунзавай, куьтягь тежер яргъи рекьер ава...
АватIа лап хъсан хьана! — Катя кефй ханвай даз, тIимил кьван ягьанатзавайдаз хае
ванцелди гьа рай алаз рахана, хурув кьунвай цуькверин кIунчI ада гъил кьулухъна гадарна.
Ибурукай кеф хкуд тавуна гадарун инсафсузвал я, Катя халум! — Гьажимурада цуьквер
вичи кI;ва тIайбурни кутуна, тадиз кутIунна начальникдин рушав вахкана. — За ибуруз килигна ви
кьиометдин эхирим жи межлис гьихьтинди ятIа лугьуда, валлагь лугьуда.
И цуьквериз килигна, вуна зи кьисметдин эхи римжи дем гьихьтинди жеда лагьайтIа, вун
камал лу кас я, Гьажи! Де лагь акван! — аквазакваз Катя дин атIугъна акъвазай ччиннк
милаимвал, амма шак луIвал къалурзавай юзун акатна.
Гьажи, руш перишан тежедайвал ая гьа! — Ефимов леэгидал рахана.
Доктордал кьил элягъна, Гьажимурада Катядин гъиле авай цуьквериз килигнакмлигна
башламишна: — И кьве алван, Катя халум, муьгьуьббатни садсадан рекье ччаи эцигун алакьдай
дуствал авай, къени ужагъдин (къерехдилай атIанвайбур я. И ужагьдин иеси атIангье! —
Гьажимурада цавун вили ччинал, луварал кьуьл ийиз, гагь агъадал эвичIиз, гагьни чГибчIиб винел
<г.адзр жез, вичин а кьил авачир яргъи, амма хуш мани ччилел эчIирзавай цавяр нуыкI къалурна.
— Ада мукана ацукьнавай сусан кефи къачун патал, сифте адаз тIуьн гана, ахпа манияр лугьузва,
вичин ужагъдал къаравулвал ийизва. Иоятда ада, Катя халум, «чи ужагъдаллай цуьквер вучиз
атIана, чи муьгьуыблт низ гана?! Чи кIвал дуьздал акъатначни, янсан!?» — лугьузва. Ингье, а
вафалу нуькIрен ужагъ — муг иналла.
Ефимовни Катя яргъалай, таза векьеринии яруни хъипи алванрин кIапIалрин кIаник, тIИмил
кьван кьатIуз жедайвал аквазвай, какайраллай цавяр нуькIвериз килигна. НуькIрен я ччандик, я
вилерик зеррени юзун квач.
— Вуна, Катя халум, — Гьажимурада мукан патавай атIай яру кьве алван къалурна, — йбур
садсадавай къакъудмир. Абур гьамиша саналлаз хьурай.
— И цуькрер, Гьажи, шуьткьуьда, ахпа кьурада. — Катя цуьквер садсадав агудна хъуьрена.
— И щуьквер (КьурайтIани, куь муьгьуьбатдин цуквер зсиллагь кьурадач. Абур, Катя халум, куь
хура авай рикIяй Iкъуватни тIуьн агакьзавай цуьквер я! Гъиле авай муькуь щуьквер и куь уьмуьрдин
йикъар гьа ибур чеб хьиз сересбур—жуьрбажуьр рангар алайбур, масан атирар галайбур жеда

лугьузва!.. Захъ са суал ава, доктор, — Гьажимурада са геренда фикир авуна, — адаз жаваб гунуг
за куь кьв.еданни видик эцигзава. Шадвал ава яргъа авай, ам умудлу хьун я. Шадвал ава вак
мукьва декьикьайра, сятра акакьдай, ибурукай гьим хъсан я?
Кьведни! — докторди жаваб гана. — Мукьвал тир шадвал дадмишда, Гьажи, яргъалди рикIин
умуд, мурад яз шаддиз яшамиш жеда. Уьмуьр кьиле тухун патал, инсандихъ тзаф кьадар
интересар хьана кIанда, стха.
АферинI Чи Катя халумахъ мукьваллай шад&и лер са гьамбар ава, ядгъаллайбурни тIимил
туш!
— Акьуллу кас, мецени амалрини крари чир тавуртIа, мад чирдай са затIни авач. Заз, Гьажи,
вун къе чир хьана! — Катяди ,и келимаяр лагьана, Квасадив гъил вугана, масан хьайи цуьнвер
хурув кьуна.
— Чир хьухь, Катя халум, я рикIе дерт авайдаз, я тIаэвайдаз и цуькверикай, нуькIрен
манийрикай дад къведач, абурукай кеф авач. НуькIрен ширин манидин ван галукьайла, адаз
вичин рикI кацери чухвай хьиз жеда.
Чеперин сувуз физ гьазур хьанвай жегьилриз межлис «ъурмишун, абурухъ галаз зуьрнечи
устIарар, ашукь Абдуллагь щуькверин сувар кьиле тухуз гьун доктордиз гзаф хуш я.
Исятда докторни Катя «Мегьдидин хев» тIвар ганвай тIулал ала. Абуру инал ялни яна,
Гьажимурадахъ галаз хейлин эхтилатарни авуна. Гила лезгийрин хайи датьларин тIебиатдиз
килигин!
Гатфарин пакамахъ кьакьан даогъларин векьера хьайи касди увмуьр амай кьван а гуьзел чIурун
шикилар, нуькIверинруьгь аршдиз хкаждай ванериндем, цуьквери чгаш атиррикай туькIуьрдай
селлер рикIелай ракъурдач!
Ингье, гьа и декьикьада рагъ акьуна. Са тIимил кьван вахт инлай вилик, къацуни вили яз са
жерге сирлу шикиларни рангар гзаф алай дагъдин тIулар, хурар, исятда къацунни хъипивал алай
лацу рангари кьуна. Ибур къацу чIурал алай, ракъинин нурар акьурла, къизилдин тIахвер хьиз
аквазвай стIалрIин ва хъипи цуькверин рангар я. Вили кьатIудай кьван мензилар ялаэдлн мецер
хьиз амвазваи алвапри кьунва.
Рушари, гадайри жIеретIкIеретI хьана, ацукьна ялар ягъизва. Абуру чантайра авай няметар
вилик вегьена пакаман нагьар ийизва.
Рекье садсадан къвалал алаз хьайи рушарни гадаяр чебчпикай яргъаз ацукьнавач. Гадайри
рикIяй яр кьунвай рушариз чпин жумартвал къалурзава: чукуриз физ булахдилай яд гъизва. «Мад
кIани затI авали?» — лугьуз хабар кьазва. Рушарни чпин рикIиз мукьва гадайриз чантада авай
гьазургьалал: фу, къафун, виридалайни багьади — рикIи юзурзавзй мили хъуьруьн лишке ш гузва.
Къе мягьледин жегьилри чпин дуствал, муьгьуьбат мадни мягькем ийида. Къе. абур садсадан
ухшарриз, хесетриз, юзунриз, лигимвилиз лап мукьувай килигда. Цуькверин сунарин кьилин
метлебни гьа им тирди виридаз чида.
— Ччан доктор! Айибмир. Чна ваз чахъ авай ня метрикай гъанва! — лагьана гуьзел са
руша, Ефимо ванни Катядин арада суфра зцигна. — Чаз ччанни ви рекье къурбанд ийидай къаст
ава! Мад вучда.. —. ИкI лаIгьай руш суфрани а!хъа таоуна, рвгъуьвили япарни кваз
къиэмишнаваз катна рушарин арада чуьнуьх хьана.
Суфрадик виш нямет квай! Ина тIанурдин таза фуарилай башламишна, дуьдгъвер, ругунвай
каиаяр, лситIа, ниси, ругунвай верч авай. Са къерехдивай докторди гъвечIи гьибейра аваз кьел,
истивут, сумах ЖIГъана. СуфрадаллIай здтIарин атир галукьай доктординни Катядин иштагьар
ахъа хьана, абур. фу нез башламишдалди Гьажимурадахъ къекъвена, амма къаравили дуст и
арада амачир. «Ам къе цаварал фидайвал я» — Кваоадин гафар рикIел хкана доктор хъуьрена.
— Фу неъ, Катя. Зи дуст и арада авач. Къе Гьа • жимурад цаварал фидайвал >я...
— Ам вуч лагьай чIал я?! — Катяди тажуб хьанваз хабар кьуна.
— Зазни чидач. Ада вяч: «Цаварал хъфида» — лугьузва.
Ял яна, фуарни тIуьна. Бирдан чуьнгуьрни балабан сзце гьатна, цуьк алай чIурал ширин ванер
гужлу хьана. Са арадлай вири кис хьана. Ахпа ашукь Абдул лагьа вичин >ван хкажна:
.:
Мааан вахт я дигай гатфар Цуькверин свае, шад бахтавар, Заз хьизIва къе ширин гафар
РикIерин куьсад бахтавар...
Гададаллай рушан вилер
Цуьквераллаз зериф гъилер.
И сувариз цаварччилер
Квез хьуй, квез хьуй, дад бахтавар!..
«Шагь» Бубади ашукьдин мани куьтягь хьун кумаз, рекье гьатунин буйругъ гана. Вири юзана.
Ефимова Катядиз балкIандал акьах хъийиз куьмек гана, вич адан къвалаллаз яхдиз фена.
Чеперин сува, рушарни гадаяр къацу чIурал чкIана. Абур яргъалай дагъдин хуралай
экъечIиавай ла,цуни цIару, яруни хъипи цуьквер хьиз аквазва. Га,гь санлай, гагь масанлай руша
гададиз, гадади рушаз цуькверин екеекекIуячIар гузва. Абуру мукьвал хьайи гьалатда чпин рикIера,
гьеле, фадлай битмиш хьанвай масан (келимайриз ,мецел къведай рекьер ахъайзава.
Ингье, суван цуьквери бегьем кьунвай са тIулал, садсадан гуьгъуьнаваз атай гужлу ччан авай
гадани, буй бухах алай, ччина жегьилвилин нур авай гуьзел руш дуьшуьш хьана.
Ма ваз цуьквер! — Руша къужахдавай, гьеле, кутIуниз тахьанвай цуькверин цуьл кьван авай
кIунч1 пададин къужахда вугана. Абур мукьвал гхьана. Гада дик рушан нефесдик кваз атана
фири некIедин атир галукьна.

Пать! Зи цуьквер ваз гуз кIанзавай... — лагьа на гадади руша гайи цуьквер вичин цуь>кве_:рик
кака дарна.
ЧирикIерни, гада, гьа и цуьквер хьиз какахьрай!
Ам зи мурад я, дуст! — жаваб гана, гада мягь тел амаз, мукъаят руш элячIна са патахъ фена.
Булахдив са руша къумрал гададин жибинда яйлухни кисе ттуна, мили хъверни катна, ам вячин
сирерин юлдаш тир мае а рушан далудихъ чуьнуьх хьана.
Маса тепедилай рушни гада: гагь сад вилик катйз, гагь масад, садсадан гуьгъуьна ава. Амма
абурувай гьеле, жуьрэт авуна рахаз хьанвач. Абурун цуьквер акахьунин рекьера ава.
Кьве руша са лекъве цуькверин юкьва ацукьна кIунчIар дуьзарзава. А патан кIамун
далдадивай рушарал цуькверин еке са кIунчI гадарна, гада чуьнуьх хьана. Рушар сифте
мягьтел амукьна, ахла агьвалат. дин гъавурда гьатна, абурукай сада гьарайна:
И кIунчI, гада, гьидаз савкьат я!
ФатIиматаз! ФатIиматаз! — гадади жаваб гана.
Вун вуж я?
Зун Аслан я!
Са гъвечIи в акт алатна жедй, Аслана ФатIиматаз яд гъана. Яд хъвана, разивилер авуна, руш
гададин курумкурум гьекь адаз, къекъифнавай кьакьан пелез килигна, адаз вичин яйлух пишкешна.
Гьа икI, дуьньядин безакни ярашух, шадвални умуд тир жегьилар и цуькверин сувариз чпин
рикIерни ахъайна кIанибуруз килигзава, абурун рангар, шикилар рикIел хуьзва.
Доктор Ефимовни Катя цуьк алай дагъдин вакьера къекъвева къужахар цуькверай ацIанваз
булахдал хтайла, мягьтел амукьна. Ина хаш туькIуьрна ччиле акIурнавай лашарал Гьажимурадан
чухва, бармак алкIурна, аюх туькIуьрнава. Адан хурудикай Квасадин тIварван авай «реврев!» —
ракьун сес авай «ччан чуьнгуьр» куьрсарнава. Бармакдал чар алкIурнава. Адал араб гьарфарал
кхьенва: «Зун и дуьньядвкай сергьят амачир кьван хкIунвай беден я! Хабар кьадай к ас хьайитIа,
адаз зи жаваб ихьтинди я: чун гьала:лзадаяр, дулыри, экуь, жумарт ксар — халкьариз чпин
ччандикай рекьернм мувкъвер туькIуьрнавай, еке рижI авай инсанар алай чи ччилел,
гьарамзадаяр, къачагъар, мичIивилел рикI алай байжъушар, ментIикь, азтъун, вичелай гъейри
ччан алайди аквадай вилер авачир къаралмишар яшамиш жезва... Я аллагь! Зун а бур фейи
рекьяй гьикI фин?! Я аллагь, абуру яд хъвайм булаждай за гьикI яд хъван?! Я аллагь, абурун
юзунар, вилер аквадалди зун буьркьуь хьунухь регьят я!
Я аллагь, эбурун ванер, сесер къведалди зун къвап хьиз беши хьуй! Дуьньядин азабни дарт
гьабуру цазва, аллагь! Зун хутах! Цаварал хутах! И чар «хьена куьтягь жедайла, инсанар, зун
хутхуз атанвай. Зун цаварал фена! Я элкъвен, я авра динж хьана амукьин.»
«Шагь» Бубадив гьасятда къариба аюхдинни цаварал фенвай Гьажимурадан чарчин
гьакъиндай «нуькверрилай», апа, «везиррилай» хабар агакьна. «Шагь» Бубади цуькверин суварик
квайбуруз Гьажимурада дуьньядикай ;хъел авунин себаб (яз туивай дертлувилин шикаят» кIевиз
кIелна лагьана:
— Цаварал Гьажммурад са декьякьадани акъваздач, вучиз лагьайтIа, адан дуст—стха Къашкъа
духтур ччилерал алама гьа!
— Гьажимурада иоятда авунвай «къаравили», Катя, — лаIгьана Ефимова, фикирлу яз
къарагъна ру шан гъиликай кьуна, ам «Къугъвадай тIулал» гваз фена, — за кьатIузвайвал, бегьем
са сегьне я, валлагь сегьне я! Гьажимурада тунвай шикаят кIелдайла, зун иисанрин ччинриз
килигна, акпа за абурун рахун риз яб гана. Халкьди Гьажимурадал хъверпач. Са шу муд касдиз
Гьажидин шикаят бегенмиш хьанач. Абуру ягьанатдин хъуьруьнар ийиз алахъна, амма садни чпиз
шерик тахьайди акуна гьабурни кисна. Халкьдиз чпин хва акьуллу тирди, адан фикир уьмуьрдин
дериндиз физвайди Чида.
.
Гьеле эхтилат бегьем хьанвачир. Са гетIеда авай къатух, дуьдгъвер; мукаш, лавашар, са цуьл_.
жуьрбажуьр недай кьачIар гваз суван кукIвай агъадал Гьажимурад хтана, гвайбур доктордин вилик
эцигна.
— Цаварал фенвай, доктор. Заз ана тек пуд къари аIкуна. Амай хесетар завай кьатIуз хьанач,
амма жумартлувилиз гаф авач! За ви тIвар кьурла, чукурна фена гьарда са затI гъана, зав вугана.
Фуар гъайида лагьана: «Зи хциз лавашни таза мукаш гзаф кIаии няетар я. Ма, твах, вичиз дидедин
маминилай гьалал хьуй!..» Муькуь къариди: «Цуькверикай хьанвай дуьдгъвер я... Чи Къашкъадиз
твах. Ам, хва, чи бахт я»— лагьана. Пуд лагьай «ъариди къатух авай гетIе зав вугана, хъуьрена
хьиз, тапшурмишна: «Къашкъадиз, бала, гьуьрмет ая! Ам ччилерални цаварал гьуьрмет авай кас
я!» Ингье, дуст кас! Зани ваз чи дидейри лагьайвал гьуьрмет ийизва. Авайвилш дарвал чидай
затI туш! Авачирвидиз кеоибдивай чара жедач. Ваз кIани кьван кьачIар за гуда!
Докторди фикирлу яз, ччина шадвални уьзагъвал аваз, Гьажимурадаз ябгудайла, Катя
иштатьлувилвлди «Цаварилай гъанвай няметар» нез эгечIна.
,;...
Ибурухъ гзаф хъсан дад гала, Гьажи! — лагьа на Катяди. — дугъриданни и затIар цаварилай
атай буруз ухшар ава!
Яйлахрин вири затIар, Катя, ширин жеда. Дна гьава, михьивал, серинвал, цуьквер, таза
векьер, къайи муркIар хьиз акъвазнавай булахар, виридалай хъсан къарияр — дидеяр ава!
Гьебеяр, чантаяр канбардай, къужахар, гъилерни къуьнер, рикIерни вилер шад ийидай
цуькверай ацIурна, Къуьлуьйрин мягьледин жегьилар «Мегьдидик хев» тIвар ганвай тIулал эвичIна.
Абурухъ галаз Ефимов ва Катяни хтана. Амма Гьажимурад мадни гел тутуна квахьна.
— Ада исятда сана: инсанар, ахпа вичивич маш гъулзава жеди. Чна ам цавуз акъечIайла

ахкуна! Ги лани ам хай>и чIурал аламачиз жеч. Исятда и тIулал ни бегьем дем башлаэдишнава
эхир! — лагьана Ефи мов шад яз жегьилрик какахьна.
... .
И тIулал инсанар чплн хесетри, рикIери чпиз кIанивал гваз къекъвезва. Гзаф пай межлисдин
ччанар я. Абуру зурба гьалкъадиз кГватI хьана, мес хьтип хъуьтуьл векьел .ацукьна ял ягъизва ва
кьуьлерзавайбуруз тамашаяр ийизва. Чпини нубат, атайла, ашкъилувилелди кьуьлдай майдан
кьазва. Бязи рушарни гадаяр жуырбажуьр къугъунрал маштъул я. Ингье, са кIеретI рушарни гадаяр
«вилер кутIунар», маса кIеретI «кьифни кац», гадайрин са десте «ламаламар», бязибур «кьуьлуьн
бармакар» къугъвазва. Са шумуд жегьилдиз къариба къугъун жтъана. Абур кьилихъ галай, дагъдин
векьи кьунвай, амма тик ччиниз хкаж хьана, сада садан кIвачер кьуна, чпикай яргъи кIанчI хьтинди
авуна, цуькверай агъадал авадар ийизва. Муькуь са кIеретI гадайри чпин лашарикай «балкIанар»
авуна, абурал ацуIкьна тикдай цIуьдгъуьнар ийизва.
Цуькверин сувар мукьвалмукьвал Ашукь Абдуллагьани вичин пагьлквандиз хае тир гур ва
ширин ванцелди безетмишна. Ингье, цуьквера аруш хьана, къуьнерал, пияла хъвайи хьиз, пиян
ийидай дагъдин векьерин атир алаз шад жегьилар хъуьрез, хъфиз рекье гьатна.
ХКЫIЛ КЪАЙИ МЕЖЛИС
.ЦIай куькIвена кузвай хьтин яруяру кьве алван. —Ингье, гьа и вазада гардангардандихъ
вегьена эциг, Лейл и! — лагьана Катяди, мугьманрин кIвале шадвилерин межлис патал
къурмишзавай столдихъ акъвазнавай лезги рушаз минет авуна.
Завай чи кьиометдихъ галазни гьа икI рафтар ийиз жедайтIа хупI туширни! — Катяди
гьасятда ва за диз вегьей кьве цуьк садсадав агудна, чебчпел арушна, абур столдив
зцитнавай яру махпур алай са жуьт хъуьтуьл креслойрихъ элкъуьрна. — Зи кьисмет дин
жилавар гьа икI, и цуьквер хьиз зи гъиле хьанай тIа, Лейли!1.. За ваз... ваз вуч кIанда?
Заз, Екатерина халум, затIни кIандач.
— Вун дели :я, Лейли! Са затI кIан хьухь! Белки заз кIанивал жеда, дели руш! Зи рикI регьимлу
тирла булушка тIалаба! Шадвилив зи ричк1 ацIанвай дежьикьайра... ам гьамиша регьимлу я,
Лейли! Зи кьисметди хъвер авурла, заз жуван ширин ччан гьалтайдаз пайдай къаст жеда, Лейли!
Авам буьндуьгуьр Лейли!..
— Заз, халум, аллагьди ганач: инсанрин рикIел зун фадлай аламач.
Катя столдиз килигнакилигна, ахпа залдихъ ахъа тир рекIвдрикай сад ахъайна гьаниз гьахьна.
— Кьей Катя!.. Хъсанди я, амма чи духтурдин са кикек квайди туш. — лагьана кьуд
цлан есир тир етим лезги руша гьайифар чIуIгуна.
И етим рушайъ гуьзел буйни бухах ава, амма цIегьерин завалди адан кутугай суьрет тIимил
эйбежер авунва. И цлара етимдин кьилел гзаф къазаяр атана. Амма ам гьелени намусдик хкIадай
гаф кьабулайди хьанвач. Пиян леченикдин, участкадин началыгакрин гьиляй акъатна, ада са
шумуд йиф регъве, са шумуд йифни югъ Ахцегьрин гъенерик акъудна. Пакамахъ:
«Багъишламиша, Лейли!» — лагьана леченикар няниз мад муьтIуьгъ тежедай Лейлидихъ
къекъведай.
Лсйли кукIвар хьанвай парталар алаз, пачатьни леченик, участкани нуьквер чин тийиз, гатила
кыш тавурай лагьана, абурун чкIанвай харапIайрай катна, касни къвен тийизвай гьамамар алай
тIулал, хъсан хуьрекрин атир алахьзавай кухнядиз гьахьна. Аллагь рикIел алай ашшазди рушаз
фу, къафун гана, «вач кьейиди, жуважув инра къалурмир» лагьана ам рахжурда кьван. Амма
Лейли хъфидач. Ада: «Гишила са кулера рекьидалди, заз инсанри къаст авуна кьирай, — лагьана
фикирна гьамамрилай элячIнач. Гьа инЛай: «Леченикдиз вун хуш хьанва, кьей руш» — лпгьана,
Лейли Ахцегьиз хутахна. И бейниван етим гьинай ятIа чир ийиз алахъай касни хьанач. Герекни
туш. Куьз лаIГьайтIа, етимар — фу гвайдан есирар лезги дерейра гзаф ава. Абур гьар са
карвансарадай, фан ни авай хьрарикай, мехъер авай гьаятрай кIани кьван жгъизва.
Мугьманар садсад, кыведкьвед атана. Къе Брусилован дидедин тIвар алай, играми руш Катя
хайи югъ я. Къе къад лагьай сеферда мугьманар столдихъ ацукьда, абуру тIварунин иеси
Екатеринадин сагълутъдай чехирар хъвада, ялавлу гафар лугьуда.
Къенин межлис иллаки гурди хьунухь .гуьзлемишиз хьайи Катядиз, рикI къарсурур хабар гана:
«Доктор Ефимов рагъакIидалди хуьруьз экъечIнава, пилами элкъвена хтанвач».
Къеледайни кьве фаэтонда авай мугьманар атана. Абурун арада къеледин начальник
Самарцевни ава. Им яргъи снелар галай, къумрал якIарин, юзунриз зиРинг, яцIу ва вежъи ван
авай, кжьван буйдин итим я. Нубатнубатдал Брусилован папан, чIехи рушан ва Катядин гъилер
кьуна, гьардаз садкьве гаф латьана ам ацукьна. Столдихъ округдин кар алай чIекибур кIватI хьана,
фуар. нез башламишна. Амма межлисда, адан кьиле хьана кIани Катя аквазвач.
— Катя! Мугьманри вун гуьзлемишзава. — лагьана Брусилова, а паталлай кIвале ччин кIаникна
кроватдал ярх хьана шехьзавай рушан гъиликай кь)/на, ам къарагъариз алахъна.
Зун, буба, столдихъ ацуIкьдач...
Себеб!?
Антона къе закай бегьем ягьанатна. Шумудрахъ хабар авурди я, атанач хьи, атанач...
Ам исятда, са азарлу лезгидин кьилихъ гала. Адакай ваз дад авач, ччан руш. Ша,
мугьманрин кIва лиз хъша гьа!
Зун къведач, буба. Завай къе вилерин накъвар хуьз жедач. Вуна зи кефияр авач лагь. Са
арадилай хкведа.
И юкъуз, гьеле, пакамахъ Катяди вичи Ефимов акуна, адаз къунагълукдиз вахтунда атана
кIаниди латьанай. Адалай гъейри, къенин межлисдал руша вичин лишан кутун .гуьзлемишзаваи. И

кардин гьакъиндай Ефимова айгьамарни авунвай.
I" Катя аЛачир межлис перишанвилин хъен гваз кьи"ле физва. Сят кIуьдалай алатайла, вилера
техсиркарвйлин лишанар авай Ефимов атана. Гъиле авай чемодан са къерехдив эцигна, ам вилик
атана.
— Ахшам хийир хьурай, жанабияр! — Ефимова кIевиз салам гана.
Эрекьдини чехирди къизмишарна, викIегь хьанвай мугьманрикай са шумуда дактордиз
туьгьметдин тафар лагьана.
— Вун чи межлис муркIадал гадарна... Датядиз тIвар эцигай шадвилин югъ, вуна
ясдин агъузардиз элкъуьрна. Вуна вучна эхир!? — Брусилов ажугълу яз рахана.
— Зун кIеви азарлудин гьарайдиз Мискискуз фенвай...
— Са вагынидиз куьмекна, тушни!?
И арада залдин са рак ахъа хьана. Са легьзеда вилвр дактордин вилера атIумна Катя киена,
ахпа ам рикIин геляна къенез хъфена.
Са вагьшидиз куьмекна, ам крчар, еке сарарни итим. къазундай кIирер аламаз тамуз
ахъайна!? — Брусилова мад хабар кьуна.
Завай вагьшиярни инсанар кьатIуз жезва, жа наби начальник! — Ефимоваз хъел атана,
ам кIевиз рахана. — за куьмек авурди къене эркекдиз хае рикI авай, намуслу лезти тир. Халис
инсан я! Вучиз ам загьшя жеда!?
Вач, !гьа гилани са куымек ая!..
— Вуна лагьаначиртIани, заз ина муркIадал ацукьиз кIанзавачир. Сагърай!
Доктор рак геляна, экъечIна хъфена. Катя гадар хьана Ефимован гуьгъуьниз физ алахъна.
Амма бубади ахъайнач.
— Кам къачуртIа, за вун зи рушвиляй атIуда, Екатерина!.. Ам инсафсуз кас я. « Духтурвилин
хамуна гьахьна, адаз мад са затIни аквазвач!..
Вилерал капашар алаз агьузар винел алудна, Катя вичин кIвализ хъфена. Межлис чкIана.
«Брусилов дегиш хьана. Начальник хъфизва.» — лугьудай эIхтилатар ахцегьри, гьеле, фадлай
инйхъ гваз къекбвезва, амма округдин кьисмец гвай касдиз вичиз хабарни авач. Ада вичин девран
гьалзава. Жуьмядин юкъуз ам ахцегьрикай тIварван авай са девлетлудин ва я са лутудин кIвале, я
багъда стол къурмишна Iкефкеф,иятда жезва. Киш ва гьяд йикъара ам хзанарни галаз дачада,
Ахцегьрин чими ятар, серее гьава авай, ракь алай кIвалера ава.
Лишанар яна хкведайла, солдатри офицеррикай чинеба лежберриз векьер ягьиз, гвенар гуьз...
куьмекар гудай.
«Солдатрин гъилер квазва. Бейниванар, аквар гьаларай лежберар я. Чпин кеспидал ашукьвили,
адакай яргъаз авуниз килитна, абур лап делибудала ийизва...» — лугьуз Ахщегьри солдатрин
къеледа есир яз фенвай уьмуьррин гьайиф чIугвадай. «И къучагърикай гьар садавай вад кас хуьз
жедай хьи... Пачагьди вичин тажагъавал хуьн патал гьикьван къелеяр эцигна, гила анра гыикьван
солдатар хуьзва!» — лугьуз дуьнья акунвай ахцетьри мукьвалмукьвал солдатар са патахъ
алатайла сугьбетар ийизва. Солдатри чпини: «Дуьньяда вуч хабар ава?» —> лугьуз чинеба суалар
вугудай.
«Багълара, векьин маркарив, никIераллай кумайра лежберарни рабочияр къеледа авай
солдатрихъ галаз гуьруьшмиш жезва. «Стха, им гзаф хъсан кар я! — лагьана Мурсалов Селимхана
Агъасиев Къазимегьамедаз Бакудиз чар кхьена.—Зунни са шумудрахъ абурун ракьел ЭIКъечIна.
Вун инавмиш хьухь, стха, солдатриз дуьньяда гьа и мукьва кьиле феназ кIани революциядин
залзаладикай хабар ава. Абуру чеб пачагьдин еолдатар хьана, яракь гваз адан интересар хуьз
амукьун чпии еке бедбахтвал яз гьисабзава. Солдатрикай сада заз лагьана: «И жигъирра
гьамиша чуп умудлу ва шад ийизвай хабарар гвай итимар.хьун чи мурад я». Чун и жигъирра ава,
абур вужар ятIа, ваз хъсан чида.
Ви дуст Селимхан»
Багъларинни никIерин арада авай жигъиррай мукьвалмукьвал Мурсалов Селимхан, Гъасманов
Алимирзе, Гьажиев Къазимегьамед, Мегьарамов Нисред ва мад са хейлин виликкьилик квай
рабочияр аквадай. И жигъирриз, Ахцегьиз хтайла, са шумудракъ Агъасиев Къазимегьамед ва
Айдинбегов Мукьтадирни атана. Абуру къеледин гарнизондин солдатринни дагъвийрин дуствал,
солдатрин арада революционный фикирар «ъизгъин хьун еке метлеб авай кар тирдй лагьана,
(Гадайриз солдатрин рикIериз фидай жигъирар дуьздиз пайна. И жигъирра доктор Ефимовазни чка
гана.
ХIкьил ИНСАНВАЛ — КЪУДРАТЛУ КЪУВАТ Я
Наташадиз Ахцвгьар, иллаки адан тIебиат, кудай ятар, инсанар гзаф хуш хьана. Ада гатфарин,
гатун, зулун вахтара вич мукывалмукывал Ахцвгьизкъведайди хиве кьуна.
Варцар алатна. Исятда Абдулжелилани Антона Бакудай Наташади ракъурай мад са посылка
ахъайна. Инани, виликан посылкада хьиз, Катядиз цванвай парталар ава. Виликанбур гатфарин,
гатун назик, лацуцIару рангаринбур тир, исятда хтай посылкада авай парталар вири зулуз алукIиз
жерибур я.
Посылкадай акъудай парталар шкафда авай къармахрихъ вегьена, Ефимов са геренда багъдиз
килигзавай айвандик экъечIна.
Къецел хурушум жезвай. Хуьрни хейлин секин хьана.
Доктор айвандин кьиле авай тахтунал агалтна ахварал фенвай арада, тади кваз атай са касдин
кIвачери ччиле авай тахтайрив ван ийиз туна. Ефимов къарагъна, ам вацран э(куьналди вичин

винел атай касдиз килигна. Атайди Жават я. Адак еке къалабулух ква.
Салам гунни рикIелай фена. Жават гъилер тIушуниз, са геренда кисна.
ГьикI хьана, Жават?! — докторди ванцик къур хулувал кваз хабар кьуна.
Алван рекьизва, доктор... Бес вучда!?
Вун дели хьанвани!? Алван вучиз рекыида!? Вуч хабар я? Тадиз лагь акван!
Доктор Жаватан патав атана, ахпа зегьле фенваз, кичIе хьанвай ванцелди адан япал*гьарайна:
РикI акъудмир, Жават, тадиз жаваб це!
Аял хаз жезвэч. Эвер тавур къари амач... Ре кьизва, зи Алван, доктор...
Ефимова са геренда вичини гъилер тIушунна, адав кьиле вяш фикир къекъвена, са легьзеда ам
къванцикай эцигнавайди хьиз, зеррени юзун квачиз кисна. «Вучда, доктор?!» — Жаватай акъатай
гьарайди Ефимован хурук цIай кутуна, адан нефес дар хьана. «Лезги дишегьлиди вилер экъисна,
кьиникь кьабулда, амма ада вичин вин ел я герек фельдшер, я доктор атун кьабулдач хьи,
кьабулдач... Я мукьварал дишегьли акушеркани алач. Бес вучда, вучда?.. Вуна Алваназ экирдал
кьван стхавал авун хиве кьунвай, Антон!.. Вах кIеве ава. куьмек тахьайтIа, вун доктор я лагьана
мад дуьньядиз экъечI хъийидани?!».
И фикирри Ефимов шаз къекъвезвай арада Алванан вафалу дуст Жават: «Гьа .рила, гьа мад зи
стхади са серенжем ийида жеди» — лугьуз фикирлу яз, сабурсузвилелди доктордин ччиниз
килигиз акъвазнава.
Жавата авур эхтилатдай, доктордиз Алван гзаф кIеве авайди чир хьана. Аялдал папарни сусар
кьиникь «кьил къакъуд тежедай азар» яз гьисабнавай мамачи къарийри «виде я» — лугьуз гзаф
дидеярни балаяр «секинарна», кIвализ цIийи инсан атайла кьиле тухуз гьазурвал акунвай
шадвилин дем, ясдин марикадиз элкъуьрна.
«Дишегьли акушерка авайтIа, хупI туширни! Ам ракъур тийизвайбуруз виш лянет, виш лянет!
Вишрахъ кхьена...» — фикир авур доктор, бирдан ягъайди хьиз кухунна. Адак еке гьерекат акатна,
ччин аквазакваз умудлувилин ишигъди кьуна.
— За исятда зи вах Наташа кIвачин ийида! — докторди кьуранвайди хьиз,
акъвазнавай Жаватан къуьнелай кьуна ам юзурна, ам къалабулух кваз рахана. — Вуна
Наташа тадиз куь кIвализ гала.ч хъвач!..
— Башуьсте, башуьсте! Тади ая, доктор! Алванал ччан аламатIани чидач...
Антона гъилерик зурзун кваз, Наташади «стхадин сусаз хьурай» — лагьана Бакудай
рахкурнавай парталар алукIна, тадиз ам гуьзгуьдин вилик атана. Вири хъсан тир, амма расу
спелри кар энгелар ийизвай. Докторди са сят инлай вилик ччуру ттвана мугьманар кьабулайди тир.
«Ана гьикI жеда?» — лугьуз фикир хъийидай вахт амачир. Ада тадиз спелар илисна твана, ччиниз
пудра яна, папарин еке рав галай шляпани алукIна, адан винелай сивел кьван ири тIеквенар авай,
моддин чIулав къир аладарна. Расу чIар акьалтнавай гъилерал парадный костюмрихъ галай лацу
бегьлеяр акьалжна, ругуна гьазурнавай алатар ва дарманар авай къажгъан хьтин къаб къачуна, ам
дишегьлийриз хае ериш кваз тадиз къецел экъечIна, Жаватаз рикIинай экъечIай «доктордин вах
Наташа» кIулуз яна, чпин кIвалихъ катиз кIанзавай.
— Тади ая, рекъ къалу.ра! — лагьана шуькIуь ван акъудна, къецел чукурай тегьер акурла,
Жават са гьал секин хьана.
— Докторди вичел алай, кIвачера гьатзавай, къацу махпурдин яргъи булушкадин вилик пад
кьуна, са тIи мил хкажна, бегьем гьерекатзава. КIвалив Э)гакьайла докторди кушкушдал
лагьана:
— Вач, кIвале авай дишегьлияр вири къецел акъуд! Виридаз ван жедайвал, Къашкъа духтурдин
вах, доктор Наташа атанва лагь.
— Исятда, Наташа вах!
Жават кIвализ фей арада Ефимов а вичин «ьилеллай шляпа пелез гъана, адан винелай
аладарнавай къир ччиниз чIугуна.
— Ша, доктор! — Жавата Алван авай кIвалин рак ахъайна. Мусибатдин азиятдиз, азабдиз —
тIалриз да вам гуз тахьана, Алван вичвичелай фенва. Къецел алай дишегьлиирикаи са
шумуда: «Умуд амачирла, духтур атана...» — лугьуз, къайи агьар аладарна. И арада
вичикай машах авуна Жаватаз, а къайи кIуф гвайди яна бижгъербижIГъер ийиз
кIанзава. Гьа и легьзеда «къуваааа!.. Ваааа!» — ванцелди Алван авай кIваляй чагъа аял
шехьай ван атана. РикIинихъ атай папар вири къакъудна, Жават, вичизни бегьем хабар
авачиз Алванни доктор авай кIвализ гьахьна.
Алван ччан!
Жават... — лагьана Алванай зайиф гьарай акъатна. — Заз хъсан я... Заз регьят хьанва...
— Ваз куьмекзавайди Наташа вах я.
— Масан вах, Наташа... — Алван мад вичвичелай фена.
Докторди Жаватаз кIел хьтий хва кьабулна, ам хайи диде саламат авуна, йифен юкьвар
жедалди са тIимил амаз вичин кIвализ рекье гьатна. Исятда мад доктор Жавата рекье твазва. Ада
«Шагь элкъвей» тIуларивай хкаж хьана, вичин сирлу экв ччилел ракъурнавай, са пад кими
вацракай спелар аламачир ччин чуьнуьхзамач.
Жават хейлин вахтунда «Наташадин» къвалав гваз кисна хьиз фена. Ада вичин рикIив
«сагърай, аферин» — лугьун патал гзаф масан, ацIай, къудратлу .гафар гьазуриз туна.
— Играми вах, Наташа! — лагьана Жавата — Къедлай кьулухъ, вах, и дагъви ви лукI я!
И ччан ви рекье зеррени ян тагана кIени гьалатда рекьиз гьа зур я.

Жаватаз мадни ялавлу гафар лагьана, гьа и рекьел УРУс «рушан» кIвачерик ярх жез кIанзава,
амма «Наташади» кушкушдал лагьана:
—Исятда Алванан кьилив хъвач. Папари, жерягьри гайи затIни тIуьн тавурай. Вуп са герендани
адан патавай къарагъмир. Вач, жуван тай авачир гуьзел юлдашдиз тавазвилер ая. Абур вири
дарманрилай хийирлу я, Жават. Пис жез хьайитIа, зи кьилив ша.
КIвализ мукьвал хьанвай «Наташади» далуда капашар ттуна, Жават элкъуьрна рахкурна.
Ефимова касни квачиз баябан хьанвай куьчеда, шляпа гъиле кьунвай арада, атъадихъай
ччиляй акъатайди хьиз участкадин начальник Чеченадзе атана. Ефимова вичи авур сирлу
докторвал бегьемдиз дуьздал акъатайди кьатIана, ам булушкадин ценер гъиле кьуна, кьулухъ вил
ягьиз кIвализ катна. Чеченадзе мягьтел амукьна. Участкадин начальникдиз, катай, урус фасон
парталар алай «дишегьли» доктордин рикIинихъ фейиди акуна. Полициядин капитан жинди
тухвайди хьиз, аламат хьана амукьна, эхирни ам рак гатана, вич яшамиш жезвай Ефимован
къуншидаллай кIвалериз хъфена.
— Рак ахъая, Абдулжелил! — Ефимов дишегьлидин дун алаз, вацран экуьни кьунвай яргъи
айвандин кьиле акъвазна.
Рак ахъай авур Абдулжелил мягьтел амукьна. Адаз вичин доктор Антонан ван атана рак агхъа
авурла, айвандик квайди «дишегьли» яз жгъана. Ахпа адаз и «дишегьли» доктордихъ галаз
туьхкIуьз атанвай Катя хьиз хьана, ам шад хьана:
— Ша, азиз Катя! Доктор хуьре а:ва... Зун мугьманрин кьилив гвайла, экъечIна фена, гьиниз
фенатIа, мус хкведатIа лагьанач, амма гьа гила, гьа мад ахкъатда...
— Чир жезвачни, сгха?! — лагьана Ефимова адет дин ванцел хабар кьуна.
Абдулжелилан ял кьуна. Ам кисна, айвандин кьиляй рекIивихъ къекъвей «дишегьлидиз»
вилеривай гъутар гуьцIна, мад рикIивай килигна.
КичIе жемир, Абдулжелил стха! Зун Антон я... — докторди «ьилеллай шляпа хутIунна,
вичин къаш къа мег къалурна хъуьрена.
Зун, Абдулжелил стха, зи муыьуьбат туькIуьр навай дагъви руш саламат авун патал и сефер
дишегь лидин шикилда хьунухь герек хьана... Алван кIевяй акъудун патал зун ваз иблисдин кус
алаз акуртIани зеррени аламатар ийимир, стха...
КIвализ хтай Ефимова вичин сирин юлдаш Абдулжелилаз вири хьайихьайивал ахъайна.
Къаткиз фидайла, Ефимова лагьана:
— Абдулжелил стха! И сир чи кьъедан арIада амукьрай. Инсаиди инсаввили
буюрмишай къаст авур ла, ам тIебиатди эцигнавай сергьятривай кьаз теже дай къудратлу
къуват я!
— Эхь стха, инсанвал къудратлу къуват я!..
— Реже хийир хьурай!—Доктор Къаткиз фена. Капитан Чеченадзе геж хьиз, йифиз вичи
началь
ниивилекIвалаIХзаIвай Дожъузпарадай хтана. ГалатнавайтIани, вири чириз кIан хьунин
къастуни, адалай алава полициядин сыщиквилин ашкъиди и кас секин тунач. Ада вичин военный
мундир хутIунна, чухвани бармак алукIна, багъдихъай доктордин кIвализ тамашун патал фена.
«Мумкин хьайитIа, аниз фенвай дишегьли вуч къуш ятIа чирда за, — фикирна Чеченадзеди, —
тахьайтIа, сухвара къати тIал гьатнавайди те/стикьна кIвализ фида». Чеченадзе вич яшамиш
жезвай хозяиндин батъдиз, анай Ефимован хозяиндин багъдиз фена, къачагъ1 хьиз, доктор авай
кГвалин айвандал хкаж хьана.
Зулун и йифиз къвердавай давал хкаж жезвай пад чиими вацран зайиф экуьни ччилел
рухъведин ранг гъанва. ВацIу вичин ван .хуьрел чукIурнава. Араара, гъуьрчез экъечIнавай кацерин
ваиер къвезва. Абуру ажугълу авур кицIерни элуькьзава.
Доктор авай кIвалерин са шумуд пёнжер, исятда Чеченадзе акъвазнавай айвандихъ1 гала.
Доктордин кIвале экв кузва. Капитан явашяваш пенжердихъ атана кIвализ /килигна. Ана касни
авачир, амма гьяркьуь «реслодин далудал, къайдасуз тегьерда дишегьлиди парталар вегьенвайди
акурла, сыщикдин вилер алакьна.
Полициядин капитан Чеченадзеди югъдини йифдини Ефимовал гуьзчивал авун лазим я.
Гьавиляй Брусилова (Каоитандиз доктордин къуншидал яшамиш хьун меслят къалурна. Доктордин
уьмуьр, адан ацукьун, къарагъун чирун мурад яз, Чеченадзеди вич Ефимован еке дуст хьиз
къалурзава. Ефимова Тифлисда кIелайди, гзаф вахтунда ам ина яшамиш хьун чиз, доктордиз «зи
шегьерэгьли...» — лугьуз эверун капитандиз адет хьанва.
Ччин гьамиша атIугъай, тIарам буй алай и гуржи. доктор акун кумаз, хъуьтуьл жеда: ада
гьасятда хъверда, ахпа чукурна доктордин мукьув атана адан гъил вичин кьве гьиливни кьуна
юзурда. Тади кваз гуржи нугъатдал рахун хесет хьанвай капитанди гьар сеферда дуьшуьш хьайила
са декьикьада доктордивай сагъвал, шадвал, кефкефият, кеспи кьиле фин... хабар кьада.
Полициядин «апитанди рекьвел ягълух кьуна, рак гатана, амма ам ахъа ийидай кас атанач. Мад
гатадайла, рак вичвичелай ахъа хьана. Чеченадзе кIвалин къенез гьахьна. Ина аиа азарлуда хьиз,
са шумудрахъ «агь, угь» авуна. РекIинин, ахпа инсандин ванер атана, къапарив ван ийиз туна,
кухняда кIвалахзавай Абдулжелил тавдин «Iвализ атана.
— Доктор ксанвани? — капитанди азарлудп:* х;иваицелди хабар кьуна.
Фадлай ксанва, жанаби капитан.
Сухар тIаэва... Бес вучда?! — ИкI лагьай Чече надзе, дишегьлидин парталар алай
креслодин мукьвал атана.

Ефимов ахварал фенвачир. Ада месел яргъи хьайилани Алван рикIяй акъуднач. «Алванан,
адан Паладин сагъвалсаламатвал хуьн патал за вири герек серенжемар кьабулнатIа? —
фикирзава докторди. — за залай алакьдайди авуна. Алванан сагьвал мягыкем авун патал мад вуч
герек я? Пакамахъ Наташадиз сагырай лугьун кIан яз Жават атайтIа, за адаз вуч лугьуда?!
Ахцегьрин накьвадални алачир Наташа гьинай гъида?...»
Дактодаиз вич и йифиз амварал фин тяйидайдичиз, лампа туыхуьрнач. Гуржи нугъат кваз
рахазвай Чеченадзедин ван чир хьана, докторди Iкьил хкажна. Ам атунин себеб чир хьайила,
Ефимова: «Яраб Абдулжелила дишегьлидин парталар креслодин кьилелай къахчунайтIа?..»—
фимирна. Чеченадзеди «сухан тIал» рикIелай Iракъурна хьиз лагьана:
— Мукьва... куьчедай винел, шегьердин саягъ парталар алай са дишегьли катна. Вучиз катрай?
Чидач. Амма ажайиб дуьшуьш я.
Абдулжелил гъавурда акьуна, ада тадиз креслодин кьилеллай парталар къахчуна, шкафда
эцигна хьиз, лагьана:
И парталар, жанаби капитан, чи в ах Наташади Бакудай Антонан сусаз ракъурнавайбур я. Ибур
Гьа жимурада алукIнавай... Квасди вичида гьина иисанрик хъуьруьнар кутунатIа...
Кваса вуж я?
Гьажимурад я. Базардал чайхана ахъайнавай, вири вичин Iкъаравилийрал, зарафатрал,
кьуьлерал шад ийизвай кас вуч я? Гьа кваса ибур ал аз чи кIвализ кьван хтана, чакни
хъуьруьнар кутуна, катна хъфена...
Агьан! АтIа «ъаравили, уюнбаз Кваса... Чида. Ам бетьем артист я.
Эхь, гьам.
Ка!питан къарагъна рекIинихъ хъфена.
— Жанаби капитан, дарман «Iандачни?
— Доктордин гуьрцелдал кIвач эцигун кумаз заз регьят хьана. Са тIимил кьван тIазма. Завай
ихьтин гъвечIи тIал эхиз жеда, амма доктор инжикли жедач.
Капитан хъфена. Докторди вичин кIвале тух жедалди хъуьруьнарна, ам тавдин «Iвализ атана.
Чи театрдин эхирни, Абдулжелил стха, хьеанди хьана. Вуна вири камаллувилелди дуьз
хъувуна. Амма са кар рикIелай алудмир, исятда полициядин кицI Гьажимурадан киилив фин
мумкин я: адаз ви гафар ахтармиш авунин къаст ава жеди.
— Исятда зун кестирма рекьерай Гьажимурадак акакьда.— Абдулжелил хуруганни туьтуьнай
акъуд тавуна, Гьажимурадан кIвализ фена.
ХIIкьил
ЗУЛУН ШИКИЛАР
Ефимова пакамахъ виридалай вилик Алванан гьалдикай хабар кьуна. «Сивел мили хъвер ал аз,
Алван гатфарин югъ кьван гуьзел я!» —лагьана къуншидин папа хийирдин хабар гваз хтана. РикI
архайин хьайи докторди пIузарар жунадал кутIунна. «Хабар кьур кас хьайитIа, пIузаррилай буьвел
экъечIнава лугьуда,— Ефимова фикирар авуна. — Вах гьинва, чун адаз сагърай лугьуз атанва...»
— хабар гвайбур атайтIа Iвучда?.. За ам къе пакамахъ лап а кьиляй фаэтонда аваз Худатиз
хъфенва лугьуда...»
Гьа ихьтин фикирар ийизвай арада доктордин кIвализ Жават атана акъатна.
— Алван вуч гьал я, Жават стха?— Ефимова хабар кьуна.
Гзаф хъсан я, стха. Ви ччандиз, ви вахан ччан диз дуьаяр ийизва. Алван: «вичикай «вез;
гагь стха диз, гагьни вахаз ппар хьанва» лугьуз дарихвилер ийизвай.
Гьайиф тушни, стха! Ам вуч лагьай чIал я?! Чи жести кIевевайдаз кувмек авун я.
ПIузарар кутIуннава хьи?
Буьвел экъечIнава.
— Ам икI сад лагьана гьинай атай зегьримар я? — Чидач.
Наташа вахаз Алвана са геренда вичин кьилив атун патахъай минетзава. Наташа
къарагънавачни?
Ам, Жават, къе пакаман ярар алукьайла къара гъна фаэтонда аваз Худатиз хъфена.
— Гьайиф, гьайиф!..
Алваназ тIазвани?
Ваъ. Ада куьн инжикли ийимир лагьана.
И арада доктордин пIузаррал алай жуна алатна. Жаватаз Антонан спелар ттванвайди, пIузарар
буьвел алачиз михьи тирди акуна. Ам са геренда къариба дуьшуьш4 хьайихьайивал рикIел
хкизвайди хьиз фикирлу яз кисна. «Алван кьиникьикай хкудайди мад Антон я... Заз ам, гьеле,
алатай няниз чир хьанвай... Шаклу яз атайла, ингье, зал спелар ттванвай доктор дуьшуьш хьана, а
шаклувал амач, амач!..»
— Вун вуч «иена, Жават?
—. Доктор! Антон стха! Зун виридан гъавурда акьунва!..
Эхиримжи келима явашдиз, кушкушдал .хълагьна, вилерал накъвар алай Жават Ефимован хура
гьатна. Абуру хейлин вактунда садасад къужахдай акъайнач.
И сир чи арада амукьрай, Жават стха! Алван вахаз чир хьайитIа, мад ам зи ччиниз чкидиг
хъийидач. Зун акурла катда, адан рикI тIар жеда...
Аллагь, аллагь! Инсанни жеда кьван! — Жавата доктордин хъуькъвериз теменар гана.—
Кьин хьурай аллагьдал, зун ви рекье ччанни гуз гьазур я! Ви гаф— зи кьин я! Ччан стха, зи хцел
тIвар зциг!..

Ама завай, тади къачумир. Алван хъсан хьурай. Чна хвани цIийи тIвар дуьньядиз атунин
гьуьрметдай бегьем сувар кьиле тухуда!
Адет хьанвайвал рекIинив ван ийиз тутуна, кIвализ Гьажимурад атана.
Ччан етим, ваз кьуьзуь къужаяр кьуй! Бахтлу бала, намуслу игит хьуй, ччан етим!—
къарийрин га фар т.икрарна, Гьажимурада Жаватан гъил кьуна.— Доктор, ,ваз и дГийи югъ
хийирлуди хьурай!
Сагърай, стха!—Ефимова жаваб гана.
Спелар?! — Гьажимурад тажуб хьанваз доктор диз килигиз акъвазна.
ЦIарнахар экъечIнавай, Гьажи, ттуниз мажбур хьана.
— АкI ятIа хата авач. Заз каци тIуьр хьиз хьанай.
Гьажи, къе зунни вун фена кIандай чка ава.
Бугор, зун гьазур я!1
— Панагьакай вуч хабарар ава?
Бакуда ава. Ручель иоэяиндин къуллугъчи я лу гьудай хабарар ава.
Чи хуьре ам фейидалай гуьгъуьниз гьава хейлин михьи хьанвайди вун а кьатIанвани, Гьажи?
Бес, духтур! Зи чайханадин гьава мадни михьи ди я. Чи гадайри заз гьар са кжъуз виш сефер
сагь рай лугьузва. За ам ттумунихъ ведреяр галай лам хьиз, катарур саягъ ваз чида хьи...
—Чида, Гьажи, баркалла! Вуна ви гаф кьиле тухвана. Кфирдиз хайи хуьр дар авуна... Къе завай,
Гьажи, вун галачиз югъ акъудиз жедач.
— Буюр, зун гьазур я!
Ефимова Жават кIвализ рахкурна, вич са терен духтурханадиз фена. Ина цIийи хабар ава: са
сят инлай вилик окруеда к Гв а лакун патал цIийи фельдшераккушерка атанва. Ам агьайни, кутугай
шикилрин, гьаларай дирибаш урус руш я.
Доктор Ефимов я.—Антона рушав гъил вугана..
Антанина Ермак... Акушерка я—.руша вичин ччи нив регъуьвилин ранг гъана хьиз,
доктордин гъил кьуна.
— Гзаф хысан хьана! Чи гзаф эрзиман са мурад туькIвена!—доктор, Бералидихъ
элкъвена.—Чи дуст Жаватан сусаз Алваназ аял хьанва. Вичини четин хана. Антанина къени пака
гьадан мукьув хьурай. Тавакъуй ,да Алванал мукъаят хьурай.
— Башуьсте, доктор.
Зун къе кефеуз я... Са патахъ фида.
Лап хъсан жеда. Ял ягъа, доктор. Вуна ви сагъ вал рикIелай ракъурзава, акI виже къведач,
доктор.
Цуькверин сувар кьиле фейи юкъуз Панагь эхиримжи сефер Ефимоваз ажкунай. Анлай инихъ
пуд варз алатнава. Чеперин сувай Къуьлуьйрин гадаяр хтай йифиз Панагь чир жедай гьалда
амачир. Ам хъвадайди хъуьчГуьк кваз Гьажимурадан кьилив атана: «Чайхана кIеви ийизва, чун
мехъерал фена кIанда» — лагьана, юристди ина авай итимар акъудна. Столдал чехирар эцигна
хьиз, гьарайна:
Гьажимурад! Зун ваз гьикьван буржлу я?
Пуд манатни зур.
Ма вад манат.
Сагърай, Панагь! — Гьажимурада пул къахчуна.
Ша ибур ичIирин!—кефли Панатьа столдал вичи эцигай шуьшеяр къалурна.
ИчIирин! — Гьажямурада хуьрек гъана. Вилик квайди кыведани хъвана.
Кваса, вуна зун мае а гудач хьи?! — Панагьа ван цик шел кваз хабар кьуна.
— Гудач, гудач! Иниз жумла жагьан шагьид жеда! Вун Ахцегьай са патакъ экъечI тавуртIа, завай
зи сив хуьз жедач...
Зун Ахцегьай патаз «ьейитIани экъечIдач. Маса гумир, Гьажимурад! Зун ви лукI жеда.
Гудач, Панагь, а мм а заз чиз вун са патахъ зкъе чIун саламатвал я.
—> КьейитIани еанихъни фидач, фидач! Зун къавал тур дишегьли заз чир авуртIа, дьявол, зун
рекьидалди ви лукI жеда!.. За ваз цIуд манат дарит ийида! Честное благородное слово, исятда
гуда!—Панагьа векьрекьар ийизвай пулдин чарар акъудна, абур Гьажидал гадарна.
Гьажимурада пелел тIуб эцитна, са геренда фикирна: «Къе за и жасус катардай къемеда
туькIуьрда», ахпа лагьана:
— Ша, ша за ваз а гуьзел къалурда. Анлай анихъ ви намус ви гьая!.. ,
— Ша, ша!— Панагь къарагъна.
Гьажимурада пиян тир Панагь чпин кIвализ галаз хъфена. Са геренда юрист варцихъ
акъвазарна, Гьажимурада вири агьвалат вичин папаз ахъайна.
— А дишегьлиди, Панагь бег, вун гуьзлемишзава! Ангье, атIа лампа гъиле аваз
акъвазнавайди гьам я. Де вач! Кефкефият вид и я! Гьажимурада Панагьан далуда капашар
ттуна,—Мад зун хъфена! — Гьажиму рад са далдадив чуьнуьх хьана.
Панагь атабататаба яз, лампадал фена, вилера экв гьатна, адаз затIни ахквазвач.
— Я руш, лампа эциг! — Панагьа ханди хьиз, вич виняй кьуна, буйругъ гана.
Дишегьли лампа эцигна, ам кIуфал хъуьруьн алаз, амма ччанда ажугъдин фул аваз а патал
(хьиз акъвазна. Панагьаз дишегьли бегенмиш хьана, ада явашяваш атана, цлавай акъвазнавай
яру хъуькъвер, зурба

жендек алай сусал гъил вигьин кумаз, адан кIук, къуьнер, ччин лакадай ктад хьанвай «улари
яна. Са легьзеда Гьажимурадан гьаятдиз, гьиле, кIваче звар авай пуд паб атана, абуру Панагь
«нафтIадин ни къведалди» гатана, ахпа пиянвал алахьдалди гьаятда авай тутун ттарцел кутIунна.
Папари гатун кумаз, пиянвал алахьна, Панагьан ийиртийир квахьнавай. Ттарал кутIурла,
къурхулувилин фул кьилиз яна, ам хейлин вахтунда лал хьана. Ада . «Гьа гила, гьа мад зи винел
кьецIил гапур гъиле авай сад: я папан гъуьл, я стха къведа... зи эхир пехир хьана.»— лугьуз
къурхулу фикирарзавайла сада кушкушдал эверна:
— Панагь! Панагь!
КичIела Панагьан руьгь дабандиз фена, адай жаваб акъатнач.
— Панагь! Яда, вун иналлани?! — Гьажимурада та диз юрист ахъайна.— Яда, жат! Исятда а
иблис папан стха къвезва. Кат! Кат! Вун ада рекьида, катI.Югъ же далди и турпахдал ви гел амукь
тавурай!..
Гьажимурада ччанда зурзун авай «юрист», мичIи паруйрай галчIурна, батъларин са шумуд
цларилай алудна, хкана вичин кIвале хутуна.
— Вар агала!— Гьажимурад рекIинин хъиткьёрдал кIуф эцигна кушкушдал рахана.—За дели
хьанвайбур Рутул патахъ алудда, вун агъадал, Мискискар галай вал кат! Исятда кат!..
Гьа и йифиз кьулухъ эл.къвез Iкилигиз, Панать Усугъчайдал алай карвансарадал кьван катна.
Ана са Куружуван арабада чуьнуьх хьана, дуьз Худатиз. фена.
Панагь ракъурай кьиса рикIел хкана, «ъе КIампIал кьилел алай векьин зурба са таядихъ
ацукьнавай Гьажимурадани Ефимова мад хъуьруьнарна.
Инлай хъипини яру хьанвай зулун ттарар, векьерал ахкьалтнавай экв гваз къацу гуьгвер, къацар
аквазва. Ииаланал Iкъарамаларин, тьерерин кIапIалар ала. Са десте гадайри гуьтдал малар
ахъайна, къацу ва гегьенш векьел «КIунп лаш» къугъвазва. Кьведпуд дищегьлиди кьерел алай
къамишлухдай кацин ттумар хьтин аквазвай нацIарин кIукГвар кIватIзава. Араара вили цавун
къгужах безетмишна, дурнайрин, чIурункъазарин, уьрдвгрин пуд пIипI алай, хважамжамдин хьтик
тать гаявай цIиргъер кьибле патахъ физеа. Ингье, »ри ничхIиррин цIяргъер агъадай лужлуж
хьана физва. Къушарихъ цава чпян рекьер ава. Виридалай виняй дурнаяр, абурулай агъадай
чIурун къазар, ахпа уьрдегар, виридалай агъадай, лап ччилив мукьва яз, чубарукар хъфида.
ГьалчIай йикъарани йифера дурнаяр, чIурун «ъазар цавун аршдиз хкаж хьана, циферин винелай
фида. Амма циф авайла уьрдегар цел ацукьда. Куьлуь нуькIвер чилиз мукьва яз лув гана фида.
Гуьнедай кIеретIкIеретI солдатар низамда аваз агъадал, винел физвайди акуна, Гьажимурадан
рикIел вичи Бакудай тIвар гваз хтай къеледин есир атана.
Антон стха! — Гьажимурада цавал вилер алаз са геренда хияллу хьайи Ефимоваз эверна.
— За пIапI русда аваз тIвар хкай солдат кIвализ хъфенайтIа?
Эхь, Гьажи. Ам чна, хейлин зегьмет акъалтнай тIани къеледин есирвиляй ахкъудна. Исятда
ам, заз чиз Бакуда, вичин дустарихъ гала.
Вя хъсанвал а касди рекьидалдини рикIелай алуддач. И низ жумла жагьан шагьид я!
РвкIелай алуд тавуртIа, ам халис инсан я, Гьа жи стха.
— Вуна халис инсанриз куьмекзава, духтур. Им заз хъсан чидай кар я.
— Гьажи! Ша чна къарникъузар кIватIин.
— Буюр, зун гьазур я.
Ефимоваз къарникъузрин къенибур ва чIурубур хъсан чида. Ингье, кьве дуст чпин рузияр авай
зембил гваз, гьеле, малдин кIвач хкIун тавур гуьнейриз фена. Мукьва къвайи зулун марфари
ччилер хурт жедалди кьежирна. Гьавиляй кIампIалин векьера, хурара къарникъузар гзаф
булвилелди экъечIнава. Абур къацу гуьгдал гадарнавай лапу цуьквер хьиз, гьиналгьанал кIапIалар
хьана гумрагьдиз акъвазнава. Доктордини Гьажимурада са тьамбар къарникъузар кIватIна.
Гьажимурада цIун куьз гьазурна. ШуькIуь тIваларикай шишер туькIуьрна, Ефимова михьнавай
къарникъузрин «абабар чрана, абур вилик эцигун кумаз, са жегьIИЛди еке пешерик кутуна чранвай
са хейлин кIезрияр, картуфар, чанта ацIурна ичерни чуьхверар гьана. Абур духтурдин суфрадал
эчIирна, хъуьрезхъуьрез хъфена. ЧIурал, кIани дустунихъ галаз фу тIуьн, тIебиатдин
ш,икилриз килигун дуьньядин кеферикай сад яз чидай Ефимова лагьана:
Гьажимурад стха! Им бегьем ял я.гъун ;я! Чун иниз мадни къведа!
Бугор, зун гьазур я!
И деминик Катяни квайтIа...
Гзаф хъсан жедай, валлагь хъсан жедай!—Гьа жимурадан ччин аквазакваз чIуру хьана. — Гьа
йифе лай гуьгъуьниз Катя ваз ахкунач, яни?
— Ахкунач. Я чарни кхьенач. За кхьей чарчизни жаваб хтанач. Адан буба мукьва хъфида, им
дугъри хабар я. Адахъ къванщш рикI ава. Чун туьхкIуьн кIан жедач. Инаг заз «ъсан чида. Абурун
къуллугьчи руш Лейли зи кьилив атана. Адав гвай хабарри з.и рикI пис дарих авунва. Катяди заз
чар нхьена, ам Лейлиди (вичив вугай арада, къецелай хтай Брусиловаз акуна,ада рушан гъиляй а
чар къакчуна кIелна, ахпа къазунна гадарна, вичин рушахъ галаз еке къал авуна лугьузва. Ад аз зи
хъел ава. Зун межлисдал геж хьун багьна хьана. Лезгийрик какахьнавай доктордиз руш гайила
адан тIварван агъуз аватда эхир. Катядихъ рикI хьайитIа хъсан я.
— Зун гьеле умудсуз туш. Сабур ийида. Зи пата таксир амач. За туыхкIуьн патал чар
мхьена.
Зулун югъ няни хьана. Аялар, гадаяр, рушар, малар вилик кваз хуьр галайнихъ рекье гьатна.
ВацIай винел, кьерелай галчIур жезжез гьуьлуьн циф физва. Ада вич акаквай кIамар аквазаиваз

ацIурзава. Ингье, са «ьил Самурдин дере кьуна фена, муыкуь кыил А«цагьрин куьруын .къаравул
КГеле дагъдихъ гелкъвена, гьамамIар галайвал рекье гьатна. Ихьтан зулун йякъара дагьвийрИ
йифиз циф хьун хъюан гьисабда. «Йифен цифеди пакамахъ рагъ гъида» — лугьуз ина
инанмишвилер ийизва. ГьакI язни я!
ХIПкьил РИКIИН ДУСТАР
Нянриз бубадякай чинеба, Катя Ефимован кьилив атана.
— Антон! вун бубадихъ галаз туьхкIуькI, белки ада чи мехъер авуниз ихтияр гун... — Катяди
Ефимовпп гъил кьуна, минетдай ванцелди башламишна. — Зя.ч вун кIан я, Антон! Зун чукурмир,
инсаф ая, зи муьгьуьббатдиз кIур гумир, Антон! Зун галчIурна хутахзава, Антон!
— За вири уьмуьр ацгогна, къуллугъзавай инсанрикай, нетIерин гьамбарарни вагьшияр авур
касдихъ галаз зун кьейитIани туькIуьн хъийидач! Ад аз дагъ: вийрин гьарайдик акакьзавай зунни
вагьши я. Тахсиркар ви буба я. Эгер буба атIана, ам саймишни тавуна акъвазна, валай заз
юлдашвал авун алакьдатIа, буюр! Заз вун кIан я, Катя! Санизни хъфимир. Заз чиз, чавай чи
уьмуьр, чаз кIанивал туькIуьриз жеда.
Катя къагьар кваз шехьна.
Завай буба гадариз жедач, Антон... За гзаф ве ревирдер авуна.
ЖедачтIа, ваз кIанивал ая. Де сагърай! Ваз хъсан сят хьурай!
Докторди вилера ягълух ттуна шегьзавай Катя варцел кьван рекье хтуна, вич элкъвена хтана.
Экв хьанвачир. Ашпаз Абдулжелил къарагънавай. «Тарп!» —ван авуна, йифиз аIХъа яз
амукьнавай мугьманрин кIвалин куьчедихъ галай пенжердай чемодан атана кIвалин юкьвал
алукьна. Ам хъивегьайди вуж ятIа чир хьанач. Ахъа авурла, чемоданда авайбур хайи югъ къейд
авур эхиримжи межлисдиз Ефимова Катядиз тухвай шарталар тир.
Абдулжелила сасад акъудна къерехдиз эцигна. Шляпадик кутIуннавай чIулав лентинал савжах
ян а чар алкIурнавай. «Вун рикIин деринрай заз кIан я. Заз гуж хьана! Вун дагъларин есир тирди
заз геж чир хьана. Зи муьгьуьбатни за вун ашукь тир и къванеринни чархарин гьамбарда кучудна
хъфизва. Захъ .хайибур гадардай Iкъуват хванач. БаIгъишламиш ая! Заз лянетар яйимир, Антон!
Зун гьич садазни гъуьлуьз фидач. За зи лишандал гъайи парталрик чIулав лента кутунна. Ада ваз
зун кьенвай хабар гузва, Антон! Зун бубадин алахь тийидай ажугълувилин гъуьрч хьана, кьисметди
кьиникьин къужахдиз гадарна. Зун дуьньядал аламач лагьайтIа вун гьахъ я, дуст. Заз куьтягь
тежедай дердер ава, абур кхьиникай дад авач. Вилин накъвар вацIув вугуни гьи касдиз теселли
гана, гьидан язух гьал акуна, гьидаз куьмек авуна?!. Зун хайибурухъ гала, амаз заз зун
абуру ччан аламаз кучудиз тухузвай гуьнуькъара есир хьиз я. РйкI пад жезва, мад бес я!»
Гьарфариз килигизкилигиз, вичи лугьудайвал: «Ефимован школа куьтягьнавай» Абдулжелила
Катядин чар кIелна, фикирлу хьана. «Бейниван Антон! Урусатдин цуьк гьатнава, зи гьал пис жедач,
белки Алваназ авай муьгьуьббат за Катядал хкин. — лугьуз шадвилер ийизвай... Гила ви югъ гьим
жеда? Вун чи дереда машгъулдай къуват, шикилар, крар ама жал?..»
Чемоданда авай. шейэр гьиналгьанал чкIана аламаз, чар гъиле кьуна, доктордин уьмуьрдин
гьахъ шагьид тир Абдулжелил фикирлу яз амайла, кIвализ Ефимов атана. Ам хейлин вахтунда
юзун квачиз кIвалин юкьвал цуквал акъвазнавай аишаздин перишан ччиниз, са сеферда вичи
алукIна Алванан уьадуьр хвена, апха Катядиз пишкешай парталриз килигна.
— Ибур, Антон стха, сенфиз хканай... — Абдулжелилаз парталар пенжердай гадар хъувун ва
инал жгъанвай чар чуьнуьхун кIан хьана.
—Заз вири чида, Абдул...—Докторди ашпазди халатдик чуьнуьхнавай чар къачуна. — За ибур
дакIардай гадарун гуьзлемишиз са шумуд йиф тир. Алатай йиф эхиримжиди хьана. За
фикирнавай: «Я Катя амукьда, я адан бубади зи парталар гьа и мукьвара авур гьал гадарда. Зун
вири мусибатриз таб гуз гьазур хьана акъвазнавай кас я, Абдул.»
Катядин чар кIелна, Ефимов ахъа тир пенжердин мукьвал фена, фикирлу яз акъвазна. Ам и
легьзеда азарлу хьиз, ажуз, гъвечIи хьана аквазвай.
Ангье, Абдул, къавахар!..
Аквазва, доктор. Абуруз вун йикъа са шумуд рахъ килигзава...
Абур, дуст, зун атайла, са гъвечIи гадади, типIих авуна хъуьчIуьк кваз тухузвай цIамар тир. Гила
килиг, Абдул! Гьар сад са пагьливан хьиз чIехи жезва, арш диз, цавуз хкаж жезва!
. КIвалин рагъакIидай патахъ, куьчедин къерехдивай физвай циз мукьва Ефимовни адан къунши
Абдулкерима хейлин йисар инлай вилик, къад къавах тIвал акIурнай. Им докторди Ахцегьа
къаршиламишаи сифте гатфариз хьайи кар тир. Антон и къад къавахдиз са жергеда акъвазнавай
стхайриз хьиз, кIанивилелди килигзава. Адаз дагьвиярни урусар гьа и къудратлу къавахар хыяз,
гумрагьдиз са жергеда хьун кIан я.
Ингье, къавахри пакаман шагьвар галукьна, чпин пешер юзурна. Пенжердай кIвализ дагьдин
гъвечIи чарчардин «щиииш..» — ван атана. Гьа и легьзеда къавакрин кIвенкIвера рагъ акьуна.
Хейляц фикирлу хьайи докторди давамарна:
Заз зи уьмуьр, гьеле, герек ама, Абдул. Захъ язух хьанвай азарлуяр ава. Абур . дагъларин
тIарнавай ри кIер я... Зун гьабурун Iгьарайдиз фида. Зи муьгьуьббат ни.къедлай башламишна
гатфарин марф хьиз, дередин вири даIгълариз чкIурай!— доктордин ажузвал квахь на, ам
пагьливан хьиз акъвазна. — Эгер, Абдул, сада вавай Къашкъа духтур вучиз эвленмиш
жезвач?— ла гьана хабар кьуртIа, вуна гьихьтин жаваб гуда?
За, за... дактордал вичиз кутугай са кьил гьалт завач, — лугьуда.
Вахъ инанмиш жедач, дуст. Мукьвара зи яхцIур йис жезва. Эхиримжи умудни атIана.

За вуч лугьудатIани, валлагь чидач.
Заз чида, лагь хьи, чя доктор «Iани кас хьанач. Гьавиляй ам субай ама.
Инанмиш жедач. Ваз ваъ лугьудай дидени буба жедач, я кIандач лугьудай руш.
—АкI хьайила, вуна икI лагь: адахъ кIаниди авай. А руш доктордиз кьисмет хьанач. Масад
гъида.ч лагьана кьин кьунва.
РакIар гатана, кIвализ рекъвер кутIуннаваз, юкьван буй алай, юзунриз мукъаят, атIугъай ччин
алай са жегьил итим атана. Атай касди рекьвелай ягълух алудна, ам кIватIна жибинда хутуна, ири
шабалутдин ранг алай вилер, доктордин вилера атIумна, агъурагъур са шумуд кам къачуна вилик
атана.
Къазимегьамед я, доктор, Агъасиев я.. Ахцегьви, ,ви хуьруьнви я, стха... — урусдал умудлувал
квай гур ванщелди ракана, Къазимегьамед а доктордал гъил яргъи авуна.
Вун хвашгелди, Мамед—Ефимова ччин ачух на. — Гьа гила чир хьана.
— Сагърай, доктор.
— Вуна заз... пачагьдин са начальникдиз ихтибар ийизваии?! — Ччзина мили хъуьруьн аваз
Ефимова хабар кьуна.
— Ихтибар ийизвачиртIа, гуьгъуьна жасусни поли ция къекъведайла, и Мамед ви кIвализ
къведачир.
Доктор вучдатIа чизмачиз, мягьтел яз акъвазнаван Абдулжелилаз килигна.
Доктордин вилера вилер атIумна, Къазимегьамеда мили хъверна хьиз лагьана: ;
— Захъ Абдулжелилакай чуьнуьхдай затIни авач, доктор. Заз адан ирид бубаярни
кваз чида. Чи итим я.
— Захъ мае а мурад авач... Бес тIуьн?
Вири гьазур язва, доктор!—жаваб гана, Абдул желил Къазимегьамед чир хьана, кIвачел
акьалтна адав гъил вугана. — Багъишламиша, заз вун гьа гила чир хьана.
Зарар авач, стха... Доктор, исятда зи гуьгъуьниз атун мумкин я. Вуна са гьалатда зун хвена
кIанда. Амай эхтилатар ахпа ийида чна. Рекъвер кутIунна вай — «сарар тIазвай» са кас,
ви кушеткадал алаз хьурай... Иниз атай ччин кутIуннавайди гьиниз фена?— лагьана хабар
кьурди хьайитIа гьам къалурдайвал хьурай. Зун иниз атайди яргъалай садаз акунва.
Исятда. Абдул желил, тадиз Жават галаз хъша, а кас лап Мамедаз ухшар авайди я. — Вичизни
гьами ша чи кIвалин рак ахъади я.
Жават рекъвер ладу ягълухдал кутIуннаваз «рахадай чIалар» вири чирна кушеткадал
«ъаткурна.
ДакIардай рекьиз килигиз акъвазнавай Абдулжелила кьве къазахни чухва алай са лезги винел
атана, доктордин рикIинихъ акъвазнавайди хабар гана.
— Вун за атIа...
— Гьич фикирмир, заз ина чуьнуьх жедай виш тIеквен ава. АтIа коридордай зун, вазни жгъин
хъийидач.
Къазямегьамед а патал хьиз кьве кIвалин арада авай парталар хутIундай чкадиз. фена.
Рак гатана, ихтияр гудалди кьве къазах кIвализ атана, абуру доктордиз часть гана.
— Жанаби доктор, иниз атай рекъвер кутIуннавай кас гьиниз фена?—са къазахди хабар
кьуна.
— Ам санизни фенач, атIа патал алай кIвале ава. Сухва дарман цана са геренда ксурнава.
Адан тIвар, бубадин тIвар гьикI я?
Ша, хабар яхъ?
Докторди рак ахъайна Жават къалурна
Яда, ви тIвар вуж я?
Жават я. Уфуф!..
Бубад тIвар?
Савзихан я.
Къазахди вичин къуьнер чуькьвена, сивел кIвенкIна, са чарчиз вил вегьена ам къецел экъечIна,
чухва алай лезги итим галаз хтана.
Бухарадин чIулав бармак вилера ттуна, кичIёзкичIез камар къачуна, къурхулувал авай вилерай
а кас кушеткадаллай Жаватаз килигна.
Им туш. — Къазахриз гъил иляна ам тадиз къе цел экъечIна.
Утанмаз, хаин! — лагьана докторди ажугълу ванцелди. — Хайи хуьруьнви маса гузва...
Заз а алчах хъсандиз чир хьана, ам Панагь тир.
Заз адан чIехибур вири чир хьунилай гъейри,— лагьана
К/ьазимегьамеда
ажугълу яз, —
ам иниз ракъурнавайбурни чида, стха. Кфирдин хва элкъвена хтун мумкин я. Вири авайвал
амукьрай. Зунни зи чка дал хъфида.
Къазимегьамед цлакай куьрснавай пальтойринни шинелрин арада чуьнуьх хьана.
ЦIуд декьикьа алатна жеди. Хаин, къазахар галачиз доктордин кIвализ хтана. Ада и сефер
бармак мадни вилериз чIугуна, ччинни патал кьунва. Панагьазвич и кIвале авайбуруз чир хьун кIан
туш. Ингье, ам ванни дегишна хьиз рахана:
— Зи гъилевай кьвати, гимишдин кьвати амукьна. Квез акунани? — Панагь вилериз зварар гуз,
гьар патахъ килигна, дсжтордини Абдулжелила куьчедай фейи кицI кьван саймиш гавурди акуна,
ам элкъвена хъфена.
— За вичин дуван ,къе аквада! — Къазимегьамед столдихъ атана. — Ацукь, доктор!

Ахьтин тула кицIер заз гзаф акурди я. Зи геле къекъвез гъиле затIни гьат тийиз абурун ччан
акъатда. За, доктор, ви рикIин гафариз яб гана. Гьа икьтин къудратлу, мертьяметлу— халис
инсандин рикI авайвиляй, стха, ваз дагъвийри чпин рикIера чка ганва. — Къазимегьамеда
руьгьдин деринрин ван дуьзарна лагьана: «Заз зи уьмуьр, гьеле, герек ама... Захъ язух хьанвай
азарлуяр ава. Абур дагъ вийрин тIарнавай рикIер я... Зи муьгьуьббатни къедлай башламишна
гатфарин марф хьиз дередин вири дагълариз чукIурай...» — Ибур зурба революционердин
ялавлу гафар я, доктор!.. — Вуна чаз яб ганани?!
За квези яб гана, атIа йифиз Брусиловгзни... Ада вун хъфейдалай гуьгъуьниз, къунагълухда
авайбу руз лагьана: «Гьа идаз медицинадин службадин пол ковниквилин тIварни ганва. Хаталу
кас я, адаз ихтибар авуна завай руш гуз жедач. Къе авам дагъвийрик ка кахьнава, пакамахъ
дустагъдин ракIарай килигда...» Ибур доктор, тIимил кими яз," вири Брусилова лагьай гафар я.
Вак абуру тIубни кядач, доктор. Вахъай а чинеррин есирриз цIухъай кьван кичIе я. Ви далудихъ
къудратлу халкь гала. Ада гьа инлай ТемирканШура диз кьван цIиргъ дуьзарна, ччанарилайни гъил
къачу на вун хуьда! И кардал вуна зеррени шак мийир. Бру силов къе хъфена, амма цIийиз
атанвай начальник Мо лина ви гьакъиндай цIийи чар гъана. Ви винел мадии кIевиз гуьзчивал ая
лагьанва.
Брусилов хъфена?! — докторди ванцик дарихвал кваз хабар кьуна.
Эхь, доктор, ада бегьем са карван туькIуьрна вай. Кьве фаэтон, кьуд фаргъун, цIуд кас
балкIанрал лай яракьлу къазахри рекье твазвай. Вилик квай фаэ тонда вични паб,
гуыгъуьваллайда кьве руш авай. Абурукай сад шехьзавай. Заз чиз ам Катя тир.
Гьа икI, вири ваз акуна? — докторди перишан яз мад хабар кьуна.
— Эхь, доктор, акуна. Алатай йиф за рекьин къерехдал алай цIвелин ттарцин хилери
басмишнавай са кIанчIунал акъудна. Пакаман ярлаз галукьайла, зун балкIанрин кIвачерин,
фургъунрин чархарин, фаэтондик квай балкГанрин ярашугъ тир куркуррин ванери уяхна.
КилигайтIа, Брусилов, адан хзанар, тарашай эмени рекье ава, агъадал физва.
Докторди Къазимегьамедаз, аламатарни мажузатар гвай хкетрик квай: кIан хьайила вичивич
къалурдай, такIан вахтунда таквадай акьуллу кьуьзуь касдиз хьиз дикъетдалди яб гана.
Вун, Мамед, аламатдин кас я! Душман ви гуь гъуьна авайла, фендигарвална вун вичин
гуьгъуьна къекъвена, тушни?
ГьакI я, доктор. Абуру и йикъара къад кIвал ахтар мишна. Рекьерин вири уламар виливхвена.
Зун абурун геле къекъвеначиртIа, ана хьанвайди заз чидай. ХуьрйI захъ къекъведай йифиз, зун
Брусилован пенжердин, кIане чуьнуьх хьанай. Зун аквазвачир, амма заз абур хъсан аюваэвай. Са
йи.ф за зун маса гузвай хаиндия халудин къавал алай маркунихъ акъудна, са йифни абурун чпин
кIвалин вилик квай бустанда.
Бес ваз футIуьн ни гана?
Захъ ина камаллу, ччандилай гъил къачуна, чаз кIвалахзавай дустар ава, доктор. Абуру
къекъвераг дин парталар алаз атана, зун динжарна, кIани хаба рарни гана хъфена. Къе зун
оаламатда авайди абуруз виридаз чида.
Захъ галаз икI ачухдиз эхтилатдай ихтибардай себебар вахъ авач. Амма вуна, Мамед, зун
».мягьтел тунва. Им вуч лагьай чIал я?!
— Чавай гьар са подполыцикдивай, доктор, вавай кьван халкьдиз къуллугъиз хьайитIа — чун
еке бахтлу ксар тир. Халкьдин дердибала чидайди, адаз масанди чи кIеви дуст я! Чунни халкь
патал ччанар эцигиз гьазур ксар я. Халкьдин агъзурралди веледри чпин уьмуьрар ихтибарвал
авуна вал тапшурмишнаватIа, зани зи уьмуьр зеррени ян тагана вал ихтибар ийизва! Чна ваз
ихтибарни ийида, куьмекдизни эверзава.
— Буюр, дуст кас Мамед! Зун куь къуллугъдал акъвазнава! Заз куь крар бегенмиш я.
Сагърай, доктор! Вирида чIал, кар сад авурла, кьуьд катариз жеда, стха! Чи кьилел хкетрик
квай Жу малидин кьилел атай дуьшуьш къведач. Квез кIанда тIа, а хкет за ахъай ийин. Дуьз
лагьайтIа, ам ахъай дай чкани атанва. Кечмиш заманада, чи даIгълара ви чин тариф авурла ашкъи
тьавалу жедай, Жумали тIвар алай, вичин къуват къалурдай чка жгъин тийизвай пагьливан
хьаналда. Адаз кимел сада рикIивай яни зарафат яни чидач, амма лагьана:
Жумалидиз кIан хьаййтIа ингье, и къайи, атIу гъай, инсафсузвилелди ччилер вичин
муркIарин мен генада ттуна кьуивай кьуьд катарда.
Исятдилай Жумали сухулмиш хьана хуьруьз атанвай кьуьд чукур авунин кардик акатна кьван.
Ада да,гъларай цацар, кулар, цIамар гъана хуьруьн юкьвал алай майдандал кIватIда.
Жумалиди вичи вучзаватIа гьич садазни лугьудач.
Хуьруьн юкьваллай майдандал цIамаринни цацарин зурба,тая эцигайдалай гуьгъуьниз,
Жумалиди хуьруьнбуруз эвернэулагьаналда:
— Гьа исятдилай, жемятар, за чи хуьряй кьуьд катарзава! ИкI ада, пис аяз авай са нянриз
кулеринни цацарин таяIдиз цIай яна. Хуыруьн жейлин «Iвалеранй куычейра кузвай цIамIарин гьуьм
гьатна, гатуз кьиз чими хьана.
— Къедлай авихъ чинра мад кьуьд амач! Цацарни цIамар кана «уьтять льаиа. Аяэди яваш
яваш цIун куьз къвери авуна, ам лацу руьхъведиз элкъвена. Са арадилай, акъатай аяз гвай
дагъдин гарари чими руькъвер хуьруьз чукIурна, цIай хъувур чкадал жив цIранвай лишан туна
элячIна фена.
Хуьруьн жемятар фадлай чпин кIвалериз хъфена, хпен хамара, кавалрани кIуртара гьахьна
ксана, амма Жумали «кьуьд катнава» лугьуз кIвализ хъфенач.

Хабар нивай? Жемятдивай... килигайтIа, Жумалидикай хуьруьн майдандал чIагана кIарасдин
кьул хьтинди хьанва. Жемятрикай сада Жумали кучудна хтайла лагьаналда:
— Жумалиди вич иаталди кьуьд эбеди яз катарна. Адаз и дереда кьуьд амач, хуьруыгбур!..»
Вун хьтин, халкьдин ихтибарлу, халкьдиз гзаф кIени, машгьур итимар галачиз чи хъсан
«Гвалахар, чаз кГанивал кьиле фидач. ХалIКь галачирла, чун «кьуьд катар авур» Жумалидилайни
усал итимар я, доктор. Халкь галачирла, чун гьар сад санал дакьуда. Вун халкьдин хкетдин
гъавурда акьуна хьи?..
Эхь. Ада тежедай кар жеда лагьана, эхирда ви чивич беябурзавай ксар негь ийизва, Мамед.
Халкь дикай хкатна, адакай жуван фикирар чуьнуьхна, адаз яб тагана авур карди баркалла
гъидач. Им чаз фадлай чизвай гьакъикъат я.
Вун гьахъ я, доктор. Захъ ваз ийидай са минет ава.
Буюр, Мамед!
Вуна къе йифиз азарлудаз, ччанда тIал гьатдай дарманар це. Кфирдин хци вичивич вацIузни
цIуз ви гьидайвал жен герек. ТахьайтIа, Антон Никифорович, ам зи гуыъуьнай экъечIдач. Зун
ахкуна, полициядин гъиле вугунай а хаиндиз зурба Пул гунуг хиве кьунва.
Азарлудиз, Мамед, завай къаст ийиз жедач.
— Ам душман я, доктор!
Душмандинни дердиниз чун — докторар давадар ман авуниз мажбур я.
Душмандиз, доктор, давадарман авун а регьят вал гунуг зи рикIи кьабулзавач эхир?
— ЯтIа, Мамед, зи кьилив хквен тийидайвал авуниз за ихтияр гузва. Адан хъел зазни тIимил
авач.
Рази я! Гадайри ийидайди авурай. Абуруз ки цIин хцин хъел залайни гзаф авайди заз абуру
суыь бет авуна.
Гьа и кардин патахъай минет авун герек авайни?
Мааа карни ава, доктор. — Къазимегьамед фад лай адет хьанвайвал пенжерриз килигна,
рекIинихъ фена, ам ахъайна, кьил ттуна, къецел килигна хтана, кушкушдал рахана.
— Пачагь, ваз чиз, доктор, мад шумуд йисуз тахтунай кIвачер чIулар хьиз яргъи авуна, пехъи
кускафтардин вилерай чаз килигиз амукьда?
Вуна, Мамед, ваз чидай кар завай вучиз хабар кьазва? Лань хьи, пачагьдин эхирзаман
хьанва. Ваз гьа икI лугьуз кIан хьана, дуст, Хиве яхъ! Заз ам ме дицинадин полковниквилин тIвар
ганва. Зарафат ийи мир гьа!
Аферин, зи айгьам вуна кьатIна. Абур, и йикъара округдин «фу пайзавайбур» галаз
чуьхуьдайвал я, тушни?
Заз чинер чуьхуьн хъсан яз чида, Мамед.
Вун гьахъ я. Чинер чуьхуьн тавуртIа, инра абур саймиш тавун яз гьисабда, ахпа «ви кар»
политикадин еке начальникри чпи гьиле кьада.
— Захъ къунагълухъ ийидай мад са багьна ава: тIимил йикъарилай за чи округда къуллугь ийиз
цIуд йис жезва.
— Лап хъсан! Ви юбилей кьиле тухун тавунмаз зун санизни фидач. Адак чи пайни ква.
Абдулжелила вичин ашпазвилин гьунарар къалурна, багьа мугьмандин вилик атир алахьиз,
тIямлу хуьрекар эцигна хьиз лагьана:
— Им, пакаман са гьиллечрилле хьурай...
— Ам вуч лагьай чIал я, Абдулжелил стха!? Къа зимегьамед къарагъна, ашпаздин далудиз
капаш яна. — ТIуьнархъунар махарик квай: дуьньяда авай кьван няметар виря алай «ахъа
суфрадаллайбур» хьайитIани, абур кIвалин иесидин ччинин а чухе ил ив, рикIин жумартвилив
агакьдач, стха. Заз куь ччинар атIугъна, закай зегьле физваз аквазвайтIа, за и суфрадиз гьич вилни
ядачир. Дустунин кIвале исятда зун патал авай еке девлет адан ачух ччинни жумарт рикI я... Зун
квелай гзаф рази я, стхаяр!
XIVкьил
ЛАМРАЛ ТЕРСИНА АЛАЙДИ ВУЖ Я?
Пакаман а кьиляй Ахцегьрин хуьре туп ягъай хьиз, къариба са эхтилатди ван ттуна. Пелтуьйрин
мягьледин дишегьлияр «вуввввв! Вувввв!» — лугьуз гзаф мягьтел дуьшуьшдал расалмиш хьана.
Абуруз чпин мягьле куьтягь хьанвай чкадал кьил ттумунихъ авуна, ччиниз кьарни пIипIин какахьай
«мялгьям» ганваз, ламран далудал кутIуннавай са кас акуна. Ам паб яни, я тахьайтIа итим — чир
авун четин я. Кух галай чекмеяр алай еке кIвачери и кас эркек яз къалурзава. «Бейниван лам!
Инсанри хъуьруьнар туькIуьрдайлани вун кузва хьи...» — лагьана са дишегьлидай агь акъатна.
Ахпа ам цацар незвай ламран мукьув фена, адаз гьар са патахъай килигна. Малдин фитедай ктад
хьанвай епинал кIевиз кутIуннавай касдивай зеррени юзаз жезвачир. Адан далудал: «Кямир! И
гъуьлягъдин кIаник бомба ква!» — кхьенвай чар алкIурнава.
Де мусибат! Им кьенва жал?! — лагьана, агьил дишегьлидай гьарай акъатна.
Ччан вах, тадиз, зун кутIуннавай еб атIутI! — ламран далудал кутIуннавай касди азарлудаз
хае за йиф ванцелди минетна. Дишегьли мукьвал атай арада кьакьан яргъи ччин, еке япар алай
жегьил атана, ам вили рангунин гъвечIи вилер экъисна, вилик квай лам рал терсина кутIуннавай
касдиз килигна. Ада хейлин мягьтелвилер авуна, ахпа винел алай чар кIелна, кьулухъ
чукурна. Адаз дишегьлиди еб ахъайзавайди акуна гьарайна:
Кямир! Адан кIаник бомба ква гьа!
И ван галукьай дишегьли гъил хъуьчIуьк кутуна, тадиз кьулухъ катна.

Зи язух я, са рамаг аялар ава, вахар!.. Мад за вай зи ччандиз къаст ийиз жедач, — дишегьли
яргъаз хьана.
Зи кIаник квайди, тек са теллвкар я, вах... кичIе жемир, ччан вах, ахъая! — ламраллайда мад
минетна.
Лагьаначир лугьумир гьа, дидевах! Аналлай чарче ламрал кутIуннавайдан кIаник
бомба юза ла гьанва...
Пакаман и вахтунда хуьруьн куьчедик аялар квачир, амма са гъвечIи вахт алатна, абур махарик
квайвал: чIар кана гъайи хьиз, жерге хьана ламраллайди юкьва ттуна акьвазна. Абурукай сада, а
латал акъвазнавай балкйандикай тIветIвер кьуна, абур цацар незвай ламрак кутуна. Ламра алай
чкадал сифте кавхадал «кьуьл» авуна, ахпа ам ар ягъизягъиз багълар галайвал катна.
Нянриз тIуьнар вилик къввдалди Къазимегьамеда Ефимовавай хабар кьуна:
— Къе, доктор, ваз халкьди лугьудайвал: «Хамуна кьел ттунвай» азарлуда эверначни?
Звернач. Гадайри хаиндиз бегьем кар кьунвани? — Бегьем кар кьуна лугьузва.
Зал ихтибар .ийизвач жеди.
— Мумкин я, доктор... А кфирдин хциз халкь па тал алахъзавай кас аквадай вилер авайди
туш.
Рак гатана. Къвцел фена хтай Ефимова пIузаррикай хъверна.
— Хаиндин куьмекдиз ша лугьуз атанва. Физ кIанзавач.
Вач, доктор. — лагьана Къазимегьамеда мили хъверна. — Ваз минет хьуй, вуна а кфирдин
хциз та диз Бакудиз хъфин теклиф ая. Лагь хьи, ви гьал хата луди я, ваз хъсан дарманар гвай
докторар авай боль нищада къаткун кIанзава. Чаз авай затIни авач. Ана чна мад адан дуван
аквада.
Адаз вуч хьанватIа, чун килигин. Ахпа ийидай дини заз чида. — Доктор дарманар,
алатар авай сумка гъиликай куьрсна фена, амма тадиз хтана.
ГьикI хьа,на, доктор, вун акаквнани? — Къази мегьамеда хабар кьуна,
Адаз гадайри бегьем «тIуш гана». Вад виш ма нат харж тавунмаз оагъ хъижедай гьал туш...
Кыве пакван тIвал ханва, гьил акъатнава ва вилик пата
.тай сарар амач, пIузарар, ччин — беден вири вилини чIулав хьанва. За адаз: «Кьведпуд
йикъалди ваз бегьем куьмек тахьайтIа, кар чIур жеда.» — лагьана. Исятда адан мукьвабур
фаэтондин гуьгъуьниз фена.
Ахшам хийир, добрый вечер и... гость! — лагьа на Гьажимурада чухвадикай чуьнгуьр
хкудна. эвел вичин макьам яна, ахпа музыка галачиз дирибаш кьуьл авуна, ам кIвачер
кIаник кIватIна ацукьна.
Доктор, ви мугьман вуч кас я?
— Гьажимурад стха, ваз зун чир хьаначтIани?— Къазимегьамеда Квасадив гъил вугана.
Я даюс сев, вун яни?! Гьа гила, чайханадани хуьре авай эхтилатрин гьавурда зун акьуна!..
Вуч эхтилатар я, Гьажимурад?
— Лугьуда хьи, вичивич пулунихъ Бакудин хозяинриз мал хьиз маса ганвай хаин Панагь чи
гадайрин гьиле гьатна, гатана адан яргъивални гьяркьуьвал сад авунва, ахвайш!.. Заз, доктор, вун
адан кIвализ фена хтанва лагьана ван ;хьана. Адав вичин пай бегьем агакьиавани, тахьайтIа,
хкIанзамай затI, кар амани?
Адав, дуст Кваса, бегьем агакьнава.
ЯтIа, зун гадайрилай гзаф рази я! Исятда чи чайханада Панагьан «хамуниз тIвал
ягъун» рикIел хкана, екеIуьнар, хъунар жедайвал я. Иштягьни гуь гьуьлар ахъа ксар вири гьаниз
кIватI жеда... Буюр, куьнни ша!
Сагърай, Гьажи, чун къведач — Жаваб гана Ефимов хъуьрена. — Куь межлис гзаф
кефлу жедай ди заз чида. Ана къаравилийрин гьунарлувили ви чайханадин ччил
ацукьарда.
Ана жедайди шайтIандизни гьеле чидач, доктор, амма заз чида. — Гьажимурад рекIинилай
элкъвена хтана.
ТIимил амай рикIелай физ, вун, Къазимегьамед, пакамахъ Яргъарихъ «тек ттарал» атун
гадайрин мурад я.
— Къведа лагь. — Къазимегьамеда жаваб гана.
Ефимован кIвал и йикъара, «подполыцикри» чпин саламат маIкан яз кьуна хейлин крар авуна.
Доктор зегьметчийрин уьмуьр хъсанди хьун патал ччанни эцигиз гьазур тир кас вичин кIвале
хьунни, ада вичиз ихтибар авуни гзаф шад авуна. Ада аквазакваз вичик
цIийи къуват акатзавайди гьисс авуна. И йикъара доктордиз революционердин ялавлу рикIин
къастарикай хабар хьана. Адаз сифте яз халкьдин кьисмет, адаз кIани хуш патахъ тухуз
алахънавай касдин куьтягь тежедай къуват, аламат жедай алакьунар акуна. «Вун, доктор, зурба
революционер я, вуна куьгьнеди кIвачерик гадарна, цIийиди, умудлуди, экуьди, зегьметчи
дагъвийрин уьмуьр патал хъсанди, масанди вилик тухузва, абур вуна хуьзва...» — лугьуз
Къазимегьамеда авур эхтилат рикIел хкана.
Яргъарихъ, къалин валарин кIапIалда са шумуд касди Къазимегьамед гуьзлемишзав.а. Абурук
мукъаят Нисред, камаллу Селимхан ва Алимирзе ква. Араара КIеледин кIамун дереда «дантъ...
хххх!..» — ванцелди тфенгар ягъизвай ванер къвезва. И ванер солдатри лишанар ягьизвайла
нйизвайбур я. Абур пакамахъ «ъеледай фена, гила элкъвена хъфин лазим я.
Югъ нисинилай алатна. Дереда къайи гар къекъвез башламишна. Рубашкадин къуьнерайни

далуйрай «кьел экъечIиз» солдатар са шумуд кIеретI хьана КIеледин кIамай агъадал — къеле
галайвал хъфена. Абурукай са шумуд, багъларай агъадал эвичIна.
Ингье, цIвелин кьилер бегьем рехи хьанвай, расу чIарарин, лацу якIарин, хци, амма галатнавай
вилерай килигзавай, тек са спелрал тафаватлу тир, кьветхверар хьиз садсадаз ухшамиш кьве
солдат пIинидин ттарарин куллухда ацукьна.
Гъилер кьуна гьалагьвал хабар кьурдалай гуьгъуьниз Къазимегьамеда спелар галай солдатдин
къуьнел гъил эцигна хабар кьуна:
Солдатрин рикIера вуч ава, Павел?
Пачагьдин эхирзаман хьана, чеб солдатвилин викIиникай хкатун ава. Солдатар вири
санал кIватI хьана, суьгьбетар ийидайла, терстерс килигна «чи кIикI! чикIик!» лагьана
гьарайдай унтер офицерар ни исятда чя патал атанва. Абуруз чун кIаватI хьан ваз акурла, гила
хъел къвезмач. Анжах: «ЧIехи офи церриз акун тавурай гьа!..» — лугьуз милиз хъуьрена
элячIзава... Вуч хабар ава эхир? Мус чун азад жеда, дуст?..
А югъ лап мукьвал ХБанва. — Жава>б гана Къа зимегьамеда фикирлу яз. — Куь кIвалерай
вуч хаба рар ава.
Зи кIвале авайди са агъузар я?. — Рахаз баш ламишна куьруь оп ел ар галай муь:куь
солдатди. — Диде кечмиш хьана. Хзанрал каш акьалтнава. Чи гу бернияда аматIани чидач.
«Са патахъ тифейтIа чун вири рекьида» лагьана зи папа чар кхьенвай. Отпуска ганач...
Зи кIвалин агывалатни писди я, — лагьана Па вела. — дидени буба кьуьзуь я. Паб аялар галаз
ажуз хьанва. Хозяйство барбатI хьана физва...
— За куьн ахъа жедатIа килигда, дустар...
АкI хьанайтIа, вуна дуст Мамед, чи ад эвлед дал ччан аламай кьван рикIелай тефидай
гьуьрмет авун жедай!..
Куьне, дустар, заз еке гьуьрмет авуна: солдат рик гьахъ гаф акакьарна, абурукай дагъвийрин
дустар авунва. Чна куь гьуьрметни рикIелай ракъурдач!
Инсан малум хьайиди хабар гана, солдатар хъфена.
Гьа и юкъуз Къазимегьамеда мад са шумуд солдатдихъ галаз суыьбет авуна. Ахпа аданни
доктордин арада ихьтин суигьбет кьиле фена:
— Къеледай мад са шумуд солдат ахъай авунин серенжемар акуна кIанда, доктор.
— Гъавурда гьатна. Башуьсте, Мамед стха! Къазимегьамед рекье хутуна хтай докторди
вичин
ашпаз Абдулжелилаз икI лагьана:
Зи рикIикай, къуватдин булах хьана, Абдул. Ада зак цIийи ва къудратлу лувар кутунва!
Къазимегьамед дагъларай Баку галайвал хъфена.
— Буюр, духтур, ша, чна къе чи пата эцигнавай бу лахар ахъайзава... — лагьаиа са пакамахъ
Ефимован кIвализ гьяркьуь кашканар алай, амма мукъаят ериш, хци, рагъул вилер авай, къумрал
якIарин, хуьре тIвар ван авай устIар Абас атана.
Баркалла, Абас буба! — лагьана Ефимов лезги чIалал рахана, кГвализ атай устIар
къужахламишна, адаз ацукьдай чка къалурна. — И сефер булахар эциI из кIватI авур пул
фекьииривай нез хьанач. Вун сагърай! Вуна и пулар лазим чкадиз харж авуна. Гила, буба, чи
жемят пара хаталу шарарин азардикай хуьз жеда. «Руфун тазва, сивел яд къвезва, кьил
элкъвезва...» —
лугьуз ччандикай бизар хьанвай азарлуяр тIимил жеда, буба!
— Ччан хва, ваз баркалла! Михьи, къайи, дадлу булахдин яд хуьруьз атанва лугьуз вун залайни
шад хьанва... Ви хъоанвал, ви къуллугъ чи халкьди рикIелай ракъурдач, ХIва!
Гьажимурадаз вацIун къуза пата булахриз яд атунин гьуьрметдай еке тIуьнарни хъунар
жедайдакай элбаэл хабар хьана, ам вичин нубатдин къаравили гваз, булахрал гзаф алахъайди
доктор тирди чиз, анан кьилив атана.
Абас халу, заз яб це! — лагьана Гьажимурада, гъилер эчIе акIурна столдихъ ацукьна,
суьгьбет баш ламишна. — Исятда чи чайханада вакай суьгьбет кьи ле фена. Дуьнья акунвай, адан
къадир авай, няметрин къимет чидай, кIвал, фу, гьуьрмет, къанажагъ авай са бубади лагьана:
«Зи стха Абаса вичиз еке гуьмбет эцигна. Михьи, къайи, гьамга хьиз элциф яд кIвализ
атайла, дидейрини бубайри, балайрини хутулри Аба сал ччан аламайла: «Ви са йикъакай
агъзур йис хьуй, буба!» Кьейидалай гуьгъуьниз: «Ваз виш агъзур се ферда регьмет хьуй,
ччан буба!» — лугьуда...
За, Абас халу, зи бубадин келимайриз дериндай фикир гана. Дугъриданни михьи булах
жемятдин сагъвал я!
Ччан хва, Гьажимурад, вуна чи духтурдиз баркалла лагь, гьам я и булахрин
кьил кьуна кар вилик тухудайди... вуна халкьдиз баркалла лагь!.. Зунни жуван
халкьдин ччан алай, адан хайибурухъ галай оа нефес я...
Булахриз яд яна. Кар халкьдинди, доктор Ефимованди, устIардинди тиртIани, инал пачатъдин
векил тир, яцIу кIатI хьтин руфун алай, еке хъуькъвер куьренавай, ядай жунгавдин вилер авай
полициядин, полковник Молинав еке дамах гваз атсъвазнавай.
Ада жемятдин юкьвал экъечIна, вири генгвилер, регьягвилер, секинвилер, динжвилер
цавараллай аллагьдини ччилераллай адан кьилин векил тир пачагьди гузвайди тестикь авуна.
Инал Молин ччанда ял ттуна, гьар патахъ элкъвез хейлин рахана.
— Жемятар, акъваз! — лагьана Гьажимурада деведин винелай гьарайна, ам базардин

майдандин юкьвал гьална, кIвачел хкаж хьана. — Халкьдин мисалди лугьузва: «Цадайла—авач,
гуьдайла квач, амма не лай ла, кьвед сиве твадай, пуд хъуьчIуьк кьадайГIурни авай дуьнья
я им...»
Дамахлувилелди кьил цава кьунвай деведин цIарцIар гузвай ири вилериз килигна, вичивич адан
винел дуьзар хъувуна, Гьажямурада давамарна:
— Чи играми духтурди булахрин сифте эхтилат авуна, ам эхирдал давамарна. Сифтени сифте
пул эщигна, сифтени сифте ччялиз ппер яна, сифте гунг турдини духтур я. Чи намуслу жемятди
адан фикирдиз къуват гана, пул эцигна, зегьмет чIугуна, чи гьунарлу устIарри, кьиле Абас буба
аваз булахар туькIуьрна... За устIарриз баркалла лугьузва! Тавакъуйда, гьабурун гьуьрметдай
бармакар цавуз гадара!
Жемятри: «Дуьз я! Гьахъ я!» — лагьана вирида «гьурра!» ванцелди чпин бармакар са шумуд
сеферда цавуз гадариз, кьун хъувуна.
Деведаллай Гьажимурада вичип бармак цавуз вегьена, ам кьаз_ тахьана хкадарна.
ХУкьил
КЪЕЛЕДИН ЭХИРИМЖИ ЮГЪ
Йисар алатна. Абуру Самур ващIун дереда анжах авамвал, кесибвал дерин авуна. Дагъларинни
аранрин рекьера дидедиз жез, гьарна рекьиз лезгийрин уьмуьрар фена. Карвансарайра, рекьера,
цIун къерехрив ччанарикай жаздан хьанвай дагъвийри, вилерал накъвар алаз агьузардин
манияр лугьузва:
Ччил кIевида, цав кьакьан я... Фу балкIандал чун пияда... Первердигар, гьиниз фида, Уьмуьр
яниим дуьньяда?!
Ччан авайда ччан гайила Садрах кьванни тух хьанач хьи... Къазанмишиз вири гахце, Чи
хапIадик чIух хьанач хьи...
Завал я хьи ихьтин уьмуьр, Кана жигер дердерин цIу. Зи фу незван душман серкер Хиревай
IваIК (кьван я яцIу...
Ефимова и йисара вичивич бегьем дегишарна. Адан миливал гваз гьамиша ачух ччин, гила
хейлян атугънава. Вилерин къерехрив хушракандин чилер хьиз, шуьткьверар акъвазнава. Абуру
япарин дибралии чпин нахишар чIугунва. Ефимован ериш виликан хьиз агъайниди, секинди яз
амач. Адак къалабулуж, гьерекат акатнава. Ял ягъун, хъсан тIуьнар, дустар алай межлисар
доктордиз са акьван кIанзамач.
ТIебиатдин гуьзел шикилри гьейран ийиз хьайи вилер, исятда ракъинин нурар хьиз, яргьариз
дуьзмишнава. А вилериз яргъал, амма экуь мензилар акаазва. Докторди а экуь мензилдик
акакьарун патал гьерекат къачунва.
Солдатар, офицерар, иллаки, къазахар, нуькверар акурла, Ефимован ччанди ажугълувилин
цIайкьазва. Ада тек са гьяддин юкъуз, гьамни округдин кьиле авайбуру эвер авуртIа, вичин одер,
хъипи цIарцIар гузвай седефар алай, полковникдин мундир алукIзава. ТахьайтIа, гьамиша чухва,
женгерин бармак, кух галай чекмеяр алаз хьун дактордиз адет хьанва.
Къе гьяддин югъ я. Къеледин килиса кисзавач. Ада дере мад зенгерин ванерив ацIурнава. Мад
дагъвийрин иви чIурзава.
Ефимова ччуру ттвана. Ам са геренда, мукьва кьит хьайи, амма къе къецеллай аяз катарна
дередиз гьахьнавай ракъиник экъечIна, адан чими нурар ччина аваз айвандаллай чарпайдал
ацукьна. Докторди, Къазимегьамедаз кхьена кIани чарчин метлеб рикIел гъана: «...Ви тIалабунар
вири кьиле тухвана. Чна мад са кIеретI солдатар къеледай ахкъудна, кIвалериз рахкурнава.
Солдатринни Ахцегьрин жемятдин алакъаяр къвердавай хъсан жезва... Чи гадаяр вири саламат я.
Чна сабурсузвилелди цIийи хабарар, метлеблу юзунар гуьзлемишзава...» И метлебдин чар кхьин
къарардиз къачуна, доктор къарагъзавайла, инал сад садалай вилик аIкатиз, чукурна хьиз,
Алванан гадани руш атана.
— Антон халу, ччан халу! — лагьана турп хьиз, ацIай, лащу якIарин гуьзел гадади. Ада чеб
атана акурла, цуквал ацукьна, къужах ахъайна акъвазаи доктордин гардан кьуна, адан хъуыкъвез
теменар гана. ?
— Ччан Вадим! Масан бала! — доктордини гада дин кьакьан, экуь пелез теменар гана.
Гададиз Ефимован къужахдай эвичIиз кIанзавачир, амма атана акакьнавай гуьзел, при вилер
авай гъвечIи руша кьал «ъачуна:
Зи нубат! Зи нубат! — Руша вичин стхадин лацу кIурт кьуна ялна. Ам докторди ччилел
эцигна. Руш гадар хьана доктордин къулахда гьатна.
Пуд темен! Пуд темен! Сад иниз! Сад иниз! Садни иниз! — Руша кумазкумаз
Ефимован пелез, хъуькъвез, ахпа кIуфуз теменар гана. Руш къужахдай эвичIнач. Докторди ам
къуьнел хкажна. Аялар хъсан. алукIна, гатфарин щуьквер хьиз, безетмиш я. Абурухъ садалай
сад вилик акатиз ахъайдай суьгьбетар ава. Амма и арада «ьведни кисна: к I уф ал
баIХтаварвилин хъвер алаз, айвандал диде Алван, буба Жават атана. Докторди рак ахъайна,
чIехибуруз кIвализ фида.й рехъ къалурна.
Ччан Якъут, ччан Якъут! — докторди рушан пелез,теменар гана, ам тахтунал эцигна.
— Чун къе, стха, фад атана, — лагьана Алвана вилик ювай багълама столдал эцигна. Геж
хьайила, стха, вун кIваляй гьатзавач...
Хъсан хьана, Алван вах! Зун шад я, шад я! ШартI ихьтинди я: куьн няналди чи кIвале
амукьда. Зунни гьич санизни фидач!
Лап хъсан! — Алвана жаваб гана.

— Зунни рази я! — Жаватани шадвилер авуна. Бакудай сифте хтайла, Жаватаз
алишверишдал
машгъул хьун кIан хьана. Вучиз лагьайтIа Ахцегьа алишверишчивилин пашедиз еке къимет
гузва. Ахцегьри алишвериш «(Квапийрин аллагь» яз гьисабнава. Ччилик тIимил кьван пай квай
Жаватаз гьа идалай маса кеспи акунач. Туымвен кирида кьуна. Ингье, Жават затIар къачуз маоа
гунал машгъул хьана. Варцар алатна. Хийир гуьзлемишзавай Жаватаз зарар жез хьана. Гъил ачух
рабочий итимдиз, чарасуз затI къачуз вичин кьилив атанвай лежбер, гъуьрчехъан, рабочий акуна.
Къара «епекар гъилерай гъилериз вигьиз, рикIер дар хьанвай зегьметчийрал алай гуж акурла,
Жаватавай абур садни элкъуьриз хьанач. Багьа къачунвай затIар, муьштериди вичи эцитай
къиметдай гана. Эхир Жаватлтуьквен кIеви авуниз маж<бур хьана. Доктордин меслятдиз килигна,
ам са дерзичидин шакIуртвкле акъиазна, вичиз и кеспи чирна, исятда хуьре тIварнвая авай
дерзичи устI ар я.
Жават Ахцегьрин виликкьилик квай рабочийринни лежберрин ччандилай гъил къачуна
пачагьдин аксина жен г чIугвазвай революционеррин арада авай хатасуз са муьгъвни я. И кардал
ада еке уьзуьагъвал ийизва. Революционерри парчадин юкьва аваз халкьдин арада чукIурна кIани
прокламацияр Жаватан туьквенда тазва. Абур ихтибарлу, кIелкхьин чидай итимрив вугузва,
абуруни коммунистический идеяяр квай чарар къеледа, яргъал дагълара чукIурзаиза.
Къе Жаватан хзанди,. адет зцигнавайвал Ефимова н кIвале "югъ акъудда. Ихьтин югъ,
дактордин ял ягъизвай гьяддин югъ я.
— ТIач, Антон стал! Ви дуст а тана! — Алвана багъламадикай кузвай къажгъан хкудна, ам
Абдулжелилав вугана. — Имни ваз кIени атирлу ттум... — Алвана ругунвай кьурай гьерен ттумунии
патар къалара эцигна. Имни зи гъилин дуьдгъвер.
Сад хьанвай хзандин и межлис 1917 лагьай йисан мдртдин сифте йикъара кьиле фена.
Ефимова: «Гьажимурад а.къатнач, ана тьикI хьанатIа?» — лугьуз фикир пйизвай арада, Кваса
атана. Ада, ччанда еке шадвал аваз виридаз икрам авуна, лагьана:
Стааяр! Алван свае! Куь кIуфарилай хъуьруьн, рикIерай уьмуьрдин нур жими тахьур.ай!
Куьн бахтлу хьурай! Зав са хабар гва, квекай чуьнуьхдай затI за;хъ авач, я жедач.. Жумла
ж.агьан шагьид я! Ахцегьиз Къазкмегьамед хтанва лугьуз хуьре хабар ава. Ада хуьре
яшинда ван тахьай хьтин, вири уьмуьрда вич хьтин эрзиман мурад тир гзаф шад хабар
дагъ ларик акакьарнава...
Ам вуч хабIар я, Гьажимурад стха?! — Жават кIвачел акьалтна, ам Квасадин мукьув
атана, цуквал ацукьна, вилер алахьна яб гуз акъвазна.
Заз Антон стхади гаф вугурай.
Ваз вуч гаф вугун кIанзава, Гьажи? — Ефимо в а хабар кьуна.
Вун чи хуьряй хъфидач лагьана гаф це!
Зун Ахщегьай рекьидалдини хъфидачI Им за ваз, Гьажи, мад са сеферда хълагьин...
Николай пачагь тахтунилай гадаруртIани хъфи дач?
— Эхь, Николай барбатI хьайитIани хъфидач. Гьажимурада Ефимов къужахламишна,
уьмуьрда
сифте яз вичин вилераллай шадвилин накъвар дустариз къ ал урна.
Пачагь тахтунилай гадарнава, доктор!.. Ам же гьеннемдиз гадар авурай, амма вун
;хъфимир гьа!.. Зун халкьди мад ви кьилив ракъурнавай векил я, чна, жемятди ваз дуллухни гуда,
ччанрикIни лугьуда, док тор! Хъфимир гьа...
Башуьсте, Гьажи стха!
АкI хьайила, чна са гъвечIи дем кьиле тухуда.— . Гьажимурада пуд къапуна чехир цана. —
Пачагьдин кIурар цавал хьунин гьезретдай! Гьурррррр! — кIевиз гьарайна Гьажимурада тадиз
сивел «апаш эциг хъуву на, ам ракIара кьил ттуна гьар патахъ килигна.
.—> Властьгьидан гъиле ава, Гьажи! — докторди Кваса ахтармцшун мурад яз хабар кьуна.
— Ам гила вун а округдин начальникдивай чир ая! — Гьажимурад катна хъфизIвайла,
докторди акъва зарна.
. — И хабар халкьдин сивера Iгьатнава?
— Эхь, вири хуьре эзберзава, амма кичIела винел акъудзавач, киснава...
— Гьахъ хабар я. Серее хьана!
Ви зар алай квакьан чинер гьайиф, доктор... Вуна абур чуьнуьхни авунач.
Хъсан хьана, Гьажи, хъсан хьана. За абур къуь нерал алаз халкьдиз къалур тавунани
хъсан хьана. Абур чна къе, дуаанханадиз гадар хъийида...
Ваъ, ваъ, амукьрай, доктор. Чна абур пагьли вандин кIаник къугъунардай квасадиз
гуда. Ада чаз са гьамбар къаравилияр ийида.
Ефимоваз пачагь тахтунилай гадаруяикай са шумуд югъ инлай вилик хабар авай. Адаз округдин
начальникди гзаф чинеба хабар яз малумнай. Са вад югъ алатна жеди, къеледа авай солдатар
кIеретIкIеретI фургъунар, яракьар, дяведин суьрсетар гваз ракьун рехъ галайвал хъфена. Абурухъ
галаз вири офи
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церарни хъфена. Къеледа анжах пудкъад солдатни, са офицер, кьуьзуь кешиш амукьна.
И йикъара Ахцегьа кимерал, чайгаанайра, межлисра инсанрив «сирлу хабар» гва. Вирини

кушкушдал рахазва. Кесиб куьсуьбри: рабочийри, лежберри, устIарри эхтилат ийидайла члин
ччинрай умудлувал, уьзуьагъвал, шадвал малумарзава. Амма девлетлуяр перишан я. Абур ясди
кьуна ийидайдини тийидайди чин тийиз серсер хьанва. Девлетлу алишверишчийри чпин туьквенар
хейлин йикъара ахъайнач. Абурукай, гьеле са шумуд кас округдин начальникдии кьилив фена.
Чпин япарихъ галукьзавай агъур ванер дуьзгуьнбур яни, тушки хабар кьуниз абур мажбур авуна.
Пачагьдин векил алишверишчийри гайи хаюарди къарсурна: Ада: «Са ккуьнихъни инанмиш
жемир!» — лагьана зурни гьайбат ччанда аваз жаваб гана, дарих хьанвай девлетлуяр «жемят
киаарун герек я!» лугьудай фикирар гваз хуьруьз рахкурна.
Пуд югъ Ахцегьа хьана, Къазимегьамед Бакудиз хъфена. Ада округда авай коммунистар вилик
акъвазнавай везифайрин гъавурдик кутуна.
— Власть исятда, дустар, — ЛIагьана Къазимегьамеда Гьажимурадан чайханада, вичиз чин
тийидай кас амачир са а рада, — буржуазиядин гъиле ава. Чи партияди, рабочийри, лежберри
власть чпин гъиле — пролетариатдин гъиле къахчунин везифа эцигнава. Куьне, гьар са гокъуз куь
женгчивал артух ая! Вахтунин гьукуматдин сережемар ина чIур ая, адав халкьдив гумай гьайванар
къакъудиз тамир. Налогар гун тавурай. Югъдини йифдини халкь чи: коммунистрин идеяйрин
гъавурда ттур, — ам чи патав атун, куь зурба гьунарлувал жеда. Къеледа амай солдатар саки вири
лежберарни рабочияр я. Абур вири чи революциядин терефдарар я. Абурухъ галаз алаъа мягькем
ая. Де куьн сагърай! Зун мад сефер иниз вири власть рабочийринни лежберрин гъиле гьатайла
хкведа! АкI жедайдахъ зун ша.ксуз инанмиш я!
Къазимегьамед и сефердани дагъларай яна Бакудиз хъфена.
Гатфар акъатна. Гьеле Ахцегьрин жемятдивай: пачагь тахтунай вегьенва, лугьудай келимаяр
ачухдиз сивяй акъудиз хьанвач.
Ахцегьрин коммунистри: Гъасманов Алимирзеди, Магыарамов Нисреда, Гьажиев
Къазимегьамеда ва масабуру хуьруьн жемятдин арада кIвалах тухвана, къеледа амай солдатрихъ
галаз гуьруьшмиш хьун, ахпа санал пачагь тахтунай вигьинин шадвилер авун тешкилна.
Февралдилай июлдал кьван, и варцара Ахцегьа далдамдинни зуьрнедин ван акъудун гза>ф
хаталу тир. Гьи васди зуьрнеярни далдам алай мехъер, межлис авунайтIа, а касни устIарар
Николаян яс чIугвазвай къазахри, хажалатди пехъи авунвай пачагьдин лукГари — реакционерри
яна рекьидай.
Алатай йифиз округдин начальник, къеледа амай офицер, паталай атанвай къазахар галаз
катна. Къе паIкамакъ Ахцегьа власть варлуйри кьуна. Абуру «Милли комитет» тешкилна, вири
везифайрал чпичеб тайин авуна. Комитетдин кьилё, акьалтIай реакционерар, Панагь эцигна. Чеб
хъфизвайди лагьана, Ахцегьа амай пачагьдин эхиримжи векилри алатай йифиз власть гъиле кьуна
кIани итимрал тIвар эцигна. Абурун кьиле Панагь авай. Начальникди вич элкъвена хкведалди, инра
пачагьдин интересар кIевелай хуьн тапшурмишна. Ада къеледин эмени, девлет, дуванханадин
эмени вилерин нинияр хьиз хуьн истемишна. Ахцегьрин акыалтIай реакционеррин кIеретI
къизмишарна хьиз, пачагьдин лукI Молина вичин эхиримл<и гафар ажугълувилелди,
дертлувилелди, бамишнавай ванцелди лагьана:
— Варавар власть къекъвераIгрин — рабочийрин, лежберрин гъиле, хиялрикай кеф хкудиз,
чуьллера гьатнавай будалаяр тир болыневикрин гъиле гьат тавурай! Гьабурун гъиле твамир!
Ажизвал авуртIа, куь эхир заман я!..
Гатун югъ тарифлуди яз ахъа хьана. Рагъ хейлин хкаж хьана. Амма къе касни хуьряй къецел
ЭIКъечIзавач. Жемят къеле аквадай рекьерал, къаварал, тепейрал (к1ват1 хьанва. Къеледин
ракьун къапуяр ахъа хьана, инай еке са кIеретI солдатар экъечIна, абур музыка ягъизягъиз
Ахцегьрин хуьруьхъ рекье гьатна. И легьзеДа, Ащегьри куьнуьди хьиз ван къачуна.
Базардин майдандилай, жуьмя мискIиндин виликай далдамринни зуьрнейрин ванер хкаж
хьана. Хуьруьн халкь базардин майдандилай къеле галайвал юзана. Иагье, КI ел един кIамун сиве
Ахцегьрин жемятни къеледа амай солдатар дуьшуьш хьана. Чужваяр, кьакьан бармакар,
валчагъар, шаламар алай дагъвияр, рагъул, къацу рубашкаяр, яру равар галай шапкаяр алай
солдатрик какахьна. Са хейлин вахтунда Ахцегь ващIун дере «Гьуррра!, Гьурра! Гьурра!» — лугьуз
солдатринни дагьвийрин шад ва гурлу ванери ацIурна. Бармакарни шапкаяр какахьна, абур цавуз
акъатиз ччилел ахватна. Инал: «Зулумкар пачагь тахтунилай гадарай къудратлу халквдиз
баркалла! Я!шамишрай азадвал! Яшамишрай зегьметчийрин садвал!..» — лугьудай лозунгар гваз
большевикар экъечIна, Солдатри чпив гвай жIалач фар аялриз, къекъверагриз пайна. ВацIун кьере
дагьвийрихъ лалаз гележегда дуствал хуьнин суьгыбетар авуна, саса пIапIрусар чIугуна.
Реакционерри икьван чими, икьван истеклу — дуствилин гуьруыимиш хьун тьич
гуьзлемишнавачир. Абуру солдатринни Ахцегьрин арада итимIар кьейи эхиримжи дяве хьун
IГ.уьзлемишзавай: Гьавиляй абуру и гуьруьшмиш .хьуна иштирак авунач. Къеледа амай солдатар
виликан лежберарни рабочияр тирди чир хьайи Панагъа ва адан гъилкбанри тади гьалда,
«Пачагьдин эмени хуьнин» серенжемар акуна. Абуру гьа и юкъуз экъечIна хъфей солдатрин
чкадал къеледин эмеии хьун патал чпии итимар — яракьлу къаравулар ракъурна.
Дагъвиярни урусар стхаяр хьиз садсадан къужахдиз гадар жезвай гьал акурла, къеледилай
хквезвай доктор Антон Ефимова еичин дустариз лагьана:
— Чи гележег зкуьди я! Къенлай анихъ, дустар, гьа икI сихайри хьиз, садасадаз гьуьрмет ийиз
л<еда, халкьарин арада дуствал мягыкем жеда.
«Дуьнья, дуьнья! Вучиз вун зи уьмуьрдин а кьилелай гьа ихьтинди... къе заз аквадайди хьанач,
залум!— лагьана фикирна доктор рекье гьатна.,— За ваз халис иноанрин дуьнья лугьудай хьи!..

Вучиз вун заз чи уьмуьрдин ялав хкадардайла аквазва?! За ви цуькверин атир дадмишда, гьайиф,
гьайиф, ви емишар аквадач... Агь, агь! Заз вун бегьем аквадач. Амма ви накьвадал къведай
инсанриз белки зун акван... дагъвийрин чпин рекьера экв авур касдин тЬвар къванерал атIудай
адет ава. Са къванцел: «Кьашкьа духтурди чун яман балайрикай хвена...» — лагьана кхьида. Гьа и
гафар ваз, Антон, ирид, уьмуьрдилай багьа я, валлагь багьа я!..»
ХУIкьил ВЕКИЛАР ШЕЙХ ГАЛАЧИЗ ХЪФЕНА
И патфариз Панагь чир хъижезмачир. Адан гъиле ихтиярар гьатнава. Ам Ахцегь а тешкил
хьанвай «Милли комитетда» девлетлуйрин ввкил я. Ада гьамиша вичин суеарин парталар алукIна,
ччанда хейлин суйни гвайбат авайди къалурзава. Араара ам вичин рехи пенжакдал алай цIарцIар
гузвай дуьгмейриз, кIвачераллай лак янавай тумаждикай цванвай туфлийриз килигиз, спелрин
кIаникай сивел тIуб эцигиз, астааста къекъвезвай. Юрист и йикъара хейлин уьткем хьунилай
гъейри, гзаф ягьсузни хьанва.
Са пакамахъ1 дакIардин вилик акъказна, анай куьчедиз килигайла, Панагьаз чIугуна вичин
кьилив, канциляриядиз къвезвай Ефимов акуна. «Вун зи кьилив къведайди заз фадлай чидай, за
ваз вучдатIа аку, Антон!»—фикирна Панагь атIугъна столдихъ ацукьна.
— Гила жуван дуллух, — доктор, Кваса Гьажимурадавай къачу ...— кIуфук ягьанатдин хъуьруьн
кваз Панагь кабинетдиз атай Ефимоваз килигна. — Завай затI кIан жемир, я ина ваз авай са
метягьни авач.
— Вал вуч гуж ала, Панагь! — доктордини ягьанат кваз хъуьруьнарна. — Гьеле, лет вилик <атун
тавунвай къузгъунривай вуч къакъудда эхир?! Исятда куьн лезги халIКЬДин мисалдик квай:
«ЭкъечI тавунвай явшандин дибда, гьеле хун тавунвай шапIаяр я». Куьвласть гьим я? Куьн гьидан
векилар я?
Чун вахтунин гьукуматдин итимар яз ама. ЧидачтIа, доктор, чир хьухь. Чна хуьре авай
лагълагъриз яб гудач. Власть (гьим жедатIа ва гьибурунди жедатIа, иншаллагь, квез аквада,
жанаби доктор. Анжах ччиликай хкатнамазни цав кьаз гьазур тир большевикрив чна ам вугудач
хьи, вугудач! Им якъин кар я!
— Заз квевай кIанзавай я къуллугъ, фу, я ретьим лувал — куьмек авач, жанаби Панагь, —
доктор мад зарафатзавай ванцелди рахана. — Заз чида, кIватIза вайди куь нефе ацIана
къерехдиз акъатдай кьванди туш. Эгер власть квев гватIа, атIа карвансарайрин
рикIинрихъ, базардин къерехрив гьарай акьалтна, гишила рекьизвай етимринни
къекъверагрин къайгъу чIугу.
— Абурун къайгъу дуьньядик лаш ктаднавай большевикри чIугурай! — Панагь хъел кв>аз
рахана. — Халкь къарагыарнавайбур гьабур я, виридан къайгъуни чIугурай. Жемятриз каш
гъайибур, дяведик цIай кутазвайбур вужар ятIа чир жеда. Ахпа халкьди большевикриз »вуч
ийидатIа за кьатIуда...
Садвад дввлетлуни, садвад абурун ттумар гьич са важгундани я жемят, я халкь туш, жаняби
юрист. Халкь большевикрихъ инанмиш я, ингье, абурун гуь гъуьнаваз фена халкьди буржуйрин
эхирзаман авуна. Им гьакъикъат я! Халкьди большевикар кьиле аваз чпин уьмуьрни
туькIуьрда. Пачагь тахтунилай гадар на власть къе халкьдин хийирдикай катзавайбурув
таз большевикар дели туш...
Къекъверапар* тир., рабочийривайни лежберривай Россияда агъавал жедани? Абурувай
властдин кьиле акъвазиз жедани?!
— Дуьнвядал хушбахтвал яратмишзавайди зегьмет я — рабочийринни лежберрин къабарлу
гъилер я, им ваз чида, амма хиве кьаз кIанзавач. Булвилихъ ялзавIай зегьметди камаллу
пагьливанар майдандиз гъида, имни вуна кьатIун лазим я, жаиаби Панагь! Камаллу
пагьливанривай неинки Россиядин, гьатта вири дуьньядин иесивал ийиз жеда! Амма девлетди
къудурмишна ивсанвилин шикилар жвадарнавай варлуяр властдин «ьиле акъваздай гьалда амач.
Абурукай тухвилидинжIВили, тенпелвили къайгъусузар ва ягьсузар авуна. Гьавая жгъанвай
девлетди буржуяр жанавурар хьиз, къаних, ретьимсуз ва инсафсуз авунва. Ибур вири акьулсузвал
ва вагьшивал тирди ваз чида, жанаби юрист. Гьавиляй абурувай Россияда кьиле акъвазиз хьанач,
къедлай анихъни акъвазиз жедач! КтIанвай дестекрал дарамат акъваздач, амачир пачагьлугъдин
векил, жанаби Панагь.
— Яшамиш жеда, аквада чаз, — лагьана ччанда сад лагьана мекьивилин фул
гьатайда хьиз, Панагьа пенжакдин дуьгмеяр ттуна, ам доктор кабинетда амаз къецел экъечIна.
— Гьелбетда аквада, а югъ ЛIап мукьвалла! Доктордиз вичин гафари, Ахцегьрин
алишвериш
чийринни варлу терекмайрин векил тир юрист Панагьаз кьилел гьалчай къванери кыван азаб
гайиди чир хьанач, эхиримжи келимIаяр Хълагьна, а къванерйкай са шумуд Ефимова юристдал
далудшеъайни гьалч хъувуна.
Панагь эхирдал кьван революциядин акьалтIай душман хьана, ада девлетлуйрикай, рекьеравай
инсанар йифиз чинебадиз тарашзаваибурукаи, чпин нефе пат ал итимар кьейи къанлуйрикайни
абурун алчах ттумухъанрикай са десте туькIуьрна, абур, гьахъ тир революциядин кардал .к I ев из
акъвазнавай рабочийринни лежберрин, большевикрин гуыгъуьна ттуна.
— За ийидайди ийида! ;— лагьана сарар сарарал илисна, ири, рагъул вилериз эвер гана,
чапхунчивилел ди девлетдин диб эцигай Къирима.
— Къапакъап акъвазна ягъунар герек авач, — Панагь кушкушдал рахана, — виридалай хъсанди
са муртIавай. Вучиз гуыгъуьна мидяяр твада?

АкI ягъайла зи ччалдавай ажугълувйлин цIай хкахьдач эхир, — лагвана расу рацIамар
вилерал чIу гуна, къалияндин кьаради хъипи авунвай, расу спелри лай виняй аIГъадал «апаш
чIугуна, Къирима вичин ку бут, севрен жендек гьар патахъ эчIягънаэчIягъна ахпа кисна, фикирлу
яз, Панагьаз яб гун давамарна.
Чна большевикрин рекIинал... Ваъ, ваъ! Кар гьич са гелни тун тавуна кьилйз акъудна
кIанда, тьич садални гуман къввдайвал тахьун лазим я. ИкI хьу нухь хъсан я. Кьил кьунвай
къурумсахдин рухваяр яыа кьена жгъайла, абурун ттумухъанар «чун большевик рик кумач» —
лугьуз каламрал кьин кьаз миокIинриз къведа. Фекьияр и кардин тъавурда ава...
Гатфар гзаф кьурагь атана, ингье, гьакI алатзава. Ахцегьрин вацIун ва Самурдин дерейрин
рагъакIидай патай атанвай чими гару пехъивал ийизва. Кьурагъвили раIГъул авунвай дагъларин
ччинрилай, гьяркьуь кьерерилай гару руквадин цифер къарагъарна, абур агъадал, Каспиядихъ
гваз физва. Дагълара, цик квачир чкайра цанвай магьсулар пуч жезва.
—> Нехирда авай малар руквади кьуна рагъул хьанва, — лагьана са лежберди силарихъ кIватI
хьанвай жемятдал вилер туькIуьрна. — Абур иесийриз чир хъижезмач. КIамарни булахар кьуразва.
— Цаву гузвач, стхаяр, гьавиляй ччилини рази ийизвач, — лагьана сурарин кIаник квай чIурал
зикирар ийизвIай жемятдин кьиле акъвазнавай фекьи Фалза, вичин къекъифнавай, са гьамбар
тIурар алай чIулав ччин цавал кьуна. — Ччилерал, аллагьдин бендеяр, завал ар туьретмиш
хьанва... Аллагыдиз акси мунафикьар хьанва. Буршавик яни муршавик яни, абуру чпиз иблисри
хьиз, цIийи тIвар ганва... Шейх Гьарус чи хуьруьн ччилер мурдар хьана лугьуз, гьич кIваляйни
экъечIзамач, бендеяр. Чна мусурман стхайри адаз эверна кIанда, ам къе зикрийрин кьиле
та;хьаназ хьуй, чIурар ккана кабаб ж еда, чунни са заманадани акун тавур каша атIуда — телеф
жеда... Захъ ихьтин теклиф ава. Жемятдинни ругьанийрин патай векилар хкяна, чна абур шейх
Гьарусан кьилив ракъурна кГанда. Ам галачиз авур дуьаярни агьузарар аллагьди кьабулзавач.
Дуьз меслят я! Шейх Гьаруса чакай хъелнава, туьхквейтIа, аллагьди чаз регьим ийида...
Гьахъ я, ам туькIвейтIа чи зикирар аллагьди кьабулда.
Хуьруьн къуза пата авай итимар, папар, аялар вири анал кIватI хьайи и йикъара абуру тавурди
амач: садакьаяр пайна, зикирар авуна, вирида санал савабдин капI авуна. Итамрин кIеретIри
пешапаяр туькIуьрна: цIвелин пешерин цуьленик экечIнавай аюхар виликай кьуна, куьчейра гваз
къекъвена. Хейлин итимри, кьиле чIулав нугъай бармакдал лацу сирих кутIуннавай кьуьузуькас
аваз, хуьруьн къене авай кьерелайса жуьредин дуьаяр кIелиз, руквади чIулав авунвай вацIуз
гьамбарралди къванер падарна. Имни марф кIанзавайбурун са амал тир.
Хуьруьн феIкьияр, муьруьдар — вири динегьлияр: «Марф це, Аллагь!» — лугьуз зикирдик квай
халкьдин кьиле акъвазайла, хуьруьн тЬварван авай ругьани Шейх Гьарус гьич кIваляйни зкъечIнач.
— Жемятдик аллагьдин рекье аси хьанвай бабияр хьанва, — лагьана Гьарус, кIвалин
рекIинивай акъ вазнавай, муьруьддиз вилни ягъун гавуна, бамиш, амма атIугъай
ванцелди рахана, зурэазавай тупIара ада теопягьдин хтар къекъуьрна. — Зи патэв аллагь
диз эвера лугьуз къвемир! Бабияр хуьряй чукурай юкъуз, абурун дуван авурла, чав
аллагьди цавунни ччилин берекатар вахкуда...
Иикъар алатна. Ингье, Шейх Гьаруоан къапудихъ бегьем са кIеретI итимар атанва. Абурук
фекьияр, муьруьдар, хуьре алла;гьдиз итIаат авун гзаф кIани ва и кар сидкьидал кьиле тухузвIай
ксар, хуьруьн жибин агъур, жумартвал эхиратдиз тунвай атьвалуяр авай.
И кIеретIни Шейх Гьарус чпин зикирдин кьиле акъIвазун патал силарихъ тухуз алахъна. Гьарус
фенач. Хуьруьнбур кIевиз акъвазайла, Гьаруса гьарайна:
Эгер куь къаст зун бамишна тухун ятIа, ма, зи туьтуьх куь гъиле ава! ТахьайтIа, залай алат!
Завай аллагьдив вуганвай келима чIуриз жедач, аллагьдин бендеяр!
Чна жемятдиз вуч жаваб гуда? — лагьана са фекьиди вичивичиз суал вупана. Гьаруса
чиргъ гвай ванцел гьарайна:
Жегьилвилин къуватдихъ — хцивилихъ, зиринг ва... Ярай! Кьирай! ЦIай ярай! Вири жеда,
бендеяр!
Гьарус юкь кукурна, патахъ кIвачерик звер кваз кIвализ хъфена.
Вакилар Шейх галачиз хъфена.
ХУIIкьил
СА К1УНЧI ЦУЬКВЕР
— Жегьилвилин къуватдихъ — хцивилихъ, зирингвилихъ, жумартвилихъ... иеси хьана кIанда, зи
стха!— Ефимов лацу чухва хкаиа, ам вичив вахкай Жаватан гъил кьуна. — А иеси тахьайтIа,
уьмуьр гъиляй акъатда... Жегьилдикай агьил итим хьайила, ам гъавурда акьада, ахпа ада
гьайифгьайиф лугьуда. Вучиз лагьайтIа, жегьилвал гумач... КIани кьван лугьурай, амма Каспиядин
гьуьлуьк акахьай Самур дагъларихъ элкъведач, вун уьмуьрдин иеси хьана. Алван Бакудин
рекьел вилер алаз туиач вуна. Баркалла!
Вичин устIарвилин ашкъи, вичин вири алакьунар эцигна Жавата доктордиз гзаф сеферра
жуьрбажуьр парталар цванва. Абур вири алукIва куыгьне хьана, Амма Жаватан гъили цвай лащу,
чIулав :ва рехи рангарин михьи шалдин чухваяр гзаф багьа эмени яз докторди хуьзва. Абур анжах
шад суварин йикъара, гьуьрметлу ксари туькIуьрнавай къунагълухра, оадни цуькверин суварик
«Чеперин еувуз» фмдайла алукIзава. Чуха, кух гал>ай мегьсерни ;буяарадин бармак алукIайла,
Ефимов тIарам лезги итим хьиз аквазва.
Алванан буба—Къариб багъманчивилел, салан майваяр цуцал машгъул хьана. Аданни
къеледин начальниками араяр хъоан тир. И кардани, якъин я, Ефимова иштирак авуна. Къериба

вичин багъдин майваяр, келемар, картуфар, хъипи гаэарар, помидорар, а вахтара оадани цун
тийизвай яру буракар къеледиз маоа >гуз хьана. Хзанни са акьван екеди тахьайла, КъарИIб са
гьал яшамиш хьана. И йисара ада вичин пывечIи руш гъуьлуьз гана, гацадиз мехъер авуна. Баде
Халумахъ, чIехи буба Къарибахъ цуыкверин кIунчIар хыин пьвечIи хутулар — кыве руш хьанва.
— Антон стха, за ваз фичIекар гъанва, — лагьана жуван кIвализ хьиз уьзуьагъ яз атай
Алвана, хъуьхъвера хуш кьве регъв дуьзарна, милиз хъверна. — Чимиз амаз, гьисатза тIуьна
канза...
Хейлин яшар хьанвайтIани, Алеанав, «ъад руша авай Iгуьзел рушан наз, ччандиз кьезилвал,
вичиз хае тир михьивал, суй, ери гума. Мергьаметлу, чIулав тьакьикьри хьиз, цIарщIар (гузвай
секин вилери и дишегьлидин уьмуьрдикъ «уьтягь тежедай къуват авайди тестикьарзава. Анжах,
мужьувай килигайла, Алванан и серее вилерин къерехрив аквадай шуькIуьIшуькIуь шуьткьверар
акъвазнава. Кьакьан пеле аялдин пеле хьиз, къени назиквялин нур ама.
Ингье, са йисни зур я, доктор Ефимов халкьди хуьэва. Эхь, вири округдин инсанри хуьзва!
Къунши Абдулкерима доктор яшамиш жезвай кIвалерин .пул къахчунач, я и касди хуш тIуьн
авунваз хьайила, ам суфрадихъай Iиими авунач. Алванни Халум, Къерибни Жават, Селимханни
Гъасман, Салманни ашукь Абдуллагь, Иласни Абдулжелил... доктордин кIваляй ними
хьанач. Гьажимурада доктор вичинди яз «ьуна, югъдини йифди адан къайтъударвал авуна.
Ибуру вирида дуллух гудай гьукумат амачир вахтара Ефимов чпин хзандин гьуьрметлу член яз
кьуна, адаз дарвал таиач: къул чими авуна, парталар цвана, столдилай доктордин рикI алай
няметар кими авунач.
Инсанри ,гэаф вахтунда гьазур хуьрекар гъизва. «И «асдихъ дуллух авач, ам чарасуз герек итим
тирвиляй халкьди хуьзва, зун вуч я, ашпаз, зун низ герек я...» — лагьана Абдулжелилаз сифтедай
чпйн хуьруьз хъфиз кIан хьана, амма ада и кар авунач, вучиз лагьайтIа, ашпаздиз чеб яшамиш
жезвай четин девирда мадни къизгъин хьайи дуствили икI буюрмишна: «Жувахъ авайавачирдини
гъваша, етим! И суфрадихъ куьн гьамиша галаз хьуй. Тек са кьиникьи куьн айритмишда, мад
манийвал гудай къуват ччилерал алач...»
Алван атай сятда Абдулжелил са гывечIи къайгъу аваз чпин хуьруьз, КьакIаз хъфенвай.
Вун за инжикли ийизва, Алван ва;х, пара крар зун патал «иве кьунва: ппвкер чихих,
абур цукьукь, фу, хуьрек ая. Са къуз, са вацра туш, пара, пара вах тар я... Заз лап утанмиш жезва,
ччан в ах.
ФичIекар рекъизва, стха... Чавай вун галачиз фуан кIусни сивиз вигьиз жезвач. Вун жи
рикIе чка къуна ацукьнава, стха. Чна жи рикIиз рекьиэалзи галайвал ийизва хьи ийизва! Тур.
къацу, стха... тахьай тIа, чагьазиз хьиз, ваз хуьрежни за гуза гьа!
Алвана тIу.р доктордин гъиле вугана, иштятьлу хъверна.
— Уьне, ччан стха, ваз зи гъилин жвейрак, фу — вун хийи дидезин некезилайни Iгьалал я, стха!..
Вун патал .кIвалахзавайла, заз хвеши, за зун бахтлу «ас яз гьисабзаIва...
Салам алейкум, стха! —.кIвализ агъур гьебеяр къуьневаз Салман атана.
Алейкумсалам, Салман стха! — докторди къа рагъна гъуьрчехъан къужахламишна. —
Буюр ацукь, стха... Хийир хабар?!
— Хийир я, азарлу авач. Зун ви кьилив тIимил кьван савкьатар гваз атанва.
— Я стха, вучиз инжиклу жезва? Заз са дарвални авач.
— Инжикли кар авач. За зи хэандин буйругъ кьиле тукузвайди я.
Гъуьрчехъан Салмана фекьи Садуни жаду къари Анисе кьейиди хабар гайила, Ефимов шад
хьана. Докторди яр!гъай атанвай дустунихъ галаз кIвалерикай, дуьньядикай суьгьбет авуна, гьеле,
куьтягь хьанвачир, иниз кIуфук .хъвер кваз, гъиле агъур себет, къуьнуьхъ ппар квай чгьабеяр галаз
Абдулжелил хтана.
Хушбеш авурдалай гуыгьуьниз, Ефимова хабар кьува:
— Вун хуьруьнбуру кIвалера тун тавур хьиз вуч тадиз хтана?
Вун гьахъ я. Абуру зун кIвалера тунач. Виридан сиве авайди ви тIвар я. «Доктордиз гишин
жеда... адаз хуьрек авуна кIанда, ахлад хъувач!..» — икI лугьуз кIвале тунач, стха. Са гьамбар
кажаяр, чIем, як, ниси вугана, ингье, хуьрIЯй ахкъудна...
Салманани гъуьрчен таза якIалай Iбашламишна гъун тавунвай затI авачир. Ада, гьеле,
доктордин гьаятдиз: «Терек хьайила тукIурай» — лагьана ччан алай кьве Iгьерни ахьайна.
Гьа и кжъуз доIКтордиз рузуяр ва вичи лаIГьа&вал: «руьгьдин тIуьн» гваз ашукь Абдуллагьни
атана, ада лагьана:
— Ваз дуллух гудай кас амач лагыана чи хуь руьнбуруз чир хьайила, абуру зун, ингье—
куь кьилив мад ракъурна. Чна вахъ галаз, Антон стха, гьардахъ авай са чанни пайда. Де гила
зи рикIин буйругъдиз яб це!
Абдуллагьди чуьн:гуьр хурув агудна, гур ва ширин ванцив доктордин ;кIвални гьаятар, вилик
квай багъни далудихъ лалай хуьруьн куьчеяр ацIурна.
Яр, кIвал, фу, яд авай инсан Чи дагъларин чагьвал я, дуст. Адакъ авай девлет масан Ширин
ччан я — сагъвал я, дуст.
Хазина чи вав гва, таб туш, Хуьэва ам на ггис тIIалрикай. Диде, бала, агакьай руш Къакъудзава
завалрикай.
Завал кIаник акатайла, Азарлудаз хъуьреда вун. Мурад кьилиз акъатайла, Шадвал пайиз
къекъведа вун...
Гьеле ашукьдин чуьнгуьр киснавачир, ччилин къеняй акъатайди хьиз, кIвалин юкьвал

Гьажимурад акъатна. Ада гъиле авай къизилгуьлерин зурба кIунчI ахъайна, муIГьманриз саса цуьк
пайна.
— Им ваз, Салман стха! Ви уьмуьр «Iвалени хуь ре гьа и цуькведи «вван руьгьни вилер шад
ийидайди я. Вучиз лагьайтIа, вуна бубадиз регьмет гъана, диде дизни баркалла!
«Акван Гьажиди вучдатIа. Им Квасади туьтIуьрзавай са сегьне я...»—лугьуз вири фйкиррик кваз
киснава.
Им, ашукь Дадаш, ви пай я... Вун экуьнал элкъ вез)вай первана я, дуст. Гьина экв
ав.атЬа — гьанай хъсанкасдин липир аквадатIа—вун гьа гьана ава. Ви манидал ччан
гъизвайбур, я? гьабур я. Экуьнив ацIан вай ви рикI сагьрай! Абдулжелил, инал ша! — Квясади
вили,кай хуруган куьрсна, рекIИнал акъвазна яб Гузвай адгааздиз эверна.—И цуькни ваз... Вун
масан къуват, кIани такьат хьана Антонан, чи виридан ччандик ква, дуст...
Гъавурда акьунач, Кваса стха,—лагьана Абдул желил хъуьрена.
— Табир гудалди тади къачумир, дуст!.. Гьажимурада амай цуькверииай сад хкудна вичин
чухвадин везнеиривай акIурна давамарна:
— Им ваз хьуй, «ьей етим... — вичвичив рахана, ада хуралай капаш чIугуна. — Ахвайш!
Ахвайш! Заз зи хъсан дустар, стхаяр, тарагъажрин, «легенрин» «япа йимрин» кIвенкIвел
экъеч! тавунвайди аквуна. ЗирикIе шадвилин шагьвар къекъвезва, ада ингье, гьа и цуьк верин
атир гьана твазва. И цуьквер, зи куьгьне дуст, зи стха — вири ваз хьуй. Ви гьакъиндай лагьаназ
кIани келимаяр лезги руша лагьана. Алван ччан! Ша, абур тикрар ая, стхадин руш!
Алвана хуьрвкар авай къапар доктординни адан гьуьрметлу мугьманрин вилик эцигна, гъилер
къуьнеллай таIОмалдай михьна, Гьажямурадан гъиле амай цуьнверин жIунчГ къачуна.
Ибур, стха, вири ваз хьуй! Вуна пара йисара жм рекьеллаз хьайи къалгъанар, тарагъажар,
къванер гадарна—чи уьруьшар саламат авуна...
Стхаяр! И цуьквер цIийиз къвезвай туьркверин кIвенкГвел экъечIзавай лезги рушан къужахда
авай.— Гьажимурада мед ччина перишанвилин ва дамах аву нин лишанар ттуна. — А гуьзел
рушаз чи базардин майдандилай тарагъажар, акла хурарал «летенар» алай башкбузукьри са
таIхсирни квачиз рабочий итим кIва черал къандалIар алаз дустагъдиз тухуз акуна. Блрдан гъиле
авай цуыквер аватна.
Стхаяр! За зеррени жуважувалай кутун хъийизвач... Руш цуьквер туна, ччанда егьемвални хъел
аваз ири камарал тадиз кьулухъ злкъвена, хейлин мягьтел амукьай инсанрин кIеретIрикай
хкечIайди заз акуна. Пагыгьо! Заз и цуьквер дагъви руша вичин къужахдай инсаф|Суз;вална гадар
авур чагъа аял хьиз акуна. Цуыкверив гар къакъвена. Инанмиш хьухь, заз абур куьмек .кIанзаваз
гъилер юзурзавай, гьа гила, гьа мад шехьиз гьазур хьанвай куьрпе хьиз акуна... Рушарикай садани
абур хкажнач, патахъай атай кьве аялди абурал чукурна. Зай: «Акъваз, аялар!»— лагьана гьарай
акъатна. За и баркаванар дидеди гадарнавай зериф куьрпедиз ийидай гьуьрметдал, а «сурарин
майдандилай» хкажна. Ибур хурукай аватай руш заз гьа гьалатда жгъана, вучиз лагьайтIа, вири са
патахъ къведайла а руш агъадал физвай. «Ччан руш, — лагьана за, а асландин баладихъ
агакьарна, — ви цуьквер аватиа, ма, къахчу...»
Руш вилерай дертлувилин ялав чукIурна, сифте заз килигиз экъвазяа, ахта ада атIугъай
ванцелди лагьана: «За абур, Гьажимурад халу, гадарурбур я...» Тажуб хьана, зун эвел цуьквериз
«илигна, абур лап михьи, гьеле, стIал аламайбур тирди тестикь хьайидалай гуьгъуьниз, зай гьарай
акъатна: «Ччан руш, и гуьзелрин тахсир вуч я?!» Руша заз жава>б гана: «Зун аял туш, Гьажимурад
халу, цуыквер гудай итимар хьавач, и савкьатар багьа исариз гана кIаниди я, завай суфатар кьатIуз
жезва... Цуьквер, аллагьди инсанар патал халкьнава. Амма жанавурри абуруз кIур гуда, жаллатIри
абурал чпин якIв хци яни тушни ахтармишда... И баркаваирал гъиле кьун хъийидай. гьал алагатIа,
жуван дустуниз твах, халу, ам халис инсан я, ам амалрал, юзунрал, краррал экв, руыьдиз чи
динэгьли — чи рикI, жигер я...»
Стхаяр! И келимайри зак лувар кутуна, ингье, абуру зун цакай гьа и межлисдал гъана! За «вез,
стхаяр, зи игит рушан рикI пайна. Минет хьуй, ам кьабул ая, ад аз гьуьрмет ая!
Доктор Ефимова<з са вуч ятIани лугьуз кIан хьана, амма юзай иГузаррик зурзун акатна, туьтуьх
къагьарди кьуна. Ам вилер кьеженвIаз Гьажимурадан хура гьатна, адан кьурай, амма кузвай
хъуькъвериз теменар гана. Докторди вйчин дуст къужахда аваз, адан япал бегьем ван акъуд
тавуна лагьана:
— Ччан етош, а намуслу лезги рушан рикI за зи ччанда флилай ттунва... Ччан етим, вуна
ви рикI шу мудрахъ заз пишкешна?! Пагь, адан къудратлувал вуч я! Ам зини ви халкь я,
Гьажимурад, ам гзаф жумарт я, стха! Чун адан лукIар я, етим...
Докторди вичинни • Гьажимурадан арада гьатнавай цуьиверин IкIунчI кьве гъиливни ;кьуна, ам
сивихъ тухвана.
— Ччан лезги гуьзел, ччан вах! Заз и цуькверихъай ви ни къвезва, заз ибурай ви зерифвал,
михьивал, ви рангар, ви суйни гьайбат аквазва!..
Велирин накъIвар цуькверин арада чуьхвена, доктор столдихъ ацукьна.
Бее я, Антон стха, бес я., Са гъвечIи кардик вири дуьнья рикIел хкимир эхир!..
Ибур, Алван, Iбахтлувилин накъвар я. Абурувай зи рикI дар жедач, вах... Зун шадвили
ацIурурла, абур алахьна, зарал авач.
Вири киснавай легьзвда Гьажимурада доктордин япал кIуф эцигна лагьана:
—Алйтай йифиз фе«ьи/яр пIиреллайла, закай иблис хьана, ахпа пуд метр яргьи «мййит»... За
фекьийрал гьужумна. Ана хьайиди бегьем тамаша я... Гьарус рикI хъиткьинна кьена... И эхтилат чи

арада амукьрай, стха...
Ефимов шад хьана.
—Вадик регьмет хкIун тавурай, хъсан хьана...
1 «Сурарин майдан» тIвар ганвай шегьредилай
башламишна «Кьамун кьил» лугьудай тепедал кьван
Ахцегьрин хуьруьн папарни аялар, кьуьзуьбурни жегьи
лар, сусарии рушар яргъи са мензил кьуна рекьера ава.
Вирида чпин багьа парталар алукIнава. Багъларин кжьвайтIуз фенвай гьяркьуь рехъ гатфариз
датъдин векьера авай цуыквери .къачуввай рангари безетмишнава. Яруни цIару, къацуни хъипи,
лацуни фечIирангарин перемарни шалар алай дишегьлияр дугъраданни, ччан алай .цуьквер хьиз
аквазва. Абур ,г,агь цуькверин кIунчI кIватI авур хьиз иналанал кIеретIкIеретI кIватI жезва, гагь абур
ракьин къерех кьуна гуьзел жергейриз пай жезва. Араара и гуьзелри чпин ван малумарзава: ччан
алай рангарин гьалкъада хъуьруьнарзава ва тафтарин куркуррив ван ийиз туна, вирида манияр
лугьузва.
Хуьряй инлайанлай тектуык жьуьзуь къIариярни къужаяр аквазва, абурни дуванханадиз фидай
рекьин къерехрив гвай гъварарал, КIеле дагъдин хуралай, хуьруьн кьилихъай фенвай р>екьел
ацукьнава. Инлай сурарин майдан, базардин майданар хъсан аквада.
Исятда туьр.квер атунин кьилин метлеб чидай рабочийрин, большевикрин чIехи пай чпин
кIвалера, чIурара ава. Абуруз туьркерйн пешеяр, беглер, хурарал «легенар алай» полициядин
кьушунар тир атIугъай, фурслу, ччинар кIвкери хьиз яру авуна инсанриз килигун адет хьанвай
аскерар аквадай вилер авач. ЧIехи юлдашрин меслятралди рабочийрикай са шумуд «ас сурарин
майдандиз экъечIнава. Абурал туьрIкерин юзунриз килигун, абуруз яб гун тастшурмишнава.
Гъасмана геренгерен шикилар ягъун лазим тир. Ада гамар аладарна абурал безетмишнаваз
Энвер пашадин суБретар алкIурнавай айванрин шикклар яна. Алескеран кIвалерин виликай
хуьруьз гьахьдайла, цуькверикай таIгь алай муыгъв туькIуьрнава. Инлай башламишна гьяржьуь
рекьиз виш метрдин мензилда гамар, халичаяр вегьенва. И муикъуьн сиве Ахцегьрин варлуярни
Панагь ава.
Нисинрихъ сурарин майдандал вад далдамди, цIуд зуьрнеди, са гзаф тафтари ван къачуна.
Вири агъадал рвкьиз килигна. «Атана! Атана!» лугьудай келимо вишрахъ инсанрин жергейра
тикрар хьана.
Жемятдин вилик, айвандал экъечIна рахай туьрк забитди лагыана: «Зун мусурман дин,
варлуйрин девлет, бубайрин адетар хуьз ва вири эл чи пачагьдиз муьтIуьгъ ийиз атанвайди... Чун
туьркер я — вири Кавказдиз иеси! Гьи касди, и мурадар кьиле тухузвай чаз мапипнал гайитIа, ам
чи пачагьлуIЪдиз, мусурман динднз акси хьайиди яз асмишда!..»
Забитди факай, гегьеншвиликай, гележегда жьван дин ж ва секин уьмуьр туькIуьруникай гафни
лагьанач. Дуьньядиз, тIимил кьван вичин «ьатIунар квIай вилерай килигун алакьдай ксарин
гуьгьуьлар дар хьана. Туркерин забит абуруз къван хьиз къана, кьилер хура аваз, дерйн фикиррик
акатна хуьруьз хъфена. И фикиррин кьиле: «Чаз и пачать, я паша, я султан герек амач... абуру чун
туьтуьхдив кьван мусибатдии дердерайни эх из тежедай гъзмарай ащIурнааа...»— лугьудай та фар
авай.
Туъркер мавIгьуматчийри: «диндин пагьливанар яз» гьисабна, абур прогреосдин терефдарар
тир рабочийрал гьалдарна.
Сурун къван «ъужахда кьуна, кичIевили бейни квадарна вичвичел алачиз, кьуьзуь кIарабар
марфади чуьхвена кьейи шейх Гьарус кучудна..
ХУП/КЫ1Л ЭБЕДИ ДУСТВАЛ
«Зикирар ийиз пIиреллай ,фекьийриз мажузатар акуна... Эквер гваз, кафавар акалнавай
Жабраил сурара къекъвезвай, ада Самурдин дереда динэгьлияр рекьяй акъудзавай баIбийривай,
кафирривай кьисас къахчун истемишна. «Чиркинччилелай шейх Гьарусан руьгь цаварал
хутаоша...» — лугьуз халкь къарсурур рахунар хуьре къекъвезва.
Туьркери фвкьийрин тIалабуниз килигна са шумуд кас рабочияр—большевикар Нисред,
Алимирзе, къаридин Къазимегьамед, Гьажибала... кьуна дустагъда тгуна.
— Диндиз акси экъечIай кафирар асмишун лазим 1—лагьана туьркерин забит Хулус бег
халкь кIватI Iхьанвай жуьмя мцакIинда кьил виниз хкажна, гъилерив гьар латахъ татабар
ягънз таз, гьарайдал раказ башламишна. — Анжах кьиникь я абурун жаза! ТахьайтIа куь хуьрел
алай чиркин лекеяр са заманадани михьи хъижедач. Аллагьдиз »ксп ксар жемятдиз, гьеле,
IКIчагьлугъашни акси я, инал шак алач. Заз куь гаф кГанзава!
Кафир ар аемишун чи гаф я, чи акьалтIай гаф я. — лагьана вилера ажугълувилин ялав
къекъвезвай Панагьа киснавай жемят вичихъ элкъуьрна. — Хаин рин кьисмет кьиникь я!
Чи гафарни тъам я! —сада мад гьарайна, амма кьил къалурнач.
Халкь кисна. Инал ван акъудай кьве касдиз килигна, жемят фикирлу хьанвай арада
Гьажимурада гьарайна:
Жемятар! За икI лугьуда: эгер чун хпер ятIа... дели хьана, чархалай вегьей анаж кьве кьунан
гелеваз фин! ТуштIа, чахъ хуьр, кIвал, хзан, чIвхи авуна кIани балаяр аватIа, инсанар ятIа, жуван
ватанэгьлияр же на кIанда! Абурун тахсир вуч я?!
Бабияр, кафирар чи ватанэгьлияр туш! — Пана гьа Iгьарайна.
— Панагь бег!—Гьажимурада зарафат кваз мад гьа райна.— Зав иеятда сив ачухиз тамир!

В уж бабиятIа инал виридаз чир жеда! Зун вавни я фекьи Фалз!
Инал вуч жедатIа аиликамаз кьатIанвай Панатья бамиш гьарайна, вичивич тадиз забит Хулус
бегак акакьарна, адан ял ал кIуф эыигна кушкушдал лагьана:
— Жана(би забит! И на еке къал жеда. Ваз минет хьуй, дустаIГъда айайбурун ахтилат
куьтягь ая, »къ вазрай...
Забит вичин ажутълу вилерай Паиагьаз килигна, ахпа ам къалабулух акатнавай ва тажублу
фикиррик квай жемятдихъ элкывена.
— За бабийрин кардикай Нуру оашадиз <хабар гуда!.. Гьадан пафунал чна кьилерни
эцигда.
Жемит аралу хьана, тувкIуьр хьайи жигъирдай, хъел кваз дакIунвай Хулус бег къецел зкъечIна.
Панагь ччйна ччан а лам аи иншндин рангар амачиз кьил хура ттуна, сиве яд кьуивай хь:из
кисна, ахпа хуьруьз чкIай жемятдикай хкатна са патахъ фена.
Хуьре тифдин азарди пехъивал ийизва. Гагь санлай, гать масанлай папарин агьвайшагьдин ван
хкаж хьана. Сурарин рекьерай имсанар кими жезвач. Абуру йикъа вадцIуд мейит кучудзава.
Доктор Ефимоваз юкъуз кьарай йифизни ах в ар амач. Ам куьмек кIанзавай вири азурлуяр а
кваз фена, амма файда авайни? Эхь авай! Тифдин завалдин вилик пад кьадай дарманар
авачиртIани, докторди азардин хаталувилин къаншарда михьивилер авун, сагь амай гьар са инсан
вичвичел мукъаят хьун эцигна. И серенжемди хъсан нетижаярни гана. Азар, Ахцегьа цIай хьана
къекъвена, гзаф ччанар сурарин калуз тухвана, эхирни са гьал секин хьана.
Туьрк забит Халус бег дуван ханадай экъечГзавач. Адаз виридалайни азардихъай кичIея. Са
пакамахъуях хьайила, ада вичин туьтер, ахпа кьил тIазвайди гьисс авува.
— Эйй! — гьарайна ада вичин рекIиналлай аскерриз эверна.
— Иоятда хуьре авай кыван жерягьар зи кьилив гъваш!;
Аскер фена са вахт хьанач. Ада са шумуд кас жерягьар галаз хтана. Инал забитдилай яргъаз
хьиз Абдулазиз, Гьемзебег акъвазнавай. А патал хьиз пенжердив доктор Ефимов ащукьнава.
Туьркери дактордин ерибине чирна. Абуру и кас халкьдин рикI ал аи, адан панагь тирди кьатIана.
Хуьре тIварва« ва эсер авай инсанри туьркериз лагьана: «Варавара Ефимовак хкуьриз кIан жемир,
вири халкь квел къарагъда... Ам инра вири: сагъвални динжвал, дуствални гьуьрмет, фуии къафун
я...» Амма Туьркери адан гуьгъуьна жасус туна.
Абдулазиз Ахцегьа ва округла тIварван авай, халкьдин жерягь тир. Лащу якIарин, кутупай ва
хуш суьрет, кжьван буй алай и касдин чIулав вилерай акьуллувални сабурлувал аквазва.
Абдулазиз докторди з кIани кас я. Вучиз лагьайтЬа, вичи лагьайвал, и «лезги доктор» Ефимова
гзаф сеферра ахтармишна: адан дарманар азарлуйрин дердериз себеб жезва. И камаллу кас
халкьдин сагъвилин къайгъудар тирди чIехи дактордиз якъин кьана.
Гьажигьемзебегни гьуьрмет авай «лезги доктор» я. Иеятда ам кьакьан кутугай буйди тагъ тана,
милаим вилерай Кьашкьадиз килигна. Адан фикирди лугьузва: «Вун, чIехи доктор иналлайла, чун
кьулухъ акъвазнава, де куьмек ая»... Ефимов «лезги доктордин» гъавурда акьуна.
Хулус бег гзаф дарих хьана. Аквазакваз адан нефес къачудай тIеквенар къене патай
къарагъзавай азарди кьуна.
— Куьмек ая, мусурманар! — Хулус бега гьарай на, кьве гъиливни вичин туьтуьх
кьуна. Жерягьар кьведни мад Ефимоваз килигна. Докторди тадиз вичин сумка ахъайна, гъилер
спиртдай чуьхвена, ял кьуник ди ччин вилини чIулав хьанвай забйтдин кьилив фена. Туьрк
ихтибар ийизвачир вилерай доктордиз килигна. Ефимов гъавурда акьуна, эмма кьулухъ
акъвазнач. Азарлудавай тадиз сив ахъа авун истемишна. Забйт дин туьтуьхдин тIеквен
кьве патахъайни дакIунвай. Докторди тадиз спиртдал чуьхвена забйтдин туьтуьхда тIеквен авай
резиндин трубка ттуна. Азарлуди къаних вилелди с.а шумудражъ дерин нефесар къачуна,
ахпа ам мад виликдай хьиз, гуманлу яз Ефимоваз килигна.
Гьажинебидизни Абдулазизаз туьр,керин забйтдин рикIе авай хиялдикай хабар хьана. Абуру
нубатнубатдал туьрк чЬалал лагьана:
И касдиз, эфенди, чалайни артух ихтибар ая.
Адаз кIевевайдаз — азарлудаз куьмек авун ви чин ччан саламатдиз акъудун хьтин важиблу
кар я, Хулус бег...
У Агывалатдин гъавурда акьур дохторди кьиникьикай хкудай забитдиз арада переводчик аваз
ихьтин эхтилат ахъайна: халкьдин изин пачагьди чи халкьдин изин авачиз куь пачагьдихъ галаз
Эрзурум ва Къарс вилаятра авур дяведа ихьтин садуынуын хьаналда... Фронтда ягъунар актавазай
са геренда гьар кьве патани кирер алайб}фни кьейибур дявадин майдандилай кIватI хъувуна.
Ингье, дяведин майдандай кьейибурун арада аваз Урус тир солдат хкана. Жанаби забитдиз чада
хьи, кучуддайбуруз эвел доктор килигна кIанзава. Зи коллега— туьрк доктор урус солдатдиз
килигна. Бке хирер алайтIани а солдатдикччан кумайди докторди тестикь авуна. Душмандин
солдат тиртIани а баркаллу коллегиядя вичин ггаб доктор галаз, азарлудаз куьмек авуна, ам
сагъар хъувуна, дяведин властрив вахкун тавуна, сергьятдилай алудиз алахъна. Вучиз лагьайтIа
абуруз и солдатдик са тахсирни квачирди якъин хьана... Ам Къарсдин накьвадал рум гана
ракъурайбуруз виш лянет хьурай! Ингье, чи Иван сертьятдал гъана. Са шумуд декьикьадилай ам
Урусатдин турпахдал ахкъатзава. Р,икI тьавалу йьана шадйилер авуна кIанй чкадал, Иван
вилерилай наIКЪвар аладариз шехьна.
Пабни гъуьл — доIКторар мягьтел ам}кьна, абуру хабар кьуналди:
«Иван, чна ваз писвал авур чка авани, вун ву чиз шехьзава?» — Ивана шехьизшехьиз

жаваб га налда:
«Ваъ, аксина, ;куьне заз зурба хъсанвилер аву на, докторар...»
«Бес вучиз шехьзава, ватандиз хъфин пис яни?!»
«Зун шехьунихъ себеб ава, инсанар... Завай са кар эхиз жезвач. Урусатдиз хъфейдал.ай
гуьгъуьниз, заз куьн ааквадач. Зи рикIи лугьузва: «И ксарив за, алла(ГЬ, абуру авур хъIсанвал
гьикI ахгакьарда...» За вай куь хъсанвал квехъ ахгакьариз жезвач, им заз агъур дерт хьаиа,
ингье, зун шехьзава, зи играми бу бани диде...» *[/
Туьркер тир докторар сергьят авачир кыван шад хьана. Абуру Иванан далудиз капаш япа
лагьаналда:
«Вуна «ноанвилин бурж рикIе аваз, ингье, и чи ватандин турпахдал аладарнаIаай накъвар —
зазни зи папаз, чи хайи халкьдиз еке гьуьрмет хъувун я, Иван! Вач жува:3 хзан кутур, ана чи пудан
инсанвиликай эх тилат ая...»
«За зхтIИлатни ийида, за зи хзандиз гьахъсуз дяведиз къарагъдач лагьана кьинни гуда!».
Иван Урусатдиз хъфена...
И эхтилат гьинай ятIани за кIелна, я заз ахъай авур к ас хьана, жанаби забит, амма и кьиса заз
гзаф хуш хьана, гьамиша рикIел хуьзва. Вун заз чиз, жанаби забит, гъавурда акьуна.
— Ааа... гъавурда акьуна, доктор, гъавурда акьу на! Чун туьркер регьимлу инсанар
я... За ваз инсаф авуна, ингье, жъе датйбарни авуна.
Доктор Ефимоваз: «Туьркер вири регьимлу ксар хьанайтIа хъсан тир, абурук, гьеле, гзаф
зулумкарар кума, куьне дустагъдиз тадарнавай рабочийрин тахсир вуч я? Регьимлу ксари чеб
атункумаз хуьруьн юкьвал тараIгъашар акъиазардани?..» лугьуз кIан хьана, амма и арада артух
рахун герек авачиз акуна, Ефимов «лезги докторрихъ» галаз хъфена.
«Хулус бег Къашжъади кьиникьикай хкудна» — лугьудай хабар вири хуьруьз чкIана.
Агьвалат хьайиIХьайивал Ефимова Гьажимурадаз ахъайна.
Чи гадаяр дустагьда ттунвай «япаимдиз» за, Ан тон стха, куьмек авун гьич хъсан кГвалах яз
гьисабза вач. КIандатIа, ваз кIан хьухь, кIандатIа — такIан.
За бурж кьиле тухвана, Гьажи.
ЯтIа, а ззбитди чи тIалабунни кьиле тухурай: къуй чи гадаяр дуетагъдай ахъа авурай.
— Гьа и меслят хъсанди я. — Доктор са геренда фикирлу хьана. —.. За Хулус бегаз чар кхьида.
Вуна а чар садав туьрк чIалаз переводиз туна, забитдив геце. — Ефимова са;са гаф лугьуз чар
кхьена: «Жанаби Хулус бег! Эгер вуна къе дустагъда ттунвай чи гадаяр ахъай тавуртIа—чна,
рабочийри, лежберри—вири хуьруь квел гьужум ийида. Куьн яхцIурни цIуд кас аватIа, чун вад виш
ава! Чахъ кIани кьван яракьарни ава, чи юлдашрин ракье эцигдай ччанарни! Рабочий комитет»
Хулус бега туьтуьх кьуна чар кIелна, са геренда ам кIвале къекъвена, акпа къелем къачуна ада
ихьтин эмир кхьена: «Чи гьуьрметлу пашади, Ахщегьа кьунвай итимриз: Мегьарамов Нисредаз,
Гъасманов Алимирзедиз, Гьажиев Къазимегьамедаз... инсаф авун, абуруз уьмувр тун
истемишнава. Гьуьрметлу пашадин буйругъдиз амал авуна, за змирзава: винидихъ тIварар
«ьунвай ксар дустаIгъдай ахъайрай!
Хулус бег»
— Чна дагъвийри, кIани стха, — лагьана я месел, я ни кIвачел кыарай кьун тийизвай,
ччандик тифдин ялав аиатнавай Гьажимурада, кьуразвай пIузаррилай мукьвалмукьвал мез
элягъиз, атIузатIуз гафар акъуд на, — дуьньядин пуд тереф: рагъэкъечIдай пад, кьиб лепад ва
кеферпад саймишна... Чахъ, стха, рагьакIи дай пад авач... Чаз а пад залан пад я... А пад рикIел
атайла, чи фикирди: йиф атун, уьмуьрар туьхуьн ри кIел гъида... аллать, зун Iгъахъ я!.. Ччан
стха, хъувач, ви язух хьанва, язух хьанва... Са буругъди цIай кьур ла, зи рикIел ала!ма, Бакуда
Iавай кьван цIа гьахьдай пагьливанар кIвачел акьалтна... Ччан стха, и дереда авай ви виш
буругъди—виш стхади цIай кьунва, амма вун цIай ХIкадардайди сад я, тек я... Хъувач, стха, хъу
вач. Ви кIвачериз зун къурбанд хьурай, йиф я... Пакамахъ кьил чIугу. Ччан аламукьайтIа, за ваз зи
уьмуьрдин еке са сир ахъайда...
Доктор Ефимов вил ер ал накъвар алаз Гьажимурадан аокIан, михьиви.Л!ин атирдай, амма
(кесибвшш дурумлу чка кьунвай кIвIаляй экъечIна, «кIвализ хъфида»... — лугьудай хиялдик кваз
сурарин майдандал элячIна. Яртъа авай вир ел "хъипери «дем» туькГуьрнава. Абуру чпин «цел ер
а» ял ттуна, кфилрин ванер акъудна, абур чIулав цицIерин манийрив кьадайвал зериф ва сирлу
авунва. Яргьай яргъай кввед лагьай сеферда шарагар дуьньядиз ахъай ийиз алахънавай цаваяр,
вацран экуьнал ашукь яз вичин баяд лугьуз цава ава. В«ридал>айни сересди, дередал ччан
гъанвай, инсанрин мукьвал дуст, ихтибарлу куьмекчи цин ван я. Ада и., йиф из арахайин цлара
къариба, амма хуш ванер ийизва. Абуру вирида гатфар — уьмуьрдин гурлу вахт рикIел хкизва.
Вучда, вучда! Доктордиз и чIурал затIни аквазвач, са ванни къвезвач. Араара вил ягъайла, адаз
ацIIай варз килигзава. Амма и варз доктордиз чир жезвачир. Агъур фикирри доктор дин рикIиз
дуьнья негь авунва. «Дуст, камаллу Гьажи! За вакай гьикI ийин?!. Завай вй уьмуьр хуьз жезвач,
дуст... Зун вал расалмиш хыанвай завалдин вилик ажуз я... Вун дарман авачир дердерин иеси
хьанва...»
И агъур фикирри Ефимов тзаф яргъариз тухвана, ам багьларин арада авай, кьве пад зурба
ттарари кьунвай мичIи магъара хитин рекьин къерехдал ацукьна, гьа инал кIвални югъ авачир
авара етим хьиз, ахиарал фена.
Пагь, инсанар! Вири кIвале авайла, вирихаталу завалдин хурук квайла, куьн квел гьикьван
гьуьрметлу жеда! Садаз вири кIан жеда, вирини садан къайгъудик экечIда. Квехъ «зиди,» «зун»,

«заз» — лугьудай гафар амуIкьдач. Виридан кьиомет акуна куьне лугьуда: «Чна вучин?», «Чавай
вуч жеда?» и суалриз жаваб жугъуриз вири алахъда, вири чпин такьатриз, •жибинриз, алакьунриз
килитда. Инал инсанвал гъалиб хьана, вири хуьрхэан саламат ийиз алахъда.
Тифдин завалди а<гьваллуни кесиб, лежберни доктор саймиш тавуна, таквадай гъуьлягъ хьана
кIасдайла, Ахцегьрин дуствал, бажарагълувал, ччандилай гъил къачуна алахъун доктордиз акуна.
Гьарда вичин уьмуьр саламатдиз акъудиз алахъдайла, вири округдин, хуьруьн кьиемет вилик
эщигзавIа. Хуьрени округла азар амайла инсамар кIвалера динж туш. Вири садакьайрал аллагьдин
режье тана, злячIдай къаетар авайбур гзаф я. АнжаIх тек с а Павагь жемятдик кумач. Ам вичин
дидени вах галаз, недай рузуярни гваз са йифиз яр(гъал датъда авай яйлаждиз катна. Инал
бубайрилай амай куыгьне кумадин цларни ччил Пангьа цIаяр хъувуна кана—хатасуз авуна.
Зулалди и касди я вичин я дидединни вахан мужьув кас агуднач. Яргъай физвай инсанрявай:
«Хуьре азар амани? Вужар кьена?»— лугьуз гьарайна хабарар кьаз хьана. Инсанар вичел къвез
акурла, адай: «КъвемIир! Акъваз, ви этегдик азар ква, кьулухъ элкъуьтъ тьа!» — лагьана гьараяр
акъатдай. Са къаравили нехирбан аПнагьан гьарайэвердиз килит тавуна, чIугуна кумадал
къведайла, ччан хуьз чидай юристди нехирбан тапанчидай ягъиз тIимил кьван амукьна. Хуьряй
касни кумадал кьабул тавуна анихъ амукьрай, гьеле Панагьа инсандин гъил хкIур затI кумада
тунач, ивсанар къекъвез акур жигъиррайни ам фенач.
Агъур, къвардавай ифизвай беден, кIвач кIвачихъ гъидай такьат амачиз, са гуж бачадал кIвализ
хкана, доктор Ефимова серии .ивай айвандик вичиз мес вигьин тIалабна.
Месел къведалди, дуьньядиз вил вегьей Антоназ дагъларилай дагъларалди вири цаву цIай
кьунвай, хци ялавдин мецер атана вичихъ телкъвезвайди акуна. Ефимоваз вичин гьал гьим ятIа
чир хьана. Ада кьилкьилик кумаз Абдулжелилаз лагьана:
— Зун жезмай кьван сериндиз хуьх, и дарманар... — доктор кисна, татаба хьана месел ярх
хьана.
Абдулжелила парталар хутIунна Антон месик кутуна.
йикъар къеез алатна. Дустар — Антонии Гьажимурад агъур азарди сад садавай къакъудна.
Абурувай мад юзаз хъхьанач.
Са пакамахъ къецел бегьем экв ахъа тахьанмаз Гьажимурад садазни хабар авачиз, кIаникай
алукIдай шалварни перем алаз, цлар кьазкьаз «сурарин майдан» тIвар алай шегьредал кьван
атана. ЦIай алайвиляй ада кумазкумаз нефес къачуз, вичивичиз лагьана:
— Стха Антон, вун зу патаг хтанач... Ви кьилкьи лик жумач жеда... Вунни азарлу я, сиха...
Ингье, зун ваз эхиримжи къаравили хъийиз къвезва... За ваз зи уьмуьрдин сирни ахъайда... За
вун тек тадач, стха...
Гьажимурад галтад хьана, ам вичвичелай фена шегьредин юкьвал ярх хьана, ахпа гъуд кьванди
хьана кисна.
КIарабрин типIих хьтин Гьажимурадан кьурай тан кIвализ хкана. Са арадилай ам мад вичвичел
хтана, гьар патахъ килигна гужуналди. ван акъудна, яваш ра(хана:
— Далдамни гул къвен тийидайди кIвал туш—ха рапIа я, — лагьана Гьажимурада кьил
хъуыгуьгандал илисна, кьуранвай, зеррени иви амачир пIузарривди кьуна, сивихъ Iгъанвай
истикандай кьве хъупI яд хъва на. — Ччан вацIун яд!.. Къашкъа стхадиз зи кIвализ гул гваша
лагь... Чахт. несилар ава. Абур агатда! Чи дуствал кьиникьивайни чIуриз жедач!.. Ам эбеди
я!..
Гьажимурада вилер гьамишалиг акьална.
XI Хкьил
ЧЧАН ЛИФ, ВЕРДИШ ЛИФ
" — Бейниван стха, вал ал.ай зегьмет вуч я! Я аллагь, гьикьван хьуй ахир! Я аллагь, и касдин
гуыгъуьна аIГъзурралди сагъвал—бахт къахчур янсанрин — ви лукГарин хийир дуьа авайди я!..
Ччан аллагь, бес я зхир!...—"ИкI лугьуз Алвана, гъиле лекьрен луваникай туыкIуьрнавай веер аваз
Автонан кушай курузни пелез тар язава, адав тIветIвер агудзавач. Са шумуд юкъуз
, инчизвичикай хабар амачиз чIул хьана вегьенвай докторди Iгьич садрани вилер кыванни
ахъайнач. Югьдини йифдини Алванни Жават, Къарибни Халум, Абдулжелилни фельдшер Берали
азарлудан кьилихъай галучIнач.
Эхир и пакамахъ докторди вилерин кьекьемар юузрна. Алвана гьагьалатда вичин вилерия
накъвари чуьхвенвай яйлухдал Антонан вилер михьна.
— Антон стха! Зун я, стха! Килиг, килйт, зун я!..
Алвана мад, доктордин пел ел къайи цяй кьежирнавай дасмал эцигна, хуруз гар яна.
Антон юзана, адан кьуранвай хъпи пIузарар тIимил кьван кIватI хьана, мад алахьна. Алвана
доктордин пIузаррал с а шумуд стIал фири лек элична.
— Стка! Ччан стад, заз нилиг! Ччан стха, «ъатку нар бес я, бес я, завалдин къужахдай экъечI,
стха! — Алван чепелукь хъиз доктордин месел хкаж хьана ацукьна, тадиз азарлудан
гардандихъ ,гьил вегьена, адан кьил хкажна, сивив тIимил кьван чими яд агудна.
— Са в ад стIал хъухъ, стха! Ччан тгжа, заз килиг. Алван шехьзава, стха! Заз килиг, рикI
акъатзава, стха!

•— Гьажи.. Гьажи... Инжиклу хьанани?!. — доктор урус чIалал рахана.
И келимаяр, пIузарарни /бегьем юзур тавуна кушкушдал лагьана Ефимов кисна.
Стха! Ччан ста?—Алванан туьтуьх къагьарди . кьуна, ам ван хуьз тахьана шехьиз эгечIна.
Явах, я вах! — Атава акакьай Салмана вичин сивел к апаш эцигна Алванавай кисун
тIалабна.— Къа ла, гила стхадин кьилихъ ацукьдай <нубат зиди я!..
Салмана «ъуьне аваз месин патав гъанвай гьебедай тичин акыудна, адан оивик «вай хъурхъ?
ахъайна, истикандин юкьвал «ьван цана, кьамухъай Iгъил акал на Антонан кьил хкажна.
— Стха! Зун Салман я. И яд дагъларин демина вуна хъвай булахдинди я.. Са кьве хупI
хъухъ.
ДоIкторди са шумуд хупI яд хъвана, вилер ахъайна.
— Алван, Алван... Вуна заз эверзава... — Ефимов мад урусдал рахана.
Салманаз Алванан тЬвар кьазвайди чир хьана, ада патахъ элкъвена бамиш ванцелди
гьарайна.
— Алван вах! Алван вах! — Вилера ягълух аваз Алван атана. — Ваз Антона эверна.
—Стха, зун ингье!.. ви месин кьилйхъ гала, стха!..
— Алван, заз късан, хъIсан я, вах... — доктор лезгидал рахана.
— Заз Гьажиди ирид дидедин нек гана... адаз бар калла! Заз хъсан хьана, Алван ччан!..
Вун шехьмир гьа!..
Гьаваяр аквазакваз серия «ьана, гьавиляй доктордин мес и пакамахъ кIвализ х«ун теилифна,
Абдулжелила лагьана:
— КIвализ, кIвализ, Антон стха!..
— Башуьсте, ччан дуст... Амма заз (Гьайиф жезвай са кар ава...
Ам вуч я, Антон?
За вун «тIуьн хъваш» лугьуз инжикли ийизва...
Гьагьо! Вуна гьафтеда ахварар авуна, гила кьве юкъуз незва... За ваз декьикьада садрахъ тIуьн
гуда,
стха!
— Ви рикI сагърай!.. Алван гьич чи кIвалериз
атанани?
— Гьей, гьей, бейниван! Вуна Алван аз мусибатдин
азият гана...
За! Жеч, я стха?!
Вуна ваъ. Вал дуишуьш хьайи завалди чи рушаз азият гана. Ам зур вацра ви кьилихъ шехьна,
Антон. Алван цIа авай мум хвиз цIрана. Ваз ам чир хъи жедач. .
;
Исятда ам гьина ава, стха? ,
Чи кIвале ава.
— ЭверайтIа жедачни?
— Исятда.
Абдулжелил Алваназ эвериз фена. КIвале Салман
ни доктор амукьна.
Де эхтилат ая, Салман стха, хзанар, дагълар, ви суван яцар хъсан яни! — доктор яваш
ванцелди суь гьбет ийиз эгечIна.
Вири хъсан я, стха. Хзанри ваз саламар ракъур
зава.
— Вунни сагърай чебни!
— Дагълар гумрагь я. Абуру ваз, мад ва мад чпин Iдеммник ша лугьуэва, стха.
— Зун гьазур я!. И завалдикай зун хкатрай...
— Сувун яцари чпи чеб якIарайни пидай ацIурнанава, стха. Шишер нез ша лугьузва.
— Башуьсте, зун гьазур я! Дагъларин дем зи ри кIелай фидач! Ам дуьньяда виридалайни
масан дем хьана. Вуна заз чи булахдай яд гваш, стха.
За са гичинда авай яд гъанва, стха.
Жеч!
Гъанва.
Заз яд це, гьа яд це стха!
Салман муыкуь кIвализ фейи арада, Ефимов урус чIалалдй вичвичив р ахая а:
—< Гьажи зи .кьилив къвезвач. Са кар ава. Заз чиз, ам тифдик телеф хьана. Зи хзанри чIуру
хабарар завай чуьнуьхзава...
КIвализ атай Алванан ччина шадвилин экв ава. Дугьриданни, и зериф, амма къудратлу рикI
аеай лезги дишегьли ччилин зирзимийра каторжный кIвалахар авур тахсиркар кьван усал, сефил
хьана.
— Вуна, Антон стха, заз эвернани?—Алвана хуру дивай чими ягълух къахчуна, адалди
доктордин пелел, хурал, гардандаш алаи гьвкь михьна.
— За вун, инжиилу авуна...
Гьайиф тушни, Антон стха! Вуна ихьтин гафар рикIелни гъимIир.
Заз, вал атанвай гьал аквазва.
Зун лат жьсан я, чаз виридаз авайди ви къайгьу я, етха. Вир и хуьруь: гъвечIидани, чIехида,

итимдини дишегьлиди ви сагывал .хабар кьазва...
— Хуьре азарлуяр амач, яви? — доктордин вилер алахьна, ччина уьзуьапьвилин нур акъвазна.
Берали сгохади чаз сенфиз эхтилат авуна —тиф дин азарлуяр амач. Ада лагьана: «Доктордин
михьиви лер авунин ва сагъбуру чеб хуьнин карда авур ял юрт тъавайди хьанач, ада зурба
нетижани гана».
Зун гзаф шад я, шад я!.. Кечмиш хьайибур пара хьанани, Алван ччан?
Ваъ,. ваъ. Гьар мяIГЪледай гьа... садв ад кьена. — Гьажимурад регшетдиз фена, я ни?
Ам сагъсаламат я. Хуьре амач...
— Чида, хуьре Iамач... Ам яргъал, Силарихъ ччилик ква... — доктордин вилер накъварай
ацIана. — АкI ту ширтIа Гьажи зи патаг гвай... Эйй... Эй! Чун анжах тек са залумдивай —
кьиникьивай айрутмишиз хьана... В.ичи.3 виш агьзурIрахъ регьмет гузва за!
Алвана доктордин вилер михьай яйлухдал вичин вилерни михьна.
Вири кионавай гьа и арада кIвалин акьалнавай пенжердин гуьзениз са лифре «туктук» кIуф яна.
— Зи дуст я, Алван! Пенжер ачухна тур. Алвана пенжер ахъа авурла, гагь са вилихъ,
гагь
мае а вилихъ кIвализ килигна, гард а нд а хважамжамдин рангар авай чIурун лиф кIвализ
•эвич.Гна. Ам кIвалевайбуруз килигна, столдаллай вазада авай фуар ал
фена.
— Ччан лиф! Ччан лиф!.. Захъ галаз вердиш лиф!
Ам бахт я, Алван!
— Я стха, бахт я! Ваз жугъун хъувунвай сагъвал я!.. .
— Вуна дуьз лагьана, Алван...
Заваллу азардин инсафсуз цIукай хкатай Ефимов, дидеди гьа гила ханвайди хьиз, ччан кьезил
яз, кIвачерик звер кваз къекъвезва. Адахъ йикъа цIуд сеферда фу, хуьрек тIуьртIани яваш тежедай
иштагь ава. И кашан себйб доктордиз хъсан чида.
РикIи кьарай кьунач, Ефимов хуьруьз экъечГна. Ам сифтенисифте доктор ни дарманар амачиз,
етимхана хьиз, баябан (хьанвай амулаториядиз фена. Ина адал: «Доктор азарлу я, дарманарни
авач...»—лугьуз элкъвена хъфизвай датывияр дуьшуыш хьана.
Вуч хьаява, дадаш? За кIвалахзава...
Агьо! Я пелез, зун кьей хва, — лагьана яшлу, азарлу, ахцегьви кьашкьа чир хьана вилик
атана, док тордал алай гьал акурла, ам: иисна, кьил юзурна хъфиз эгечIна.
— Дадаш, вун .хъфена ман?
— Ччан хва, вун залайгш азарлу я... За и дуьнья, гьар гьиIкI ятIани са гьал дадмишнавай ж ас я.
Вуна жуван дерт якудур, хва. КIвалажмир, ччан. Вун кIвачин кьилел ал аз акун чи дерддрлн дарман
я!..
Кьуьзуь кас хъфена.
«Масан халкь!—латьана доктордин фикирди, ам ччин"а"*""шадв1илин~экв аваз хъфей, кIул
вёгьешваи кьуьзуь касдиз килигна. — Ваз вири.чида! Вун зи рикIин деринриз гьахьнава. Ваз за
«ълатьдай затI амач!..»
Доктор хейлин вахтунда вичин уьмуьрдин жигъирра, ахпа шагврейра къекъвена. Ам инсанрин
уьмуьрди чарх ягъизвай карвансарайриз, баварриз фена, мехъериз килигна, сурарал шехьна.
Ефимова э,хир жибиндай акъудна Бвралидиз ва масабуруз вахан патахъай атанвай тел
кIелна:
«Наташа азарлу я, чар асу з Бакудиз ша...»
— Зун Бакудиз фена кIанда, дуст;р... И амбулаториядин иесивал ая, — Ефимов фикирлу яз са
геренда кисна. — дагъвийрин кIвачери тIушуннав.ай хейлин жигъирар гьа и духтурханадал
куьтягь кьанва, дустар.
Абур Iкъал.гьаири кьун тавурай. Жуван халкьдиз къуллугъ ая!
За «вез иитибар ийизва, дустар...
Вуна кутунвай вири традицияр хуьда чна, Антон Никифорович!— латьана Бвралиди вафалувал
багьа яз кьин кьа>звай пагьливаидин вилерай доктордиз ки лигна.
Зун инанмиш я, стхаяр...
Гьа инлай Ефимов Берали галаз Гьажимурадан кIвалихъ физ рекье гьатна.
Берали, заз хуьре «ьайи кьван вжIъиаяр чир хьа на кIанзава.
Гьар са (пата|Хъай, доктор, рикI атIудай — агъур хабар галукьзава. Чи гьуьрметлу дуст,
Гъасман вичи муртIавай са кфирдин хци, къанлуди алчахвилелди яна кьена.
Жеч я стха!
— Яна, доктор. Элба-эл кьена. — Ни янатIани чир кьэнач?
— Ваъ. Адан гуьгьуьниз фидай кас хьанач. «Ба(бий рикай сад тир». — иуIгьуз «уьре фекьияр
адакай кьейи лани пис ракана... Самурхан гапур илигна куIкIварна кьена...
—. Им вуч муеибат я!?
— Муеибат я, доктор. Реаицияди гьа ихьтин алчахвилин IгьужуIмар авуна.
— Селимхан ягъайди бес жазадик акакьарнавачни?
— Ам йифиз экъечIна «атна...
— Туьр,нвер.ихъ галаз Панагьни катна.
— Эхь, а чиркин Iкъанлувилерин кьил тьада кьунвай лугьуз хуьре ванер ава.

— Агь, лянетлу душман!.. Заз адан алчахвал, гьеле, фадлай чир хьанвай. Ам жуван халкьдиз
хаин хьанва...
— Михьивилер такIан тир, чи чиржичир фекьи Фалз ни тифди силарихъ акъудна.
— А. дуьньяда хьайитIани млхьивилер авурай... Агъасиев Къазимегьамед, Айдинбегов
Мукьтадир
революциядин душманри хаинвилелди яна кьейи агъур хабарар Бералиди Ефвмовакай
чуьнуьхна. И мусибатдин агъур хабарри доктор мад азарлу хъувунихъай игьтият авуна.
— Туьркерни немсер дяведа кIаник акатна, гьавиляй абуруз Англиядиг тадиз Кавказдай
экъечIун теклифна, Бакуда, дуст, власть рабочийрин гъиле ава.
— И шад хабарди, Берали, зи рикI секин хъувуна, тахьайтIа ам хурай хкадариз гьазур
хьанвай.
КIвалин къава акIана купIадин гум акъвазнава. Адан яргъ>ал пипIяйусал цIай акуна. Адан пахав
къапарив ван ийиз таз са дишегьли ацукьнава.
Ефимова шапка хутIунна.
— Стха, Гьажимурад! Зун ви вилик мугъасир я... Завай ваз куьмекиз хьанач...
Дишегьли ккул вегьена рекIинал атана, инал акъвазыавай, вичиз сифте аквазвай ксариз
килигна, са легьзеда вуч лугьудатIа кьатIун тийиз «иена, алиа кьурай чIулав гъилер тIушунна хьиз
ада лагьана:
Ччан рухваяр! КIвалип иесияр кечмиш хьана... Чпиз регьмет хьуй! Ша ацукь, балаяр,
за ,квез нек чимзава. Ацукьайла гумади «вез тади гудач... Зун Гьа жимурадан диде я. Ада
зун гъил кьадайди амачиз акуна карвансарадай гъана вичин кIвале хуьзвай. Аллагьди зи
фуан кIус къакъудна, веледар. — Гъуьл ни паб кьеведми тифдин цIу тухванва, и ужагъар ха
рапIа хьана...
И диде рикIелай ракъIурмир, Берали,—ла,гьана доктор кьеженвай вил ер а капаш аваз къецел
экъечIна.
И кжъуз Ефимов хуьруьнбуруз са шум уд сур ал алаз акуна.
— Берали, иник зи стха Гьажимурад ква, рикIелай алудмир,—Ефимова рагун аскIан кьве къван
галаи, гьеле, винеллай накьвар ацукь тавунвай кIунтIал гъил туыкIуьрна, шапка хутIунна, гъиле
авай цуькверин кIунчI вилик квай тек сур ал ажъвазарна. — За зи етхадиз — халкьдин камаллу
хциз гьа инал бегьем са кIвал—гумIбет эцигда.
Ефимов и юкъуз Гъасманан, Селимханан, Иласан... сурарални фена, ада абурун сурарин
кIуптIарни цуькверал безетмишна, хкведайла лагьана:
— Къведай несилриз чи дустарин крар акун кIанда заз. Бакудиз фена «таила, за жуван властдин
куьмек дал абурун виридан тIварарни «рар къванерал атIуз тада;
«Доктор Ефимов Бакудиз физва», — лугьудай хабар Ахцегьрин хуьруь ээбер авуна.
Хуьруьнбуру сада садавай ам хъфизвай югьни сят хабар кьуна. И кар виридалайни Жаватазни
Алваназ хъсан чир жеда лугьуз инсаяар и бахтлу хзандин къени ужагъдиз атана.
Гзаф вакъиайрин шагьид хьайи «сурарин майдан» тIвар алай шегьредал и пакамахъ инсанар
кIват хьанва. Виридан мацеллайди Ефимован тIвар я.
Рекье ттун хъсан кар я,—лагьана агьил са итим ди ччина перишанвилин лишанар аваз,
— элкъвена хтайтIа... Амма хтун тавуртIа, хуьруьнбур, чаз гзаф гьайиф жеда.
Чна доктордиз: элкъвена хъига, хва,— лагьана миневда, — лагьана аса хурув агудна цлахъ
акъвазна вай, аокIан буйдин, лацу чуру кеай са кьуьзуь кас эхтилатдик экечIна.—Эхирдал
кыван чун завалрикай хуьх, хва, лугьуда.
АкI хьайила, чна ва,кай жемятдин Iвешл ийин, Атакиши, — сифте рахай кьуьзуь касдин
ччин акваз акваз хешшн ачух. хьана, ам умудлувили юзурна.
Агъадай фаэтон атана. Адан хиве фаэтончини Жават авай, кьулухъ галай чкаяр гьеле буш тир.
Фаэтон чIехи итимрик акакьайла акъвазарна.
— Жават, духтур финва? — Атакиши бубади хабар кьуна.
Исятда къвезва, буба. — Жават агъадал килигна. — Ангье, атана.
Ефимова гьуьрметлу кьуьзуьюуруз икрам авуна, а.бурун (гъилер кьуна.
— Чаз вун хъфизIвайдакаи хабар хьана, вири хуь ряй авахьна атана, инал кIватI хьанва, —
лагьана Ата ииши буба вири киснавай са арада милаимдив раха на.—Им, ваз чун кIанивал, чаз
вунни масан я лагьай чIал я. Жемятдиз вун хъфиникай фикир хьанва, пери ШIан я. Ви сефер
хийирлуди хьурай, ваз югъур хьуй! Амма, духтур, чун ви рикIелай алат тавун—чи мурад я. Чна
вахъ гадав бегьем са итимдин уьмуьрда фу атIанва, са вацЬай яд къванва... Чна ваз са
патахъжез хуьруьн куьчейра рехъ, рикIерани чка гана. Къенлай кьулухыщ вун чаз играми я.
Чна вун чи ъилеррал лаз хуыда... Вач, амма хташа, хва!..
— За, Атакиши буба, умуд, ийизва: садкьве варзни
тавуна хкведа, хкведа, буба! Заз и ери хайи ват" Урусат кьван масан я! Шаклу жемир гьа!..
Докторди кьуьзуьбуруз икрам авуна, ам фаэтондиз хкаж хьана. Вирида бармакар хутIунна, ахпа
абур юзурна. Рехъди акъвазнавай бубайри, дидейри, вах."рини сусари, аялри: «Югъур хьуй,
духтур! Хъсан сят хьуй, духтур!» — лугьуз чпинрикIе авайди лагьана.
— Алван вах!— дакторди фаэтон акъвазариз туна, ам эвичIна шмоладин цлав фуар, къафун
аеай гамунин гуьзел гьебе гваз акъназнавай Алванан мукьув фена. И лезги дишегьли гьа инал
тахьана, садрани акун тавур хьиз, Ефимов хейлин вахтунда Алванан вилин накынари чуьхвенвай
перишан ччиниз килигна, эхйрни ада хъверна.

— Зун, вах, лезги «абаррик квай «Гидергелмездиз» физвач .гьа. Вун кьадар масан вахан—
Наташадин па тав фена хкведа, за дуьз лагьана, вах... Ша фаэтонда ацукь, зун рекье ттур.
Гъурун кIамал фаэтон аIкъвазарна.
— Де мад »бес я, бес я, Алван вах, Жават стхг. . Ахцагьрин чIуралай анихъ фин турус
туш.— Доктор хъуьрена. Де, Алван вах, зав це ви гъил!
п
Алваван гъилиз темен тана Ефимова давамарна:,, .
— Гила, вах, ви ччина авай перишанвал акъудна, заз хуш са хъвер ая, зун рекье дарих
тахьурай!.. Зз вун гьамиша шад акурай, масан вах!
Алван вилер накъеарай ацIанваз гагь хъверна, гагь шехьна, ахпа ада Ефимобан пелез темен
гаи а, богьем вая ажъуд тавуна лагьана:
— Хайи хуьруьн са пад зи рикIиз ичIи хьана, стха... Вун хьайи ужагъдиз физ итай, заз хуш
рекьер мвахь на, стха... низ чида жувазни хабар авачиз зун гьикьван ви рикIинихъ физ
элкъведатIа... За ваз хцин мехъе рал эверда, вун хълше хъшпеI И рехъ рагъ гакъу чIзавай
уьлчуьдал ала, стха. За вун жи хизанзин рагъ яз, гьар са къан экуьнах вилив хуьда!..
— Зун хкведа, Алван ччаи, хкведа... За зи рикI и дагьлара тунва, вах, тунва!.. Де бес я, ччин,
ччин, ччин заз къалагь! Са хъвер ;ая!..
АлIвана вилер генже ягълухдал мяхьна, вичин хурни кьил хкажиа, мили хъверна.
Жават къагьарди дар авунваз Ефимован хура гьатна, абуру сада садан далудиз капашар яна.
Фаэтон Гъурун муькъвелай алатна. Ефимов гьелели «ьулухъ килигзава. Ад аз фите кьа,кьа«
гардандихъ аатна, лелслдин лув хьиз юзурзавай Алванан зериф ръкл, ахпа кIук живеди кьуна
агалтна ацукьнавай.
ХХ-кьил
РИКI ДАГЪЛАРА АМАЙ СТХА
— Дуьнья, дуьнья! Вири инсанри чиин уьмуьр бегьем къалурнайтIа хупI туширни! — рехи, амма
къалин, элкъвена хатI кьунвай чурудилай капаш чIугуна, ччина камаллувилинни жумартлувилян зкв
авай кьуьуь касди аIгь ювай гьарайдал суьгьбет башламишна.— Дашлу дередин сиве, къудратлу
мегьуьн ттарарин кIаник зурба кIанчIарикай еке—халис тамун цIай хъувула ацукьнавай са кIеретI
леэгияр кисна. А бурун ччин. ра дирибаш, амма инсафсуз ялавди жуьрбажуьр нехишар атIузва,
вилериз энв кутуна, абур дериндиз вегьенва. Инсанар кисна, амма цIай киснач, ада вичин
таквадай, къудратлу селлер виш йисарин мегьуьн ттарарал эчIирна, абурув «хуууххжх... шиии...»
— ванер ийиз туна. Вагишияр киснач: яргъай жанавурди къув яна, лап мукьвалай, кьве патаз пай
хьанваз шехьзачай аялри хьиз, чакъалри чпин даллай башламишна. Яб гуз акъвазайла, зулун
яруни хъипи рантарин либас алукIнавай дегьзаманадин тамай гзаф ва къариба ванер къвезва.
Амма инсандин къудратлу ванци а;бур вири баомишна. Эхь, басмишна! Вучиз лагьайтIа, инсандиз
вири ванерилай вичин стхадин, бубадин, дидедин—инсандин ван хуш я, ам и ванцик квай
агъузардин, дердибаладин, мурадметлебдин гъавурда акьада. Вучиз лагьайтIа, и ванци уьмуьрар
саламат ийидай рекьер къалурда, муьгьуьббат туьретмишда, тIеамар дадмишиз тада, гьайран
жедай шикилар, рангар къалурда, И ванци ажидини серинди, зав ал ни бахт тIуб туькIуьрна
къалурда.
Кьуьзуь кас са геренда цIун ялав къекъвезвай инеанрин ччинриз килшгна, ахпа ада т!е)биатдиз
яб тана, сабурлувилелди суьгьбет давамарна.
— Бегьем къадурай уьмуьр хатасузди хьунилай гъейри, саламатдини хьун лазим я. Ачух
уьмуьрдин иеси касдихъ ччиликай физвай кьатI авач—тек вичин нефе патал чинебан крар,
фикирар, мурадар авач. А паталлай инсан вичин фикирдин пай чуьнуьхиз рахадайла, чун а
касдихъ бегьем инанмиш жедач, веледар, чна а касдиз <ихтибар ийидач. Инсанрик квай я усал
хесетди кIвалера, хуьрера дуствал къахъудзава, ада чун садсадал гьалдарзава. Фикир ая сайра,
ачух касдин уымуьрдал, герек авачир лекеяр алаз хьайитIа, абур еке жедалди тадиз хабар гуда, а
уьмуьр михьиди хьун мурад яз вири халкь алахъда, ккуьз лагьайтIа, уьмуьр ачух .кас кIвале, хуьре
багьа я. Ам хийир гьидай бахтлу хьунилай гъейри жумарт я. Икьтин «сари чи ЮIГь къени авунйлай
гъейри, дуствилин ашкъи артухарда. Уьмуьр цуьк гсьван хуш, уьмуьр вич кьван багьа инсанар чи
дагълара гзаф ава. ТакьайтIа чун чи ч архар а каша атIудай. Я аллагь, чеб кимя, чпиз кими югъ
такурай! Абур чи эквер я!.. Ачух уьмуьрдилай чашне къачуда, гзаф инсанар чпик хъIсан хесетэр
кутаз алахъда, акьул къачуз, дуьз рехъ чириз, саламатвал жугьуриз и ксарин кьилив къведа... За
квез гьа инал хьайи са гъвечГи дуьшуыш ахъайин... — Кьуьзуь касди вичин кIанериз цIай фена
къизмиш хьайи кIеачер кIватIна, динждиз ацукьна, яб гузвай дагъвийрин вилерин хцивилиз килигна
хьиз, мадни давамарна:
И тамун яхада, баябан тир. «Рехъ яргьалди, югъ няни жезвайди, ччилер кьеженвайди,
жIвалIкъаэма авIачирди—бес вучда?» — лагьана зун атIа рекьел акъ вазнавай. Зав цIай пвачир.
«Рекьяй са кас фида, за адавай цIай «ъачуда... Зурба цIай хъувуна, гьа гьа даз далу яна йиф
тама акъудда» — лагьана фикир* дик кваз хейлин вахт алатна. Эхирни рекьяй винел хъуьчЬе
тфенг аваз, балкIандаллай са кас атана. За ад аз цIай Iгеце лагьана минет авуна. Рекьевайда
гвач лагьана кьин кьуна. Са вахт атана, гьа итим балкIан гьална хтана. Зак акакьун кумаз ада
гьарайна:

«Астафируллагь, астафируллагь!.. ЦIай гваз гваз Iлвач лагьана за, халу, нагьахъ чкадал
кьип кьуна.
Амма и цIай сад лагьана кьатIудайди туш, аквада ваз...»
И касди патронда ааай гуьлле акъудна, адан чкадал вичин валчагыдин ценцяй ялаи памбаг
ттуна, са тфенг ттарал ахъайна. Памбагди цIай кьуна, касди ам са ппекиник кутуна, гужлу ва хци
авуна зав вугана... Ингье цIай гьихьтинди хьанватIа, квез аквазва. Виридалай вафалуди, веледар,
а касди вичин уьмуьрдин ачухIвал, жумартвал къалурун хьана, а юасдин гуьзел уьмуьрдин са
шумуд декьикьади, — ингье, икьван инсанрин ччанар чими авуна — чаз и кьеженвай тамукайхуш
гьал—экуькIвал авуна, ингье, гьарнихъай атай дагъвияр: бубаярни дидеяр, стхаярни вахар хьиз, са
суфрадихъ ацукьна. Бес ам тIимищ кар яни?
Кьуьзуь касдилай дагъдин булахдилай михьи, экуь яд алахьдайвал, • хийирлу, камIаллу эхтилат
алакьзава, вучиз лагьайтIа ам вичи лагьай—уьмуьр ачух, жумарт кс ар икай сад тирди цIуIхъ
зцуньнавайбуру кьатIана.
Кьуьзуь кас оа геренда дагълуйриз килигна. Адан фикирди и лагьзеда хабар кьуна: «Яраб
ибурук уьмуьр ачухбур гзаф ятIа, тахьайтIа?..» Ам ахтармишдай вилерай садсадаз килигна, ахпа
ччина акывазна хьайи гуманлувилин лишанар чIурна, кьуьзуь кас хъуьрена.
Аллагьдиз шукур хьуй, инал алайбур вири ачух уымуьр авая ксар я!..
Ваз гьикI чир хьана, Абдулжелил сша? Вун чи рикIера къекъIвейдя хьиз р.ахазва ман?
— Зун куь рикIера къекъвеначиртIа, гаф лугьун айиб тир, стха... — Абдулжелила
даеамарна. — За куьн ин,ал авур зхтилатдиз яб гайибур вири ачух, жу м.арт уьмуьрдин иеаияр яз
тьисабзавл. Вучиз лагьайтIа, заз куь арада дар хьайи рикIи иесидии ччинай чIулав ивидин лахта
акъвазарур дуьшуыш акунач, я инлай къарагъна тамун мичIи яхадиз натай касни хьанач. АкI
хьайила, заз яб гайи леэги веледар уьмуьр ачух ксар я... Камаллу бубайрини дидейри
лугьуда: гьич бендедилай цIай элкъуьрмир, вацIа авайдазни яд це, гишин яни? — лагьана хабар
кьун айиб кар я, жувахъ авай фуан кIус вилик эцигна — буюр лагь... Захъ пудIкъанни цГуд
йисуз цIай туыхуьр тавур баде хьана...
— Мад зун гъавурда акьунач, стха. — лагьана
виликан дагъвиди,—акьван Йисара цIай хуьз хьун мумкин кар яни?
— Я. 3;И бадеди гьа гьикыван йисара цIай хвена, цIай пайна. Ада вич зи чIехи бубадиз
гъайи сифте кжъуз хъувур цIай уьмуьрдин эхиримжи йикъал къве далди туна. Паиамахъ хъувур
цIай, ада няналди ку чудна, няниз хъувурди пакамалди. Гьа нкI, зи бадеди гьар няниз, гьар
пакамахъ къудан рукхъщерикай цIай хкудна, ам вири уьмуьрдин юлдашвиле туоявана.
ЧГулав хьана цифери кьунвай цавуз, ялавдин зкв гьатна, хуш гьал акъвазяавай къудартлу
мегьуьн ттарарин къалинриз килигна, Абдулжелил са патахъ ярх хьана, ада кьуьнт яна.
Гьар са инсаядин жсуси тIвбиатдин кьиле сала матвал, ахи а динжвал ава, — лагьана
Абдулжелила зхтялат давамарна. — Гьавиляй ам гишин кьайила— суфрадал, къарих хьайила—
булахдал, сагълугъ хьайи лани духтурханадиз фида. Сагъ бедендин иеси руфун тухди ятIа, ам
квфлу я, жум,арт я. Адаз тIебиатдин масан шикилар аквада: цуьквер кIан жеда, ада акур
рангарал, некишрал лайихлу къимет эцигда, адан аш къи бегьем юзурда... Кефи къевраIГЪ
хьайила хуьруьн нуькIверикайни биуцбил жеда. Им бахIТлувал я — ин сандин уьмуьрдал бегьем
ччан хьун я! Ада суфрадал лай хъсанди неда, яд хъваз анжах хъсан булахдал фида,
дарМан кГан яз камаллу доктордин кьилив фида...
Вун гьахъ я, стха, — лагьана гъил .кутIуннавай даIгьвИДи. — Вун гьахъ я! Ингье, зун яргъал
дагъдин хуьряй — ЦIахурай я, амма дердиниз дарман ийизБа кудиз физва. Ана чи духтур
Ефимов ава. Ам, вуна лагьайвал, уьмуьр ачук, адал ччан алай жумарт кас я. КIвале авайла, зи
фикирди лагьана: «Усал жерягь дин кьилив фена, дерт къати хьана, жува жув не далди, зун
камаллу духтурдин ужагъар галайвIал физ физ рекье кьирай...» Умудлу кас, спха, мураддаллай
кас я, адаз аллагьди аманни сабур гуда.
Ефим сив акай р.ахайла, цIухъ ацукьнавай леэпийрихъ виридахъ чпиз чидай, гьамиша рикIелни
мецел алай касдикай ийидай суыгьбетар хьана.
— Заз гьуьрметлу доктор Ефимов буба кьван кIан хьанва, — лагьана Филяй тир жегьил,
къумрал, хуш ччина шадвал авай рабочийди суьгьбет башламишна.
— Зун Кисловодоквдиз — курортдиз ракъурна, ингье, оагъ хьана хквезва. Захъ галаз лезги
чIалал рахана, ада лагьана: «Рабочий ква, вшастни девлетар вири види я, вач ял«и ягъа, жуваокув
сагБарни ая... Советрин властдиз виридалайни инсанар багьа я. Кьве вацра зун бегьем кефина
ттуна...
— Вири лезгияр Ефимов амаз маса оа духтурдин кшлив физвач, — лагьана Мискиакай тир
юзунриз зирииг, кум азкума з, хъуьруьн нваз ракун адет хьанвай маса юа рабочий рахана. — Эхь,
эхь, чи бубайрини стхайри и каодиз еке мхтибар авуна — чпин уьмуьр;ар гьа и камаллу духтурдал
тапшурмишнава. Дакторди азарлудаз куьмек авун латал гзаф зегыметар чIугвазва. Сабунчида
виридаз Ефимов леэгийрин буба яз чада. Са кжъуз зун кефсуз яз духтурдин кьилив атайла, адан
рекIинихъ вадиДуд ,кас азарлуяр галай. Абурукай са кьуьзуь уруоди завай хабар кьуна:
— Вун леэпи яни?
За ад аз зун леэга тирди, сагьсуз хьана атанвайди лаIгьана. Кьуьзуь урус хъуьрена, ада
лагьана:
— Леэгияр бахтлу ксар я, абурувай зурба доктордин гьуьрметни муьгьуьббат къазанмишиз
хьана. Ам ивекай жегьилриз буба, кьуьзуьбуруз стха я... Вач, вач, чна ваз дерт аIхъайиз бубадин

кьилив финиз ихтияр гузва. Валедриз бубадин патав къведайла, нубатар герек туш...»
Кьуьзуь уруеди далуда капаш ттуна, зун Ефимован кьилив ракъурна... Дерт чирна дарманни
авуна, докторди зи бубадиз саламаряи вахкана. Вири чизма, вири рикIел агаама.
Адан рикI дагълара ама, веледар, — лагьана Абдулжелила, суьгыбетзаеай рабочий
аньназнамазни. — РикI амай дагилар рикIелай алатдани?! Ада вичин уьмуьрдин цуьквер, ахпа
емишар вири чаз туна.
Там а хъувунвай и зурба цIун къваларив суьгьбетар куьтягь жедачир, амада рекьевайбурун
ччанари ял ягьун — ксун тIалабзава, гьавиляй саоад кисна, ахпа абур рикIерIа гьатна, абур хуш
Iгьал пиян а,вур умудлувилерив ацIанвай хийирдин хиялри акварин къужахда вугана — вири кисна.
йиф виридаз секинди хьана. Амма Абдулжешил ксанач. Адаз и цIухъ ксаввай вичин балайриз
мекьи жез кичIела, цIай хци авуна, абурун далуйриз кIуртни пальто Хъиввгьна, хаталу
цIелхемар иноанрилай алудна.
Акцегьай къфидайла са югъ амаз Ефимова Абдулжеяил хуьруьз рахкурнавай. Вучиз лагьайтIа,
адалай уьмуьрдин вири сирер чидай касдихъ галаз реIкьел гьил кьуна, здаз далу гава хъфин
алакьнач. Гьавиляй абуру айритмиш хыхьуния къужахар самая фу тIуьр кIвале ахъайна, вири
рикIел хкана, вилин накъIвар •какадарна.
За ваз ша лагьайла, вун атун тавуртIа, Абдул желил, зун гзаф бейкеф ж еда, — лагьана
докторди эхиримжи няниз вичин ашпаз хуьруьз рекье хутадай ла. — Власть чиди я. Ам
мягыкем жеда, ада вичин мерIгьяметдин къапуяр \х\ал<къ патал акъа ийида. Захъ ни дуллух
жеда, фу, гьуьрмет хъижеда.
Башуьсте, стха! Зун рекьидалди вахъ гала!
Зун вахъ инанмиш я, зи камаллу дуст!
Ингье, халкьарин власть мягькем хьана. Хуьрериз, чIакьракьариз раказвай, къизилдихъ галаз
барабар пул акыатна.
Абуруз <гьеле Абдулжелил «илигни авуначир. Са пакамахъ почтальонди Бакудай, Ефимовалай
цIийи пул атуникай хабар гана. Пулдихъ галаз атанвай чарче ашпаздиз мугвмандиз эвернавай.
Гьавиляй Абдулжелил рекье ава, ам дустунин кыилив физва. Савкьатар гзаф :пва. Виридалай
багьади — Алвана духтурдиз хьуй лагьана вугаяаай булаIхдин яд я. Адалайни Iбагьади и бактлу
дидеди: «Антоназ лагьа гьа!» — папшурмишнавай келимаяр тир. Булаадин яд авай бутылкаяр
гьебеДIИз вигьизвигьиз ада лагьана: «И стIалар за, вичин рикIиз кегьри туштIа, зи тупIарални""
меквел, вичин рикI алай булахдай кIватIна. Къуй и булаждин ци вичин рикIе даим гатфарин дем
къурмиш а:вурай... а деминик чун, дагълара амай вахар, рушар, стхаяр, бубажр кваз хьуй!»
Наташади стхадиз гзаф къулайвилер авуна, ам кIваляй къецел акъуд тийиз хьана. Амма и
зерифвилер Ефимюваз тIимил важтунда хуш хьана, ажпа ам Сабунчидин бюльницадани
амIбулаторияда кIвалахиз эгечIна.
И болышцадиз Декикинахъ Iгалаз женг чIулвазвай фронтдайни Жалгъандай хирер алайбур,
азарлуяр атана, Абурук гзаф лезгияр — Самурдин дередин итимар — дактордин чирхичирар
кваз хьана. Ефимован къваларив Бакудин вири мяденрай ,рабочияр, иллаки лезгаяр къвез, дердер
алудиз, абур кьезилар ийиз хъфена. Са гъвечIи вахтунда Ефимован тIвар Бакуда машгьур хьана.
Пешедин цIийи дустари адаз: «Вун халкьдин доктор я — бахтлу кас я!» — лагьана.
Жумарт накьварал яшамиш хьана, тIебиатдин ,гуьзелвал, тьайбат, тух рангар а;кур ксариз
Бакудин чуьллерян куьруь, кеоиб гатфар. бегенмиш жедач. ЯтIани гьа инрани цавяр нуыкI аршдиз
жкаж хьана, ччилел мани эчIирунал ментIикь туш. Чуьллера яру бубуяр, алванар... экъечIда.
Гьа ихьтин .гатфариз Бакудин нафтадин мяденра, рабочийрин Гуьгьуьлар бегьем цур авур
агъур хабар къекъвена. «Кьашкьа кечмиш хьана... Ефимов кьена... Ада вич секинарун лезгийрал
тапшурмишнава...»
Дагъвияр вири .кIIвачел акьалтна. Абур буругърин кIукIварай эвичIна, нафтадин вирерай хкаж
хьана, рекьер ацIузацIуз Сабунчида кЬватI хьана. Ибурун ар ад а чергес чухваяр, леэги валчагвар
алайбур гзаф тиртIани, мазутдайни кьарадай ктад хьанIвай парталар алай, кIвалахдилай чукурна
атанвай рабочиярни тIимил тушир. Виридан ччина перишанвал, рикIерин дарихвал акъIвазнава.
Гатфарин югъ атIугьна, ада магьфе къуьнераллаз сурарал физвай дагъвийрин ччинра авай
хъен, хажалат тикрарзава. Цав рахана, ири марф къваз башламишна. Вишералди авай дагъIвияр
кьилер ачухнаваз, зерреш тади квачиз къуьнер.къуьнера акIурна, чпин багьа доктор эхиримжи
рекьиз хутахдайла, адан мегьфедик къуьнер кутаз хкудиз кисна.
Кьуьзуьбур мегьфедик экечIун ччинра адет туш, вучиз лагьайтIа, инсандин эхиримжи ва атъур
рехъ атIун анжак жегьилрин къудратлу .къуеатдин кар я. Мийит акыван залан туш, амма играми кас
эбеди яз дуьньядилай финиф аIГъур ппг.р хьана, рикIе гьатнавай, такьатдиз ажуз, яшлу итимдивай
мегьфедик дурум гуз жедани?! Амма вичин стгаа зхяримжи рекьиз тухудайла Абдулжелилан
.къуьнерни гъилер мегьфедикай къакъатнач. Лацу кьил хура аваз, ада вичин рехи чуру,
шуьткьверри чуькьвена гъвечIи авунвай вилера къит хьанвай накьварай чуьхуьзIва. И каскъе
виридаз дегьааманадин кьуьзак хьиз акуна. Адан ччина авай яру рангар катна, абурун чка
виляни хъили рангари .кьунва. «Агьмед ;ичер я»и?!» — лугьуз тIммил йикъара вилик, дустари
къалуриз мягьтелвилер авур, ацIай хуш гьал, дуьзмиш хъуькъвер гила, къени пад эчIиди Iхьиз,
леясывери кьуна, агъайал куьрснава. Кьурай пIузаррик зурзун ква...
Я буба, а латал хьухь! Я экират гайи кас, вуна вун рекыимир эхир! — лагьана са жегьил
дагывиди Абдулжелил къужажда кьуна.
За:к кямир, хва, кямир! — Абдулжелила м.ад гъил мегьфедик кутун хъувуна.

ЛезIЛийри дожтар чяин адетрал секинар авуна. Сурун кIуитI кьуна, рикIерай: «Ваз рвгьмет хьуй,
буба! Ваз регьметхьуй, стхаВи уьмуьр чаз—лезгийризэсилдилай несилдал чешне я...» — лагвана
яалкь сурарай кьулухъ элкъIвез гьазур хьагавай арада, абурухъ рикIер бегьем къарсурдай
агьузардин гьарай галукьна. В,ири и гьарай акъатай патахъ иилигна. Дагъвийризни урусриз
сурарин кIанихъай цЬай кьуна кузвай дишегьлиди чпел чукурзавайдк акуна. Адан гару гьар патахъ
гад а рвав аи яру рангунин перемни фите я лав хьиз, кьилел цкIана аруш Iхьанвай чIулав чIарарни
гум хьиз ажвазвай. Дишегьлидай акъатзаIвай агьузарди,. гьилер виликиа катунин твгьерди и
бейниван шчш ччанди кьунвай иноафсуз ялавдикай катзавайди хьиз къалурзавай.
Чпин стхадин сурун кIунтIал сад и патай сад а папай Iхурухъди, илис хьана швхьзавай
Наташави Абдулжелил са легьзеда кьилер хкажва агъадал иилигна.
— Алван, Алван атана! — лагьана Абдулжелилай бамиш вон акъатна.
Наташа бедендин агъурвишиз, жажаиатии ччандик кутунвай юрIгъунвилиз иилиг тавуна, аламат
жедай кьезилвилелди катна фена, агъадай атай Алванан къужахда гьатна.
— Наташа, Наташа! Ччан вах, вазни заз гуж хьана!.. Мусибат хьана! — Алвана гьарай
кьилеллаз шехьизшехьиз чукурна, вичивич хурудихъди Антонан сурун кIунтIал гьалчна.
— Антон стха! Антон стха! Зун зкакьдал кьарай такур, стха!.. РикI дагьлара амай — стха
вахан! РикI чаз туна фенвай, стха вахан!..
Сурун кIунтIалай гьилер элягъиз, аршдиз хкаж
хьайи агьузардал — ахвайшагьдал Алван шехьна. Инал вилерив ягьлух, гъуд, тупIар агуд тавур
кас амукьнач. Урусар шехьна, азербаижанвияр шехьна. Гьеле, «закъ вилин накъиар авай хьтин
туш...» — лугьуз чпичеб «Iеви чархукай тир рикI аваз гьисабзавай дагъвиярни швхьма. Вири
зеррени юзун тийиз акъвазнавайла, Алвана къарагъна а патал хьиз сурарин чIуралай этсъечIнавай
яру бубуйрин арадай гьилелди накъвар кIвдаIна, абур менве аваз гъана Антонан сурая вегьена.
Адан Iгуьгъуьналлаз къуьневай гьебе ччилел эцигун рикIелай фенвай Жаватани са макве авай
накъвар гъана Антонан сурун кIунтIал вегьена.
Агьузардал шехьзав,ай дидеди эверай хьиз сурараллай лезгийри, урусри... вирида яру
бубуйрин арайрай кIватЬна саса менве ав,ай накъвар гъана сурал вегьена, адал бегьем кIунтI
туыкIуьрна.
Алван вилер яру, зурзазвай пIузарар къекъифнаваз, кьилел фятени алзмачиз мад сур къужахда
«ьуна шехьна, аIхгаа халкь/ди туыкIуьрнавIай накьвадин кIунтI, ада вичин назик гъилерал гьар
патахъ аладарна. Суса ишара авун кумаз, Жавата гьелени къуьне амай гьебедай яд авай къапар
акъудна, абур Алванав вугана. Къапара авай, Антонан рикI алай, яргъал дагидин булахдин яд
сурун кIунтIал йлична Iкуьтягь хьанIвачир, Алван вичвичелай фена. Ам Наташадин къужакда аваз
ф|аэтонди Iгваз хъфена.
Халкьдиз инал шехьай дишегьлиди еке эсер авуна. «Кучудайди урус, сур къужахда аваз
ШвхьайДи дагъви дишегьли я. И коар, яраб гьикI хьана садсадаз икI истаклу хьанатIа?.» —
лугьудай хиялрик мвайиа, АбдулIжелил явашянаш сурарилай къарагъна, хъфиз ракье гьатна.
Вярида и кьуьзуь кас элкъуьрна юкьва ттуна.
— ЧчандIИк цIай иваз сурал шехьай дагьви дишегьли, кечмиш хьанвай касдиз гьикI хьана вах
хьана?..
Доктор эвлевмиш хьайи кас яни?
Адаз балаяр авани!
Дагъвийрин суалриз жавабар гуз, доктордин уьмуьрдин ва|ф;алу дуст сур ара ацукьна.
Хьайихьайивал, вичиз чидайди в,ири ахъайна.
— Гила, веледар, заз чиз куьн гьавурда акьуна,— лагьана Абдулжелила эхтилат куьтягьна. —
Гьакъикъатда, чи духтурдин рикI дагълара ама...
* * *
Гьуьрметлу кIелзавайбур! И ктаб ихьей «асни Абдулжелилаз яб гайибурукай сад я, ингье, зун,
къудратлу урус халкыдин «ва тир Антон Никифорович Ьфимов.ан рикIихъ къекъвена,
гьакъикъатда, а пак тир рикI дагълара гьар са кIгаале ама! Гужлу Самурди ван ийизмай кьван а
рикIел ччан аламукьда!

КЬИЛЕР
Сад лагьай пай
Автордин патай
ГъвечIи Тифлис — масан ери
Къариба азарлуяр
«Лезгинка», дели вацI, кьуьзуьбур
Кудай ятарин булахар.
Фекьидин фитне.
Нек маса гузвай руш.
РикIиз масан гафар
Хуьруьн стхахва, къудратлу муьгьуьббат
Къази Гьарус ажугълу я .
Жаду къари лал хьана
Къалчамагарни Кваса
Къизгъин муьгьуьббат
Гьажимурадан кьисас
Гьарусан вяз, Къарибан къунагълух
Агъур шартIар
.
.
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Алванан рикI, Квасадин дарманар.
Дарман ятар.
Кьве севре тIуш гайи чубан
Стхаяр
Халкьдин ашукь.
Къази Гьарусан сирер. .
.• .
Гирведал. ...
.
.
.
Дагъларин дем. .
«Панагь мехъерал атанва».
Камаллу халкь гиманлу я.
.
.
.
Адетар.
Алван дертлу я. .
.
.
.
Кьвед лагьай пай
Ругьани ва жасус агатна.
Гьажимурадан хабарар
Мехъер,
Пудан кьисас
Урусатдин цуьк
РикIер икьрар я.
.
.
Гьажимурад хтана.
Багьа мугьман.
РикIин хкет.
Гьяддин югъ.
Сирлу «дишегьли».
Цуькверин сувар.
Къайи межлис.
Инсанвал — къудратлу къуват я.
Зулун шикилар.
РикIин дустар.
Ламрал терсина алайди вуж я?
Къеледин эхиримжи югъ.
Векилар шейх галачиз хъфена.
Са кIунчI цуьквер
Эбеди дуствал.
Ччан лиф, вердиш лиф]
РикI дагълара амай стха.
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