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САД ЛАГЬАЙ ПАЙ 

I. БЕГДИН ХВА, БЕГ 

Ц^аварин ирид къат атIана, кьибледихъай атай самолет агъуз жез-жез, хурухъди чилив агакьна. 

Чархар даш къванцин май-дандай цIуьдгъуьниз ада жилавар вичел чIугуна. ИкI атлуди, ви-лик 

хасарат кваз акурла, балкТан алай чкадал илисарда. Вичи пич явашарзавай самолетди ажугъар авуна, 

ам и патахъ, а па-•гахъ юзана,— чара хьанач, моторриз къуват амачир, ам гала-тайшив хьиз, уфт 

акъадарна, акъвазна. 

Пакаман сегъер яз, и вахтунда мукьув гвай тамун кьулухъай кьилел ялав алаз, элкъвей межмя 

хьиз, яруни хъипи рагъ экъеч!-iiu. Ам акьван зурбаз хъитIкьинна хьи, ада гьасятда кьуд пад 

ншигълаван авуна. Эвелни-эвел гатфарин сифте пеш ргазвай тарар, абурун кIанерик квай кул-кус, 

фенчIи векь акъатнавай чил. Ахпа аэродромдин гегьенш мензилар, чилел ацукьнавай, цавуз 

чукурзавай, гьакIни цавай эвичIзавай самолетар, кьилел фарфадаг алай вертолетар... 

Кьве мертебадин аэропортунин чина кьиляй-кьилди тунвай даш шуыпеда рагъ гьатайла, 

шуьшеди цIай кьуна, адан вилик квай майдан мадни экуь хьана, яру-хъипи, къацу-жегьре рангар цава 

къугъвана. Инани садбур атай, садбур хъфизвай инсанаф гзаф яз, ракъини абурук гьевес кутуна, 

абуру кьилер хкажна. Къуьнуьхъ плащ, пенжек галайбуру абур хъуьчIуьк, я тахьай-тIа чпив гвай 

чемоданрин, идгчкТрин винел вегьена. 

Тамун кIвенкIверикай хкагна, цавун аршдиз ашкъи кваз ивер авур ракъини тарарин, инсанрин, 

самолетрин хъенар инихъ-инихъ чукIурна, абур акваз-акваз куьруь хьана. Аксина яз чи-мивилин 

къизгъин акатна. 

Эхирни, йиф гелни галамачиз, цава цIрай булут хьиз, квахь-иа фена, ада чкадал куьрпе аялди 

хьиз, хъвер ийизвай, кьуд пата экв гьатнавай югъ атана. 

Я югъ! Чан югъ, вун атуй, рагъ атуй! Вун азиз адахли хьиз ширин я! Йифиз дарих хьайи гуыъуьл 

вуна ачух хъийида! Ня-низ татай акьул вуна пакамахъ гъида! Йикъакай азгъунвални гьарамзадавал, 

йифен ничхирар хьиз, катда. Инсанри ийизвай 



тахсиррикай лап чIех-и пай йифиз ийизвайди я, юкъуз туш. Ву-чиз лагьайтIа йикъан гъиле хци яракь 

ава — гьар са пипIез ншигъ ягъизвай рагъ! Тахсиркарриз гзаф кичIеда! 

Югъ тахьанайтТа, са куьнални чан къведачир. Инсанри хьиз,. тарарини, набататрини, гьайван-

майвандини юкъуз гзаф гьере-кат ийида. Йифиз вилер акьалнавай цуькверини юкъуз атирар гьасилда. 

ЧIижерини вирт кIватIда. Ракъинин нурара къугъваз, буь-туьн дуьньяда чан алай вуч аватIа, 

вирида рагъ незва, хъвазва, ам чпин якIуз, кIарабдиз, кIарасдиз элкъуьрда. Иллаки инсан-ди! Адан 

гьар са кIараб, гьар са дам, адан вилерин ишигъни кIвачерин звер, гьатта кьиле ргазвай фикирар — 

бес ибур вири гьа ракъинин гьайбат тушни?! Ракъинин кIусар, гьунарар я! 

Кьйбле патахъай давай яна, меркездиз атай касдин рикIени ракъинин гуьгьуьлар къугъвазвай. 

Аэропортунай вичин кьве чемоданни къахчуна, ам шуыцебенд ракIарай къецел экъечIна. Рагъ гьеле 

имаратрин чина авай шуьшедал къугъвазмай. Май-дандал акъвазнавай инсанриз и кас ракъинин 

къеняй экъечIай-ди хьиз аквадай. Ракъинин нур алай лацу пенжекди, вилерал алай _айнайри, сивевай 

къизилдин сара ракъинин нурар вичихъ галаз тухузвай. 

Ам еке жендек авай итим тир. Юваче-гъиле звар авай. Не-рин кIвенкIвелай айнаяр алудайла, 

уьтквем, хци нурар авай, чебни гьакьикьар хьтин чIулав вилер малум хьана. Абурун арада шуькIуь, 

юкь са кIус хкиснавай хьтин, кьакьанвал квай нер дамах гваз акъвазнавай. Спелрикай мад рахун 

тийин. Спелар-ни жеда кьван! Сад лагьайди, абур загъ кьван чIулав тир, кьвед, лагьайди, уьтквемдиз 

кьве патахъ чкIанвай, пуд лагьайдини — кIвенкIвер звар кваз хкис хьанвай. Абурун иесиди вичини 

мукь-вал-мукьвал лазимвал авазни-авачизни, адет яз, гагь са спел-дин кIвенкI, гагь масадан кIвенкI, 

кьве тупIув кьуна, звар туз элкъуърдай. Ингье, исятдани, кьве гъиликай куьрснавай, чпик-ни хъсан 

заланвал квай, сад къацу, садни туьнт вили рангунин чемодан майдандин юкьвал эцигна, меркездиз 

атанвай мугьман спелрив къугъвана. И арада патавай инихъ-анихъ физвай ксари вич фагьумайди 

кьатIана, и карди адак мадии ашкъи кутуна. Нерин кIаник квай шуькIуь пIузарар виниз-агъуз юзурна, 

спе-лар хъвер кваз къумрал чинал къугъвана. «Килиг, ксар, зи спелриз—ихьтинбур тек-тек инсанрихъ 

жеда»,—икI лугьузвай мугьмандин гуьгьуьлри. 

Мад, чапла гъил чинив атана, къизилдин гьяркьуь тупIал галай тIуб спелрин кIвенкIверал 

элкъвена. 

И арада, хабарни авачиз, таксидин лишанар алай, хинедай чуьхвенвай хьтин рангунин машин, 

чархари цIугъ ииидайвал зарб кваз адахъ элкъвена, лупТна акъвазна. 



— Башуьсте! — лагьана, машиндин къеняй кумба хьтин, туькме итим экъечIна. Ам мугьмандин 

чиниз килигиз, сив ахъа «пуна, сивяй пIипI хкатнавай сас къалуриз, акъвазна.— Башуь-("го, 

башуьсте! — тикрарна шоферди, мугьмандин чемоданар гъи-JW кьаз. 

Мугьманди энгел авунач. Ам фена, машинда кьулухъ га-лай чкадал архайин хьана. 

Шофер дирибашвал кваз рулдихъ ацукьна, ада чапла гъил кьведра виниз-агъуз авуна. 

— Кпул яни, къуьне кьел гьатнавани?!—лагьана ада вичи ничик.—«Харижлух» тушни?—хабар 

кьуна шоферди.—Им пда савда патал гайи суал тир. Мугьмандин кIалубрай, адан беденда авай 

гьавадай ам гьи мугьманханадиз тухвана кIанда-тIа, касдиз чидай. 

— Зун акъваззавай мугьманханани чидани? — жузуна мугь-манди. 

— За куьн,— лагьана шоферди,— лап тГимил тухванатIа, над сефер «Харижлухдиз» тухвайди я. 

— Жеч гьа! Ваз зун чир хъхьанани? 

— Жедачни бес! Куь спелар хьтинбур садазни авач. Нагагъ спелрин акъажунар авуртIа, куьне сад 

лагьай чка кьада.— Шоферди пичIи вил авуна.— А спелри гьикьван дишегьлийрик къу-дур 

кутунатIа! 

— Вун, заз акваз, фагьум-кьатIун квай кас я. 

— Садра зазни спелар таз кIан хьанай,— хиве кьуна шоферди, пIапIрусдиз спичкадилай цIай яна. 

— Тадай ман! 

— Папа ихтияр ганач. Паб туш, верг я. Куь патара хьиз туш. Анра папан дамарар итимдин гъиле 

ава. БалкIандин кье-нер хьиз. Чинра маса адетар ава... 

Шоферди эрчIи гъил кьилелай виниз хд^ажна, агъуз авуна: 

— Агь! 

— Спелар таз кIанзаватIа, чи пата риз хъша ман,— зарафат-див теклифна мугьманди. 

— Квез зи паб чидач. КIвалах куьтягь хьайи бедеда ада зун гьаятдизни акъудзавач, амукьна — 

кьиблепатахъ физ. Ада, валлагь, зи туьтуьх кьада. За лагьаначни — верг я, касдин руша чукIулди хьиз 

атIуда. Вич заз кьисмет хьайи къуз цIай ават-рай. Дидедиз... 

Аэропортунай «Харижлух» мугьманханадиз яргъи мензил авай. Гьяркьуь шегьререха» сифтедай 

таза рангар ачух хьанвай тамун къеняй физвай. Там куьтягь хьайила, кьил акъудиз кIан-завай 

къуьлуьн никIерин арайра гьатнай. Шегьердив мукьва жердавай машинарни бул жезвай, и пата, а 

пата пIийи-цIийи кIвалерни чиликай хкатзавай, инсан-минсанни гзаф аквазвай. 



Лап шегьердив агакьай вахтунда мугьманни шофер кьведни кисна. Машинар, суьруьдавай хпер, 

мадни дуьз лагьайтIа, ра-магда авай къати балкIанар хьиз, йига гьатнавай. Са кIус кьван -чашмиш 

хьун бес жедай,— машиндин къвалар шуьткьуьмардай. Мугьман галай. патахъай къвал-къвалаваз 

физвай са машиндин кьулухъ пата, сада сад къужахда кьуна, итимдини дишегьлиди теменар гузвай. 

Маса машинди са кьуьзека, шофердин патав ацукьна, ахварзавай. 

Чи мугьман меркездиз, тIимил атанатIа, вичин яшинда са виш сефер атанай. Ада ина вад йисуз 

институтдани кIелнай. Шегьер адаз хъсан чидай. Ина дустарни авай, вичихъ галаз са месик йифер 

акъудай назназиярни. Сад адан рикIел исятда хта-на. Ам пачагь девирдин генералдин хцин рут тир. 

Генерал, уьлкведикай хъел атана, Париждиз катнай. Аскер авачир генерал ана садазни бакара 

атаначир, вичин негь хьанвай уьмуьр ада, эхирни, деллекханада чуруяр твадай ycrlap яз акъуднай. 

Генералдин хва, бубадив гекъигайтIа, акьуллу хьанай. Ам Ва-танда акъвазнай. Щийи гьукуматдиз 

гьикьван себ-сив ганай-тIани, адаз къуллугъ авун мажбур хьанай. Ам анжах садахъ галазни 

рахадачир. Аксина яз, адан руш гьаргьар кас тир. Ада, сир-мир чидачир аялди хьиз, вичихъ 

галааГтуьквёнда къенфетар маса къачудай чкадал таниш хьайи студентдиз вичин чIехи бу-бадикай 

Парижда деллек хьуникай, хайи бубадай гаф акъудиз тахьуникай мерддиз ихтилат авунай. 

Лагълагъчи^ тиртIани, адазни зегьметчиирин гьукумат кIандачир^'""" 

Генералдин хтулдини вичин къайдада цIийи уьмуьрдиз ак-сивал ийизвай. Гьа студентдихъ галаз 

таниш хьанмазни, адаз вичин кIвализ мугьман хьун теклифна. 

— Ша, пашман жедач... 

Студентнй фена. 

Лап руфунал кьван хур ахъа яз жегьил руш адан гарданда гьатна. Къаних яз адан пIузарриз, 

хъуькъвериз, гардандиз пIагьар гана, ахпа гьич рази яни, тушни хабарни кьун тавуна, ада гададилай 

са-са пек хутIунна. 

— Гьамамдиз — гьереката, я кас! Вахъ вагьшидин ни гала. Ви тIвар хълагь. Гьич рикIел хуьз 

жезвач! 

— Бег! Бег! 

— О-о, ягъалмиш туштIа, бег — им гьаким я хьи. Вак гьич гьакимдин ухшар квач. Вун зи лукI я. 

— Гила лукIар амач хьи! 

— §аз ама... 

Генералдин хтулди ранг гьеле таханвай цIийи месел агъ экIяна. 

— Вун вагыпи туширтIа — месик къаткидай. Вагьшидихъ галаз месик кар авач. 



Веган гевилдик хкIуна. 

— Зун вагьши ятIа, вун... 

Дишегьлиди вичелай песк-лек хтIунна, абур инихъ-анихъ гада рна, гададин гардандикай, чIвекь 

кьецIил яз куьре хьана, ам |<'|.пткурна. 

— Вагьши лагьайла, хъел къвемир, я кас,— лагьана ада мсслятдив, зегьем кваз адаз теменар 

гуз.— Вагьши — им къуват и. Вагьши садазни табий жедач. Заз вири балкIанрикай гьеле мпрдиш 

тавунвайди кIанда. А-эгь! Ваз адан пехъивал акунани!? 

— Хвашгелди! Хуьре чIехи хьайи заз такуна, ваз акунани!? 

— Гьелбетда. ЧIехи бубадихъ галаз зун са шумуд сефер гш.»IкIанрин рамагар авай чисайриз 

фенай. Са виш балкIан, кье-игр-менер алачиз, чамара гьатайла, зак лувар акатнай. Налу-гьуди — 

зунни "балкIан я, и рамагда аваз зани чамарер ягъизва. 

— Гьакъикъатдани, вун балкIан хьтинди я. Анжах хвар я. 

— БалкIанрикай хварариз, инсанрикай дишегьлийриз вири-дилайни хъсан я... 

— А-у, вучиз лагьайтIа? 

— Вун ахмакь яни? Хвар гьинихъ фейитIа, тайни гьанихъ |I>ида. 

Вичин гафар пачагь девирдин генералдин хтулди гьерекат-IIIIA тестикьарна. Кьведни кьецIил яз 

халичадал къатканваз, иди гададин гардандихъ вичин лапу гъилер акална. Ахпа садла-| i.iina, адан 

къумрал якIун жендекдик хъиткъив! кутуна, гададин хъвер гъана. 

— Вун лап хаму я хьи,— лагьана.— Мад валай алакьдач, II<'г, вагьши ятIани. За ви гадавал 

къачуда. Заз вагьпшвал гзаф яIIIпда... 

... Кьиблепатай атана, меркезда институтда кIелзавай Бегаз гьп идакай адет хьана. Лап кьве йисуз 

кьван ам генералдин хтулдин къвалав къвез-хъфидай. Гагь адахъ галаз йиф акъуд-дай, гагь няниз 

къвез, йифен кьуларлай хъфидай. Бубадиз ру-ши вуч ийизватIа, ада гьихьтин уьмуьр тухузватIа, гьич 

хабар-ии авачир. Руш гададин кIеме_ хьайитIани, ада оа чуькьни ийи-дичир. Са чIалалди, бубани^уш 

гьар сад са тарще авай, сада сади пай хабар кьадачир. 

Къарикай са нжъуз Бег атай вахтунда руша гьич са гъалаб-иилни квачиз адаз хабар гана: 

— Закай диде жеда. Ваз, вун хьтин, чIулав гъуьлягъ хада. Кун рази яни? 

— Зид тирди гьинвй чида? 

— Я-а-а! Вуна гиманни ийизвани?! Лацу эркекдилай чIулав гч.уьлягъ хадай затГтуш. 

Бегаз гзаф кичIе хьанай. Адан рикIиз хал янай. Адан чинин jumrap атIана, ивидин бензе амукьнач. 
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— Аял хьанмазди, зун Къафкъаздиз хкведа. Азадвал авай вилаят я. Алатай вахтара гьикьван урус 

аскерар аниз фена, жен-гера чпин къуватар къалурнай. Вуна прапорщик Лермонтован «Чи девирдин 

игит» кIелайди яни? Гьинай кIелда кьван... Вагь-ши тушни... Вун Лермонтовакай хабар авай пехъ 

яни? Вун са месик виже къведай яракь я... Гьа ктабда «Бэла» лугьудай ру-ша'кай кхьенва. Заз и тIва(р 

гзаф хуш я. Валай заз руш хьайитIа, за адал Бэла эдигда. Гада хьайитIа, Тимур, Тамерлан. Амни 

вагыпийрин вагьши тир. Адаз цIикьвед паб авай. Гьар папав ада цГикьвед аял хаз тунай. Ингье, им 

халис эркек я. Адан гьа-рамханада лап са виш гуьзел авай. 0-гь, гьикьван дишегьлий-рин дадар 

акунатIа, килиг! Машаллагь! Итим гьа ихьтинди хьана кIанда. Гила итимар амани! Са тIвар я... 

Вичин гьафасафа авуна, куьчедиз ахкъатнамазни, Бегай кье-зил нефес акъатна. Аллагьдиз къад 

сефер шукур хьурай, лагьа-на ада вичи вичик, вичин ери-бине а рушав гун тавурди. Кьве йисалайни 

гзаф абур таниш тиртIани, чебни гъуьлни паб хьиз дуланмиш жезвайтIани, ада рушаз я вичин 

дуькьдуьз тIвар, я вичи кIелзавай институт чирнавачир, гила вич гьик! ахквада-тIа, ахкурай. КIелун 

куьтягьдалди йисни зур кьван амай, амма вири и вахтунда ам вичелай аялдик хьанвай рушан кIвалер 

галай мукьваривни феначир. ИкI тиртIани, ам вичел куьчеда, багъда, автобусда, трамвайда дуьшуьш 

хьуникай гадади игьтият ийизвай. Мадни аллагьдиз шукур хьурай кьван: дагъ дагъдал гьалтдач, 

инсан инсандал дуьшуьш жеда,— лугьудай мисал ава-тIани, рушни гада мад дуьшуьш хъхьаначир. 

Ада аял сагъ-са-ламатдиэ ханани, тахьайтIа, къанжухди аял ханмазди бами-шарнани, ам чинеба 

чарадай кIвалерин къапудив вегьена вич катнани — къедалдини итимдиз хабар авач! Меркездиз 

институт куьтягьайдалайни гуьгъуьниз къвез-хъфиз, ада ара-ара и кар-дикай фикир тийиз тушир. 

Ингье исятдани, вичин яхцIурни кIуд йисар жезватIани, аэропортунай шегьердиз къведай рекье 

Беган кьиле мад вичи генералдин хтулдин руфуна эцигай аял-дин кьадар-кьисмет гьатна. Белки ама 

жал? Дишегьли аял хьа-натIа, адан тIвар Бэла я. Эркек хьанатIа — Тимур. Нага.гь ама-тIа, адан 

къанни ругуд йис жеда. Лап жегьил, чина ранг, кIва-че-гъиле къуват авай вахт я. Нивай лугьуз жеда 

— белки вичин велед исятда къвалавай физвай машинрикай сада ава жеди? Белки гьеле месикай 

къарагъ тавуна, уфт аладариз ахвара ава жеди? Белки пакам сегьер я лагьана, туьквендиз фена, 

недай-хъвадай шейэрин учирда акъвазнава? Белки ада вич исятда физвай министерствода 

кIвалахзава? Адаз аквазва? Гьатта къу.ллугъдин жигьетдай сад садахъ галаз рахазва? 

Я хва, я руш, вун гьинра хьуй? Нагагь вун, дидедин беден-дикай хкатна, чан алаз амукьнаватIа! Белки 

вун, ламу чиликай 



гдтун цикIиз хкудай цуьк хьиз, кьуранава жеди? Ви кьилел гьихьтин къаст гъанватIа, ви сур, ви къул 

гьинра хьурай?! 

Кавказдай сегьер-сегьер меркездиз, лув гана атай Бег куь-гнгь тежедай. фикиррин вацIавай, абур 

селлер хьиз кьилиз и |.вез-хъфизвай... А&урал туькме якIарин, яру чин алай шофер-ди эхир эцигна. 

— Иеси, ингье «Харижлух». Захъ галаз гьахъ-гьисаб ая,— мугьманхана адаз чидайди тир. Ина 

жуван ватандин эгьлияр ш.ериз-цГаруз аквадай. Мугьманрин чIехи пай  ингилисарни, френгарни 

негрияр тир. Гагь-гагь япухъ туьрк чIалан мани га-лукьдай, гагь бедендал кьиляй кьилди яргъи 

парчаяр элкъуьр-ицвай, пелел чIулав хал алкIурнавай дишегьлияр пайда жедай. Ихьтинбур адаз 

Гьиндистандин кинойрай акурбур тир. Вирида-лайни аламатди кьакьан жендек авай, мичIни чIулав 

хам алай, оке лацу сарар ачух африканлуяр тир. Абур, бурма чIарар алай кьилер такабурвилелди 

кьуна, вилик килиг тийиз къекъведай. Чпивни гьар садав гьич тахьайтIа, вад-цIуд чемодан жедай. 

Тебни сад садалай еке. Къванер хьтин! 

Пакам сегьер меркездиз атанвай мугьмандиз хариж уьлк-нсйрин инсанрикай арабар 

виридалайни цIигел тир. Чан алай пра'бар сифте яз адал ина дуьшуьш хьанай. Абур юкьван буй-дин, 

чиник хъипивал квай, вилер эдеблу ишигъдив ацIанвай, милайим инсанар тир. Са шумудра Бег 

арабрин мукьув атанай. ЧIал течиз рахаз хьаначир, амма абур чпин арада луькIуьндай-ла, фекьиди 

дуьаяр кIелдай хьиз жедай. Араб чIалахъ гьакь-нан ширин нугъат авай. 

Арабар мугьманханада аквадай дуьшуьщра Беган рикIел ничин бубади, иллаки ата-бубади, 

гъвечТи аял яз вичиз авур эх-тилатар хкведай. Абурун риваятриз килигайтIа, чпин сихилдин юьил 

Багъдаддай тир. Беган ата-бубайрин ата-бубаяр Рагълах нилаятдиз алвер ийиз къведай. И вилаятда 

абуру са стха маса гудай мал хуьз ва хирит! ийиз тунай. Ам кечмиш хьайила, хва имукьна. Хци 

бубадин пеше кьуна. Ина ам чкадин са дишегь-лидал эвленмиш хьана... 

Мугьманхана, инсанар гзаф авайтIани, секин тир. Абуру рахунлуькIуьн, ван хкаж тавуна, ийидай. 

Ина авай мес-кьилни, «ъаб-къажахни, къуллугъчийрал алай пек-партални куьгьне аямрин 

къайдадинбур тир. Гьа иниз килигна «Харижлух» маса вилаят тир. Иниз атай береда мугьманди вич, 

булахдин къва-лав яргъи хьана, кефинаваз гьисс ийидай. Гьелбетда, киридин къимет гзаф я. Хьурай 

ман! Сад лагьайди, пул жуван хсуси жи-биндай "къвезвач, ам аялрин сивихъай атТузвач — 

гьукуматди гузва. Адани са жибиндай акъудзава — маса жибин ацГурзава. Кьвед лагьайди, пулдилай 

жуван сагъламвал хъсан я. Пулдиз 



килигна инсанди усал хуьрек недани, я тахьайтIа гьавадиз кьит кIвале дуланмиш жед'»ни!?                                    

; 

Кьат! алатнавай газар хьтин нер алай гьамбалди кьве чемо-данни пуд лагьай мертебадиз акъудна. 

Мугьманди, адан кьулу-хъай къвез, вичин гъиле тек са партафил кьуна. ТIвар парта-фил тиртIани, 

амни чемодан хьиз аквадай. Адан са къвалак еке жибин квай. Гегьенш кьве кIвал авай нумрадин 

къенез гьахь-намазни, Бега эвелни-эвел гъиликай куьрснавай партафил стол- : 

дал хкажна. Гьеле винел алай пенжек хутIун тавуна, гьич чин- 
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ни <уьхуьн тавуна, ада партафилдин 

къеце патал алай жибин ахъайна. Къизилдин еке тупIал алай гъил аниз сухна, газет-дин чарарик квай 

са вучар ятIани, винел акъудна. Чарар ада чилел гадарна. Пулар! Ругуд тармач! Беган вилера шад 

эквер къугъвана, гевилар ачух хьана. 

ХупI хъсаи за'тI тушни пул! КицIи недачтIани, ни галачтIа-ни, &ке къуват авай затI я. Жибинда 

пул кьери хьайи вахтунда итимдин зегьле фида эхир! Вичин виляй вич аватда. Пул гва-чяз хьайила, 

жуваз жувни ужуз жеда. ХъуьчIуьк виш агъзур хьайила, ваз вун эркек хьиз аквада, виш агъзур 

хьайила — лу-вар акатда, ам нагагь кьве виш агъзурдав агакьайтIа, асландин къуватар акатда. 

Жибинда еке пул хьайила... 

Цуквал ацукьна. Бега сумагдал вегьенвай газетрин кIусар кIватI хъувуна. Садан къерехдал «А. 

М. Н.». Масадан къерехдал «Э. Н. П.», яргъи шуькIуь зул хьтин кагъаздал яру рангунал «О. О.» 

кхьенвай. Пуд конвертни авай. Садан къене агъзур манат, амай кьведан къене агъзурни кьве вишер 

авай. Абурукай кьведал лишанар алай. Гьар садаз вичин пишкешдин къадир авай. Пуд лагьай 

конверт Бега инихъ-анихъ элкъуьрна. Адан къен-къац фагьум авуна. Са лишанни алач. «Къелем 

гвачиз хьана»,—фикирна Бега. Бега куьлуь-шуьлуь харжияр авун патал савкьватар гайибур ругуд 

директор хьана. Акъваз-акъваз,— фикирна Бега вичи вичик,— рекье тваз ирид кас атанай эхир. Сад, 

кьвед, пул... Дуьз я — ирид. Садазни ада вич меркездиз физва, вич рекье тваз ша лагьаначир. Чпиз 

ван хьанани, чпи кьа-тIанани — гьар гьик! ятIани атана. Гьардан ихтияр я — кIандай-ди къведа, 

такIанди къведач. Трестда кIуьд совхоз ава — ири-дан иесилр атана, кьвед атанач. 

Бес атана, жибиндин харжияр патал затI-матI тагайди вуж хьурай?! Адан хъел авач гьа, кар 

иесидинди я. Чир хьана кIан-да,эхир! 

Маса чара амукьнач. Са кхьин-лишанни тавунвай 'конверт Бега пенжекдин къултухдавай, 

адресрин дафтар акъудна, адан къене эпигна: «Чирда за—герек къведа». 

-Югъ сятдин цIудар хьана. Чин-гъил чуьхвена, муьжуьд лагьай мертебада ресторанда къалиндиз фу-

къафун тIуьна, Бег ми- 
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иистерстводиз рекье гьатна. Мугьманханадин къапудай экъе-чIайла, адаз шиблетрал руквадин цак 

алаз акуна. Инихъ-анихъ нил къекъуьрна. Чекмеяр михьдай будка акуна. Гьанихъ фена. ПГуынедин 

кьуд, план арада гъвечIи кIалубрин са итимди, нер-II и куьрсна, ахвар ийизвай. Чинин шикилрай 

эрмени тир. 

— Эй, кацо,— лагьана Бега зарафат кваз,— ахвар мийир, чекмеяр михьа. 

— Чекмеяр? Башуьсте, амма зун к»цо туш. Карапет я. 

— Эрменистандай атана, ина чекмеяр михьи тавуртТа, ваз иптанда фу амачни? 

— Гьанани и пеше ийизвай... 

— Хийир кван ахпа? 

— Хийир гьинвайди я? Куьчейра къир цанва, чIулав тумаж-лин чекмеярни алукIзамач. Лацу, 

хъипи, яру — гьар жуьре я. Наксадихъ ни гала лугьуз, чекме-калуш чиркин хьайибурни къвезмач. 

— Хьана, хьана,— Бега туьнбуьгь кваз лагьана, кIвач де-гишиз. 

Кьве чекмедини цIарцIар гайила, ада къултухдай са тармач пул акъудна. Къекъвена—куьлуьбур 

авачиз хьана. Щуд ма-патдин чар вугана. 

— Юанзавайди яхцIур кепек я, им завай куьлуь ийиз же-дич. 

— Жед,ачтIа, жедач ман. Амайди ваз багъиш хьуй. 

— Вири цIуд манат!? 

Бег жавабни тагана, хъфена. Дуьз лагьайтТа, са мензил ала-•гпйла, адаз вичи гьакТа гайи цIуд 

манат гьайиф атана. ЯхцIур юспекдин чкадал цIуд манат! Шумудра жува жуваз лугьуда — II хьтин 

жуьреда пул цавуз вегьин герек туш. Пелез гьекь акъат-дплди кIвалахна къазанмишзавай пул я! 

Гьяркьуь, гзаф машина? инихъ-анихъ физвай куьчедин са натай маса патаз экъечТна, Бега мадни 

вичи вичик фагьум-фи-кир авуна. Эрменидивай кIуъд манатни пудкъад кепек вахчун тпвуна хъсан 

хьана. Ада чиркин хьанвай, тек-тек манатарни къа-|)п пулар вахкудай. Абур нин гъилерай атанвайбур 

ятIа низ чи-да кьван! 

Министерстводдв агакьдалди са тIимил мензил амай,— «Сал-мур патан емишар» трестдин 

идарачи, рикIел са вуч ятIани хтанваз, алай чкадал акъвазна. Гъилихъ галай, шаз министр-дкхъ галаз 

санал Япониядиз фейи вахтунда, гьанай маса къа-чур сятдиз килигна. Щусад жедалди цIувад 

декьикьа амай. Ми-пистрди ам сятдин цIикьведаз гуьзет ийизвай. Телда кхьенвай: 

«Салмур патан емишар» трестдин идарачи юлдаш Беговаз. 23-майдиз заз вун акуна кIанзава. 

Нисинин цIикьведаз гуьзле-мишзава. Министр». 
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Бегов министрдиз, Беговаз вичизни министр хъсан чидай. Ада трестда кIвалахиз цIусад йис 

хьанвай. Гьич тахьайтIа, йиса кьве сефер ам министерстводиз къвезвай, мукьвал-мукьвал ам 

министрдихъ галазни гуьруынмиш жезвай. Лап са вад сефер абур санал, ма'са ксарни галаз, 

Япониядилай гъейри, Болгария-диз, Венгриядиз, Грециядиз, ГДР-диз емишар битмишардай тежриба 

чириз фенай. 

«Салмур патан емишар», лагьайтIа, министерствода тIвар-ван авай трестрикай сад тир. Бегов 

республикада машгьур кас тир. Ада кьве орденни медаль къазанмишнавай. Гила нубат Зегьмет-дин 

Игитвилел атанвай. Венгрияда емиш багълара Бегова ви-чин трестдин тежриба ахъа авур вахтунда 

министрди хейлин инсанар алай чкадал лагьанай: 

— Чаз ктьанни цIуругуд трест ава. Нагагь къад трестда Бегов хьтин тешкилатчияр хьанайтIа, 

министерство кIвенкIве жер-гейра жедай. Веговаз Зегьметдин Игитвилин тIвар гьеле ганвач, амма ам 

ихьтин Игит яз ава. 

Вичиз министрди и сефер вучиз ша лагьанвайди ятIа, адаз чидачир. Совещание тухудайла, 

къецепатан уьлквейриз рехъ акъатун хьайила, адаз авай-авайвал хабар гудай. Гьахъ-гьисаб ийидай 

вахтундани, цIийи йисан планар тестикьардайлани икI тир. Сифте сефер яз Беговаз министрди ери-

бине чир тавуна ви-чин кьилив атун тIалабна. Инсан тушни, Беговани хейлин фи-кирар авуна. Яраб 

вучиз атун теклифнаватIа? Вични и жуьре-да: «акуна кIанзава». ГьинаватIани герек затI-матI хьанва. 

Бегова фикирна хьи, алава планар хивез чуькьуьз кIанзава. Я умуд квайди кIанда лугьуда, я бурж 

квайди. Бегов бурж квай-дини тир, умуд квайдини. Трестдини эхиримжи ирид йисуз емишар 

битмишарунин планар I20—I35 процент къилиз акъудза-вай. Мумкинвилер мадни авай. 

Ахпа кьилиз фикир атана: белки Зегьметдин Игитвилин тIвар гун патал ятIа? Мадни са шак 

авуна — белки тади-мажал гьиниз-гьаниз рекье тваз, ракъуриз кIанзава жеди? Садра гьа икI ам 

къунши республикадиз фейиди тир. Разивал гуникди пашман хьанай. Гьавайда муьжуьд югъ 

кечирмишнай. Авай пеше анин трестдин къуллугъчийрилай фенвай арза-ферзе ах-тармишун хьанай. 

Кьилиз са фикир къвез, масад хъфизвайтIани, Бегован ге-вилар ачух тир. Хуьруьнбуру лугьу 

даивал: къуьл кьуру тир, регъвни — дири. Иниз килигна ам дирибаш яз кьезилдиз куь-чедай физвай. 

Вилик-кьулухъ къвезвай инсанриз ам килигзава-чир. ЭрчIи патан гъилин тупIар спелрин 

кIвенкIверал элкъвез-вай. Шад-хуррам гевилдив кьазваз шиблетрини жеркь-веркь ийизвай. 

«Алем» туьквендин къвалавай фидайла, Бегова кIвач ява- 
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щи рна. Ам ахъазвай. Итимар ва папар, кьуьзекар ва жегьилар, г'||IIлерик ацIай сумкаярни багъламаяр 

кваз шуьшедин ракIарай акч.очТзавай. 

Беговни инсанрин арадиз къарма-къатишдиз гьахьна. Абурун н|иIда аваз ам кьвед лагьай 

мертебадиз акъатна. Инаг дишегь-.niiiip патал метягьар авай чка тир. Плащ-палтунни, булушкаяр-

IIII, кIаникай алукIдай вахчаг-перемни, хуруйрал акьалждай к'|>цлпагъарни, гуьлуьтарни, кIвачин 

къаб-къажахни — дишегь-лидиз вуч кIан жедайтIа, ина вири гъиле гьатдай. Дишегьлияр, Псгован са 

шумудра фикирдиз атайвал, техника вилик ракъ урин пай къуват тир. Са пата дяведин, уьлкве 

душмандикай хуьнин ич.айгъуйри, маса пата дишегьлийрин тIалабунри фабрик-завут-дик гьерекат 

кутазвай. Анра зегьмет чIугвазвайбур, илим ва са-пийи вилик тухузвайбур итимар ятIани, абурал 

чпел гьалтза-мий затI са акьван артуханди тушир. ЦIуд йисалай са палтуни, кпд йисалай са 

костюмни, кьвед-пуд йисалай са жуьт калуш-мплуш. 

Туьквенда къекъвезвай инсанрин арадаваз Бегов дуьз атана, ктирар маса гудай отделдиз акъатна. 

«ХупI хъсан хьаначни!»— I>наивилелди лагьана ада рикГяй вичи вичик. Кьуд патахъай нцТу, 

шуькГуь, кьакьан, аскIан, северал хьиз пи алай, аксина яз |>Iирабарни хам тир дишегьлийри чуькьвез 

ам алвер къвезвай дг.чгедив агакьна. КилигайтIа, тамам музей я, выставка я. Гьяр-ш.уь отделда, 

цлалай цлал къведалди, къавалай лап чилел кьван ii't'tipap, чиниз, пIузарриз, рацIамриз ядай 

ширерни, кшранарни, мпцар я. Абур авай шуынеярни садбур какаяр хьиз элкъвейбур и, масадбур 

кьуд пипIен, пуд пипIен, ругуд пипIен, садбур кьил |цуькIуь, кIан гьяркьуь, муькуьбурун кьил 

гьяркьуь, кIан шуь-| Iуь. Садбур хъипи шуьшедин, масадбур жегьре,"къацу вили, |, |,агьведин 

рангунин. Им туьквен туш—ниэрин, нурарин ва (•пигарин макан я. 

Ёегов, вуч къачудатТа течиз кьил квахьна, амукьна. Ам инихъ-анихъ килигна. Вич тТушунзавай 

папари, рушари вучкъа-•Iу:IватIа, куьз фикир гузватIа, килигна. Чапла патав кьве ди-иктьлиди сада 

садаз лугьузвай: 

— Кьейиди, «Париж» атир аку. Багьа ятIани, ша чна кьведа кI.пйитIани са флакон къачун. 

Париждин ни галаз хьайила нтимар.цуькведал алтТушдай чIижер хьиз, валай алатдач. 

— Зун рекьин вучиз ийида кьван. Зун кьейитIа, вуна «Париж» гьик! къачуда? Ваз пул авани? 

— Я кас, чIаларай тIеквенар акъудмир. 

— Зав къад манат гва. Бес жедани? 

— Гьакьван завни гва. Адан къимет къанни цIемуьжуьд минат я. Кьве манат амукьни ийизва. 

Анжах, килиг, флакон заз жсда. Жуван пай кIвале са буш флакондиз эчIира. 
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— Bynla. Парижд,инди дамах флакон я. Адан къене вуч ава-тIа, низ чир жеда. КIанзавайди 

эвелни-эвел флакон я. 

— Де акI ятIа, вуна са вад манат артух це. 

— Ваз аквазвачни — зав мад пул гвач. 

— Ахпа вахце. 

— Са вадра флакон за зи кIвале хуьда, ахпа са вадра вав гугуда. Рази яни? 

— Я ман!!! 

И арада Бегован кьулухъай са дишегьлиди адан далу гъутув-яна. Бегов кьулухъ элкъвена. 

— Вуч хабар я? — адан гъил спелрал фена. — Заз спелар къалурмир. Им дишегьлийрин отдел я. 

Вуна ина вучзавайди я? Итимрин шейэр авай отделдиз алад ман! 

— Вавай хабар кьаз рикIелай фенвай,— жаваб гана Бегова. И гьуьжет туьквенчидиз акуна. 

Масадбуру вичивай тIалаб- 

завай атир, крем, кшран къалур тийиз, ам Бегован мукьув 

атана. 

— Вуна итим вуч вилералди тIуьна куьтягьзава? 

— АтIангье, цIуд манатдин атир къалурна. 

— Итим, квез кIани-такIан? — хабар кьуна туьквенчи дишегьлиди. Бегованни туьквенчидин 

вилер сад садал туыц хьана. Саданбур тух чIулав, муькуьданбур — марфадилай гуьгъуьниз. цав 

хьиз — экуьвили. Дишегьлидин кьилел хурудал кьван, кьве къуьнелайни вилик куьрснавай 

къуьлуьн самар хьтин хъипи чIарар алай. РацIамризни вилерин кIакIариз къацувал квай ранг янавай. 

Пел, хъуькъвер, чене, нер, лагьайтIа, магьид кIа-рабдикай атIанвай хьтинбур тир. Инсандин хамни 

лацу жеда кьван! 

Бегов туьквенчидин суфатдиз килигзавай къайдада, амни и къайгъудик квай. Эхирни, 

дишегьлидин сивик мили хъвер акатна: 

— Квез вуч кIанзава? 

Бегова жаваб ганач. Себеб ам тир хьи, и дишегьлидик къад-къанни вад йисан вилик вич таниш 

хьайи, генералдин хтул ру-шан ухшар квай. Иллаки къуьлуьн самарин ранг алай яргъи чIарарик. 

Ахпа, седефар хьиз куьлуь сарар ачухна, ийидай хъуьруьник. Вилерин вили цIарцIардик. 

— Ви тIвар Бэла тушни? 

Руша мадни вичин лацу сарар къалурна, кьил галтадна. 

Патавай вилерал шуьшеяр алай са папай гьарай акъатна: 

— Я руш, эй, вуна атирар маса гузвани, тахьайтIа итимдихъ галаз къугъунарзавани? 

Итимдизни килиг. БалкIан кьван авай сад хьана дишегьлийрин кьулаз гьахьнава. Вун чими ийидай 

кас амачни?! 
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— Вавай тТалабич,— жаваб гана Бегова, спелдин кIвенкI кьве тупIув кьуна, ахъайна. Ахпа ам 

туьквенчидихъ элкъвена: 

— Исятда виридалай иер атир гьим я? 

— Щипр! — лагьана вилерал шуьшеяр алай папа. 

— Заз дишегьлийрин атир кIанзава, баде... Туьквенчи руша лагьана: 

— Гьелбетда, «Париж». 

— Заз вад ваъ, кIуьд це. 

— Гьикьван, гьикьван? — суал гана мад гьа вилерал шуьшеяр алай папа.— Ингье, гилан итимар! 

Абуруз гьар куьчеда са «шна ава. 

— Абурук вун квач лугьуз вал дерт алани? 

— Я кас, итимди вичин папазни рушариз къачузва,— мес-лятдал лагьана туьквенчиди. 

— Чида чаз абурун папарни рушар. Валлагь, адан папа ч|)ид руш хада, ада кьил атIуда... 

— Вал нубат къвеч! Ихьтин югъ ваз аквадач. 

— Ягьанатдал вегьемир. 

Бегова мад сефер кIуьд флакон «Париж» атир гун тIалабна. 

— РикIивай яни? — жузуна туьквенчиди. Адаз вичин уьмуьрда са итимди икьван атирар санал 

къачуна акурд тушир. - Багьа я-гьа! Пуд вишни къад манатдилай гзаф жеда гьа! 

— Дишегьлияр багьа затIар я. Абур патал чанни гьайиф туш, амукьна пул. ГьакIан чарар я, 

пелтекар. 

Бегова гьакъикъатдани кIуьд «Париж» маса къачуна. Къва-ларив гвай папари къал къачуна. 

— Гьа икIа я. Я инсанар, и кавказлуйриз пул гьинай къвез-нп?! 

— Гьиняй къведа кьван,— адан пад масада кьуна.— Чна |сIвалахзава—абуру, куквари хьиз, 

незва. Бес чи базарра абу-ру эцигнавай къиметар аквазвачни! Гьар са лимон, са парта-хил, са кило 

ичер гайила, са «Париж» къачудай пул жезва. 

— Ша ман чиниз,— мад спелди кIвенкIвек гъил хкТурна, ппгьана Бегова.— Лимонарни жеда, 

«Парижарни». КIантIа гч.уьлерни аквада. 

— Юлдаш къардаш, са «Париж» зазни къачу тIун, ваз ам пуч пул я. 

— Чибуру вуч лугьудатIа чидани: пара кIандайдаз тТимил-iiii жагъидач, тIимил кIандайдаз — 

шимилни. 

— Мишекъатвал вуч я! 

И арада атирар маса гузвай отделдиз кьве туьквенчи паб чтана. Сад итимдин кашканар алай, 

яшлуди, муькуьди — таза чсаван руш. Дезгедихь кIватI хьанвай эл абурухъ элкъвена, чIарар 

къуьлуьн самарин ранг алайдини Бегов кьилди амукьна. 

— Куь пабни рушар бахтлу я,— ширин мецел лагьана ди- 
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шегьлиди.— Гъуьлуьни бубади са атирар икьван къачузва! — ИкI лугьуз, ада «Париждин» кIуьд 

кьвати табагъ чарчик куту-на, адал хъипи лент элкъуьрна. 

— Са «Париж» мад хце ман,— лагьана Бегова. Пул гайидалай гуьгъуьниз ада лагьана: 

— Кьватидал атIангье а къацу лент аку, ам элкъуьра. Туьквенчиди адан тапшуругъ кьилиз 

акъудайдалай гуьгъуъ-низ Бегова кьвати гьа дишегьлидин гъиле туна. 

— Им ваз. Зи патай. Пишкеш яз... 

— Ваъ, ваъ! Жедай кар туш. Гзаф сагъул, амма жедач! Туьквенчи дишегьлидин лацу чинив яр 

къекъвена. Адаз утанмиш хьана. 

— За михьи рикIелай багъишзавайди я. Заз вавай кIанза-вай затIни авач. Къачу... 

— Ваъ, валлагь! Жедач! 

Къуьнер еке туьквенчи паб патав атана. 

— Вуч хабар я? Бегова лагьана: 

— Заз ви къуншидиз са «Париж» багъишиз кIанзава. Ада утанмишвал ийизва. 

— Им къадагъа кТвалах я, ватандаш! — атIай жаваб гана ада, чина биришар туна. 

— Къадагъа вучиз жеда кьван? Ада заз чинеба маса гайи шей авач. АтIангье, ацТанвай атирар я, 

вирибуруни маса къачу-на, зани. Сад за туьквенчидиз багъишзава. 

— Са хийир авачиз каци кьифни кьадач. Квез вучтин мурад ава? Дишегьли гуьрчегди яз акурла, 

ам жувахъ гъун патал, адан кьил гижи ийизвани? Адаз валай цIуд сефер гуьрчег гьуьл ава. Алад, 

алад! 

— Вуна зи марифатдин къайгъу чТугвамир. Заз къе гьакIа хъсан гевил ава. Къанни цIуд кепек 

гайи облигациядай вад агъ-зур манат акъатнава. Гьаниз килигна — жумарт я, ваз ван хьа-нани, 

ватандаш? — лагьана Бегова. 

— АкI ятIа са «Париж» зазни къачу ман,— зарафат кваз лагьана кашканар авай туьквенчиди. 

— Ваз ви гъуьлуь къачурай. 

Къуьлуьн самарин рангунин чIарар алай дишегьлидин ви-лик «Париж» авай кьвати туна, Бегов 

хъфена. Ам маса отдел-риз фена, гьина гьана шей-дцуьйдиз килигна. Къачудай затI ава-чир. ГьакТа 

тамашунар авунай. Дуьньяда вуч аватТа чир жез-вай. Имни хийир тир. Агъа-вини мертебайра 

къекъвена. Бегов, эхирни, къапудихъ рекье "гьатна. Министерстводиз фидай вахт тир. Универмагдай 

экъечIайла, адал инал вичи «Париж» пиш-кеш авур туьквенчи гьалтна. Вич акурла, ам тадиз къвалав 

атана. Адан гъиле къацу лент кутIуннавай кьвати авай. 

— Валлагь, заз и пишкеш къачуз утанмиш я,— лагьана ада. 

— За вучиз гайиди ятIа чидани? — вичи вичик хьиз лагьана Бегова.— Заз вун хьтин, ви яшарин 

руш ава. Ухшарарни вибур я. Амма ам заз авай чкани чидач. 

— Куьн адан дидедихъ галаз чара хьанвани? 

— Белли. Вун акурла, зи рикIел абур хтана. 

— Вил галани? Бегова къуьнер юзурна. 

— Зун дидедихъ галаз яшамиш жезва. Кьил чIугваз ашкъи пватIа, ингье чи кIвалер.— Ада яхун 

цIум галай гъил туькIуьр-па, «Космос» туьквендин къаршида, куьчедин муькуь пата авай РУГУД 

мертебадин кIвалер къалурна.— Пудкъанни муьжуьд ла. гьай квартира. 

— Вун жумарт кас я, куьн бахтлу хьурай. Язни я... 

ИкI абур чара хьана. 

ХъуьчIуьк кIуьд «Парижни» кваз Бегов, кIвач кяна, мини-стерстводиз атана. Министрди тайин 

авур вахтуналди цIипуд декьикьа амай. 

— Огьо, Марина! Нисин хийир! Вун гатфарин къизилгуьл хьиз ава хьи. ДатIана цуьк 

акъудзава...— ИкI лугьуз, Бегова министрдин техсекретардив гъил вугана. 

— Хвашгелди, юлдаш Бегов. Министрди вун суракьзавай. 

— Кае-мае авани? — вилерал министрдин кабинетдин рак къалуриз, Бегова анихъ къвез гьерекат 

авуна. 

— Кас-масни авач, вични. Ам совминдиз фенва. Ингье квез кагъаз. 

Бегован гевил са кIус серин хьана, ачух цавал рехи, булутар йкьалтна. ЦIалцIам лацу кагъаздин 

шуькIуь зулунал дирибаш I'ъилелди кхьенвай: «Бег Бегович!3ун, гьайиф хьи, няналди ина жедач. 

Венгриядай мугьманар атанва. Няниз, сятдин муьжуь-даз хьиз, кIвализ ша, Соломеядизни шад жеда. 

Де, аквадалди Куь Н. И.». Ахпа еке гьарфаралди къул чIугунвай. 

— Мадни хъсан ман,— лагьана Бегова.— Министр авачир нахт я, кабинетдин ракни ахъазва. 

Адан чка кьуртIа жеда. 

Кьезил беден, шуькТуь къуьнер, яхун гардан авай Марина-дин чиниз са ранг атана,сад хъфена. 

Кесибдиз кичIе хьана. Адаа Бегов уьтквем кас тирди чидай. Таниш яз гзаф йисар тир. Адай нуч 

хьайитIани акъатдай. Маринадин рикIел алама: са пуд йисан вилик майдин суварар алатнамазди, 

Бегова са хейлин инсанар алай чкадал вич къужахда кьуна, сивиз темен гана. Им гьеле затI туш. 

Министрдин заместителдихъ галаз са вуч нтIани гьуьжет хьайи вахтунда Бегова ам ахъазвай 

дакIардай къецел гадриз са тIимил амай. Касдиз акьван кичIе хьанай хьн, адан рикIиз тIал янай. 

Хурал гъил эцигнаваз акурла, Бегова лагъана: 

— КичIе жемир! Гадардач! 



Исятда Бегова министрдин чка кьада лагьана, зарафат авур-лани, Маринадиз акI хьана хьи, гуя 

ада гьакъикътдани ихьтин кар ийида. 

— Кьадач, Марина, министрдин чка,— лагьана Багова, стол-дин къвалав гвай стулдал вичин 

жендек вегьена. Адан рикIел вичин хъуьчIуьк квай шей хтана. 

— Къала, са мукIратI гице,— тIалабна ада Маринадивай. Маринади тадиз столдин дахил вилик 

чIугуна. Анай кике-риз яру шир янавай назик тупIаралди шуькIуь яргъи мукГрат! акъудна, ам 

Бегован тумпунар хьтин ацIай гъиле туна. Итим-ди йигиндиз мукIратIдал табагъдин чарчин пIипI 

атIана. Анай «Париж» атирдин флакон авай кьвати акуна. Адал Бегованни Маринадин кьведан 

вилерни туьш хьана. 

— Мариночка, муьжуьд мартдиз зун ина авачир. Им ваз зи латай са гъвечIи савкьват. Вун 

къизилгуьл цуьк я. Адахъ иер атирдин ниэрни жеда. 

— 0-а, юлдаш Бегов, куьн вуч хъсан кас тушни! Амма, вал-лагь, заз утанмиш я. Вуна заз 

савкьватар гуз им вад-цIуд сефер я. За квез вуч гун?! Ингье, заз «Къирхаягъдин гарданар», «Къаз-ран 

тапацар» къенфетар ава. За исятда акъудда. 

— Ваъ, вай. Савкьватдал къимет алай затI туш хьи. За ми-хьи рикIелай гузва. Зун савкьватар гуз 

кIандай кас я. Савкьват-диз савкьват гудай затI туш. 

— Бес гьикIин, гьар сефер куьне гудани? 

Марина чашмиш хьанваз акурла, Бегова, адан патав атана, чапла гъил адан яхун къуьнел эцигна, 

явашдиз адан пелез са гьилле темен гана.Маринадин ранг авачир чинив яр къекъвена. 

— Вуна, къала, Тонядиз эвера ман. 

— Гьи? Чина Тонияр вад-ругуд ава. 

— Планрин отделдин зеведиш. 

— А-а... Семеновна? Исятда.— Марина стулдал ацукьна, телефондин трубка хкажна, ам 

къизилдин уьнуьг галай япух-в гъана.— Адаз вуч лугьуда, юлдаш Бегов? 

— Вуч лугьуда кьван?! — Бегова гьяркьуь пеле биришар кIвагIна, фагьум-фикир авуна. 

— Лагь хьи, министрди эверзава. 

— Исятда. 

— Ваз, анжах, такIан жемир гьа. Тоня атайла, вун, са кар авайди багьна кьуна, са декьикьада 

санихъ алад. — Башуьсте, башуьсте. Маринади вичиз ганвай «Париж» нерив мукьва авуна. Флакон 

кьватида авайтIани, ада ахьтин лезет къачуна хьи, гуя вич атирдин вире гьатна. 

Зенг авунмазди хурар, одес ичер хьтин, ири, гардан куьруь, кьилелни са маркв кьван къалин, 

хине янавай чIарар алай ди-шегьли атана. Беговаз, адаз килигни тавуна, салам гана, ам дуьз 

министрдин кабинетдиз гьахьна. И арада Марина тадиз къепел »къечIна. 

— Марина, министр авач хьи... 

Элкъвена килигайтIа, Марина авач. Антонина Семеновнадиз вичиз кIуфук хъвер кваз килигзавай 

Бегов акуна. 

— А-а, Бег Бегович! Куьн яни? Фагьумдик кваз, гьич куьн кьатIунни авунач. Куьн атана, хъсан 

хьана. Куь трестдихъ га-лаз гьялдай са хейлин месэлаяр ава. Куьн мус отделдиз акъ-атда? 

— Нагагь заз Мекке аватIа, куь отдел тушни, багьа Антонина Семеновна! 

— Квез шумуд сефер лугьуда: зун квез гьакIа Тоня я. Мад дустарин арада ахьтин жуьре жеч хьи. 

— Зун дуьз гъавурда гьатзава, Анто... А-а Тоня! Шак алач: 

алава план гуз кIанзава. Заз куь дуствилин кьадар чида. Фад-лай чида... 

Антонина Семеновнадин яцIу пIузарар юзана. 

— Мад вучин,— лагьана ада.— Чи умуд куьн хьтин са вад-и,Iуд трестдик ква. Куьне планар 

ацТурда — министерстводини чТемяй хьиз кТвалахда. Къуллугъчийризни асант я. Нагагь чна йифиз 

иердиз ахвар авуна кIанзаватIа, планар ацIура... Кьилни илаз... 

— АцТурда, Тонечка. ТавуртIа, вуна чи кьилел са чIарни та-дач хьи. 

— А-а, гьавиляй ви кьил гачал хьанвани? 

Отделдин зеведиш Бегован кьулухъ атана, ада итимдин гьеле тек-бир чIарчIиз сифте рех янавай, 

са тIимил кьван бурма квай чIарарик тупIар хкIурна. 

— Маншаллагь, гьеле итимдин тавунай аватнавач... Де, куь гьалар гьик! я? Кьибледихъ 

мекьизвани, тахьайтIа ракъини ка-иа, кабабзавани? Емишрин бегьердин умудар гьихьтинбур я? 

Гьикьван заз ви трестдиз къвез кIан хьанатIани, гьеле кьисмет хьанач. Гагь са, гагь маса карди 

акъвазарзава. 

— Гъуьлуь ихтияр гузвач, лагь. 

— Ай, гъуьлуьз закай хабар авани? Авай пеше вичин ида-ранй вацIукай яхун кIизрияр кьун я. 

Абур недай кьван, жувак-ии кIизрийрин ял акатнава. 

Бегова, спелрин кIвенкIвериз звар гана, кIуф Тонядин мукьув авуна, ни акална. Тоняди яргъи 

чIарарив кьунвай кьил хкажна, вичин яцIу гардан ачухарна. 

— Заз чиз, куьне арабрин атир янва. Ни гьаданди я,— вич атиррин ycrlap тирди хьиз къалуриз, 

лагьаыа Бегова. 

— Гъалат! туш. Френгрин атирар чаз гьинай атурай. КIвал къени хьайи кас, гьукуматдин меркез 

я лагьана «Парижни» авач. 



Беговаз кIанзавайдини и къубудихъ атун тир. 

— Заз вуна лугьузвай кар чиз, гъанва за ваз, Тонечка, «Париж». 

— «Париж»? «Париж»? Гьинай?! Гьик! лугьудай куь вила-ятдиз? Ами, Салмур патай?! Дуьньяда 

тежедайди жеч. 

Дишегьлидин гьяркьуьз ахъа хьанвай вилери столдин пипIел Бегова табагъ чарчикай хкудзавай 

кьвати фагьумиз башла-мишна. 

— Я-гьа, «Париж»! Чан «Париж». Ксари атирар акъудда ман! 

— Ам ваз, и кьведни ви кьве рушаз. Рушар туш—малаикар я. Гуьрчег, акьуллу. Абуруз мехъерар 

ийидайла, килиг, Тоня, тамада анжах закай жеда. Маса ният ийиз хьайитIа, за дуван аквада. 

— Сагъул, чухсатъул. Бег... Бего... Бег! Пуд «Париж» са-нал! Вун кесиб жедачни? 

— Вун патал зун кесиб хьайитIани, зарар авач. 

— Жеч, жеч,— лагьана Тоняди,— вуна садра лагьаначирни: 

булахдай гьикьван яд авахьайтIа, адаз гьакьван хквенни ийида. 

И арада ракIарал Марина пайда хьана. Тоняди тадиз вичиз танвай савкьват къацу рангунин 

гегьенш булушкадин гьяркьуь хилен кIаник кутуна. 

— Я руш,— Тоня Маринадихъ элкъвена,— вуна министрди заз эверзава лагьаначирни? Ам авач-

хир... 

Маринади вилерал са уьтери хьиз Бегов къалурна. Ам гъа-вурда гьатна. 

— Ша, ша. Бег Бегович отделдиз, крар ава... 

— Къведа, Тоня. Рекьелай килиг, ам вуч я, Рабия, татарка. Заз анихъ къвез кIанзавач. Виридаз 

гудай кьван затI авач... 

— Исятда. Мад сефер, чухсагъул. Вун лап халис итим я. Чин ачух, гъил ачух. Чибур хьиз туш. 

ХъуьтIуьз живни къимишдай къведач. 

ЭрчIи вил чапрас, бедендин вири чкаяр вичин къайдада авай кТалубрин Рабия атайла, Бегова 

адахъ галаз рикIин сидкьидай хуш-беш авуна. Рабия лап тIимил атанатIа, цIуд сефер Бегован 

трестдиз атайди тир. Ам нафт-бензин харж авунин рекьяй ревизор тир. 

— Вуна заз мехъер ийидайла, ша лагьана, хабар гун хиве кьунай. Вуна ша лагьанач хьи... Амма за 

зи гъвечIи пишкеш гьа вахтунилай инихъ хуьзва. Къведайла, ам за къачуна...— Кьвати Рабиядин 

гъиле вугуз, Бегова мад  лагьана:—Ваз ирид хвани са руш хьурай!.. 

— О-о! Юлдаш Бегов. Им лап жаза я хьи! 

— Жаза балаяр тахьун я. Заз анжах пуд ава. Са вад хъхьа-иайтIа, мадни хъсан тир. 

Патавай гъуьлуьк кваз вад йис яз, са аялдизни чан тагай Маринади, Рабиядин кIвенкI атIана, 

лагьана: 

— Ирид-муьжуьд аял кIанз итимриз регьят я. Чпи гьич сад 

хьайитIани хана кIандай. 

— Гьайиф хьи, тIебиатди итимрал ихьтин везифа ихтибар- 

швач. 

«Чухсагъул» лагьана, Рабия хъфена. Табагъдин чарчик мадни атирар кумайди акваз, Маринади 

абурукай сад жедатIа канцеляриядин зеведишдиз гун теклиф авуна. 

— Гуда ман.— Бегов рази хьана.— Гьич тахьайтТа, гьар II низ атай вахтунда удостоверениедал 

кIумп гьалчзава. 

— Бег Бегович! Вуч аватIа чидани? Гьамиядин яш яхцIур-II и цIуд йис хьанва. Алатай гьафтеда 

чна къейд авунай. 

Им хъсан багьна тир. Бегова адаз вичин кIвачел ша лагьа-ццч. Вич, халичадин яру-ulapy рехълух 

экIянавай гурарай кьве мрртеба агъуз эвичIна, коридордин яргъал кьиле, Гьамиядин питав фена. 

Гьик! хьайитIани, атана кIанзавайди тир. Ам са кьа^-дир къайи дишегьли яз. Бегов адахъ галаз, 

гьавадиз килигай жуьреда, рахана: 

— Мадни бахтлу хьурай, аялар чIалаз килиграй, кьилелай ануь рагъ эксик тахьурай! 

ИкI лугьуз Бегова Гьамиядив «Париж» авай кьвати вугана. Кьурай якIарин, ченедал чIулав хал 

алай паб кIвачел къа- 

рпгъна. 

— Квез зун кьуьзуь хьанва лагьай хабар гайиди вуж я? 

— Кьуьзуь вучиз жеда кьван? — жузуна Бегова, гъил спел-|шл къвез.—Лап тавуна авай вахт я. 

Гьеле нисинал акъатнавач. Гпгъдан, няни гьинвайди я, лап са асир кIан жеда. 

Дишегьли тушни. Вич гьикьван жегьил я лагьайтIа, гьакь-iiu н ам шад жеда. Вичизни чида, 

жегьил туширди, уьмуьрар жсуна-такуна, гьарай алаз физвайди, вацIара ятар кьуразвайди. Лмма икI 

ятIани, вун жегьил-жаван я лагьайла, рикIиз, чIем иличай хьиз, хвеши жеда. Дишегьлийри чпи, 

пIемуьжуьд йис жгдалди, чпин яшар еке ийиз алахъда, цIемуьжуьд йисалай ,|латайла, гъвечIи ийиз. 

Авурай ман, мад вучин. Дуьньядин кар и, гьардаз вичиз аквазва. 

Хариж уьлквейриз фин-хтун патал документар къайдадик кутадай отделдани Бегован рикIиз хуш 

дишегьли авай. Адан тIвар Вия я. Бубадал атайтIа, ам эстонви тир, дидедал атайтIа — украинви. 

Адаз министерствода Къагьве лугьудай. Касдин пеше, пакамлай няналди къагьве ругун ва хъун тир. 

Адахъ га-лай ниэрни къагьвединбур тир. Алай пек-лекдихъни къагьве-дин ни галай. Яргъи шуькIуь 



рацIамрин кIаник фад-фад юза-дай вилерани къагьведин ранг авай. 

— Са къагьве хъвадачни? — жузуна Вияди, Бегов адан ка-бинетдиз гьахьна, салам гайи вахтунда, 

саламдиз гудай ясаваб-дин чкадал. 

— Нагагь суваб къазанмишиз кIанзаватIа, гьелбетда. Бегов буш столдихъ ацукьна. Лацу-яру 

рангар квай бадида- 

ваз, кьилел атир алаз бугъ акъахзавай къагьве вилик атайлг»<> 

ада гъилелди гъил тIушунна. 

— Аллагьдин пай я. 

Ада фупI-фупI ийиз, лезет къачуз, къагьве хъвана. Вилер ; 

Виядал алай. Кьилиз фикир атана: жумни чуьхвер какахьна-вай емиш я. Вияди «Париж» атир, 

ашнади гайи савкьват хьиз, кьабулна. Ам гьич кьватидиз килигни авунач. Вичел са артух кIалуб-

малуб алачиртIани, адаз атиррин дадар чидай. КIва-ле гьам Франциядай, гьам Япониядай, 

Китайдай, Индиядай, Египетдай хкай са хейлин атирар авай. 

Гьелбетда, ада Беговаз *Сагъул» лагьана, гьатта адав игис-хьана, адан хъуькъвек вичин пIузар 

хкIунни авуна. Амма акь-ван кьезилдиз хкIурна хьи, пIузарриз янвай къагьведин рангу-нин ширди 

гелни авунач. 

Гьа и арада тадиз рак ахъайна, къецелап кабинетдин къенез; 

шалман хьтин, яргъи са дишегьли гьахьна.                       .| 

— Багъишламиша.— Ам чашмиш хьана. Адаз Беговани Вияди гьакъикъатда, сада сад къужахда 

кьуна, теменар гузвай хьиз авай.— Зун хъфида. Квез зун акунач, заз куьн... 

— Тади къачумир,— лагьана Бегова.— Александра Степановна, нисин хийир! 

— Абат-хир, юлдаш... гьик! тир ви фамилия? А-а, Бегов туширни? 

— Машаллагь, цIуд йисуз таниш ятIани, тIвар, фамилия ри-кIел хуьзва... 

— Валай гьар вацран кьиле пуд-кьуд арза къведачиртIа, ги-лани чир жедачир. 

— Яшамишрай арзачияр! Шикаятчияр! Абурун гьунар яз,. зун квез машгьур я,— хъверна, 

зарафат кваз Бегова лагьана^ чIулав вилер гьяркьуьз ачухарна, кIуф инихъ-анихъ ийиз, спе-лар 

юзурна. Александра Степановнадиз Виядин столдал алай ^Париждин» кьватини акуна, Бегован 

хъуьчIуьк квай, табагъ кутунвай шейни. 

Вияди чуьнуьхнач. 

— За са къагьведихъ атир къачуна,— лагьана ада зарафат-дин жуьреда. 

— Александра Степановнадиз за михьи рикIелай къагьве-ии арада авачиз савкьват ийида.— 

Бегова хъуьчIуьк квай атирар столдал эцигна, абурукай, са кьвати хкудна, ам шалман хьтин кьакьан 

дишегьлидиз буюр авуна. Хабарни авачиз Александра Степановна хъиткьинна: 

— Куьн за я гъуьлвиле, я ашнавиле кьунвач. Заз атирар иишкеш вучиз ийизвайди я!? 

— Михьи рикIелай я... 

— Чида заз куь михьи рикI. Виядиз са темен ганвани, мадии хце. Зун я акьван жегьил туш, я 

пузмиш. 

— Я Саша, Александра Степановна, вуна вуч лугьузвайди я? Ни пIагьар гана! Ахварай акунани! 

— вилел стIал къвез жу-оуна чашмиш хьайи Вияди. 

— Заз жуван вилералди акуначиртIа, лугьудачир... Анжах ракIариз куьлег хьайитIани ядай... 

Ахпа зун... маса къачуз аял 

туш. 

— Садни за маса къачузвач, багьа Александра Степановна! — ван хкажна Бегова.— Я къачун 

лазимни туш. За къучагъди хьиз кIвалахзава. Трестни чIем квай машин хьиз дири я. Ка-гъазар инихъ-

анихъ ийиз, куьне, тарцин кIарасдиз гьахьнавай^ кукари хьиз, ненни ийиэва, артухни. 

— Михьиз тIуьнани кIанда, юлдаш... гьик! тир?... 

— Бег Бегович! 

— Эхь, Бег Бегович! 

— Гьа михьиз тIуьн патахъай атанвайди я,— лагьана Бего-на, ажугъ иликьариз.— Лотереядихъ 

гайи къанни цIуд кепек-дай ингье, тIимилни ваъ, вад агъзур манат акъатна. Агъзуррал-ди инсанри 

къачуна облигацияр, еке пул заз акъатна. Гьарам и лагьана, чир-течирбуруз пай хъийизва, юлдаш 

Самарина! Туь-туьнлай физвач. Белки, куьнени облигацияр къачуна, затI акъат-» нач жеди. 

Самарина буш хьана. 

— Багъишламиша. Им башкъа месэла я.. ИкI ятIани, заз кIандач! 

Самарина, ракIарай экъечIдайла, кьил гардандиз чIугуна, х'ьфена. 

... Няниз Бегов министрдин кIвалер галай патахъ фена. Куь-чо атIуз, майдан атIуз, ам цIикьвед 

мертебадин кIвалерин вилик икъатна. КIалер там хьтин сих шабалтдин тарарин арада цавуз хкаж 

хьанвай. Мукьва жердавай абур аршдиз физвай. Кьакьан мертебаяр, гьяркьуь дакIарар, сад лагьай 

мертебада санаидин маларинни недай-хъвадай шейэрин туьквенри гур кваз кIвалах-навай. Гатфарин 

азгар яз, тарари цуьк акъуднавай, къацу пе-шерин арада лацу цуьквер иллаки ачухдиз аквадай. 

Министр дуланмиш жезвай кIвалерин вестибюлда еке экв авай. Кьакьан къавукай шуьшедин еке 

люстраяр куьрснавай-Абурун ишигъни акьван хци тир хьи, вилер атIудай. Цемент-^ дин цIалцIам 

чилел, кьуд пипIе гьяркьуь челеграй къацу кила-рисар, шуькIуь яргъи хилер сад чилел кьван алгъана, 



лап къа-вув кьван экъечIнавай. 

Ишигълаван хьанвай вестибюлда вичин гъилевай къизил-гуьлерин яру-жегьре кIунчI мехъер 

юкъуз свае хьиз аквадай.. 

И кIунчI цуькверни гваз Бегов, лифтда акьах тавуна, пуд. лагьай мертебадиз хкаж хьана. 

Гурарар, цлар, рекIв акъатна» михьи, лацу тир. Я винелди, я агъадалди фидай кас-масни ава-чир. 

Налугьуда хьи, ина чан алай гьич са инсан кьванни авач. Анжах цларихъай ширин манийрин ванер 

ара-ара галукьдай.. «I2» нумра кхьенвай гьуьндуьр кьакьан ракIарив атайла, Бего-ва зенгинин 

кнопкадал тIуб илисна. РакIарин къене патай бил-бил рахана. Раханач — мани яна.                           » 

— Ша, ша, юлдаш Бегов,— ихьтин гафаралди ам лап чилел кьван яргъи, къацу чIурал еке-еке 

финид цуьквер алай, дерин-диз, лап хуруйрин кьатIар аквадай кьван ачух халат алай дишегьлиди 

чIем янвай хьиз ulapulap гузвай сивик хъвер кваз. къаршиламишна. 

И алахьай югъ хьтин, чина экв, вилера сакитвал авай ди-шегьли министрдин паб тир. Соломея! 

Соломея Викторовна! Ам Беговаз чидай: садра абур пудни, маса кас галачиз, Венгриядиа: 

фенай. Ина адаз министрдин хзандин ери-бине, гьал-агьвал хъсандиз чир хьанай. Соломея са тIимил 

гъаргъараг хьтинди тир. Адаз кIвалин-йикъан сир-мир чидачир. РикIе вуч аватIа» мецелни гьам 

жедай. Ада Беговаз, чеб Будапештдин мугьман-ханада авай чIавуз, вичин гъуьлуькай гзаф ихтилатар 

авунай. Адан тIварни бубад тIвар Николай Иванович тиртIани, ам асил-ери грек тир. Аял ахтунда 

Николаяз дидед чIални чидай. Адан диде-буба фад кечмиш хьана. Николай гъуьлуьк квай ваха чIе-хи 

авуна, адаз урус гъуьлуьн хзанда тербия гана. Гададин ри-кIелай яваш-яваш грек чIал алатна, икI 

ятIани исятдани, гре-кар рахадайла, гъавурда гьатда. Институтда кIелдай чIавуз Николая вичелай 

кьве курсунин агъада авай са рушахъ галаз дуст-вал ийизвай. Йикъарикай са юкъуз а руша Николаяз 

вичин ме-хъерик атун теклиф авуна. 

— Дегь, заз хабар авачиз вуна чи мехъерни ийизвани? — жу-зуна Николая. 

— ТакIан жемир, Коля! Вун хъсан гада я. Амма зун гъуь-луьз масадаз физва. Вуна зак лишан 

кутунвач. 

— За вак -исятда лишан кутада. Масадаз фимир. 

— Геж хьанва, Коля. Са тIимил кьван фад фикирна кIан-дай. 

Гьа икI лагьанай Соломеяди Беговаз Будапештдин мугьманханада, Николай (грек чIалал Николае) 

вичин дуствиликай атIа-пай. Амма варзни алатнач, а руш, гила паб, шехьиз-шехьиз га-дадин хуруда 

гьатна. Ам фейи итим дустагъдай катнавай угъри яз, милициядин гъиле гьат хъувунай. Вич икьван 

ужуз гъиляй кьунайтIани, Николаев адан язух чIугунай. Са кIам-шам амай, пм вичин пабвиле 

къахчуз—гена, адахъ акьуллу дустар хьана. Абуру Николай ихьтин гъалатIдивай хвена. Ихьтин 

дустар та-тсьанайтIа, Соломеядиз кьер акъатдачир. Николаев а вичиз ха-инвал авур дишегьлидал мад 

гиман тагъун патахъай, абуру адаз чпихъ галаз са курсуна кIелзавай Соломея къалурна. Гуыъуьнай 

•ганишарна. Гьа сифте къачур кам себеб яз, абур къвердавай мукьва хьана... 

— Эй, юлдаш Бегов, анлай инихъ къанни цТуд йисар алат-кава. 

— Куь аялар кьилди яз дуланмиш жезвани, тахьайтIа?.. — Вегова суалдин кьат! ятIана. 

— Вун гьахъ я, «тахьайтIа» кьилел атана. Чаз аялар хьа-пач. Жегьил вахтара къайгъу авачир, гила 

рикI дарих жезва. Иллаки къуншийрин шад-хуррам куьрпеяр акурла... 

ФенчIи жив хьтин, пурлу лацу якIар алай министрдихъ га-низ еке элкъвей столдихъ хуш-беш 

авуна, фу-къафун тIуьна, тIи-мил кьван ичкини хъвана, азгар кефиниз акъатай вахтунда министрди 

лагьана: 

— Гила фагьум авуна, лагь тIун: ваз за вучиз меркездиз «тун теклифнава?... 

Министрдал кьелеч! перем алай, хев ахъа тир. Адан кIани-кай лацу якТарин, ракъинал чранвай 

хьиз цIун тав квай чIарар малум тир. Ара-ара министрди, абур акун тавун патал, перем-дин хев агал 

хъийидай, амма седеф тахьуниз килигна, чIаралай кур мад ахъа жедай. Ам кIалубдиз аскIанди тир. 

Вични туькме хьайила, столдихъ ацукьнавай, иллаки креслода архайин хьайи Осреда ам лап 

сарубугъдадин кумба хьиз аквадай. Чидач, кьил нуж ятIа, эхир вуж ятIа, гъуьлуьни папа са жуьреда 

мили хъуь-|)ор ийидай. Сада башламишайтIа, муькуьда гьик! хьайитIани дивам хъийидай. 

Беговаз мадни акуна хьи, гъуьлни паб рикIер ачух инсанар и. Министрди Беговаз суални гьа 

жуьреда гана: 

— Чир хьаначни? 

— Планар артух ийиз кIанзаватIа? — суалдиз суалдин жуь-|)ода жаваб гана мугьманди. 

— Ваъ. 

— Залай арза-ферзе атана лугьузвай... 

— Атурай ман... 

— Маса трест ахтармишиз?.. 

— Ваъ, ваъ. 

— Къецепатан уьлквейриз физ? 

— Имни ваъ. 

— Бес вуч хьурай?!—Бегова, гагь пеле тIуб экъуьриз, гать чIулав спелриз звар гуз, яргъалди 

фагьум-фикир авуна. 

— Де, рикI акъудмир касдин! — хъвер кваз лагьана Соло-меяди. Министрди тади къачунач. 



«Килигин ман,— лагьана ада вичи вячик, идахъ сабур аватIа». Ихтилат маса патаз вегьез„ ада хабар 

кьуна: 

— Ви сортарин багъ гьик! хьанай? Кутаз хьанайни? Халкь-ди гьик! кьабулна? 

Бегова жаваб гана хьи, багъ битмиш жезва. Вичи яратми-шай къанни ругуд сортунилай гъейри, 

маса багъманчийрини кьуд-вад битмишарзава. Виридалайни ичери хъсан чин гузва. Амма исятда 

маса месэлани вилик акъваззава. Салмур пата вит йисаралди хейлин чкадин емишар арадал атанвай. 

Гзафни-гзаф ичер ва чуьхверар. Абур кIалубриз гилан сортарилай гъвечIи я,, амма абурухъ 

артуханвилерни ава. Вири лап мекьи хъуьтIяй акъатна. Абуру къай къачудач. Абурук квак акатдач. 

Абур гат-фаралди ваъ, лап цIийи бегьер битмиш жедалди амукьда. Ми-жени кумукьда, рангни, 

ерини. Амма, килиг, чкадин емишрин къайгъудик квай ксар цIару-кьери жезва. И емишриз къиметни 

авач. Заз абур кIватI хъувуна, са багъ агакьариз кIанзава. Гзаф» чил кьадач. Са гектар герек жеда. 

Нагагь и алай гьалда чкадик емишар терг ийиз хьайитIа, са къад-яхцIур йисалай чун я куьгьне' 

бурукай, я цIийибурукай тахьана амукьда. Гилан емишар кефер-пата яратмишнавайбур я. Абуру 

кеферпата хъсан ишлемишни ийизва, ана еке бегьерарни гузва. Ана абурук са акьван артух квак-

макни акатзавач. Чи чими чкайра абурувай дурум гуз жез-вач. 

Министрдин лацу чинал хъвер элкъвена. 

— Вуна кеферпадни кьиблепад сад садаз акси акъвазарзава хьи? 

— Са кIусни ийизвач, Николай Иванович! Кефердихъни кьиб-ледихъ галай халкьарин хесетар, 

адетар ва къанунар жуьреба-жуьре тир къайдада емишрин ериярни сад, туш. Им илимдиз аксивал 

туш. Илимди вичи икI лугьузва. 

— Вун санал гьахъ я, чкадин емишар хвена кIанда. Амма абур гьукуматди маса къачузвач. 

КъачуртIани чет кепекдай къачуда. Совхоза?, икI хьайитТа, кашал къведа. Ваъ, ваъ, теж-рибаяр твах, 

чкадин емишар гилан заманадин емишриз акси акъвазармир. 

— Гилан заманадин емишар чкадин емишриз акси акъвазар тавунайтIани жедай! — са тIимил 

туьнтвал кваз лагьана Бегова. Адан вилерай цIелхемар акъатна. Къумрал якIун чинив яру ранг 

къекъвена. 

— Халис пешекар тирди чир жезва. Кьилелай кТвачелди чигъманчи я,— рази яз лагьана 

министрди.— За ваз, дуьз ла-n.iiHTia, гьа и ви хесет лайихлуди яз ша лагъайди я. Ваз вуч ха-iiii|) 

аватIа чидани, дуст. Ша чна ина санал кIвалахин. Къуьн и ьуьне аваз. Чун садаз сад чиз гзаф вахт я. 

Трестда кIвалах 

•тур кьван, заз чиз, исятда бес я. Лекьрез еке мензилар кIан-||. .'|, НуькГрен мензилар вугайла, адавай 

эхиз жедач. Вуна вуч 'угьуда? 

Министрди Бегован метIел капаш эцигна. Ам мугьмандин 

•шкиз килигна. Бегова эвелни-эвел спелрилай гъил алтадна, ахни кьве гъилни хкажна, тек-бир рехи 

чIар акатнавай кьилелай 'исъуьрна. Къацу-вили шуьшедин къапунай къенфет къачуна, Iдалай 

кьуркьушумдин кьелеч! чар алудна. Амма къенфет си-ииз вегьенач. Ам гъиле кьуна, Бегова лагьана: 

— Министр, куьн сагърай. Куьне заз еке ихтибар ийизва. Пун шадни я, разини я, квез буржлуни 

я. 

— За ваз еке къуллугъ теклиф ийизва. Чи министерствода in къуллугъдилай алатайла — кьвед 

лагьайди. Заместителвал гущ. Им вун хьтин пешекардиз кутугай кIвалах туш. За ваз п.укуматди 

исятда чаз цIийиз ганвай къуллугъ теклифзава. Уьлкведин кьилин агроном, кьилни кьилин 

багъманчи. Дуллух 

•'цеди я, вуна исятда къачузвай кьван кьвед жеда. Машинни люда, шегьердин къерехда тама кIвал-

югъ авай багъни. Са кьа-дир маса шартIарни... 

Бегован кIуфук шэдвал акатна, чIулав гьакьикьар хьтин ви-iirpa кефли цТверекГар къугъвана. 

— Министр, куьн сагърай. Къуллугъ гьакъикъатдани екеди м. Амма рикIивай лугьун: иниз 

атайтIа, зун пурпух чиляй нкъудна, кагъазрин кьула акIурай къелемдиз элкъведа. Гьасят-ди кьурада. 

Чи шаир Суьлеймана лагьайвал, чубандиз дагъ яра-III угъ я, агрономдиз — багъ. 

— Ви ихтиярда, дуст кас, вири уьлкведин багълар жеда... 

— Гьа и кар пис я эхир. За вири багъларикай вучда, заз жуванди кIанда. Ахпа чи миллетдиз 

ихьтин са мисални ава. 'Пехибурун кьула гъвечIид жеридалай гъвечIи'бурун арада чIе-хид хьайитIа 

хъсан я. 

— ГъвечIид гьинвайди я! Вири уьлкведин кьилин агроном! Нине авай идарайра за меслятни 

авунва. Вири рази я. ТIвар, фа-милияни лугьуз регьят я. Бегов! Бег! Бегович! Пуд сефер Бег. Лап 

беглерин сихилдикай хьиз я... 

Бегов стулдал инихъ-анихъ юзана. 

— Язни я. 

— ГьикI? Халис бегдин хва!? 

— Белли. Зи буба инкъилабдилай вилик бег тир. Адаз кьуд стха аваз, абурни беглер тир. Чи чIехи 

буба, гьатта ата-бубани бег тир. 

Ювалин кьве иесини-гьам гъуьл, гьам паб — гьейран хьана. Чпин яшинда абуруз сифте яз 

гьакъикъатдин бегдин хва ак-вазвай. Икьван гагьди абуру адан тIварцIиз, фамилиядиз фикир ганачир. 

Бег я ман! Кьиблепатан миллетриз «бег», «хан», «султан» квай тIварар гзаф! 



— Дуьз лагьайтIа,— башламишна Соломеяди, яру цуьквер» алай халатдив хуру кIевирна,— квек 

виликан аямдин гьаким-рин са гьихьтин ятIани лишанар ква. За фадлай кьатIанай. Лайихлувал. 

Кьилин винизвал. Мад вуч лугьун, йигинвал... Акьулни, акьулни... 

Аксина яз, гъуьлуьк рикIин деринрай къалабулух акатна» Вичи Бегов гьукуматдин еке 

къуллугъдал теклиф ийизва, ам килигайтIа, бегдин хва я. Дуьз лагьайтIа, исятда тафават авач. Хци 

бубадин патахъай жаваб гузвач. Вични, килиг, гьиз<^тин бажарагълу пешекар ятIа. Лайихлудаказ 

кIвалахзава. Трестди датIана сад лагьай чка кьазва. Чапла гъилин кIанчIал тупIун кикелди вилик квай 

чукIул столдал элкъуьриз министрди вичи: 

вичик хьиз лагьана: 

— Буба бег тир лагьана, ваз ви уьмурда четинвилер гьалт-начирни! 

— Са кIусни! — Бегова спелдик тIуб хукТуна.— Зи буба, министр, куьн сагърай, заманадикай 

хабр авай кас тир. Инкъилаб гъалиб хьанмазди, ам цIийи гьукуматдин патаз атана. Гьатта Яру 

аскерриз, партизанриз еке куьмекарни авуна ада. Гъуьр, • як, къафун ахъайна. Хер-кьац! алай 

аскерар хвена. Чи пата ам ^ тIвар-ван авай кас я. Адакай ктабрани кхьенва. Адан шикил музейдани 

ава. Нагагь гьар са фяле ва лежбер зи буба кьван Совет гьукуматдиз вафалу тиртIа, чи крар лап 

цавариз акъат-дай. 

Министрдиз, вичин рикIел михьи чIем иличай хьиз, хвешиг хьана. Адан папакни шадвал акатна. 

— Зунни кьулухъ акъвазай хва туш,— лагьана Бегова мад-ни.— Алатай дяведин вахтунда къанни 

вад агъзур манат кIватI-на, чIехи пай гьидавай-гьадавай бурж къачуна, фронтдиз куь-мек яз 

гьукуматдиз гана. Сталиналай чухсагъулдин кагъаэ атана. 

— Лап Сталиналай вичелай? — мягьтел яз жузуна кIвалин: 

кайваниди.— Машаллагь! Чи гьукуматдин бахтни къуват вун хьтин итимрин къуьнерал алачни! 

Иесиди вичи мугьмандивай хабар кьуна: 

— Бег бубадиз чилер авайни, малар авайни? Ам вучтин бег-тир? 

— Чилерни авай, багъларни, хперни. Бес жедачни! Ам вучтин бег хьурай кьван — девлетар 

тахьайтIа! Бег жезбиниз акъат-IIII. Килиграй лугьузвай адан къаматди, зун вучтин касдин неве irria! 

ГьакТан йиртихдин кумада дидеди хайиди туш. Затни авай-ди я, сихилни ава. Вижданни кIеви я. 

Дуьньядал атанвай вад юнъуз адакай пай къачуз атанвайди я! 

— И арада телефондин зенгин ван атана. Министр, кьве гъил !IчIез яна, кибнетдиз фена. Беговаз 

хвеши хьана. Ам тадиз кIва-чол къарагъна. 

— Хъфизвани? Акъваз. Николай хтурай,— лагьана Соломеяди, вични кIвачел къарагъна. 

— Зак тади квач. 

Бегова эрчIи гъил шалвардин жибиндиз сухна, анай пипIер ;>.)|къвей къацу рангунин са гъвечIи 

кьвати акъудна. Касдин нппаш акьван еке тир хьи, кьвати адан гъута, кьуд пад кIев хI>ана, квахьна. 

Соломеядин къвалав атана, вилер кабинетдиз физвай ракIарал алаз мугьманди а кьвати Соломеядин 

халатдин гегьенш жибинда туна. Вичи чапла гъилив кьве тIуб вичин си-»ик хкIурна, яни министрдиз 

чуькьни мийир лагьай ишара аву-иа. Соломеядин ятурдин якIариз са куькай ятIани гьисс атана- 

— Ам зи папа квез ракъурай бицIи савкьват я. Итимдиз чи-рун герек туш. Дишегьлийрин 

кIвалахриз гьахь тавуртIани жода. 

Яру-цIару цуькверин халат алчуднавай Соломеядин чиниз пикам сегьердин рангар яна. 

— Вуна гьич садрани паб меркездиз гъидач хьи! Гъваш манГ Зи адаз туьквенар хьайитIани 

къалурда. Зи патай чухсагъуд чпгь. 

Соломеяди Бегован кьуьнтел гъил эцигна, и арада гъул хта-iiii, Бегова лагьана: 

— Швалер-къар бахтлу хьурай. Куьне ихтияр гайитIа, министр, куьн сагърай, зун хъфин. Вахтни 

геж я. Йифен кьулар жсзва. Ша, кIвалахиз зун иниз текъвен. Куьне зун лекьрев ге-къигнай. Лекьрезни 

дагъ кIанда. Зун лекьни туш. ГьакТан дагъ-ни я. Гьана вердиш хьанва. Ахварайни дагълар аквазва. 

— Вуна, дуст кас, тади къачумир. Хъвач хуьруьз. Папахъ гилазни меслят ая. Рази хьайитIа, хабар 

це. Ви халис тIвар п.ик! тир? Завай садрани лугьуз хьаначир. 

— Султанбег Къазибегович Пайгъамбарбегов,— атIуз-атIуз, гц акьван дамахни гваз мугьманди 

лагьана. 

— Султан — им пачагь тушни? 

— Белли. 

— Бубадин тIвар гьик! тир? Адан манани лагь ман. 

— Къази^бег. Къази-им судья яни, прокурор яни... 

— Фамилия.., Виридалайни четинди я,— лагьана министрди, ам лугьуз кIанз. Хьанач. Гафарни 

чидайбур тушир, сесерин ну-тъатарни. 

— Пайгъамбарбегов! Пай-гъам-бар-бегов... Пайгъамбар, министр, куьн сагърай, мусурман динда 

«пророк» лагьай чIал я, Хаигпересрин Иса хьиз... 

— Вун кьиляй кьилиз султанарни, къазиярни, пайгъамбарар я ман?! 

— За вучин! За заз я тIвар къачурди туш, я буба, я адан ту-хум. Зун ирсинай атайдал гьалал нас я. 

... Пакад юкъуз Бегов Салмур патаз хъфиз гьазур хъхьана. Министерствода вичин чар-цIар 

туькIуьр хъувуна, ам аялриз затI-матI къачуз туьквенриз фена. Папан тапшуругъарни авай. Аллагь 

шукур, гъвечIибур ти^о. Адаз маса затI ваъ, къенфетар кIанзавай. Чебни гьибур хьайитIани ваъ, 



«Къирхаягъдин rap-дан», «ПатIарин пацар», «Кацин вилер», «НуькТрен нек». Ин-санри къенфетрин 

тIварарни тесниф ийида кьван! «НуькТрен нек» аку! Яраб и тIвар сифтени-сифте нин кьилиз 

атанатIа?! 

Амма гьикьван къекъвенатIани, са туькзендани ихьтин къенфетар малум хьанач. Къад-яхцIур 

жуьредин маса къенфетар ава, жуваз кIандайбур авач. Туьквендай туьквендиз къвез, гагь куьчейрин 

чапла пата, гагь эрчIи пата къекъвез, эхирни Бегов «Алем» туьквендиз акъатна. Ина сад лагьай 

мертебадани къенфетар гудай чка авай, Гъалат! хьанач. Гьа ина «Къирхаягъ- : 

рин гарданарни», «ПатIарин пацарни» ва масадбурни, хараяр яна, шуьмягъдин тазарикай хранвай 

себетраваз хиритIзавай. Ай, . алдагь, инсанарни бул жеда кьван! Налугьуди хьи, неивки мер-иезда, 

гьатта адан мукьва-яргъа къерехрив гвай шегьеррани са касни амач — вири чIижерин кул хьиз иниз 

атанва. Лап тIимил ' тиртIа, са агъзур касдин учир цIиргъ хьана, туьквендин гегьенш залда 

кьуьруькар ягъайдалайни гъейри, куьчедизни, гъуьлягъ-дин тум хьиз, акъатнавай. Къецел фена, 

учирдин эхирдавай, тсасдиз: 

— Ви гуьгъуьна зун жеда,— лагьана, Бегов туьквендин къе--нез гьахь хъувуна. Нагагь вичиз таниш-

билиш кас аватIа кили-гиз. ада вил экъуьрна. Гьич женни! Жуваз такIан вахтунда кьведни дуьшуьш 

жеда, вадни, герек тушир вахтунда, ингье аку тIун са мердимазар! 

Чара хьанач. Атирар маса гудай отделда кIвалахзавай Марина рикIел алаз. Бегов гьа патахъ 

фена. Белки гьада са чара акван. Дуьз лагьайтIа, артух умудни авачир. Чухдани вичи адаз вили-жан 

юкъуз «Париж» пишкеш авунай. Чарадаз, вични течидай касдиз авур гьуьрмет — им шимедиз 

ягъай яд я. ХкIуна, хкIун тавуна, квахьна фида. 

Бегов ягъалмиш хьана. Яргъалай адан кьил акунмазди, Марина отделдай экъечIна, адан кIвенкIвел 

атана. 

КIани-такIан? — жузуна Маринади къуьлуьн самарин ^йлг алай чIарар юзуриз, кьил инихъ-анихъ 

авуна. Вили вилери-NM шад макьамар язвай. Япагьанарни, багьабур туширтIаяи, ви-Лйрив 

кьунвайбур тир. Винихъ эфриздин, агъухъ якъутдин къва-Иври рекIв-рекIвар ийизвай. 

— Жавабдин чкадал Бегова лагьана: 

— Ви гатфар азгар я. Цуьк акъудзава хьи... Ам са кьадар гьарусвал кваз Маринадин вилериз 

килигна, цхпа адан шуькIуь яргъи гардандиз, элкъвей къуьнериз, тупар. g Хьиз ацIанвай хуруйриз 

фикир гана. Маринадиз такIан хьанач. 

Гуьрчег дишегьлидиз рикIин къеняй датIана вичел итимрин вил [Кьана кIанда. Адаз вил гудай 

ихтиярни ава кьвая. ТахьайтIа, ин-
I
 ванрин язух жеда хьи! Гуьрчегвиликай пай тагай кесибриз гуьр-

Чегдиз килигдай ихтиярни тахьайтIа, адан язух жеда хьи! 

— Ваз зун чир хъхьанани? — жузуна Бегова. 

— Бес жедачни! Куьн ихьтин буй-бухах авай кас я. Бег хьиз йкипда... 

— Вуж? 

— Бег! Садра зун Бакудиз фенай. Ана зун рушарихъ галая Аршин... аршин... са гьахьтин тIвар 

алай кинодиз килигнай. Дна тим-тик буй авай, куь хьтин, кьилериз звар ганвай спелар ниц и, 

кьилелни чIулав бухарадин шиш барман алай бег... Адан тIипр вуж тир? Степан яни? 

— Суьлейман! Машаллагь! Дуьз кьатIана. Зун бег язни я! 

— Зарафат яни? 

— Ваъ. ТIварни Бег я, фамилияни, бубад тIварни! 

— Накь зи кьилел лап еке дарам-дурум атана. 

— Заз вучиз хабар ганач? 

— За, кIвализ хтана, куь пишкеш атир гуьзгуьдин видик вцчгайла, дидедиз акуна. «Ам вуч хабар 

я?» «Париж» чуьнуьх- 

•кшини? Исятда фена, гьи чкадилай къачунатIа, гьанал эцигни п.ия!»—дидеди буйругъна. Ам лап 

туьнт хьана. Садрани ам нп.I акI акурди туш. За хьайивал лагьана. «Акьван жумарт итю-MII|) жедай 

затI туш»,— жаваб гана дидеди. Вичин яхцГурни муь-«<уI<д йис хьанва, амма са итимдини вичиз 

ихьтин багьа савкь- 

••' г гайиди туш лагьана. За, эхирни, къе пакамахъ кТвалахал '•счIайла, отделдин зеведишдив 

дидедиз телефондай зенг ийиз 

• на. Ам са гужуналди инанмиш хьана. 

— Язух!—мили хъвер ийиз, лагьана Бегова.— Вуна заз ву-"| хабар ганач? 

— Заз куьн гьинватIа, гьинай чидай?! 

Беговни Марина меслят хьана хьи, къенфетар Маринади вичи къачуда. Амма Беговаз кIанзавай 

кьван кьадар—къад гир-игнка гзаф я. Вад-цТуд аквада. Анжах туьквен агал хъийизвай '| In пуз. Бегов 

и вахтунда универмагдин къецел, къвалав гвай цIувад мертебадин кIвалерин пипТел акЪвазрай. 

Вичи анал къен- 

фетар хкида. 

— КIантIа кIвализ ша, за къенфетар аниз хкин. Дидедихъ галазни таниш хьухь. Адаз 

мергьяматлу итимар авайди тестикь 

хьурай. 

— Диде авачир вахтунда атайтIа жедачни? — жузуна Бе-гова, вилера вилер туна, кIуфук 



хъуьруьн кваз. 

Маринади уганмишвал кваз пIузарар сад садав игисна, къуь-нер хкажна. 

— Вуна жаваб ганач хьи?.. 

— КIантIа... ша ман... 

— Кидиг, къведа гьа... 

— За лагьана хьи: ша... 

Пенжекдин кIаник пата авай къултухдиз гъил чуьквена, анай рекь-рекь ийизвай 50 манатдин са 

чар акъудна. Бегова ам Маринадив вугана. 

— Хъвадай са затIни къачу... 

Туьквен агал хъийидалди гьеле пуд сят амай. 

2. КIУЬД СТХАДИН ВИЛАЯТ 

Бегов меркездиз рекье гьатай юкъуз Кълинж Салегь адан ватандиз атана. Дуьз лагьайтIа, ам адан 

вичин ватанни тир. Адаз «Шуьд стхадин вилаят» лугьудай. Вични аламатдин чка тир. Къедаддини 

иниз неинки меркездай, гьатта хариж уьлквей-райни алимар къвез, абуру и чкайрин тарих чирзавай. 

Амма гьикьван гзаф аламатар винел акъатайтIани, абурун кьил-эхир авачир. Месела, ина са капаш 

кьван авай чкада, кIуьд дагъдин чиник кIуьд хуьр ква. Гьар са хуьре са халкь—тайифаяшамиш жезва. 

Абур са чIалал рахазва, амма нугъатар тафаватлу я, сад масадан гъавурда са гужуналди гьатда. 

Абуруз рагълах хал-кьар лугьуда. Бес вучиз? Гьинай атай тIвар я? Нин рикIел 

акъатна? 

Имни хьурай, а халкьар кIуьдралди рахада-хир! Абуру гьахъ-гьисаб дуьньядин амай халкьари 

хьиз, о;Iуд, къад, къанни щIуд, яхцТур лугьуз ваъ, кIуьд ахпа цIемуьжуьд, къанни ирид лугьуз ийида. 

Вучиз? Абурун са гъилел вад, маса гъилел кьуд тIуб алач, эхир! 

Хариж уьлкведай атай, цIегьрен хьтин, яргъи шуькуь лап лацу чуру квай, нерин кIвенкIвелай 

мукьвал-мукьвал пIузарал аватдай айнаяр алай алимди лагьана хьи, бес рагълах халкьа-рин дувулар 

жагъурун патал Африкадиз фена кIанда. Ина адаз кIуьдрал ваъ, иридрал рахадай тайифаяр дуьшуьш 

хьанай. Белки гьабурунни рагълах халкьарин арада мукьва-кьиливал ава-ilu?! 

Беговахъ галаз санал кIуьд йисуз мектебда кIелай кас яз, li I.линж Салегь тарихдал машгъул 

хьана. Бегова хуьруьн майи-||| ггдин институт куьтягьна, Кълинжа—тарихдин институт, ан-| ix 

жуьреба-жуьре вахтара. Ватандин дяведин вахтунда Бегов > i>pe амукьна, ада жегьилрин тешкилатда 

кIвалахна, Кълинж 'ишедиз фена, ина ада кьуд йис кечирмишна. Хирер-кьацIар чI,пнатIани, телеф 

хьанач, анжах ада чапла кIвач са кIус гал-чIурда. Ам чан аламаз кIвализни хтана, къанни цIуд йисариз 

и |с'I>атайла, эвленмишни хьана. Адаз исятда пуд руш ава. Бе-гон, гьелбетда, адалай вилик ква. Адаз 

папа пуд хва пишкеш я пуна. Пудни исятда пешекарар яз, чпин мукьварив гвай шегьер-|iii дуланмиш 

жезва. Анжах гъвечIи хва чпин хзандик кума, йда исятда культурадин институтда кIелзава. 

Кълинжан ахтармишунрин рикI жуван хайи халкьарин та-I>их тир. Абурун дегь заманаяр, 

майишатар, пек-партал, чпин мгпда авай рафтарвилер, чIалар ва нугъатар, хзанрин, кIвалин-пикъан 

адетар, тIебиатдихъ галаз алагъа-салагъа. И рекьерайада пшф ктабарни макъалаяр чап авунва, амма 

булахдай яд эксик •ггжедайвал, адан кьватийрани рагълах халкьарин делилар эк-ги к жезвачир. 

Эхиримжи йисара ада тарихдинни гилан аямдин нлакъаяр ахтармишзавай. Халкьари алатай 

заманайрин тежри-Дпдикай вуч хуьзва, квел амал ийизва, куь мадни цIийиз иш-ичмиш ийизва, 

элкъвена, вуч гелни галачиз квахьзава? Иллакд нуч винел акъуд тийиз тазва? 

«Къиб» лугьудай лакIаб алай самолет кIуьд стхадин вилаят-цин винел атанмазни, Кълинж 

элкъвей дакIардал илис хьана. I'"кIи тахъ-тахъ ийиз гьерекат къачуна. Виш сефер Кълинж ва-шндиз 

хтана, гьар сефер^ адан сергьятрив агакьзамазни, адан I>н|сIик гъалаб акатдай. Гьикьван дериндай 

вичиз адан къамат пгрдиз чидайтIани, гьар сефер вилер ватандин уьруьшрал ва ранги |)ал къведай. 

Налугьуда хьи, абуру к еке микьнатIис ква. 

Самолетдин дакIардай килигайла, ватан хуьрек недай тIур, и тахьайтIа, хуьрек къажгъандай 

акъуддай тIур хьиз аквадай. Л дан тум—им кьве виш вере кьван мензилдиз физвай, кьве пптани гагь 

гегьенш жез, гагь гуьтIуь жезвай Салмур вацIун де-|ir я. Пурун кьил элкъвена, сад садан чиниз 

килигзавай кIуьд | ч"ь я. Абурун арада, агъа этегрив тIунутI хьтин дуьзен ква. II дуьзендин кьулални 

гьеле дегьзаманайра эцигнавай къванцин | I.еле ала. Элкъвена кьуд пад исятда багъни бустан я. 

Риваят-I>ихъ яб акалайтIа, виликдай вири и чкаяр, кЪеле эцигнавай хур кначиз, дагъларай атай 

селрин кIаник акатзавай. Ахпа яваш мицIара ятар кьит хьана, къеледихъ галай элкъвей вир квахь-«и», 

кьураматдик инсанри багъ-бустан кутуна. КIуьд дагъдин арадай кьериз-цГаруз авахь хъийизвай 

гывечТи хуьлер и элкъвей дуьзендай чил атIана, дериндиз гьахьнава. Адан вини кьил» кукIушар 

датIана живедин бармакдал кIевирнавай дагъларай къачузва. Живни мурк цIраз цин чешмеяр арадал 

къвезва. Са-дай садаз гьамга абукевсер къвез сифтедай тIуб кьван, ахпа гъилин цIум кьван авай 

хуьлер къванерилай къванерал, дагъ-дин цIегьер хьиз, хкадриз-хкадриз физва. Агъзур къванце, тепе-

да акьаз пел кукIвариз, ятар датIана гьерекатдик акатзава» абуру къал къачузва. Къацу кул-кусни, 

кьериз-ц^аруз шуьмягъ-рин тамар квай ястух дагъларин кIанера абур сад садак ка-кахьзава. И 



чкайрал абурукай са хел жезва, вилин накъвар кьван михьи ятарни, хъипивал квай, вили ранг алай ва 

яру тав квай ятарни, сада сад чуьхуьз, са гьихьтин ятIани цIийи рангу-низ элкъвез, агъадал гьерекат 

ийизва. Салмур патан кIуьд хуь-рерив агакьайла, муьжуьд дередай атай селлери са вацI ибарат авуна. 

Инлай кьулухъ, гьуьле квахьдалди ам кьве виш версинин мензилра къекъвезва. 

Кьилел алай чими ракъини, сад садан кIула акьахнавай. дагъларин этеграй ахмиш жезвай вацIу, 

дередин къерехра, дагъларин этегра экIяй хьанвай чилерин миянлувили ва шуыпе хьиз михьи гьавади 

и чкайрин инсанриз, мал-къарадиз, багъ-бустан-диз, набататриз мублагьвал гъанва. Дуьньядал 

дуланмиш хьу-низ къабил чкаярни ава кьван! Гатун цикIиз, кьилин кукIвалай цавай куьрснавай 

ракъин межмяди, цIу хьиз, ишигъни гьем гуз-ватIани, адакай сериндик катай гьич куьрпе аялни 

жедач. Хъуь-тIуьн вахтунда, лап инсандин кьве кIалуб кьван живеди кьуд пад кьуртIани, дакьай гьич 

са емишни жедач. Дагъларай, хуьле-рай ахмиш жезвай вацIар я лагьана, адан яд хъвайитIа, гьич таза 

аялдин руфунни дакIвадач. 

Кълинжаз къенин рейс иллаки хуш атана. Самолет адет яз цавуз экъечIдай вахтунилай пуд 

сятдин геж хьанай. Юуьд стхадин вилаятдин кьилел ам пакаман вахтунда атана. Рагъ. гьуьлелай 

цавуз хкаж жезвай. Адан нурар Салмур дередай агъа-дай винел гьатнавай. ТIебиатдин гуьрчегвилер, 

ракъинин нур къугъвазвай гуьнеярни пелерни сериндик квай къузаярни кье-тIендиз тафаватлу яз 

аквадай. Мукьварив гвай дагълар хъипи-ни къацу яз аквадайтIа, яргъавай дагълар вили рангарик кян-

ваз кьатIудай. Абурун кьилихъ галай, лацу живедин бармакар» алукIнавай кукIушар, цавун аршдиз 

хкаж хьана. Юуьд стхадин-j вилаятдин къаравулда акъвазнавай пагьливанар хьиз, суй кваз | кьуд 

патаз килигзавай.                                     | 

Са кьве сефер «Къиб» гьавадин фурариз аватна. Лацу пам-баг хьтин хъуьтуьл циферин винелай 

фидайла, самолетдин къе-не ракъинин экв мадни екез гьатна. Са чкадал, дагъдин далу-дилай и патай 

а патаз вегьизвай вахтунда самолет галтад хьана.. 

— Эй, арабачи, дуьньядихъай чи вил гьеле атIанвач гьа! — д-ьверни-хъел кваз Кълинжан 

къаншарда ацукьнавай са итимди | (•II раина. 

— Ам вични жегьилди я. А арабачи. И мукьва эвленмиш кI.пива,— жаваб гана са кIулац касди. 

— Белки адаз чун зайи ийиз кIанзаватIа. Ихтибар алач. Кълинжа и лагълагъдиз фикир ганач, ам 

вичин фикиррик ипай. Юуьд стхадин вилаятдин меркезда—адан тГвар Ракъар iiun'bep тир — ам 

гуьзлемишзавай. Иниз хариж уьлквейрай цIу-мид-къад мухбир атанвай. Абуруз чкадин халкьарин 

тарихди-ип и ихтилат авун лазим тир. Рекье гьатдай вахтунда адаз малу-мит ганвай хьи, мухбирар са 

жуьрединбур туш. Абурук чи ду-| 'I'ирни ква, душманарни. Садбуруз и миллетрин дегь заманаяр 

игтеклу тиртIа, муькуьбуруз абурун къенин югъ гьихьтинди м'гIа, абурун кьилел халкьдин 

гьукуматди гьихьтин кьадар-м.исмет гъанватIа герекзавай. 

Мензилдин кьилив агакьна, гьамга хьтин михьи серинвал пиий гьавада гьатнамазди, Кълинжа 

дериндай нефес къачуна. 

— Ухайш! ХупI лезет квачни!.. 

Икьрар хьанвай жуьреда, рагъ цавун кукIушдиз экъечIай пнхтунда Кълинж чкадин музейдиз 

атана. Ам элкъвена кьуд иптахъ галай дагъларин этегрив гвай тIунутI хьтин дуьзендин |I|.улал, хур 

квай чкадал хкис хьанвай къеледа авай. Им Кълин-ишз таниш чка тир. Адан фикирралди рагълах 

халкьарин та-IШКДИН кьил гьа и къеледилай башламишнавай. 

Кълинж Салегь буйдиз аскIан, туп хьиз ацIай, чина сагъви-iiiiii экв авай итим тир. Пелез, 

хъуькъвериз дерин биришар ян-имй, кьилин кIук лагьайтIа, чIар фена, кьецТилзавай. Мукьувай 

«(шгьум авурла, хамун кIаникай къекъвезвай дамарар аквадай. 

Мухбирар кьвед лагьай мертебада кIватI хьанвай. Кълинжа, кч.снез гьахьна, салам-калам авуна, 

вич вуч кас ятIа лагьанмаз-iiii, мухбирар—са дишегьли квачиз вири итимар тир—элкъве-|| и цларив 

эцигнавай тIапIарал ацукьна. Са-кьве декьикьа вахт-ии фенач, абуру фотоаппаратар кардик кутуна. 

— Ша чна икI ийин,— теклифна Кълинжа.— Иниз мухби-|iBp, алимар виликдайни атанай. Абуру 

суалар гудай, за жедай-шл жавабар гудай. Исятдани икI авунал куьн рази яни? 

— Ваъ,— лагьана са яргъеша.— Куьне садра рагълах хал-ш.арин тарихдикай ихтилат ая. Ибур 

гьихьтин халкьар я? Гьи-ппй атана, абур ина энгел вучиз хьана? Са чIалалди куьне их-I|| лат ая. Чун 

ахпа килигда. Суаларни, кичIе жемир, чаз ава. ('я агъзур... 

Дуьм-дуьз делилар садни амач лагьана, Кълинжа мугьман-|iii3 ихьтин риваят ахъайна. 

... Гзаф вахтар вилик^ лап дегьзаманада хьана кьван, хьа- 
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нач кьван са жегьил итимни са жегьил дишегьли. Абур сад са-| дан къаршидал алай кьве тайифадикай 

тир. Адет тирвал, гьар| тайифадин вичин къене кьил къачудай адет авачир. Гьар тайи- | фадин рушар 

маса тайифадин гадайриз, а тайифадин рушар и тайифадин гадайриз гудай. И арада дагъдин а патахъ 

са маса тайифани малум хьана, абурун арада атун-хъфин арадал атана. Гила яваш-яваш кьил 

къачунин адетра дегишвилер гьат-на. Сад лагьай тайифадай рушар кьвед лагьай тайифадин гадай- j 

риз и тайифадин рушар пуд лагьай тайифадин гадайриз, элкъве-на пуд лагьай тайифадин рушар сад 

лагьай тайифадин гадайриз гуз хьана. Исятда садазни, лап гзаф яшар авай кьуьзекризни я и 

тайифайрин тIварар, я абурун ери-бине чидач. 

За лугьузвай жегьилар — гадани руш — кьведни са тайифа-I дай яз хьана кьван. Адетрал атайла, 

абуруз эвленмиш жедай ихтияр авачир. Амма и кьве жаван гьар гьик! ятТани чеб чпел кьару хьана. 

Дуланмишни мукьварал жезвай. Садаз садни гьар юкъуз гагь гьаятда, гагь емишар кIватIзавай тама, 

гагь яд гъиз-вай вацIал ва я булахдал аквазвай. 

Къарикай са юкъуз рушан диде-буба са гьиниз ятТани фена хтана, пакад юкъуз абурун секуьл, 

гьакIан палчухдикай расна-вай кIвализ яргъи спеларни чуруяр квай кьве итим атана. Рушан дидеди 

цIаюн кIвале фу-яд гьазурзавай чIавуз са уьтери адаз лагьана: 

— АтIангье, бубади вун адаз гъуьлуьз гузва. Вун пака адахъ J галаз хъфида. 

Рушан рикI аватна. Дидени буба, гьакIни мугьманар ахвариз I фейи вахтунда руш чинеба кIваляй 

экъечIна, ада вичин рикI алай гада жагъурна. Пакад юкъуз, риваятди лугьудайвал, я руш, я гада 

хуьряй жагъун - хъувунач. Кьведан диде-бубани, j гьак! къуни-къуншини тефей пад хьанач, абурун 

гелни малум j хьанач. Чидач чил пад хьана, чилиз аватнатIа, я тахьайтIа, пав ачух хьана, цаву вичел 

чIугунатIа. 

Лугьуда хьи^ бес гадани руш—гададин тIвар Лисам, рушан J тIвар Асми тир — гилан Рагълах 

вилаятдиз атана акъатна. Абу-I ру гзаф рехъ, гзаф дагъ-тепе, там-юрк атIана, и чеб аватай чка-I дани 

инсандин ни-кIвал хьанач. Амма кьуд пад акьван гуьрчег» гьавадиз милайим, циз ширин, недай шей-

шуьйдиз, иллаки емиш-риз ва вацIарик квай балугъриз буллух чка хьана хьи, Лисамни Асми гьа ина 

сакит хьана. А дегьзаманра вацIара ятар тIимил аваз, гьеле гилан хьтин гьуьлер авай затIар тушир, 

чуьл алай: 

чкадал гьинал-гьанал гъвечIи вирери ulapulap гузвай, иниз ки-лигна гадани руш четинвал авачиз 

вирерин арайрай, гагь-гагь. церайни экъечЬаз тепе хьиз хкис хьанвай чкадал атана. Адан са пад 

къванцин къух тир, пуд маса патарик яслу векь квай»| инаг лап дуланмиш жез, кума эцигиз кутугай 

чка тир. 
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Жегьилар гьа и тепе хьтин чкадал акъвазна, йиф-югъ тал-II. и на абуру чпиз сифтедай кума 

туькIуьрна, къалхъан векьерин 

• иг пешер чилик кутуна. Дуланмиш жедай утагъ хьайидалай | ьулухъ Лисамани Асмиди чими яд авай 

вирерай гъилелди ба-|\'|"ьар кьуна, абур михьиз тIуьна, кьуд патахъ галай тамарай 

• ушшар кIватIиз чпиз тадаракар авуна. Анжах цIай авачир, ам 

|>)|гъурна кТанзавай. Гьикьван Лисам алахънатIани, адавай I I.пан къванцел гатаз цIай арадал гъиз 

хьанач. Бахтунай, са иуд-кьуд йикъалай, цавар рахана, гугрумар ягъай чIавуз, тамун ' I чкада 

цIайлапандилай гум акъатна. Йифен вахт яз, са ара-ишай тарци цIай кьуна. РикIерик, шадвал 

акатнавай жаванар, | II'ъдин пТегьер хьиз, са кIвач ина, са кIвач муькуьна кьаз, са | vi-руь вахтунда 

кузвай тарцин кIаник акъатна. Гьа икI, бах-| \ пай хьиз, абуруз цIай жагъана, ам хуьдай къайда 

лагьайтТа, 'нуруз чидай. Инлай кьулухъ абур цIун патахъай мад дарда 

|.иначир. 

ЦIайни ава, кумани ава, гъиле-кIваче зверни. РикТерни шад-уррам я. Вахт паталди мад вуч герек я? 

Гьа икI, Лисамни Асми сад садал ашукь яз дуланмиш хьана. Л дет тирвал, ашукьвал 

муьгьуьббатдиз элкъвена, муьгьуьббат-цини Асми руфунал задан авуна. Ювачел-гъилел заланвални | 

(«пез-къвез акьван гзаф хьан хьи, Асмидивай кумадикай къе-ni-'i экъечIиз хъхьанач. Бала 

гуьзлемишзавай Лисама тамай I i-уьрер ягъиз як, цIегьер ацаз нек, тарариз акьахиз емишар гьа-i\l> 

ийидай. Эксикди северин ва я миргерин хамар тир. Хамар 

••"'дай аялдизни герек тир, чпел алай миргерин хамар, кукIвар 

•> i.n на, кьецТил чкаярни аквазвай. 

Лисама са шумуд чТемерукни хьел раснавай, адак зурба иппанни квай. Амма я север, я миргер 

мукьва уьруыпра малум ' тир. Яргъариз вичивай физни жезвачир. Гьар йикъара Асми-ипсай диде 

хьун мумкин тир. Амма чара хьанач. Вичин сусаз 

•I'v затI гана, адан кьилив булахдин яд авай къаб, къуьрен як, 

• |мун ичерни серкер эцигна, вич мукьвара хкведа лагьана, Ли-iM чIемерукни хьелер къачуна, кГвач 

кягъиз дагъларай кьил "иелди тамуз фена. Ам атана-атана, лап качIичIлух чкадиз 

•i (.атна. Яргъай хьиз, адаз са уьтери миргин таза бала акуна. 

•Псмерукдай ягъай хьел дуьз адан рикГе акьуна. Лисама тадиз 

•дпн къенер акъудна, як кIулуз вегьена, хамни гъилеваз кьил ш-ьадал гьерекат авуна и арада авахьиз-

авахьиз къвезвай са еке И-ьнанци ам яна рекьиз са тIимил амай. Вахт кумадик квай Асмидинди хьана. 

Гена зарб кваз аватзавай къван Лисамахъ Гйнукьначир, ам итимдин лап къвалавай фена, кIамуз 

аватна, ядп тамук ван кутуна. КичI акатай ничхирри къал къачуна, кул-иусрай къуьрер, маса 

гьайванар инихъ-анихъ чкIана. 

Гьеле кумадив агакьдалди хейлин мензил амаз, Лисамаз кумадикай къал кваз шезвай цIугъ ийизвай 

ва эверзавай ванер атана. Чара амукьнач, къуьне авай миргин хамни як чилел га-дарна, ада чукурна. 

Кумадин къенез сифте кам къачунмаз, адаз акуна хьи, векьин пешерал ярх хьанвай Асмидин 

кIвачерин арада са шумуд куьрпе юзазва, садбур киснава, муькуьбуру се-сер ийизва, Асми лагьайтIа, 

чина ивидин бензе авачиз, кьенвай-ди хьиз, юзан тийиз къатканва. 

Лисамаз вичизни чидач, гьик! ада и береда вуч авун лазим ятIа. Адаз вичин уьмуьрд^ я аял 

дидедиз жедай гьал акурди тушир, я дидедиз ва ада ханвай баладиз гьихьтин куьмек авуна кIандатIа 

чидачир. Амма ам акьул авай инсан тир, адак кьатIун квай, и кьатIунри адаз вуч авун лазим ятIа 

чирна. Тадиз-тадиз аялар дидедик ккТанвай ратар атIуз, пешералди иви михьиз, Лисама 

тажубвилелди фикир ийизвай: ибур шумуд ава, и зи балаяр? Сад, кьвед пуд, кьуд... А пешиник 

кутунвайди вад. Гъи-леваз михьзавайди ругуд. Гьеле мад пуд дидедин кIвачерин арада ама. Са 

чIалалди — кIуьд! КIуьд! Ван жезвани квез — Асмиди са руфунал кIуьд бала ханвай! Чебни — 

килигайтIа — вири эркекар! КIуьд бала — кIуьд гада, кIуьд хва! Йо-а! Им жедай кар яни?! 

Лисамаз им я вичин вилерал акур, я инсанривай ван хьайи кар тушир. Адаз члин къуншидал 

кьветхверар дуланмиш жез-вайди чидай. Амма абур кьвед тир. Яна дуьз кIуьд авай. О гъу-цар, я 

тIебиат! Им вучтин аламат я кьван?! 

Лисамаз кичIе тахьанани туш. Ада кичI кваз фикирна: белки им диде-бубадин кIваляй, адетрал 

кГвач эцигна, Асми галаз катунай тIебитди, я тахьайтIа цавари гайи жаза ятIа!? Белки Асми севрез, 

кицIиз, кациз, са руфунал гзаф шарагар хадай ма-са гьайвандиз дуьнмиш хьанватIа? Лисам, япара 

гагь шезвай, гагь гьакГан чигъ-пигъ ийизвай балайрин ванер аваз, игис хьа-на, чан алачирди хьиз, 

векьерал къатканвай Асмидин ухшарриз дикъетдалди килигна. Инсан я, ингье элкъвей чин, 

кьекьемар, нер, лацу хьанвай хъуькъвер, пIуз-чене, дакIунвай, некIедив ацIанвай хурар, руфун, яргъи 

къумрал хам алай кIвачер. Инсан я, дишегьли я. Я сев, я кицI, я мирг туш. Бес ада вучиз са руфунал 

садни кьвед ваъ, дуьз кIуьд бала ханва. О, чилер-цавар тарар-тамар, булахар, и дагъларин кукIваравай 

живер, им вучтин аламат хьурай?! 

Лисам кумадай къецел акъатна. Адаз дуьнья масакIа акуна. Ина маса ятар ава, вирера балугъар 

ава, тарар гзаф кьакьан я, чебни кукIрух кьуна, емишри басмишнава. Лацу къуьрер, куьрпе миргер, 

шуькIуь йис алай хпер, гзаф нек квай калер ва га-мишар кумадин кьуд патахъ кIватI хьанва. Гьардани 

вичин ня-метар теклифзава. Цяй кьураматдал хкадриз, балугъри чеб бу-юр ийизва. Кьакьан хилер 

куьрсарна, тарари чпин емишар чи- 



ЛРЛ вегьизва. Яргъай атай цIегьерин са суьруьди мамарай бул-чухдал нек авадарзава. Са сев атана, 

ада вичелай хам алудна, им туна хъфена. 

Вичиз акур аламатрикай Асмидиз хабар гуз алачухдик гьахь n't-ynyp Лисамаз инани аламатар 

акуна. Асми къаткана чилел илимач. Ам кТвачел ала. Чина женнетдин рангар ава, сивик ишд-шадлух 

хъуьруьн ква. КIуьд балани са жергедаваз, пуф-пуф ийиз ахварик ква. Гъуьлни паб сад садан 

къужахда гьат-Яд, гьа икI аваз абур кумадай къецел экъечIна. Йо-а, килигай-yln, тама-дагъда авай 

кьван гьайванар кIватI хьана, абуру ит.нанцин кIвалер аршдиз хкажзава. РакIар, дакIарар, къавар, 

l'.VJ)npap, айванар, цIай ийидай пичер, некIер хуьдай гепТеяр, те-кнлдин сакТанар, кандуяр—ина 

авачир затI авач! 

Пебиатди гайивал, тIебиатди Лисамазни Асмидиз хьайи мIуьд бала хуьнни авуна. Абурун 

сивихъай я нек, я гъери эксик кьннач, мекьер-аязар, азар-бизар маса вилатрихъ алатна. 

Са варз кьван алатайла, яни ацIай варз шуькIуь хъхьана, мад кцIун хъийидалди, диде-бубади 

чпин балайрал вучтян тIварар Н|<игун лазим ятIа веревирд аауна. 

- Вуна эциг, итим,— лагьзна папа,— буба вун я. 

— Жува эциг, свае,— лагьана гъуьлуь,— диде вун я. 

— Чи балаяр акьван са ухшардинбур я хьи, абурун тIварар-ии са ухшардинбур хьанайтIа иер 

жедачирни? 

— Лагь-ди! 

— Ваз вуч лугьун. Ша чна виридал са тIвар эцигин. 

— Вучтинди, итим? 

— Вун рази хьайитIа — Рагъ. 

— Рагъ. ХупI иер тIвар тушни! Рагъ! КIуьд хва — кIуъд )Iпгъ! Я гъуцар, я тIебиат, члиз ракъиниз 

кьван экв акурай, чеб чин ва чеб чпиз рагъ кьван чимини ширин хьурай! Чан зи ра-| i.np, зи эквер! 

Гъуьлни паб икI меслят хьана. Рухвайрал виридал са тIвар 

•и.игна.—Рагъ. Абур тафаватлу авун патал садал Сарагъ, муь-| м.дал—Кьверагъ, амайбурални—

Пудрагъ тIварар эцигна-ИнГ, Муьд ракъинал къведалди. И жуьреда саракъиникай гзаф г.псъар хьана. 

Анжах сифтедай са дидедин кьил и Ракъарай 

•II,'I'атна. Анжах адавай гьи гададал гьи тIвар эцигнавайтIа, чи-|iii!i жедай. Бубадивай—ваъ. 

Варцар-йикъар акъатна, балаяр кIвачи къекъвез башламиш-IIП, идахъ галаз абуруз чIални 

акъатна, яваш-яваш гьарда вичин тI парни чирна. Чпин арада гъалат! квачиз гьидал вуч тIвар 

вцигнаватТани, дуьз лугьуз хьана. Аялрин сиве тIварар са жуь-|»»«да цIалцIамни хьана. Абуру 

«Пудрагъ», «Кьудрагъ» ваъ, «Пу-I»ш"ь», «Кьурагъ», гьа икI мад — «Вадрагъдин» чкадал «Ва-IIйI"ь», 

<Ругудрагъдин» чкадал «Рурагъ» лугьудай. Кьвед-пуд йис яш алатайла, бедендин кIалубар, чпин 

ухшарар, къилихдин хесетар лап сад тир стхайри чпи чпиз лугьудай: 

— Муьрагъ, ша, заз, куыяек це. 

— Ирирагъ, тар хазва, къерехдиз къекъеч!. 

— Сарагъ, ша, чун балугъар кьаз фин. 

— Варагъ, зав гъил гице... 

Бубади рухвайрал шадвални ийидай, пехилвални. За лагьа-най хьи, адаз я вичин бубадин, я вичин 

дидедин патай са мукь-вадини акурди тушир. Рухваяр кIуьд ава, тIебиатди гайитIа, эв-ленмиш 

хьайила, абуруз са гъен ацIай кьван аялар жеда. А аял-ризни — аялар. Ибурузни чпинбур. Къуй 

хьурай! Абур гьикьван гзаф хьайитIа, гьакьван тIебиат девлетлуни жеда. Гьар са аял, гьар са инсан 

тIебиатдин неве я. Са дагъларални, тамарални, гьакIни миргерални северал тIебиат девлетлу жеч хьи. 

Инснрал-ни хьурай! 

Гьа икI, акуна-такуна вахтар-йикъар акъатна. ЦIувад-цIу" РУГУД яшариз акъатайлани, Лисаман ва 

Асмидин рухвайриз, гьак! абуруз чпизни маса инсандин ни-кIвал акуначир. Гъуь-луьнни папан 

рикIелай чпиз чидай диде-^уба, къуни-къунши фен-вай, рухвайриз, лагьайтIа, чпелайни диде-

бубадилай гъейри, маса инсан акур затI тушир. Абур чеб чидай касни санани авачир. Лисаманни 

Асмидин диде-буба чебни кечмиш хьанвай. Абуруз маса невеяр тахьуниз килигна, хуьре авай 

утагъарни уьцIена, чилив барабар хьанвай. Арадал аламай сад-кьве кIарасни къун-шийри хутахна 

чпиз ишлемишнавай. 

Адет яз, экв авай йикъахъ мичIи йифни, бул бегьер гъизвай йисахъ бегьерсуз йисни къведайвал, 

дуьньядикай хкатна дулан-миш жезвай хзандани анжах са шадвилер, бахтар ва кьуьлер хьанач. 

Ракъини цавун лап кукIушриз акъатайла агъадал ви-гьидай къайдада, кIуьд стха лап кеф-кефиятда 

авай чIавуз абу-рун кьилел бейхабар яз бедбахтвал аватна. Нисинилай хьиз ди-дени буба, балайриз 

тIуьн гана, са кIус ял яда лагьана, кьибле-патахъ булахар галаз, гьабурал фена. Мензил куьруьди 

тир—са цIуд виш кам. Булахар гзаф авай. Къванерин арайрай шир-шир ийиз, михьи къайи ятар, 

фунтал гуз, булахрин кIаняй язвай 

— 0-о-й, вуч къанва!?—икI лугьуз Лисам, кьуршахдал ал-чуднавай миргин хъидикьдин кIус 

булахдин къерехдал вегьена. циз гьахьна. Цик квай кIизрияр инихъ-анихъ катна, кIвач эци-гай чка са 

кIус кьалу хьана. 

Асми вичин итимдиз ашкъидалди килигна. Адаз еке, зурба беден авай. Къуьнер, кIвачер къуват 

квайбур тир. 



— Я руш, хутIур пек-лек. Циз гьахь. Гзаф иер я,— теклиф-на гъуьлуь адаз. 

— Заз регъуьда,— лагьана папа, наз маса гуз. 

— АкI я ман! — икI лагьана, Лисама делай хкадарна, гьа легьзеда Асми къужахда кьуна, тадиз 

адан хурарал ва кьуршахдал алчуднавай миргин хамар алудна, ам, вичин кьилел хкаж-| ha хьиз, 

булахдин циз вегьена. Цин лепеяр кьуд патаз яна, Ас-" мидай шадвилин гьарай акъатна. Лисамни 

булахдиз эхвичIна. Сада сад кьаз, сада садаз яд ягъиз гъуьлни паб са хейлин вах-тунда це къугъвана. 

Са арадилай экуь цав цуру хьана, рагъ чIулав циферин кьу-лухъ катна, гугрумар акатна, цавун са 

патай маса патаз цIайла-понар яна. Гьар цIайлапан ягъай вахтунда кьуд пад ишигъла-нан хьана, адан 

гуьгъуьналлаз цавар, абурухъ галаз дагъларни рпхана. 

Лисамни Асми булахдай экъечГна, ракъинал къумрал хьан-пий жендекрилай цин стIалар алахьиз 

метIер чилиз яна, гъи-ir'p цавухъ хкажна, гъуцариз вайзарар ийиз эгечГна. 

— Оа, цIаяр-гугрумар, цавар ва дагълар! Куь чIехивал вуч я! Куь къуватар вуч я! Квез авай 

къуват-къудрат вуч я! Куь па-тнв чун тIветIер я! Чун квез къурбанд я! Ягъ, цIаяр, лап а яла-niip, paxyx 

цавар. Вири рахух! Эй, кьакьан тепеяр, эй, кIерец тарар! 

Цава лап къатиз ягъизвай цГайлапанризни гургумриз Лисаманни Асмидин ван хьана жеди. Члахъ 

патахъай цавун аршдай йтай цIун хци ялав эрчIи патахъ галай дагъларин кукIушриз яна, дуьньядик 

еке экв акатна, чил юзана. Мад цIайлапанар яна, йхпа ам Лисамни Асми алай чкадал чиле акьуна. 
— Оо-а-ай!!! 
^- Оо-а-ай!! 

Итимдикни дишегьлидик, шуьмьягърик хьиз, къати цIай вкатна, кесибривай гьич чеб булахдин 

циз вегьизни хъхьанач. 

Диде-буба мус ахкъатдатIа лугьуз жегьил стхайри абур ви-лив хвена. ИкI йифни алукьна. Абур 

хтанач. Пакад юкъуз гтхаяр гьар сад санихъ фена, текъвей чка хьанач, санайни абу" |i\n гелни гьатнач. 

Гила в5 чин-гьикТин лугьуз, стхаяр мягьтел яз амукьна. 

Сада лагьана: 

— Къушариз элкъвена, цаварал фенатIа? Масада лагьана: 

— Балугъриз дуьнмиш хьана, циз гьахьнатIа?! Ихьтин кьатIунар мадни авуна, амма абурун сан 

гьикьван j г шф хьанатIани, я буба, я диде авай чка стхайриз чир хьанач. I'l.a икI йикъар, варцар, 

йисар акъатна, дидени буба амачирди пПуруз ашкара хьана. Дуланмиш хьун лазим тир, абурни къуь-

|г'р ягъиз, як гъиз, тамуз къвез, кIерецар, ичер, чуьхверар, '• шуьмягъар кIватIиз чпин дерди-баладик 

акатна. Гьелбетда, ара-пра стхайрин рикIел диде-бубани хкведай, иллаки сад начагЪ кьайи вахтара. 

Гагь-гагь йифера гьинай-гьанай жанавурди къув ядай вахтунда стхайриз акI жедай хьи, им гуя диде-

бубадин шел я. 

Гьа икI, са вад йис къвез алатна. Стхаярни яшлу хьана, ги-ла абур къад йисариз акъатнава. Чебни 

пад-къерех дуьз, кIваче-гъиле звер авай, вилер хци, акьул балугъ хьанвай. Дуствални, шериквални 

чпин арала акьван тIебии тир хьи, абуруз чуьруьк-вал, нефсинал азгъунвал вучтин затIар ятIа, асла 

чида-чир. 

Мадни са-кьве йис алатна. 

Къарикай са юкъуз тамай гзаф четинвилел яна, севрен жен-дек хкана, чпин кIвал-югъ алай чкадив 

агакьдайла, стхайриз инал са хейлин инсанар акуна. Абур чеб хьтин, чпин диде-буба хьтинбур тир. 

Чебни са цIуд кас кьван авай. Садбуруз садбу'р акунмазни, ша талгьанвай мугьманарни иесияр 

кьведбурни ку-хунна. Кьве патайни чIемерукар ва хьелер вилик акъатна. ИкI са хейлин вахт алатна. 

Мугьманрикай сада, вилик хьана хьиз, вилер экъисиз хабар кьуна: 

— Куьн вужар я? Куьне ина вучзавайди я? 

— Чун чун я, ракъар,— жаваб гана стхайри са сивяй. 

— ЧIемерукар агъуз ая, чна куьн ягъизвач. 

— Куьне вучиз агъуззавач? 

— Чнани ийида. 

Атанвай инсанар, чеб хьтинбур тиртIани, абурун чинрин, гъилерин ранг чпелай экуьди тир. 

Абурук, чпик хьиз, яргъи слел-чуруни квачир. Беденрал лагьайтТа, кьилелай кIвачел пек-партал 

алай, кIвачерални кух галай къапар. Чпин дидедин ух-шар квайбурун пекер буба хьтинбурулай лап 

тафаватлу тир. Абурал цIарцIар гузвай, гардандилай кГвачин дабандал кьван яргъи ва гьяркьуь 

перемар алай. Абурун кьилин чIарар, тегъвел кутIунна, далудилай лап агъа юрфарал кьван вегьенвай. 

Хурар, руфун, кIвачер вири кIевнавай. 

Стхайриз а карни тажуб хьана хьи, гьи патай акъатайбур ятIани течиз чпин кьилел аватай ксарив 

кьуд кIвачел къекъвез-вай, дирибашдиз инихъ-анихъ гьерекатдай, зурбаз яргъи кьи^ч галтаддай 

гьайванар гвай. Чпиз гьеле яргъалай акурвал, инсанар и гьайванрин далуйрал ацукьнавай. Стхайриз 

тажубни тир, кичТени. 

— Ибур вуч гьаванар я? — суал гана абуру. 

— Буьркьуь яни? БалкIанар... 

— Вуч? 

— БалкIанар — лагьаначни квез. Лап вагыпияр я гьа! Паталай атай ксариз стхайрин утагърин 

къенез къвез кIан хьана. Стхайри чТемерукар хкажна. Абуру ихтибар ийизвачир. Абур чпиз вучиз 



къайи ятIа чпизни чизвачир. 

— Де, севрен як инал эциг, цIай хъия. Чаз гишин я. Фад! 

Им лап буйругъ тир. Стхайри жаваб гана: 

— Сев чна ягъайди я, якни чиди я. Куьне фена ягъ, куьне ваъ! 

— Куьн лап вагыпияр я хьи, яцра цайди яцра недай затI 

•гуш. 

— Яцар вуч я? 

—Яцар куьн, чун — агъаяр я! Чаз гьардаз куьн хьтин виш ни, ава. 

Мад чIемерукрал рахадайвал хьана. 

— Де хьурай, чна куь дуван аквада,— лагьана гзаф ажугъ книз вилер экъисай сада, инихъ-анихъ 

чамар ийизвай балкIан-дилай эвичIна. 

— Ша-ди, я кас, абур вагыпияр я. Абурукцй зиян жеда, хийир жеч. 

— Куьн килигнан: абур сад садаз ухшар я гьа, кьветхверар 
XI,ИЗ. 

— Вагыциз амай инсанрал адет яз, са чин жеда. 

— Абуруз чи чIал гьинай чида? 

— Чи мукьваяр я жеди ман. 

— Вунани лап лугьуда. Абур лап вагыпияр я. Аквазвани, иПуруз чизвайди кIарасни, къванни 

кГараб я. 

ИкI чеб чпихъ галаз рахаз, паталай атай инсанар, чпин буба || я диде хьтинбур, балкIанрин 

жилавар .кьуна, агъа патал алай Г|у.'Iахрал фена. Стхаяр гьеле сакит тахьанваз винел аламай. ЛПуру 

чпин гъилерай гьеле чIемерукар ахъайнавачир. 

Са герендилай булахрал  гьарай-вургьай  башламишна. НплкТанрилай парар алудна, абур 

ахъайна, недай-хъвадай ня-мгтар, къалин векьел суфра вегьена, эцигна, итимар, дишегьли-|| Г 

гьалкъадин жуьреда ацукьна. Сада нез, сада хъуьруьниз, са-| | мани лугьуз башламишна. Кеф-

кефиятдиз акъатай вахтунда шимри, галтугиз дишегьлияр кьаз, абуру гагь гьарай-вургьай, 

• ьцл-къил, гагь еке хъуьрер авуна. Яргъалай килигзавай рагъ- 

v х стхайриз акуна хьи, дишегьлияр кьецIил авурдалай гуьгъуь-"II.) итимри, чпелайни вири пек-

партал хутТунна, дишегьлияр | i-ужахда кьаз, абурун сивел сив эцигиз, булахриз гьахьиз экъе-'I,шва. 

Ахпа са итимди дишегьли са патахъ, масада маса па-| I к'ь тухуз, абур векьерал къаткуриз, абурухъ 

галаз къугъвазва. Рагълух стхайриз им вучтин рафтарвал ятIа чидачир, амма пм.тин юзунар акурла, 

абуру к са вучтин ятIани, къенин йикъал-||I малум тушир гьиссер акатна. Ихьтин цIийи, чандик хвеш | 

\'газвай гьисер юзай вахтунда стхайриз акуна хьи, кьакьан ва | I.ПЛИН векьяй лапу жив хьтин 

дишегьли виниз хьана, кьил nil пел катна. Адан гуы-ъуьниз кьецIил са итимдини чукурна. 

— Э-э-эй! — гьарайзавай дишегьлиди зарб катиз, вичи хъвер ийиз. 

Итимди адав агакьарна, кьведни къалин векьера квахьна. И гьал-агьвалатриз дикъетдалди 

килигзавай стхаяр гьейран яз амукьна. Ракъин зегьем буш жез башламишай вахтунда эвер тавунваз 

атай мугьманар атайвал хъфиз хьана. Абуру чпин пад-къерех туькIуьр хъувуна, шалта-шулта 

кIватIна, балкIанриз пу-рар хъияна. 

— А-а-а! — гьарайна мугьманрин арадай муькуьбурулай иер пек^партал алай ва кIалубризни 

абурукай тафаватлу итимди. Аквар гьал, им абурун агъа тирни, башчи тирни. КичIевал-затI квачиз 

ам, гъиле къамчи кьуна, уьтквемдиз стхайрин мукьув ата-на. Абуру чIемерукар кардик кутаз акурла, 

гъил виниз хкажна. 

— Акъваз, я ксар, куьн незвач за. Амма куьне чаз як та-гун за квез багъишдач. За куь дуван 

аквади,—мугьманрин баш* чиди къацу вилер экъисна, жегьил стхайрин дин-иман фена. 

Ада къамчидив вичин кIвачерал алай кьакьан кух галай къапар къуват кваз яна, къайи ван 

акъатна. Хъфизвай рекье ам мад кьулухъ элкъвена, хъелни хвер кваз ада лагьана: 

— За квекай душманар тавуртIа килиг, стхаяр! 

Рагълух стхайрин кьил акъатнач. Чпикай душманар вучиз жеда? Са бубадинни са дидединбур я. 

Чебнм акьван гьурметлу я хьи, абур я цIувай, я цивай сад садавай чара ийиз жеч. Амукьна и чин 

савух касдивай. 

Мугьманар атайвал хъфинни авуна. Яргъал мегъуьн тарар авай тамун кIачIичIлухда эхиримжи 

балкIандин къаралту квахьна. Амма стхаяр алай чкадилай чкIанач. Агъзур фикир кьилиз къвез 

хъфена. Ибур вучтин инсанар я? Чпин чIал хьтин, адаз ухшар авай чIалал рахазва. Амма чеб хьтинбур 

туш. Жендек-рин кIалубар сад ятIани, якIуз лацу я. Стхайриз мадни а кар тажуб хьана хьи, бес диде-

бубадикай сад итим, муькуьди дишегь-ли яз хьайила, давай аватна акъатай мугьманрикайни садбур 

итимар, муькуьбур дишегьлияр яз хьайила, чеб вири итимар вучиз я? Чпикай садбур итимар, 

муькуьбур дишегьлияр вучиэ туш? 

Абурун рикIел алай: тамавай гьайванарни садбур эркекбур, муькуьбур дишибур тир. КIантIа ваз 

мирг къачу, кIантIа гав ва я сикI. 

Йикъар къвез фена. Гьаваяр дегиш хьана. Чими вахтарин гуьгъуьнал цуру гьаваяр атана. 

Стхайрин рикIелай яваш-яваш патай атай ксарни хъфена, анжах абуру жегьил жаванрик ку-тур 

гьиссер абурун рикIяй акъатнач. Дуьньяда чеб тек тушир-дини абуруз чир хьана. Иниз килигна ара-



бир абурун ниятрай чара инсанар чеб галай патахъ мадни атун фенай. 

Рагълух стхаяр гьахъ хьана. Мад гатфар алукьна, гьаваяр игр хьана, чил-цав цуькверивди арушаи 

къарикаи са къуз чпин кЬшлин-йикъан къвалав гвай булахрал мад мугьманар пайда хьа-ни. 

Мукьуфдивди килигайтIа, а чпиз чидайбур тир. Чпин тани-itiiiр. Гъалат! хьанач. Вилик хьиз, абурун 

кьиле чуьхвер хьтин при вилер авай итим акъвазнавай. Ада низ вуч лагьайтIани, я буру кьил агъуз 

ийидай, тадиз адан буйругъ тамамардай. 

Туп яна, сада садав къуьн кутуна, кIватI хьайи стхаяр акур-д«, мугьманрин башчиди, абурун лап 

мукьув атана, лагьана: 

— КичIе жемир, квел тамун инсанар лагьай тIвар ала хьи! Низ чиз, чакай еке дустар жеда. За квез 

пишкеш гъанва, кьей лхмакьар! Гьич тахьайтIа, куьн эркекар я. Яшар хьана, кьена куьн куьтягь жеда. 

Язух я куь. За лагьай гафарин гъавурдик пкатзавани? Вилерай аквазва: акатзавач,—башчиди, кьулухъ 

алкъвена, вичин итимриз эмирна: 

— Гъваш а лукI, вегь и жанавурриз. Килигин, гьик! неда-» •ria! 

Гьасятда кьве итимди кьуршахдал са кIус пек алай дишегь-ии кьуна, ам цIегь хьиз галчIурна, 

гъана. 

— Чи башчи, цаварал аллагь, чилерал вун! Ви буйругъ чна кьилиз акъудна,— тади кваз лагьана 

кьведани са сивяй, абурун гъилера чабалмиш жезвай дишегьли азад тежедай къайдада кьунваз. 

— Башчи, вун сагърай! Ягъа зун, йикь! ТукIукI, хеб хьиз, (шма зун гьайванриз гумир,— аман-

минет ийиз, шез башламиш-на къаравуш дишегьли. 

— Вун тирни зи папан чIалаз килиг тийирди?! Гила вач, к'ьуй вун а кипIери тIуьна куьтягьрай! 

Нивай вуч лугьуз жеда?! Башчи башчи яз ава. Ам аллагьни N. султанни. Вичин лукI я. КIантIа 

рекьида, кIантIа — хуьда. ЛукIвиляйни ахъа хъийида. 

— Ма, гадаяр, квез пишкеш. КIантIа куьне ам пабвиле къа-чу, кIантIа тукIуна, шишер авуна, 

шишер, неъ, Куь ихтияр я. Кнез багъишрай. Гьатгьа! 

Къаравуш руша гзаф алахъунар ва вягьтIер авуна — башчи, тепе хьиз, вичин чIалал акъвазна. 

Адахъ галай гьич са касди-ин, гьабурук кваз дишегьлийрини лагьанач хьи: язух я, ада мад 

пхмакьвилер хъийич, чахъ галаз амукьарай. 

Къаравуш руш кицIериз вегьей якIун тике хьиз, рагълух <"гхайрин кIвачерик вегьена, башчи 

вичин ярар-дустар галаз пгьа булахдал хъфена, гьанал сакит хьана, виликан сеферда ч|,из, нез-

къугъваз кеф-кефиятда гьатна. Стхаяр сифтедай, чпин иIначерик квай, кьенвай мейит хьтин, юзун 

тийиз чилел къат-ii щвай руш акурла, чашмиш хьана. Вучин, вуч тийин? «Пиш-iicm» вуч лагьай гаф 

я? Башчиди и руш вучиз гадарна, хъфена? Лм вуч паталди ганвайди я? Башчиди вучиз «ам кIантIа 

неъ» лагьана? Инсанди инсандин як недай шей яни? Бес башчиз,и ва-адахъ галаз атай ксари виликан 

сефер як стхайривай тIалабна-чирни? Абурухъ дишегьлияр галачирни? Гьабурукай сад вучиэ 

тукIуначир? 

Руш къагьар къвез, къагьар къвез шез акурла, са стхадин: рикI хъуьтуьл хьана, садан рикIе регьим 

гьатна, садаз адан язух атана. Эхирни, гзаф регъуз-кичIез абуру рушан патав ата^ на, сада адан 

булушка къуьнелай кьуна. Амма рушаз хъел атана, ам кIватI хьана, ни вичел мад гъил вегьейтIа, ам 

кIасиз гьа-зур хьана. 

Стхаяр ийир-тийир течиз аламукьна, эхирни, абур чпин къай-гъудиз яна. Недай суьрсет куьтягь 

хьанвай, тамуз фена, яр-емиш-дин, якIун ва виртIедин гуьгъуьниз рекье гьатна. Руш алай чка-дал 

аламукьна, башчи вичин дстедихъ галаз квахь хъувуна. 

Лап мичIи жедай вахтунда тамай стхаяр хтана. Руш чпин утагърин вилик кваз, абур адахъ галаз 

дуыпуып хьана. Амма са стхани адан я патав атанач, я адахъ галаз рахаз майил аву-нач. Стхаяр чеб 

дуланмиш жезвай кумадиз гьахь хъувуна. Руш къецел аламукьна. Йиф алукьна, цавун аршдиз гъетер 

чкIана. Серии хьана, инай-анай жанавурри ва маса вагыпийри къув ядай ванер акъатна. Са бередилай 

цав мичIи чIулав цифери кьуна, циф дагъдиз, тамуз яна, гьатта кIвал-югъ алай чкадал кьван агъуз 

эвичIна. 

Марф къваз '5ашламишнамазди къаравуш руш, и патаз, а па-таз килигна, са тIимил кьван 

къерехда еке кьве тар аваз, гьабу-рун кльлгодик экечIна. 

Экв хьана, стхаяр са-рад къецел экъечIайла абуруз тарав лап игис хьана, метIер хура туна, 

ацукьнавай, датIана уьгьуь язвай руш акуна. Абур са-сад вири адан кьилихъ атана, руша кагьра-баяр 

хьтин вилер ахъайна. Ада я шел-хвал, я ажугъ-зат! авунач. Вичин кьилел атай югъ атурай лагьана, ам 

вичин кьадар-кьис-метдин хура гьатна. Анжах уьгьуь адавай акъвазариз жезвачир, жендекни 

зурзазвай. Бедендал алай булушка михьиз кьежена пирпилдиз элкъвенвай. Гишннни лап кицIиз кьван 

тир. 

Куьне лугьумир кьван, Рагълух стхаяр гьакъикъатдани вагь-шияр я. Абур я ва^ыпияр тушир, я 

гьайванар. Гьич тахьайтIа. абуруз инсанри нек-гъери ганвай, чеб инсанар тирди чирнавай. Абурун 

къеневайдини къванер тушир, рикIер тир. И рикIери гьисс ийизвай. Вири крарин кьилел чизвай эхир, 

бес чпиз баш-чиди тунвайди чеб хьтин эркек туш, маса кIалубрин инсан я. Абурун рикIелай гьеле 

чпин диде алатяавачир. И руш адан эвездай чпиз хтанвайди тир. 

... Йикъар-варцар къвез алатна. КТуьд стхадин кьула амукьай жегьил дишегьли — адан тIвар 

Самана яз хьана — гагь садахъ, гагь масадахъ галаз дуланмиш жез башламишна. Гьа икI кIуьд 



< гхадиз са паб, са папазни кIуьд гъуьл хьана. Стхайри чпин ур-i.'ix паб таза емиш гуз, гавдинни 

къветрен як гуз, булахрай гыши гьамга ятарни, тамарай жагъурай ширин виртIер гуз хве-иа. Паб 

абуру яргъаз тухудачир, ам гьамиша кIвалел-йикъал жгдай, ада цIалди фу-къафун гьазурдай, гъуьлер 

дагъдани та-ми жедай. 

Чидач, гьикьван къар-фер мад акъатнатIа, къарикай са къуз <'иманади кьатIана хьи, вичиз вири 

гъуьлерикай Варагъ вуч ятIа-|| и гзаф истеклу я. Ам Саманадиз ахварайни аквадай. Ам мукьув гначир, 

я тахьайтIа, ам акун тавур юкъуз Саманадиз дерт же-' дай. Вуч ятIани, ам датТана акуна кIан жедай, 

акур вахтунда-iiii адахъ галаз хъуьрез-къугъваз. Амма стхайрин арада хьайи икьрардиз килигна, 

Самана виридаз сад тир. Абур нубатдалди Гшфиз адан патав къведай юкъуз лагьайтIа, адахъ галаз 

вири-дан рафтарвилер сад тир. Бес рикIиз вучин? Ам стхайри эциг-пцвай къайдадал рази туш эхир. 

Вучиз Варагъ мукьварив атан-мцзди адан рикI, туртур хьиз, зарб кваз къугъвада? Вучиз Ва-(мгъ акур 

югъ адаз икьван экуь жеда? Вучиз ам такур югъ, лап рцгъ алайди хьайитIани, адаз йифен мичIерай я? 

— Чан зи Варагъ,— лугьудай Саманади месик, гъуьлуьз туьмер ийиз. Яраб вири гъуьлерикай вун 

заз икьван гзаф вучиз кГандатIа!? 

— Чич ман,— лугьудай Варагъа, папав игис жез.вичизни идаз хуш гьафа-сафа ийиз. 

— Чан Варагъ... 

— Чан Самана... 

— ХупI туширни, зи гъуьл тек са вун тиртIа! Варагъ рази хьанач. Вири гъуьлериз са жуьредин 

ихтия-I)II р ава. 

— Чида заз, зи цуьк. Амма за вучин, заз вун ви-рпдалайни играми я.— Зи нубат жедалди зи рикI 

цIрада. 

Са йифиз Саманади лап чухулди авуна. Варагъ кIанивиляй Саманади адаз дуьм-дуьз лагьана: 

— Са гъуьл хьайитIани кьенайтIа, вун заз муьжуьд къалай жагъидай. 

Варагъаз гзаф хъел атана. 

— Стха вучиз рекьида, вун декьена!?—гьарай гана ада.— ln-лки къе заз лугьузвай гафар пака 

вуна маса гъуьлуьзни лу-п.узва жеди! Гьак! ваз чун вири телеф хьана кIанзавани. 

И йифелай са кьадар вахтара Варагъанни Саманадин араяр «сьана. Варагъан къаст сифтедай 

стхайрихъ галаз суьгьбет авун тир. Адаз чирна кIанзавай: Саманади гьабурузни вичиз хьтин 

ихтилатар ийизвани, тахьайтТа — ваъ. Амма авунач. Вуч ятIа-ии Варагъалай и кIвалах алакьнач. 

Вичинни Саманадин араяр цуру тирди ада садазни малум авунач. Саманани затIни тийиз акъвазнач. 

Варагъан месик йиф акъуддай вахт хьайила, ам ви-чин кIваляй къецел экъечIнач. Йифен кьулар 

жедалди дакIар хьтин тIеквендай къвезвай вацран нурариз килигиз ацукьна, гьа алай чкадал ахпа 

ахварал фена. Вич ахварик кваз адаз гьич Ва-рагъ атайдини хабар хьанач. Амма Варагъ атунал 

акъвазнач, ада куьрпе кIел хьиз, Самана къужахда кьуна, вичин кГвализ тухвана. 

— Вуна зи чан акъудна хьи,— лагьана адан япал Варагъа, адаз теменар гуз. 

Абур туькIуьн хъувуна. Яваш-явашди Саманади кьатIуз хьа-на хьи, кIуьд гъуьлуькай Варагъан 

гьиссер гзаф зегьемлу я, вичин патахъай амай вахтундани ада гзаф къайгъу чIугвазва. Ада 

булахдилай яд гъизни, къула цIай артухаризни, як чразни куь-мекар ийизва. Амай гъуьлер инихъ-

анихъ алатай вахтунда, я кIама, я тамун далдадик ада вичиз ширин гафар лугьудай, гъи-ле гьатай 

вахтунда, къужахда кьуна, пIагьарни гудай. 

— Аквада, ахпа вунни беябур жеда, зунни,— сивик мили хъуьруьнни назиквал кваз Саманади 

лугьудай. Амма ибур гьа-кIан гафар тир. Саманадиз Варагъ гьикьван мукьва хьанайтТа,. гьакьван 

кIандай. 

Са къар-фер алатайла, Саманади къатканвайла, адан япал мад сефер кIуф эцигна, лагьана: 

— ХупI туширни куьн кIуьд ваъ, муьжуьд стха тиртIа... ИкI лагьана, Саманади гъуьлуьн жаваб 

гуьзлемишна. Ада 

ван тахьайдай кьуна. Адаз паб акьван истеклу тир хьи, адан 

гафар кутГун серф акунач. 

— Варагъ, чан Варагъ,— жузуна папа,— са юкъуз дидедиз хьайивал кьветхверар рекьинни са 

юкъуз ийидани? 

— Вуна адакай вучда? 

— ЧидатГа, жаваб це тIун. 

— Заз чиз, са юкъуз рекьидач. Нагагь са юкъуз кьейитIа, абур чилик ни кутада?! 

— Чидач. 

— Вуна, мад ни ийида кьван. 

— Вун декьирай! 

— Амайбур ваз кьена кТанзавани? 

— Абурни декьирай, амма анжах вун заз гъуьл язкIанда... 

Эхирни, Саманади Варагъан кьил какадарна. 

Са пакамахъ стхайриз я чпин стха, я гъуьлериз — чпин паЗ жагъун хъувунач. Гьа югъни, пакад 

югъни абур текъвей чка хьанач. Мукьвал ва яргъал дагъларани къекъвена, гъвечIи ва чIехи тамарани 

къекъвена, кул-кус, векь-кьал, дагъ-тепе, вацI-булах — вири кIвачелайни гъилелай авуна. Авач хьи, 

авач. Ви-ликан вахтунда дидени буба хьиз, Варагъни Самана, я циз элкъ-вена, гьуьлерихъ фена, я 



къушариз дуьнмиш хьана — цаварал. Гьам стха, гьамни вири стхайриз авай са паб квахьай итимар, 

•П.иляй къаб аватайди хьиз, зарул хьана амукьна. Абуруз фир-Т<»фир чка амукьнач. Гьанлай садан 

рикI тIа хьана, масадан жен-дскдик звал акатна, пуд лагьай стха, тIуьникай магьрум хьана, химунизни 

кГарабриз элкъвена, кьуд лагьай стхади зегьер кнай пешер тIуьна, ам гужунал амайбуру кьиникьикай 

хвена. Лбурун кьилиз татай гиман хьанач, амма сад атанач — Варагъни Самана чпикай катайди, 

абуру кьилди яз гъуьлни паб яз ду-цпнмиш хьун кьет! авурди. 

Стхаяр ийир-тийир течиз тамани дагъда къекъвезмай — и пнхтунда Варагъни Самана, там атIуз, 

дагъ атIуз ирид тамарин-|| и ирид дагъларин кьулухъ фена, гьана абур, чпиз кIвал-югъ гуькIуьрна, 

дуланмиш жез башламишна. Аладун-кагьадун себеб ил, вичин вахтар атайла, абурун гъилиз са 

куьрпе балани атана. 

Къван аватай цал фад-геж уыЦедайвал, стхани паб квахьай чландини фер гана. Нубатдин сефер 

вичин къул-къаравуш галаз гц гьиняй ятIани башчи итим атай вахтунда, адахъ галай ксар, пллаки 

дишегьлияр ацукьиз къарагъзавай чкаяр, фагьум авуна, ггхаяр абур чуьнуьхунин дердидик экечIна. 

Абур атана, булах-|)пл чпин къугъун-къадгун авуна, пар-мар балкIанрал вегъна, дишегьлиярни 

пурарал ацукьар хъувуна, итимарни гьайванрин фирийрик акахь хъувур вахтунда Рагълух стхаяр 

кIвачин хьа-iiii. Абуруз балкIанар авачир, амма стхайрик квай лишан мугь-мцприк квачир. И кар чиз, 

абур хъфидай жигъиррин къваларив фгна, кьил агъадал физвай ериш яз, балкIанрин кIвачерик стхай-

(ш еке элкъвей къванер вегьена, гьарай-вургьай ийиз, абурук нсг.чмай кьван кичI кутуна. 

Бейхабарвал себеб яз, катайди катин, балкIанди чIугурди гьак! чIугуна фена, чилел аватайди пиптна. 

Гзаф-тIимил ваъ, пуд дишегьли муьжуьд стхадин гъиле II.птна. 

Есирар чпи чпин арада пайи-паяр авуна, стхайри абурухъ | ii чаз уьмуьр ракъуриз башламишна. Амма 

ибур Саманадин хе-' "тар квайбур тушир. Абуру акси гьерекатар гзаф ийидай, "шрни, абур чпин 

цIийи гьалдив кIанзни-такIанзни вердиш хьа-|||. Гьа са вахтунда чинеба рикIяй абуру умудни 

квадарнач: 

ii ii'arb башчи сагъ яз амукьнаватIа, ам акъваздач. Адаз тамун иисанар алай чкани чида, адан 

дишегьлийрин  кьилел 'гни кьадар-кьисметни. Ам еке кьушун гвазни иниз кьведа хьи, I I.неда, чебни 

есирвиляй акъудда, и вагыпийризни жаза гуда. IСиза гуниз есирвиле кьунвай периярни гьазур тир, 

абурузни | |.уд патахъ экъечIзавай зегьер квай векьер чидай. Йифиз месик ' I.птканвай вахтунда чпин 

кьилел ихьтин писликвилер гъайи и гимриз зегьер гана, абур вири садлагьана гьелек ийиз жедай. itiip 

чIур хьанвайди—хъфин тир. Рехъ течиз тушир. Са шумуд 

• гфер къвез-хъфей уьруьшар тир. Амма балкТанар авачир. Яхди хъфиз хьайитIа, гьафте герек жедай. 

Рекье вуч неда? Як,гъери, нек, фу? Емишар нез-незни физ жедай, виридалайни четинди вагыыи 

гьайванар тир. Итимар, аскерар, къулар ва къаравушар галаз къведай вахтундани вагьшийри чпин 

карван кьве патахъай-ии гуьзетдиз жедай. Аскерри ара-ара тамуз чIемерукрай хьелер чуькьуьдай. 

Хейлин дуьшуьшра хьел лап .лазим чкадихъ галукь-дай. Ида вагыыийризни эсер ийидай. Бес чпи, 

кьилди дишегьлий-ри, пуд касди, нагагь азад, хьана, катайтIа, вагьшийрикай чеб гьик! къутармишда? 

Вири суалриз жаваб ава, са и суалдиз — ваъ. 

Гьикьван вахтар, вил рекьел алаз акъуднатIани, я башчи, я маса ксар атанач — чеб рикIел 

аламай итим . амач. КIвалер-дикъар уьцIуьрай чпин! Бес а еке уьлкведа кьилел бармак алай кас 

амачни? Вири, тIегъуьнди тухвана куьтягь хьанвани? Та--хьайтIа чеб герек амач лагьана, маса папар 

къахчуна, кефина дуланмиш жезвани? 

Есирвиле кьуна, муьжуьд стхадиз набвал ийизвай пуд ди-щегьли акъат тийидай кIеве гьатна. 

Эхирин, чеб азад хъувун латахъай вил атIунлай абуруз маса чара амукьнач... 

Са кьадар къар-фер алатайла, абуру чпин арада ихьтин мес-лят авуна. Гьарда са гъуьл вичел 

ашукьарда, и жуьреда пуд итим чпин гъиле гьатайла, амайбурукай чинеба яз абурухъ галаз катда.И 

къаст кьилиз акъудун патал гьинай ятIапи балкIа-нар жагъурна кIанда. Абурни мукьва этрефра 

авачир. Тамун инсанризни балкIанар чидачир. Са чара мад авай. Миргер. Гъуь-лери тама миргер 

ягъиз, абурун як гьар вад-цIуд къалай гъиз-вай. ЯкIухъ галаз хамарни жезвай. Папари гъуьлериз 

миргер, балкIанар хьиз, кГвалел хуьдайди ва абур балкIанар хьиз ишле-мищдайди я лагьана чирна. 

Итимар рази хьана, вучиз лагьай-тIа абуруз балкIанар са шумудра акунвай, абурук квай хийир 

кьатIанвай. 

ЦIийи папар себеб яз тамун инсанриз миргер, гьеле таза вах-тунда кьуна, кIвале хуьз чир хьана. 

Куьрпе миргер абуруз акь-ван истеклу хьанай хьи, итимар абурухъ галаз къугъвадай. ЧIе-хи 

миргериз абуру лап еке къуллугъ ийидай. Гьеле чпин руфу-низ затI-матI ракъур тавунмаз гьайванриз 

алаф гудай. Имни асант кIвалах тир. Кьуд пата кIамай кьван векь авай. 

Миргер хуьз, абурун адетар чириз, хейлин вахтар акъатна. Пуд дишегьлидини стхайрин юкьвай 

чпиз пуд итим кьуна, абуруз артухан туьмер ийиз, яваш-яваш чпин чIалал гъиз кГвалах тухузвай. 

Миргер кIвалел вердиш ийиз, яваш-яваш чпин чIа-лал гъиз кIвалах тухузвай. Миргер кIвалел вердиш 

ийиз гьикь-ван вахт кIан хьанатIа, гьакьван вахт тахминан дишегьлийриз итимарни чпин чIалал 

вердишаризни кIан хьана. 

Вири гьазурвилер акурдалай гуьгъуьниз, йифен мичIи вахтунда пуд стхани пуд паб чинеба кIвалерай 

экъечIна, миргери-| iii ругуд хукудна, абурал чпин чанта-чулта эцигна, амай мир-i'l> тамуз яна, чебни 

къалин тамарин дегьнейриз квахьна, па-| iM сегьер жез-тежез абуру вилик са дагъ атIана, са кIусни ял 



'i.i-адар тавуна, тамарай кьвед лагьай дагъдин хуруз гьахьна, и дагъдин далудилайни адан муькуь 

патаз эвичIна. 

Са чкадилай бейхабар яз д_агъдай векъи ван къачуна къва-нгр кьил агъадал авахьна. Чеб кьиникай 

игътият авай папарик-IIН итимрик кичI акатна. Гьар садав са мирг гваз, абур инйхъ-янихъ, гъиле 

гьатай патахъ катна. И арада къай-кулак акъатна, дпгъни тик яз, са шумуд хъархъу тар ярх хьана, 

ихьтнн са тар-чп чихелринни пешерин арада дишегьли алай са мирг гьатна. 

— 0-ай-й! — гьарай акъатна дишегьлидай. Мирг кухунна | гна.—Куьмек це, Пурагъ. Пурагъ!!! 

Пурагъ, зун инава. Фад ni.'i, зун вав тушни!? 

Атай кас хьанач. Лап кьиникьин кичI янвай дишегьлиди мад гьарай гана: 

—
I
 Пурагъ!!! Пурагъ. Зун инва-е. Зи язух ша тIун... Са арадилай пешери вишриш ийизвай ван 

атана. Ам мукьва хыша. 

— Чан Пурагъ... 

— Зун Ругурагъ я,— жаваб гана итимди, дишегьли чихелрин иIn пикай хкудиз. 

— Бес Пурагъ гьинва? Зи гъуьл? 

— Ам маса патахъ катна. Зазни чидач. Гзаф къекъвена, 

• нипйни .жагъанач. 

— Бес ви паб? 

— Заз гьинай чида кьван! Амни санихъ алатна жеди. 

— Пурагъахъ галаз фена тахьуй! 

— Белки. 

Дишегьлидин кIуфал хъвер къугъвака. Ругуракъини идаз финир гана. 

— Вуч хъуьрезва? 

— Вучда кьван! Чун стхайри пайи паяр ийидайла, заз вири-дплайни вун хуш хьанай, амма ваз 

кьисмет хьаначир. Амма вун II.ИЧ са йифизни зи рикIяй акъатайди тушир. За аллагьдиз фер- 

•и'|) ийидай. Чан аллагь лугьудай за, вуна заз Ругурагъ пишкеш и". Авуна. Килиг, авуна! 

Гьа икI, Ругурагъ маса стхадин папахъ галаз амукьна. Абур г:Iпф чкайра къекъвена, гзаф къар-фер 

амайбурун гел гъиле гьат- 

•tuTia лугьуз, ина-ана акъудна. Гьатнач хьи, гьатнач. Налугьуди 'нур дуьньядал хьайибур туш. 

... Риваятди лугьуда хьи, Саманади чIуриз башламишай ш.нетхвер стхайрин кIвал, эхирни, 

михьиз чкIана. Вири кIуьд < гха гьар сад са жуьреда папан-ааялдин иеси хьана, гьар сад са дагъдиз 

акъатна. Чеб кечмиш жедалди абуруз мад чпиз чеб акун ахъувунач. Вил галайтIани, рикIе эхиз тежер 

хъелни авай. Гьар дуьшуьшда чара патай атай дишегьлидин фендигарвал тир. Ингье, гила, къад-

яхцIур йис алатайла, кIуьд дагъда кIуьд хзан яшамиш жезва. Гьар хзанда вад-ругуд аял ава, гьар 

хзан-дални бубадин тIвар ала. 

Мадни вахтар къвез фена. Муьд стхани гьар сад са дагъда кечмиш хьана. Аялриз чIехи хьайи 

вахтунда, чпин аялар хьа-на, ибурни эвленмиш жез, мадни къалин. Гьар са хзан алай чка-дал тамам 

са хуьр арадал атана. Тамарин кьилихъ галай дагъ-ларин кукIушриз экъечIайла, абурун яргъал 

мензилра цавуз гье-рекатзавай гумар аквадай. КIуьд чкадал, сад садакай гзаф яр-гъаз. 

Гьикьван мензилар яргъи тиртIани, ахьтин вахт алукьна хьи, са хуьруьнбур сифтедай сад-кьвед, 

ахпа вад-цIуд кас маса хуь-руьз акъатна. Жузун-качузун авурла, гьар хуьруьнбуру лугьу-дай, бес 

чпин ата-бубаяр, риваятдиз яб гайитIа, са дидедин са руфунал хьайи кIуьд стхаяр тир. 

— Чун саракъар я. 

— Чун къверакъар. 

— Чун пуракъар. 

— Чун кьуракъар. 

— Чун варакъар. 

— Чун руракъар. — Чун иракъар. 

— Чун муьжракъар. 

— Чун кIуьракъар. 

Риваятди мадни малуматвал гузва хьи, Ракъарин гьар са хуьр са тайифадиз элкъвена. Гьар 

тайифадикайни, мадни гзаф йисар къвез хъфей вахтунда, агьалияр гзаф жез, гъвечТи са халкь арадал 

атана. Абур са чIалал рахазва, амма рахун-луь-кIуьна хейлин тафаватар ава. Ата-бубаяр сад я, амма 

халкьарин арада шериквилер хьиз мекьи гьаваярни къекъвена. 

3. ТАЗА ХЪХЬАЙ КУЬГЬНЕ ХИРЕР 

КIуьд стхадин вилаятда гилани. кIуьд хуьр, гьар хуьрени са совхоз ава. Хуьрерайни яваш-яваш 

агьалияр дуьзендиз эвичIиз, ина цIуд лагьай хуьр арадал атанва. Чкадин агьалийри адаз ше-гьер 

лугьуда. "Пварни Ракъар шегьер. Адаз ихьтин тIвар гайи са идарани авач. ИкI ятIани, адан эгьлийрив 

дамах гва. Чеб ше-гьерогьлияр я лугьуз, абуру чеб дагъдик кумай хуьрерин эгь-лийрилай тафаватлу 

ийида. Дагъвийри чпи лугьуда: 

— Зун шегьердиз фена, хтанай. 

Ракъар шегьердин эгьлийрини лугьудай: 



— За хуьруьз руш гуд а ч. Шегьерда вердиш хьанвайдавай пни бажагьат дурум ийиз жен! 

Пек-парталдин, тТуьнин-хъунин, хе(,етрин рекьяйни абурун н||ида еке тафават ава. Гьикьван 

лагьайтIани, шегьерда еке кьве мгктеб ава, абурукай сад багъманчийрин мектеб я, ина гьакТни инрц 

вилаятдин идараяр ва дуванханаяр, кьуд-вад мертебадин кIиалер цавуз хкис хьанва, куьчейра къир 

цанва, абур кака хьиз пIилцIам я. Шегьерэгьлияр рахазвай чIални масад я. Нагагь гьар | хуьре са 

нугъатдал рахадатIа, шегьерда нугъватар сад садак 'кахьна сад тир чIал арадал атанва. Адак вири 

нугъатрай rail) ква,ам уртах чIал я. Хуьруьн эгьлийризни ам яваш-яваш nil» жезва. Адал мектебра 

тарсар гузва. Амма икI ятIани, уму-ми чIалаз акси ксарни тIимил туш. Элкъвена шегьерэгьлийри 

•>м,рерин нугъатар рикIивай кьадач. 

Шегьердин кьилихъ галай къеледай, мухбирриз рагълах 

-.шк^арин тарихдикай ихтилат авуна, къецел экъечIай Кълинж Ипрагъ хуьруьз фена. Машинар 

текъвезвай чкаяр яз, хуьрериз иичъердай балкIанрин файтунар физ-хквезвай. Кълинжаз, аял-III;» 

хьиз, ада акьахизни кIандай. Гъиле гьатай са файтунда ич,ахна, ам хуьруьн къерехдавай са секуьл 

кIвалерин вилик и ц на. Им инкъилабчи Асали Гъалибан утагъар тир. Иеси халкь-iiiii инкъилабдин 

вахтара Кьуракъин хуьруьн къерехда, къаз-| шр алай чкадал душманри, цIай кутуна, канай. Зулун 

йифен i.i кт тир. Вилив мукьва авур тIубни таквадай кьван мичIизвай. I'|,пвани серин тир. ЦIарах-

цIарах жив хуьруьн кьилихъ галай днгъдихъай къайи къаю гъизвай. Амма инкъилабдин душман-(III 

ic цIай квай. Са сятдин вилик Асали Гъалибаз дуван авунай. Хшгаринни беглерин гьукуматдин 

аксина экъечIна лугьуз, адаз м.иникьин жаза ганай. Дувандин кьиле фекьи Малла Вагьаб ш.чй. 

— Гавур! А, гавур!—гьарайдай ада.—Вун тике-тике авуна | Iинзавайди я! Инсанрик ленгер 

кутунва! Жемят агъайрин .||>сина акъвазарнава! Ваз чарадан девлетар кIанзава, ян!? Вичи | Iиалахдач! 

Вич шегьерра къекъвез, чарадан мал-девлетдал вил inn, гагь чалхун ийизва, гагь дустагъда гьатзава. 

Дин-имансуз ииъши! Заз маса теклиф авач. ЦIай яна, кана кIанда! Кунни ii.iiKia ийин? КIус-кIус чка, 

герек азиятдик кечмиш жен! Куь-| и гь! За зи гаф лагьана! 

Малла Вагьаба эцигай жаза халкьдин инкъилабдин душман-|iii кьилизни акъудна. Асали Гъалиб 

абуру йифен кьуларлай хуьруьн къерехда авай къазмайрал тухвана. Ада гьарай-вургьай тиун патал 

сивиз чуькьуьз-чуькьуьз еке са пекинин кIумп яна. Гъилер далудал кутIунна. Къазмайрин гьаятда 

чилиз кьве гул «на, абурун гьачадай маса кIарас яргъи авуна. Асали Гъалиб кIвачер винелди и 

к.Iарасдик епинал кутГунна. Адан кьил чи-лелай муьясуьд-кIуьд чипIинин вине хьана. Га и арадиз 

кIара-сар-цуьрцер чуькьвена, ажугъдал зегьерламиш хьанвай ксари абурук, чахмахдай ягъиз, цIай 

кутуна. КIарасри ялав гана, адан мецер эвелни-эвел кьери хьанвай чIарара гьатна. 

Кълинж Салегьан гьунар яз гилан аямдин рагълах агьа-лийриз и чкайра халкьдин инкъилабдин 

ери-бине дериндай чир хьанва. Хуьрера къекъвез, яшлу итимрихъ галаз суьгьбетар ийиз, ада гзаф 

вакъиаяр ачухарна, хейлин инсанрин тIварар винел акъуд хъувуна. Асали Гъалибан кьилел душманри 

гъайи гужни гьа икI малум хьайиди тир. 

— Гъалиб михьиз канайни? — жузунай Кълинж Салегьа рикIик еке дерт кваз. 

— Чидач. Зун а вахтунда къазмайрал алай. Касни авачир. Виликдай анал Къазибеган хпер жедай. 

Вич атайла, къвалалай чIар фенвай са кицI аламай. Жуьреба-жуьре чапхунчийрикай игьтият аваз зун 

мичIи са пипIез гьахьна. Ина ахварал фена. Са арада заз нажахдал ulapacap кукIварзавай ванер атана. 

Палчух-дин цла са тТеквен аваз, зун къецел килигна. МичIи тир. Са ара-дилай цIай акуна. За 

фикирна: итимри хпен жендек куьрсна, як чразва. Ваъ, туш, цIун экуьнал пек-партал алай инсандин 

жуь-ре я. Заз акьван кичIе хьана хьи, къазмадин маса патай зун катна. Адан кьилихъ дагъдиз 

экъечIна. Инай лап экв ачух же-далди заз цIаяр акваз хьана. 

Кълинж Салегьаз малум хьайивал, Асали Гъалибан пабни гьа дяве-шяве физвай вахтара вичин 

кIвале бамишнавай. Лал са цIуд юкъуз кьван идакай гьич къуни-къуншийризни хабар авачир. Гатун 

вахт яз, мейитди къачур ни къецел акъатайла, хуь-руьнбуру фикир ганай. Гьакъикъатдани чан алай 

вахтунда, элкъвей варз хьтин, лапу чиникай пархун акатна, эйбежер са затI хьанвай. 

Гъалибаз аялар авачир. Эвленмишни ам яхцIур йисаз акъатайла хьанай. Хейлин йисар ада 

дустагърани суьргуьнра кечир-мишт./ай. Инкъилабдин кIвалах, дагъдиз фена, сев яна, ам хуь-руьз 

хкун тушир. 

Гъалибалай амукьайди секуьл кIвалер тир. Са кьат! чилевай сифте мертебада папа яхун са кал 

хуьзвай, патав гвай чкада алафарни келемрин са кIунтI жедай. Винел алай мертебада гъвечIи пуд 

кIвал авай. Абурукай сад айвандихъ элкъвенвай» муькуь кьведан дакIарар далу патай хуьруьз 

килигзавай. Вах-тар-йисар къвез-хъфиз, къуншийри чпиз мигьиявай багъ-бустан-да цIийи кIвалер 

хкажна, куьгьне утагъар уьцIуьр хъувуна. Абурун кIарас-марас, рак-дакIар иесийри хутахна, къван-

ман къуншийри кIватI хъувуна. Гьа икI, эхирни, Гъалибан кIвалер, патарив бушлухар гваз, тек яз 

амукьна. Къецелай абур ракъини, марфади, тарари мез гуз, сифтедай чIереяр хкатиз, гуьгъуь-ний 

цларай хъитIкьерар акъатиз хьана. Къене эквни тахьайла, пбур яваш-яваш харапIайриз элкъвена. 

Инкъилабчидин утагърал алай бедбахтвал акурла, Кълинж Салегьан рикIи цIугъ яна. «Я-о! Им 

квен ишара хьурай кьван? Касди къенин бахт патал вичин чан къурбаяднава. Вучиз гьич кьве чIиб 

чилни хьанач. Аялрикайни пай ганач. Кьуд пата гур-иу яшайиш ргазва, амма халкь патал телеф хьайи 

женгчидин дакIарда гила эквни амач. Ваъ, ваъ! — рикIяй лагьана вичи ви-чик Кълинжа.— Им гьахъ 

туш. Са чара акуна кIанда!» 



Гена чкадин мектебда тарихдай тарсар гузвай са муаллим Снлегьан гъавурда дуьз гьатна. Кьведа 

санал жегьилар кIвачел икъудна, харапIайрин пад-къерех дуьз хъувуна. ДакIарра шуь-» шеяр хутуна. 

РакIарар къадимлу авуна. Хуыцреканар, кьифер, чилин гьашаратар терг авуна. Къеце патаз цIийи 

сувагъ хъияна, чТерейрик ракьун*чIутхварар кутуна. Вини мертебадин кIвале-|)ин цлар лапу 

киреждай асунна, агъа мертебадин цлариз даш к'ьванцин са къат яна. Хуьряй нафтIадин лампаяр ва 

чIемин ииспIияр кIватI хъувуна, абур гьар кIвале цлакай куьрсарна. 

Мукьвал-мукьвал хквез, Кълинж Салегьа хейлин куъмекар i'i> на. Эвелни-эвел кIвалерин къецел 

пата, ракIаринни дакIардин «рада цла'к туьнт яру шир янвай тахтада тунвай шуьше кукIур-иа. 

Шуьшедал кхьенвай: «Рагълах халкъарин инкъилабчи Аса-чи Гъалибан ядигархана». Вичин патай 

Салегьа музейдиз Гъа-иибан гьакъикъи шикил, вичи гьадакай кхьей ктаб, архиврай кпгъанвай 

документрин чешнеяр ганай. 

Ядигарханадин кьил кутур вахтарилай инихъди цIуд йис и.ьван алатнавай. Ам са хейлин 

машгьурни хьанвай. Гьич та-хьайтIа, хуьруьз атай мугьманар ядигарханадизни къведай. Къалурдай 

шейэр кьит тиртIани, гьардаз еке къимет авай. Са над йисан вилик атай са шикилчиди Асали Гъалиб, 

цIай яна, те-лоф авурди чир хьайила, чIемин ширерал еке суьрет чIугунай. Гъалибан суьрет дуьм-дуьз 

къалурун патал адаз Кълинж Салегьа ядигарханадиз пишкешай шикил бес хьанай. Адак цIай ку-

турбурун суфатар шикилчидиз чидачир. Абур акур ксар хуьре-ни малум тушир. Кълинж 

Салегьавайни абур вужар ятIа, тес-тикь ийиз хьанвачир. Анжах Гъалибан кьиникьин жаза атIай 

дувандин кьиле Малла Вагьаб авайди ашкара тир. Малум тир-пал,^ инкъилаб гъалиб хьайи ругуд 

йисалай Малла Вагьабаз ви-чиз кар атIанай. Амма ада вичихъ галаз хьайи дуванчияр садни маса 

ганачир. Гъалибаз цIай ягъиз вич къазмайрал фейид туш лугьузни ада кIевивал авунай. Иниз килигна 

шикилчиди вичин шикилда душманрин суьретар кьиляй къундарма авунай. Дуьз лагьайтIа, ам са пуд-

кьуд юкъуз хуьрера къекъвенай, жуьреба^ жуьре итимрин суфатриз килигна, абурун лишанар рикIел 

хвенай. Шикилда душманрин суьретар лап тГимил къалурнавай. Анжах ажугълу, ивидив ацIанвай 

вилер аквазвай, чебни йифен мичIерай. 

Душманрин суьретар шикилчиди вичин кьиляй къундарма авурбур тиртIани, ада чIугур шикил 

музейдиз хкана, ина кьве дакIардин арада куьрс авур вахтунда, хейлин инсанар кIватI хьанай. 

— Им вуж я? 

— Ам вуж я? 

— Заз са нин ятIани ухшар къвезва ман... 

— Фагьум кваз килиг. 

— Гьелбетда, са вуж ятIани я,— лагьана сада,— Гъалиба вичи вичиз цIай янач кьван. 

— Икьван гагьди чир тахьун аквадан! 

— Малла Вагьаба хиве кьунайтIа, чир жедай хьи! 

— Чидайбур мад ава. Акунач,— лугьузва гьарда. 

Къарикай са юкъуз Муьжрагъви са итим атана. ЧIехи яшар хьанвайди тир. Адан кIула хпен 

хъицикьдин лацу цIийи гегьенш кавал авай, къацу чухвадин кьула яргъи гапур куьрснавай чIул 

тунвай. 

— Заз халкьари ина Гъалиб, цIай яна, куз къалурзавай шикил ава лагьанай. Зунни килигайтIа, 

жедачни? 

— Жеда,— жаваб гана ядигарханадин къуллугъчи шумал буйдин таза дишегьлиди. 

Итим и патахъай шикилдиз килигна, муькуь патахъай ши-килдиз килигна. ЧIарар цIу кьуна, 

ялавдин экв гьатнавай Гъа-либан уьтквем суьрет ахтармишна. Ингье йифен мичIерикай аквазвай 

ксарни... 

Шикилдиз килигиз атай касдай гьарай акъатна: 

— Таб я!!! Зун квайди тушир. Зи тIвар кьурди вуж я? Ам заз къалура! Ам за инал тике-тике 

ийида, къурумсах! 

Кьуьзуь итимдин далудихъай кавал галатна, ам чилик ку-тунвай расу рухунал аватна. Итимдин 

гъилер гапурдал фена. КичIе хьайи дишегьли катна. 

Экуьнал нурар гузвай гапурдин чуплах тия виниз-агъуз юзу-риз, БИЧ вичик квачиз къецел 

экъечIай кьуьзек гьаятдай акъатна хъфей вахтунда ядигарханадин къуллугъчи, вини мертебадиз 

экъечIна, килигайтIа, адаз къазунна кукТварнавай шикил аку-на. Кьуьзека икI вичи вич малумарна. 

Щегъ тТуьрдан кьилел цIай жеда лагьай мисал тестикь хьана. Вич маса гайиди ашка-ра я лугьуз, ада 

пакад юкъуз силисчидиз вири лагьана. Къуй зун маса гайибур чебни винел акъатрай. Ада хиве 

кьурвал, Малла Вагьабахъ рагълах халкьарин гьар са хуьряй са дуван-чи галай. Къазмайрал тухвана, 

Асали Гъалибаз цIай ягъайбурни вад кас авай. ТIварарни лагьана. Абурукай кьвед гилалдини пма, 

садакай са жуьредин гьакимни хьанва, муькуьбур амач. 

Кълинж Салегьаз цIийи делилар хьана. Эхиримжи пуд йисуз идавай затIни кхьиз хьаначир, 

дяведин хирер бархун жезвай. МетIелай чалла кIваче йифера къайи тIал гьатдай. Амма ше-

гьердавазни ада вахт гьавайда кечирмишначир. Делилханайра хойлин шагьадагнамаяр цIийи 

кьилелай тупIалай авуна. Ада фикирна: гьикьван инкъилабдин тарих чир авуртIани, адан ак-('и пад 

галачиз, акси инкъилаб арадал атай ва адан гьерекат фейи жуьре ачух тавунмаз, инкъилабни 

гегьеншдиз къалуриз жедач. Инкъилабни акси инкъилаб — им тарихдин вацIун кьве къерех я. Сад 



галачиз масад авач. Инкъилаб — им азиятдик квай юъатари са чпин гъиле гьукумат кьун туш, им 

зулумкаррин гьу-|.умат, абурун къуватар ва такьатар терг авунни я. Кълинж Са-'ктьа и вилелди вичин 

кIвалахриз ва вич хьтин маса алимрин кIвалахриз фикир гана. Абуру уьмуьр, тарих гзафни-гзаф са те-

(кчрдихъай къалурзава. Акси инкъилабдикай гьинлай-гьанлай лу-п.узва, амма ам дериндай 

ачухарзавач. Авуна кIанда. Килиг и м.уьзек аку. Адан рикIелай затIни фенвач. Къад йисарилайни || II 

лик вичихъ галаз санал Гъалибалай ажугъ къачур ксар адаз ,i най-алай чка чида. Вуж кечмиш 

хьанватIа, вуж аматIа, ада иучтин кIвалахар ийизватIа, малум я. Садани сир винел акъуд-пивач. Яни 

абур чпин шериквилел къедалдини мягькем яз ама. Лнжах шикилчиди чIугур суфатрикай садан 

ухшар аданди хьа-иа. Кьуьзека ам акI кьабулна хьи, гуя вич вичиз шерик кьасаб-чийри маса гана. 

... Чара уьлквейрай атай мухбиррихъ галаз гуьруьшмиш хьайидалай гуьгъуьниз Кълинж Салегь 

Асали Гъалибан ядигар-ханадиз атана акъатна. Ам агалнавай. Къапудал дапIар алай. Нични муьрхъуь 

кьунвай. Кьулухъ къекъечIна, и патахъ, а па-гпхъ гъвечIи гьаятда къекъвена, вил кьвед лагьай 

мертебадал иггьена. Чан алай кас авачир, кIвал-къарани перишандиз акъваз-ипвай. Къецел патан 

цларай, лап чIерейрилай башламишна чи-'H'A кьван марфад ци къубуяр акъуднавай. Са дакIардани 

кьве шуьше авачир. Мвалерин далу патахъ фена, килигайла, анин п.ал мадни пис тир. Цла гьяркьуь 

фер ганвай. 

Салегьан рикIел хтана. Алатай йисуз хъуьтIуьн береда ина шлзалаяр хьанай, эхир. Кьейи-

декьейди авачир, амма куьгьне дпраматриз хейлин хасаратар ганай. Ингье гьадан шагьидвал... Ч пра 

амукьнач. Суракь ийиз-ийиз, Кълинжа чкадин совхоздин ц || ректор жать урна. Куьмек хьайитIа, 

гьадакай жедай. Совхоз-цпл алай тIварни Асали Гъалибанди тир. Адан конторадин ви-'III к 

инкъилабчидин скульптурани квай. Дуьз лагьайтIа, ухша-)inp тIимил квай, вични анжах кьил тир, са 

кIус къуьнерни ак-ипдай. Анжах кIаник квай гуьмбет кьакьанди хьуниз килигна скульптурадихъ са 

жуьредин метлеб хьанвай. Инкъилабчидин суьрет акун патал кьил хкажна кIандай. 
— Ша, ша, профессор — теклиф авуна, кабинетдин вини кьи-ле столдихъ ацукьнавай итим Салегьан 

къаншардиз атана. Им чин ачух, яхцIур йисалай алатнавай, диривал квай кас тир. Ада мугьмандин эрчТи гъил 
вичин кьве капашдални кьуна, ам рикIи-вай чуькьвена. Сивел разивилин хъвер алаз ада мад лагьана: 

— Хвашгелди, профессор. Заз куьн атанвайдакай хабар авай. Мухбиррихъ галаз гуьруьшмиш хьанан? 
Валлагь, зазни къвез кIанзавай. Швалахар чи квез чнда эхир: иниз вач, анай хъша! 

Кълинж Салегь иесиди вичиз къалурай дивандал архайик хьана. Пуржинар бушбур яз, ам лап дериндиз 
аватна. ГьакТани аскТан итим мадни гъвечIи хъхьана. 

— Булахдин земземар ава. Хъвадачни? Кабинетдин пипIе эцигнавай чепед гичиндай иесиди цурун 
такъубдиз яд цана, ам мугьмандив вугана. Салегьа къайи такъуб гъиле кьуна. 

— Вак, Гьамид, бубайрин лишанар кумазма хьи! 
— Мад вучин... Садак хьайитIани бубайрин хесетар кумаа кТанда. Квез гьикьван къайи яд ятIа аквазвани? 

Исятда агъзур-ралди бузлухар акъатнава. Еке пулни гана кIанзава, тукни гзаф ишлемишзава. Вуч паталди 
лагьайтIа? Гьа и яд, чIем, як рекъирун патал. За яд гичинда хуьзва, чIем кIаник кIвале таза пешерик кутазва, якни 
— гьана тарцикай куьрсзава... Де, абур жеда. Ша чун фу нез хъфин.... 

— Фу неда гьа! Жуван халкьдин затI-матI авани? Лугьун хьи, къавурма, тугъугъа? За вучиз икI лугьузватТа, 
чидан ваз? Чиниз атанвай мухбиррикай сада жузуна хьи, бес куь уьлкведа вири хэлкьариз са жуьредин ихтиярар 
хьайила, рагълах миллет-риз чпин тIуьн-хъун вучиз амач? Вирибуру вуч незватIа, куьне-ни гьам незва! 
Амайбуру вуч хъвазватIа, куьнени гьам хъваз^ ва! Виридал са кТалуб, са суьрет атанва. 

— Вичиз чна гайи фу гьарам хьурай! Са яргъеш тирни? Ви-лерал датIана нерин кIвенкIвел аватзавай айнаяр 
алайди? 

— Ягъалмиш туштIа... тир, тир. Айнаяр алайди... беллИу белли... 
— Чна абуруз, профессор, накь пуд сефер тIуьн-хъун гана. Валлагь, чпиз гьич са чкадани такур затIар. 

Мвализ хъфин ман. Квезни аквада. 
Варакъин хуьр, муькуь хуьрер хьиз, дагъдин хурал алкIан-вай. Дар куьчеяр ениш-юхушдай физвай. Вири 

кIвалерин кьвед лагьай мертебайрин чина шуыпебенд айванар безетмишнавай. Абурун чахчахрилайни куьчедиз 
санал яру-nlapy халича, санал аялрин пек-лек, санал хперин хъицикьарни гаврин хамар куьрспинай. Вилик-
кьулухъ къведай инсанри совхоздин директордиз-iiii адахъ галай муьгьмандиз яргъалай салам гудай. 
Дар куьчейрай акъатна, Салегьни Гьамид Гъалибан ядигар- падин вилик атана. Профессорди вичин рикIел алай 

ихтилатар туна: 

Рагълах халкьарин арадай акъат^й инкъилабчияр гъилерал и шй тупIаралди гьисабиз жеда. Халкьар кIуьд 
аватIани, агьа-шнр са акьван гзаф туш. Абурун кьадардилай инкъилабчийрин ini аслу туштIани, абуру дуьньядин 
ва уьлкведин тарихдик еке 
•i in кутунва. Вири ватанда тIвар-ван авай маса зурба ксарихъ | i паз Асали Гъалиба пачагьдин аксина женг 
чIугуна. Амма мах-| \ кьатди яваш-яваш ихьтин ксарин гьунарар рикIелай ракъур-. i на. Буба течидай хцикай 
ватандиз къагьриман тежервал, ин-| I.илабчияр течир, абурулай чешне къачун тийизвай несилдивай i фихдин 
метлеб авай еке крарни бажармишиз жедач. Ингье, ишсъилабчидин ядигархана! Цлар хазва, рак-дакIар хкатзава. 
ч на адан къайгъу чIугун тавурла,ни чIугвада! Ваз къе заз мух-|'и|)рикай сада вуч лагьанатIа, чидани? Куь 
халкьариз цIийи i |.пйдаяр кIанзавач. Квез абур жидайрин куьмекдалди кеферпа-| in халкьари гайиди я. 
Дуьшуьшдин кар туш, квез са инкъилаб-||| ни авач. Къалмакъалра иштирак авур са гъапа авай ксарни пкьдин са 
къатунихъни галаз алакъа тушир Фасикьар тир. i i пдаз, гьелбетда, рум гана. За делилралди къалурна хьи, зегь-|| 
Iчи халкьарив са жуьредин жидаяр гвай. Абуру сада садаз 
• \ I.мек ийизвай. Чи халкьар бицIибур ятIани, чи жидаяр къуьг I \ i>6yp тушир. Инкъилабчиярни чаз авай. Хъсан 
хьана хьи, за i v хбирриз иниз атун теклиф авуначир. Чкадал абуруз чи ин-| илабчидин гьунарар къалуриз 
кIанзавай. Жувахъ галаз гъа-ч niTla. беябур жедай. 

— Залай вуч аяакьдатIа, профессор, за вири ийида... 
— Эвелни-эвел ядигарханадиз цIийи кТвалер эцигна кIанда. Иоур харапIайриз элкъвенва. Гьа ихьтин 

кIвалер. Рак-дакIарни, '•шхунни, мертебадай мертебадиз къвезвай гурарарни герек гьа пч|.тинбур жен. 
— Ам четин кТвалах туш. Амма ни эцигда кьван? Совхоздиз ихьтин дараматар эцигдай ихтиярар авач, эхир. 



— Ая,— лагьана Кълинж Салегьа,— Гъалибаз вичин чан чун питал гудай ихтияр ава, чаз адан тIвар патал 
ядигархана цIийи яъийидай ихтияр авач, ян? Бес ви совхоздал Асали Гъалибан ilnup вучиз ала? ГьакIа са ван 
патал яни? 

— Башуьсте, профессор, за и месэла трестдин вилик эцигда. Лмма куьмек кIан жеда. Квез зинни трестдин 
кьилин, Бегован (шфтарвилер^ чидач жеди. Якни чукIул хьиз ава. Адаз зун аква-'ш и вил авач. За са гъалат! мус 

ийидатIа лугьуз ада гуьзетзава. За эцигин и месэла. Килигин ман. Белки са затI арадал атай-тIа. 
— «ТIа» галай кардихъ эхир жедач, Гьамид. «ТIа» галуд, уьтквем хьухь. И дуьнья уьтквем 

ксаринди я. Уьтквем хьана кIан-да. Мад чна жуван хийир патал ийизвай кар авач, эхир. 

Гьамидан кIвале фу-къафун дадмишна, Къдинж Салегь няни жез-тежез, хуьруьз атай къайдада, 

балкIанрин файтунда аваз шегьердиз хтана. Ина ам «Салмур патан емишар» тIвар алай трестдин 

вилик къапа-къап Беговал расалмиш хьана. Чпиз чеб чидайтIани, гьатта яргъалай садаз сад 

аквазвайтIани, абур сад садахъ галаз рахун-луькIуьн тавуна кIуьд-цIуд йисар тир. За лугьудач: 

хабарсуз икI дуьшуьш хьайила, куьгьне дустарин ри-кIик шадвал акатна. Са гъвечIи геренда Бегаз са 

патахъ, Сале-гьаз маса патахъни физ кIан хьана. Амма кьведани фикир аву-най хьи, нагагь ашкара яз 

чара хьайитIа, абуру чпин арада гъерез авайди къалурзава. Алатай крар, цавалай квахьай булу-тар 

хьиз, цIранвай. ИкI, гьикьван кьакьан мертебайрин дарама-тар эцигайтГа, абурун бине малум яз 

амукьдач. Ам чиле ава. Тарарни гьак! тушни? Винел тан, чхелар, пешер, емишар аква-да,—дувулар 

чилин кIаник квахьда. Абур яргъи яни, куьруь яни, сагъ ва я серин яни, тарци емишар гудай кьван 

береда абу-руз фикир гудай багъманчи жедач. 

— О, профессор, вун гьинай — инагар гьинай? Вун, пифери-кай хкатай рагъ хьиз, хабарни авачиз 

атанва хьи! Ватанар рикIел хкизвани? 

— За ватан рикIелай алудайди туш хьи, юлдаш Бегов! — О-о, вун вуч «юлдаш» лугьуз рахазва 

хьи? 

— Ви «профессордиз» жаваб я ман! Заз ви агалкьунрикай хабар ава. Мадни хьурай. Вун, ватан 

гадарна, чIехи меркездиз хъфиз гьазур хьанва лагьана ван хьана. Хъсан кТвалах я... 

Бегова спелриз звар гана, кьил хкажна, къуьнер акъажна. 

— Аламатдин кар я,— лагьана ада.— И чи халкьариз икь-ван фад сирер гьик! чир жезва? Заз накь 

чир хьайиди я. Ми-нистрди эвернавай. Улькведин кьилин агрономвиле меркездиз хтун теклиф авуна. 

За разивал ганач. ЧТехибурун арада гъве-чIид жеридалай, гъвечIибурун арада чТехид хьайитIа, хъсан 

я лагьана за. Валлагь, мад садахъ галаз са ихтилатни хьайиди туш. Зун къе нисиниз хтана. Ина гьар 

кьвед лагьайда заз цIийи къуллугъ мубаракзава. Гьинай чир хьана? Ни лагьана? Ни ха-•бар гана? Заз 

чиз, зун алатна кIанзавайбур гзаф ава... 

— Бажагьат! Заз чиз, гъвечIи-чIехи валай гзаф рази я. 

— Бес вун гьибурукай я? 

— Халкьдин патал алайбурукай. 

— Дуьз лагьана. Де ша кIвализ хъфин. Зи кIвалахни куьтип, хьанвайди я. Гьазур «Наполеон» 

коньякни ава. Къе чIехи Мг|жездай хкайди я. Адахъ маса затI-матIни гала. Къдинж Салегьаз кIвализ 

фин хуш атанач. 

— Вун рекьяй хтанвайди я. 

— Рекьяй зун гьар кьвед-пуд къалай хквезва. Жувни вер-.II iti хьанва, хзанарни. Де ша! Чун хьтин 

юлдашар жеч хьи. Са 

\ I.ряйни я, са мектебда кIелни авуна. Са месик чна тIимил п || (pep акъуднани? РикIел аламани? 

Хъсан вахтар тир гьа! 

Салегьан кьили фад-фад фикир авуна: нагагь вичиз авунвай "мор кьабул тавуртIа, абурун араяр 

мадни чIур жеда. Вичин I и|сIел куьгьне хьанвай, исятда са куьнизни герек амачир вакъ-" шр 

аламайди тестикь ийидай. Адалайни гъейри, Варагъ хуьре 

"ихоздин директордихъ галаз авур меслятдиз зиян жедай. Са-i. гьа ашкъи къалурначиртIани, 

мугьман хьунин теклиф кьабул-'I I. Абур кьведни «Дагъви» тIвар алай, вили рангунин, къуват- 

, мотор алай машинда акьахна, къир цанвай майдандилай эр-'iii патахъ галай куьчедиз Фена. Машин 

Бегова вичи гьалзавай. I in кIвалерин вилик атана агакьдалди ам киснай. 

— Ингье зи кIвал-югъ,— спелрилай гъил алуд тийиз Бегов | и чин дараматдиз килигна. Салегьаз 

таниш кIвалер тир. Вилик-| I (i ина дуванханаяр авай. Кьакьан кьве мертебадин чин над " ш лай 

цлалди шуьшебенд тир. Къецелай къенез физвай чкадик • II( кIарцIин гурар квай. Ам мармар 

къванцикай раснавай. Рак |гьайтIа, лап гуьрчегди тир. Мегъуьн кIарасдин рак Муьжра-| ин хуьре 

харат устIардин гьунар тир. Адан чина ичеринни i хверрин пешерин нехишар акъуднавай. Къенез 

гьахьайла, инетдиз аватай хьиз хьана.Сад лагьай мертебада — булахдин || гьавиз, адан къваларани — 

элкъвена Африкадай гъанвай |.кверин еке къацу пешер алай кьакьан тарар, чилени са жер-къипи, са 

жергени яру къванер. Швачин къапар хтIунна, лацу и|) янвай хунча рак ахъайна, тавдин къенез 

фенмазни, Кълиняс ' чсгьаз мадни гзаф устадвилелди безетмишнавай чкаяр аку- 

Гегьенш, яргъи кIвалин чилиз мегъуьн тахтадин гуьтIуь-'.тIуь кIусар янвай. Абурун винелай вилерин 

ишигъ тухудай 

• '|ича экIянавай. Адан кьадарар белки гьяркьуь вад къадам са ' гпз, цIуд къадамни муькуь патаз 

жедай. Гамунин рангар па» i ачухбур тир. Гзафни-гзаф яру жегьрени, рагъ хьтин хъипи, 

•|руд къацуди квай. Са цлакайни еке халича куьрснавай. Адаз "шгайла, жува жув гатфар вахтунда, 



марф куьтягь хьанмаз-', циферикай хкатай рагъ гьатнавай багъдиз аватай хьиз кьа-ц дай. Муькуь 

плав къизилдин яд ганвай тIвалар чинал алай, иIв акъатнавай, гуьзгуьдай хьиз жуваз килигиз жедай 

шка- 

| '|) эцигнавай. Шуьшейрин кьулухъайни багьа къаб-къажах 'нигзавай. Сад садан къуншидив гвай 

кьве цла кьакьан дакIар 

чини. Абурай кьезил пердеяр авуднавай, пердейрин кьулухъайяи къецел пата емишрин багъ 

аквазвай. Кьве дакIардин арада | къизилдин яд ганвай рамкадай чIемин ширерал устадвилелди | 

чIугунвай итимдин шикил авай. Ам иесидиз ухшар тир.      | Тавдин кIвале вил экъуьрзавай Кълинж 

Салегь, кьулухъ | элкъвена, вичин далудихъай къвезвай Бегаз килигна.          | 

— Ухшар кван? Шикил зид туш гьа! Вуна фикир авуна же-I ди: чан алаз БИЧИ вичин шикил цлаз 

янва? Бубадинди я. Буба-| дин! Пайгъамбарбегов Къазибеган. За гужуналди жагъур хъуву-I на. 

Бубадиз виликан заманра чIехи меркезда са дуст аваз, гьа-I дан альбомдай хкайди я. И кТвалерни 

бубадинбур я. Чун гъве-I чIи вахтунда, ви рикIел аламатIа, мигьия секуьл кТвалера яша-| миш жезвай. 

И кIвалер Къазибег буба кечмиш хьайи вахтунда, | чавай гьукуматди къахчунай.                               | 

— Ам заз чида. Ина^дуванханаяр авай.                   J 

— Бубадиз рагьмет. Дяведилай гуьгъуьниз са акьуллу итим-I ди заз меслят гана. Арза-ферзе 

авуртIа, завай бубадин кIвалер | кьулухъ къахчуз жеда. Къазибег буба цIийи гьукуматди я ду-I стагъ 

авурди тушир, я адавай вичин мал-шей къахчуначир, я | адан сес атIаначир. ИкI хьайила, вучиз 

жуван, иллаки хайи бу-j бадин кIвалера чарадан кIвач жеда кьван! Зани арза-ферзе аву^ J на. 

Харжиярни акъатна. Четинвилерни гьалтна. Са идарада зак | кичIерарни кутуна. Эхир кьиляй ингье 

кIвалер чпин халис i иесидин хсусиятдиз хтана. Винел мертебада кIуьд кIвал ава. Пуд | чав, гила 

лугьудайвал, кьуьзуьбурув гва. Амайбур рухвайрив. | Ваз чидани — кьвед эвленмиш хьанва. Аяларни 

ава. Дуьз лагьай-» | тIа, садни исятда ина авач. Шегьерриз акъатнава. Мад вучин. | НуькIер затIар 

хьана, лувар акатайла, абурни мука акъваздач. | 

Кълинж Салегь рикIивай Къазибеган шикилдиз килигна. Кьи. | лел бухара хъицикьдин чIулав 

шиш бармак, хцин хьтин, юкь I хкисай нер, къене еке гьисс аваз килигзавай уьтквем вилер, шуь-I кIуь 

хъуькъвер, мичIиз загъ янвай, кIвенкIвериз звар ганвай I спелар, сад садал илиснавай пIузарар, чапла 

япун мукьувай пIи-I нид цил кьван авай хал алай къадимлу чене. Суфатрай ам зур-I ба кас яз аквадай. 

Адан суьретдик са гьихьтинди ятIани къуват-| ни, дуьньядин гъавурдик хьунни, вичи вичел дамах 

авунни| квай. Ихьтин касдивай еке кIвалахар ийиз жедай. Иллаки чIу-I лав вилери чпел фикир желб 

ийидай. Абур дегьне кьван дерин | тир, абурун са шумуд къатара сад садак какахьнавай гьиссер авай.                                                     

| 

Кълинж Салегьан рикIи са кIус кьван гъалаб къачуна. И| арада иесиди лагьана:                                      

J 

— Ацукь, я кас! — ада юкьвал къацу-хъипи рангунин гьяр-ч иъуь кьакьан ваза алай, элкъвей стол 

къалурна.— КIантIа, хали-j чадал ацукьин! Чи халкьар виликдай гьамиша чилел ацукьдай) тьа. 

Гуьгъуьнай чилел ацукьун дебдай акъатна. Ам чиркинвал-j  nil усалвал яз гьисабна. Столар, стулар 

адет хьана. Гила, килиг, I ггцияда гаафни-гзаф иллаки кIвале, кIвачер яргъи авуна, ха-шчпдал экIя 

жезва. Инал, суфра вегьена, фу-хуьрекни незва. Чаз ппститутра тарихдин чарх анжах са патахъ 

элкъвезва лугьуз-||(|игIани, гьакъикъатда ам гагь са патахъ, гагь маса патахъ ' псъвезва. Гагь вилик, 

гагь кьулухъ физва. Гьадаз килигай аде-шрни дегиш жезва, элкъвена, мад куьгьнебур цГийи къайдада 

жезва. Американлуяр ахмакьар туш. Абуру кГвачер хкажна лдал, столдин пипТелни эцигда. Себеб 

вуч я лагьайтIа, инсан |.ди галатзава, иви кIвачерихъ агалтзава. РикIиз тади гузва. i начер виниз 

хкажайла, иви беденда дуьмдуьз пай жезва. 

— Вуна зун инанмишарна, Бег. Халичадал ацукьин ман,— иьана мугьманди. Ам гьасятда чIагай 

дегьлизда халича квай ц 'та мукьва хьана, гьа гьанал чилик квай гамунал архайин < i.ii на. Чапла 

кьуьнт чилиз яна, кIвачер яргъи авуна. 

— Валлагь, вун гьахъ я. Мвачериз кьезил хьана. Бег, вичелай рази яз и патаз а патаз килигна. 

КГвалин яр-i i.ii пипГе сад садан винел эцигнавай са хара матакар гваз, ноурукай кьвед къачуна. Сад 

ада мугьмандин вилик вегьена,. |||.исд лагьайдини, вичин хъуьчIуьк кутуна. 

— Ухайш! — лезет кваз лагьана Бега. Са гъвечIи геренди'-iiii'i ам ацукьна, кIвачер кГаник 

кIватIна, халичадин рангариз < пнигна.—Дуьньяяр, Салегь, кьулухъ физватIани, дишегьлияр i IIIана 

вилик физва. Ингье, итим хтанвани, гъуьл хтанвани, i Iнплиз мугьман атанани, папаз хабарни авач. 

Адан кIвалах 

•i i Iрханада сятдин пудаз куьтягь жезва. Исятд ирид я. Хкве-'п, стха. 

И гафар лагьана куьтягь жезвачир, тавдин вини кьиле рак i.a хьана, са дишегьли атана. 

— Ша, ша, паб, исятда чун вакай рахазвай... 

— Кьве итимдиз са паб жакьваз гзаф тушни? — сивик мили > i.nep кваз дишегьлиди лагьана. 

Итимар кТвачел къарагъна. 

— А-а, Са... Салегь... стха яни? — хъуьтуьл хурун сесиник чгчайинсузвилин гьисс акатна. Адан 

чиниз са кIус яр яна. Itu'lep агъуз эвичIна. Им гуьрчег дишегьли тир. Адаз лайих буй-fi\'(ax авай. 

Кьил, гардан, хуруяр, къалчахар, тIарам кьакьан i Iиачер лап шикилдиз акъудуниз лайихлубур тир. 

Бурма квай 



•• I.I ira къалин, тух хинеда тунвай чIарар тегъвел кутIуннавай. llii.iH пекдин кьезил булушкади 

бедендин лайихлувилер иердиз и I'.Iлурзавай. Анжах вилерин патарив биришар кIватI хьанвай. 

Ипсафсуз йисари, гуьрчег, лацу мармар хьтин чинал, вичин iii хишар чIугвазвай. 

Лагьана кIанда хьи, я Салегь, я Беган паб Назлу, сад садаз шгиз, са кIусни акъвазнач. Анжах и 

дуыпуып кьведазнй бейхабар тир. Абуру пудани са мектебда, са классда кIуьд йи-суз кIелнай. 

Куьгьне дустар сифте яз, къанни вад йисарилайни гзаф вахт алатайла, гуьруышлиш жезвай. 

— Куьн, итимар, ацукь, ацукь. Столдихъ ацукь. Чилел Фу-хуьрек нез четинда,— лагьана Назлу 

халичадилай абурун кIва-черив гвай матакар къахчуз агъуз хьана. 

— Ваъ, ваъ, паб. Чна, чилел неда. Жегьил вахтар хьайитIа-ни рикIел хкида. 

— Куь нхтияр я. Салегь стха, Салегь стха, Марвара ву-чизва? Адан сагъ-саламатвал! Ваз пуд руш 

ава, яни? Эмлен-миш авунвани? Хтулар шумуд ава? Зи, валлагь хтулрихъ вил акъатзава! Гадаяр, гьар 

сад са шегьердиз катна, чун хтулар так-ваз ам'а. 

— Пис туш. Вири сагъ-саламат я. Марварни ава вичиз... Map вар цуьк хьиз. Белли, рушарни пуд 

ава. 

— Са хва хьанайтIани хъсан тир. Пуд хцикай са хва гьеле эвленмиш хьанвач. Рушарикай сад чаз 

гудачни? 

— Гилан заманда дидебубайри гузмач кьван! 

— Диде-бубадиз кIан хьайила, аялризни кIан жеда. 

— Паб, а паб! Мугьман гафарал тухардай затI туш. Недай затI-матI гъваш. 

— Исятда, исятда, итим. Вун чIехи меркездай хтана. Гьеле вун акурди туш. Фейи рехъ гьик! 

хьана? Заз духтурханада ви цIийи кIвалах мубарак ийизвай. Аквазвани ваз, Салегь стха?.. 

— Я руш... 

Итимар туна, Назлу дирибашвал кваз тавдай экъечIна, фу хуьрекдин къайгъудик экечIна. Салегь 

адаз тахкуна хейлин йисар тир. Къе ам сифте яз вичин кIвализ атанвай. Салегь тав-да акунмазди, 

рикIи тадиз-тадиз кIвалахна. Кьили аннамиш ийизваз, рикIи фад гьиос авуна. Ингье, пуд хвани 

хьанва, абу рун аяларни чIехи жезва, амма жегьил вахтара хьайи вакъиаяр рикIелай физвач. Зулуз 

жив къвана, адан кьакьан къатарик акатай емишар, гатфариз живер цIрана, вацТара ятар гзаф хьайи 

вахтара винел акъат хъийидйвал, мектебда кIел авур вахтар, ана чпин рафтарвилер, садаз сад 

акунмазди, ашкара хъхьа-на. Иллаки ватандин дяве башламишай йисуз сада садаз кхьей кагъазар ва 

гайи кьинер. 

Назлуди, булушка дегишна, недай фу-къафундал стол къур-мишна. Ада къизилдин яд ганвай 

гимишдин тIурарни кьуькер винел акъудна, Италиядай хкай рюмкаярни фужерар, Герма ниядин 

«Тават» фирмадин курарин къалар садбур столдин са пата, муькуьбур маса пата къаршидалди эдигна. 

— Бес ваз? — жузуна гъуьлуь, папа стол къурмишна куь тягь хьана, итимриз «ша, ацукь» 

лагьайдалай гуьгъуьниз. 
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— За итимрин ихтилатрикай вучда? Кими-эксик хьайитIа, кабар це. Зун къвалав гвай кIвале жеда. 

Бегова вичин папакай Салегьаз затIни лагьанач, амма адан вири юзунри къалурзавай хьи, ингье, 

килиг, заз гьихьтин паб дпатIа! Гуьрчег, буй-бухах авай, пуд хва пишкеш авунвай, хъсан пошекар. 

Вични икьван фагьумлу, къайгъударвал квай кайва-миI КIвалер-къарин сириштадизни килиг! Вири 

гьадан гьунарар, я\ Ихьтин паб итимдин еке бахт я! 

Салегь буьркьуь тушир — ада Беган къеневай лавгъавал ри-кI('лди кьатIанай. Назлу див 

гекъигайла, вичин Марвар кIалуб-|)цзни усал тир, суфатдални, сириштайрални. Кесибдиз гуьрчег 

дижах са тIвар авай. ГьинватIани, куьрпе бала яз, адан суьрет-дин эксиквал акурла, диде-бубади адал 

кьасухдай яру еке пуьк-игдин тIвар эцигнавай. Абур кьведни фад кечмиш хьанваз, Марии р сифтедай 

халади, ахпа имид пала ирели авунай. Салегьал ам 

••ифте яз автобусда дуыпуып хьана. Им Салегьа, институт куь- 

•гигьна, рагълах халкьарин тарихдин идарада кIвалахиз эгечIай «не тир. КIвализ хкведай рекье адаз 

акуна хьи, ички хъванвай | i.ne зирпи гадади автобусдин пипIе кьилел кьери чIарар алай, 

• I ллдиз алукIнавай сарушан къвалара, руфуна, хурара ягьсуз-iii.i гъилер эцязава. Руша чуькьни 

ийизвач, ам инихъ-анихъ | '.скъечТни ийизвач, анжах вилерай стIалар физ, абур чинлай | I у.ч авахьиз, 

ранг алачир булушкадин хурал аватзава. Дуыпуып-| HI инихъ элкъвей Салегьан вилерни пиян гадайри 

инжиклу пиизвай рушан вилер сад садал туьш хьана. Рушан вилера аман-||| нет авай: куьмека тIун. 

Ваз аквазвачни? 

Салегьа энгел авунач. «Ха-ха!» ийиз, галачир хъуьруьнар |,пжиз, гила теменар гун къаст яз рушал, 

пехъер хьиз, алтIуш-||, тай кьве гададин арадиз гьахьна, Салегьа рушан чалла гъил чIугуна. 

— Инихъ ша. Жуван чкадал ацукь! 

Гадайри вилер экъисна. Сада Салегьан хуру кьуна: 

— Вун вуч къаришмиш жезва? За ви нер какурда. 

Салегьаз къал акъудиз кIан хьанач. Меслят яз, ада лагьана: 

— Ам зи яр я. 

— Ам вид хьиз чидини я. 

— Рушар са вахтунда са шумуд гададинбур жедай затI туш, мадни меслятдив Салегь рахана. 

— Ам чиди я, ваз цIап хьурай. 

Чиркинвал квай лацу перемдин къуьнелай са кIус къазун-'най гадади бейхабар яз Салегьан 

руфуниз задан гъуд чуькь-II а. Салегьаз гзаф тIар хьана, ам акIаж хьана. И арада, къу-хъай атана, 

руша мердимазар гададин чкТанвай чIарар кьуна, пн кьил ахьтин къуватдалди и патаз, а патаз 

юзурна хьи, зарб-' I физвай автобусда гададин кIвачер буш хьана, ам чилел ярх 
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хьана. Ахпа хъиле гьатай руша муькуь гададин яру газар хьтиИд чиниз чангар вегьена, ам ивидай 

авуна. 

Автобусдавай итимри-папари разивилин рахунар авуна. 

— Лап дуьз гатазва!! КIасни це тIун а мердимазарриз. 

— Зирек руш я. Машаллагь! Гьак! жув хвена кIанда!! Автобус акъвазай вахтунда Салегьни а руш 

санал эвичIнаЯ 

— Гзаф сагърай,— лагьана руша.— Вун тахьанайтIа, зи рикЛ акъатдай.                                                

| 

— За авур затI хьанач хьи. 

— Вун патав гваз заз къуват атана. ТахьайтТа, затIни жеда4 чир. 

Салегьни и руш гьа икI танишни хьана, чарани. Са къад йикъалай хьиз, абур куьчеда мад 

дуьшуыы хьана. Руша, авто} бусда хьайи вакъиа рикIел хкана хьиз, адаз садам гаща. Салегьг салам 

кьуна. 

— Ви руфун гзаф тIар хьанайни? Исятда тIазмани? 

— Амач... Вун рахазвай нугъатдиз килигайла, вун Салмур патай, Варагъ хуьряй я... 

— Вавай дуьз кьатIуз хьанач. Зун Муьжракъай я... 

— Вун гьахъ я... Ви нугъатни гьахьтинди я... 

— ЧIал сад я. 

— Ви тIвар лагт, ч Гун. 

— Марвар...— яваш сесинал лагьана руша. Адан чиниз утан-мишвилин ранг яна.— Зи суфатдив 

кьур тIвар туш. Салегьа кIвенкI агIана: 

— КIанзавайди рикIин гуьрчегвал я. Парталдиз килигна] таниш жедатIани, акьулдиз килигна — 

рекье хутада. 

Гьа икI чпин рикТелни алачиз Салегьни Марвар мукьва хьана. Вахтар-йикар атайла, са гъвечIи 

мехъерни авуна. Къалма-къал квачиз са хейлин йисарни кечирмишна. 

...Адет хьанвай жуьреда Бега ичкияр вичи шкафдай акъуд-| на, ^столдал эцигна. Сифтедай 

Франциядин Наполеонан суьреу алай, вични чГагай бутулка. Ахпа кТвач-гъил кьецТил яз кьуьл-

ийизвай дишегьлидин шикил алай шуькIуь кьакьан, хъипи тав квай бутулка. 

— Им Египетдай я, — лагьана Бега. — Египетдиз завай физ-хьанач. Амма умудар квадарзавач. 

Ай, лап рикIелай фенай. Заз «Багъдад» лугьудай коньякни ава. Садрани хъвайи затI туш. 

Бег шкафда къекъвена. 

— Ингье, килиг. Бутулка гьикьван чIулавди ятIа аку. За-ланни я. Шикил-микил алач. Араб чIалал 

нахишар акъуднава. Вавай кIелиз жедани? Вун тарихчи тушни бес! Ваз чир хьана кIанда... 
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— Дуьз я, заз араб чIал тарихчидиз хьиз, чир хьана. Вазни шр хьана кIандачни? 

— Эй, заз, Салегь, багъларинни емишрин чIал чир хьайитТа, чгг я. И чIал, за ваз лугьун, заз хъсан 

чида.—Бега чIулав бу-|улка кьунвай гъил дакIардихъ элкъуьрна, къецел алай багъ | ьалурна. 

— Заз чида. Вуна кIерецрин цIийи сорт гьасил авуникай | кьенвай макъала газетдай акунай. Са 

вад йисан вилик. 

— ТIимил кТелна хьи, дуст. Iазетри закай са къад-яхцIур се-<|и'р кхьена. Заз жуван къанни ругуд 

сорт ава. Абурукай кьил- 

||| и багъ ийизва. Са пуд йисалди ам агакьда. Исятдани пис туш. Г|туз хъша—ваз за вечрен какаяр 

кьван еке кIерецарни къа- 

|урда, жумар кьван зурба кицикарни. Куьрелди, заз чир хьана | Iиндай чIалар заз чизва. 

— Вун зи гъавурда гьатнач. За ваз араб чIал кийикьан аву-"|хъ, ваз чида хьи, себеб авайди. Ам ви 

ата-бубайрин чIал туш-.I бес!? 

Бег, чIулав бутулка кьве курунин арада столдал эцигна, стул-| ^ ацукьна. 

— Яз я гьа! Заз Къазибег бубади са шумудра чи асил Багъ-Iддин арабрикай я лагьанай. Низ чида 

кьван гьи бубайрин гьи | и тиртIа! Ам Рагълах вилаятдиз мус акъатна? Гьик! акъатна! ^ м пабни галаз 

атанайни? Паб ина ада къачунайни! Гзаф неси-II) къвез хъфенва. Исятда са затIни лугьуз жедач. Вун 

тарихчи шни?! Жува ахтармишнани! Сурарикай жагъай гичинрайни 

•уьлуьн тIварарай тарихдин дегь заманаяр чирзавачни! Анжах ' илле мийир. Садра заз ван хьанай. 

Са лежбер дагъдиз фена, Iигьарат авур чкадал гичин туна хтана. Гуьгъуьнай ам гзаф ви- 

iit къапунихъ къекъвена. Гьат хъувунач. Гичин чилик акатна, 'шяй къвезвай ци ам накьварни кваз 

агъадаллай са фуруз чIу- 

на. Са вядейрилай гичин алимрин гъиле гьатна. Адан яш пуд ' ч.зур йис тайин авуна. ТIимилни ваъ 

гьа! Гьар гьик! ятIани 

•|'{ин эцигнавай музейдиз фейила, лежбердиз вичин къаб чир i-кьана. Ада, вичин хсуси затI я 

лагьана, ам шуьшедин кьефес-|й къахчуна. Гьарай-эвер акъатна. Кесиб касдиз дустагъ гуз ' тIимил 

амай. Алимрин арада ихьтин дуыпуьшарни жеда, 
I ЮГЬ. 

— Багъманчийрин арадани хьун мумкин я. 
Фу-къафунни дадмишна, чехирни хъвана, са гьал хъуьтуьл |»пнвай иесини мугьман мад, матакар гамунал 

хъивегьна, адал |гплтна. Салегьан вилера тувшуьна цлак квай Къазибеган Ци пил гьатна. Шуьшедин кьулухъай 
виждандал кIеви, гъайбат iiiii и, амалдар, акьуллу кас килигзавай. 

Бега кисна вич фагьумзавайди кьатIайла, Салегьа лагьана: 
— Вак бубадин ухшар ква. Ви суьрет дуьм-дуьз гьаданди я! 
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— ТIебиатдин адет я: ичин тарцин кIаник ич аватда. Вичш гьа сортунин. Зи буба аямдин 

гъавурдик квай кас тир, Салегь| 

Бег, кIвачел къарагъна, муькуь кТвализ фена, са-кьве декьи| кьадилай гъиле пуд ктаб аваз хтана. 

Ктабар ада xaличaдaJ эцигна. 

— Ваз акурбур яни? — Бес тушни! 

Бега, яру жилд алай ктаб къачуна, чарар инихъ-анихъ ийиз лагьана: 

— Ингье, и чка кIела. Щарарин кIаникай къелем чIугунваI чкаяр. 

Салегьаз таниш ктаб тир. Ана Къазибегакай вуч кхьенватТа, адаз хуралай чидай. Муькуь кьве 

ктабни малумбур тир. Гьа бурани гьа са рахунар ийизвай. Эхь, инкъилабдилай вилик чIе хи меркеэда 

дуванбегрин ииститутда кIелдай вахтунда Къази бег, жасусри кьуна, дустагъ авунай. И кардикай 

«Пачагьдин гаф» газетда макъала акъатнай. Адан тIвар ихйтинди тир: «Бег, утанмиш хьухь!» 

Макъалада кхьенвай хьи, меркездин юкьни-юкьва, пачагьдин идарадин вилик квай майдандал 

жуьреба-жуь-ре гьарамзадайри ажугъдик кутур фялейри гьукуматдин аксина гьарай-вургьай акъудай 

вахтунда Пайгъамбарбегов Къазибегни, вич агьваллу кас ятIани, низамдай экъечIнавай инсанрин 

патаз фена. Адани, фялейрик какахьна, пачагьдин аксина намуссуа рахунар авуна. Абур 

тухтатмишна, башчияр вужар ятIа, жасус-риз лугьудай чкадал вичи халкьдиз чIуру чешне къалурна. 

Къа-зибег дустагъ авунва. Силис къвезва. 

Пуд ктабдани инкъилабдин вахтунда Къазибега Яру аскер-риз куьмек гайиди тестикь ийизвай. 

Лап са виш касдиз кьван пуд юкъуз фуни гана, хер-кьац! алайдаз дарманарни авуна. Бе-ган 

буйругъдал хуьруьн папари аскеррин пек-лекни чуьхвена, Марф квай вахт яз, къецел стIалжем 

тахьун патал аскерриз хуь* руьн жемятди къаткидай месни гана. Полкунин командир Се-менюк 

Ивана Къазибегав ихьтин шагьадатнама туна: «За ша-гьидвал ийизва хьи, Пайгъамбарбегов 

Къазибега Яру аскерриз еке куьмек авуна. Вич девлетлуйрикай ятIани, ада инкъилаб-дин тереф 

хвена. Чи инкъилабдин къуватрикай сад ам я хьи» ада девлутлуйрин арадани таблигъат тухузва. 

Абурун арада гьихьтин намус квай ксар аватIа, абур вичин патаз чIугвазва. Къазибег гьабурукай сад 

я. Яру аскеррин полкуни Пайгъамбарбегов Къазибегаз рикIин дериндай чухсагъул лугьузва. Халкь-

дин гьукуматдин вири идарайрин къуллугъчийри Бега инкъи-лабдиз куьмек гайиди фикирдиз 

къачуна кIанда». 

Мадни са ихьтин агьвалат малум тир. Халкьдин гьукумаг жезвай йикъара Къазибега вичин 

хушунал хсуси чилерика^ пуд-кьуд рипед мулк хуьруьн кесиб-куьсуьбдиз пайнай. Къур- 

68 



|Ид суварин юкъуз цIуд лапаг тукIуна^ абурун я,к етимризни, Iti руш амачир кьуьзекриз гана. 

Эхирни, УькIуь гьуьлуьн къе-|Х|)ИБ халкьдин инкъилабдин аксиниз хариж уьлквейрай атай |у)иманар 

кукIварун патал Рагълах хуьрерай куьмек фидай вах-уида бегди, пурарни галаз, кIуьд балкIан вичин 

патай бахш Iупа. 

— Садни тамир душманар! — тапшуругъ ганай бегди. ... Ктабар сад садан винел эцигна, Салегьа 

лагьана хьи, ви-iMit анра хьанвай вакъиайрикай хабар ава. 

— Ваз полкунин командир Семенюка гайи чухсагъулвилин Иф вич акурди яни? Ша, килиг. 

Итимар кьведни халичадилай къарагъна. Абур Къазибегдин |и кил куьрснавай цлав атана. Шикилдин 

кIаникай, тахтадин 'мкада и шагьадатнама авай. Ам вахтуникди хъипи хьанвай 'г'I'аздал еке-еке 

гьарфаралди кхьенвай. Семенюкан къул Са-| ьаз архивра хейлин документрай акурди тир. «С» 

лугьудай ||>ФУНИ лап пуд тупIун чка кьунвай. Къул чIагайди ва дамах 

• '"|йди тир. 

— Заз чидай документ я,— лагьана Салегьа, вичи виш сефер ' ь'.инавай гафар рикIяй мад 

тикрарна.—Гьайиф хьи, Семеню- 

• in полк инкъилабдин душманри вагьшивилелди тергна. 

— Дяве я. Гагь ибур, гать абур кIаник акатда. 

— Гьахъ я. ИкI телеф хьана кIандай командир тушир. 

— Инкъилабар, ивияр авахь тавуна, жедай затIар туш хьи! Бегов са тIимил вахтунда кисна, ахпа 

ада юкь агъузна, ха-"гшдилай ктабар къахчуна, абур хурув кьуна. 

—Салегь, за вавай за затI хабар кьан. Вун рагълах халкьари-if'i тир, и халкьар чидай, абурукай 

датIана ктабар, макъалаяр i-извай алим я. Гьич садрани вуна Къазибег бубадикай са 'црни кхьенач 

эхир. Патан инсанри кхьизва, бубади инкъилаб-"и кутур пай къалурзава вуна—ваъ. 

— Масадбуру залай вилик кхьена. Заз кхьидай затIар тунач. 

— Жаваб туш. Вуна махсуз яз Салмур пата инкъилаб кьи-л»' финикай еке ктаб чап авуна. 

Садазни течидай вакъиаяр акь-йпи иердиз къалуриз хьайила, Къазибег бубадин гьунарриз фи-ни|» 

тагун дуьз туш гьа! И кар са за ваъ, масадбуруни кьатIуз-| ви, Инсанар гъавурдик акатнава. Завай 

суракьдайбурни ава. ТкхьайтIа ваз зи хъел авани? Чи арада кас-мас ава жеди!? 

Салегьаз жаваб гуз кIан хьанач. Ам хейлин вахтунда кисна. Лмма Бег ада жаваб гудатIа лугьуз, 

тIихен къван хьиз кьилихъ 

|>вазнавай. Эхирни пелевай биришра тIуб экъуьриз, Салегьа 'гьана: 

— Гьахъ авай шей я, Бег. Гьахъни гъвечIидини ава, екеди-'|. Дегиш тежедайдини ава, яд хьиз 

авахьна къведайдини. 
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— Гьахъ! Гьахъ! Зун вахъ галаз гьахъуникай рахазва* эхир,— Бега са кIус ван хкажна. 

— Бег, ша чна и месэладйкай ихтилат тийин! 

— Вучиз лагьайла? 

— Вун хъсан хва я — ваз буба кIанда. Ингье вуна адан ши{ килни художникдив чIемин ширерал 

чIугваз тунва. Кхьенвайд! устад я. Им гьахъ я... Амма ваз такIан жемир, Къазибег, яни BI буба, 

халкьдин инкъилабдин патал атай кас тушир. И рекья! адал дамахун, заз чиз, ви чкадал зун алайтIа, 

за ийидачир...) 

Беган адет яз яр квай чиниз лаз яна. Хъуькъверик тIарамвал акатна. Нерин кIвенкI яргъи хьана. 

ЧIулав вилерай къайи дIай^ лапанар яна. 

— Ваз вуч лугьуз кIанзава? Анжах къаб алаз рахамир... 

— Вуна зун рахаз мажбур ийизва. Белки тийин, Бег?.. 

— Вучиз ийидач кьван!.. Ийида... Зун ягъалмиш тушир гьа.| Вуна Къазибег бубади инкъилабдик 

икьван ашкара яз кутун-| вай пай инкар авунихъ себеб авачиз туш. Заз чизва, Салегь.| Алим туштIани, 

илимрай акъатнава. Де лагь, лагь... Вав гвай-| ди вучтин гьахъ ятIа чукIулдал хьиз атIутI.                   | 

— Ша, Бег, ваз кIанзавай, вуна зун мажбур ийизвай ихти-J лат маса сеферда ийин...                                     

| 

— Ваъ, ваъ. Исятда. Кузмаз. Чимиз-чимиз!..               | 

— Де акI ятIа, яб це... За гьахъ, анжах гьахъ лугьуда. Грек-I ри лугьудай: Платон зи дуст я, амма 

гьахъ заз адалайни багьа| я... Вун инанмиш хьухь—Къазибег буба са вахтундани инкъи-| лабдин патаз 

атай кас туш. За инкар ийизвач. Ада Семенюкан| лолкуниз фуни гана, кесибриз са шумуд рипед 

мулкни пайна,| партизанрив балкIанарни вугана. Гьатта ам жегьил вахтунда чIехи меркезда кIелдай 

чIавуз жандармайри дустагъни авуна. Ибур вири гьахъ я. 

— Бес ваз мад вуч гьахъ кIанзава? 

— Им, Бег, гъвечIи гьахъ я. ЧIехи гьахъни авай шей я эхир. ЧIехи гьахъуниз килигайтIа, Къазибег 

инкъилабдин душман тир. Душман! Инанмиш хьухь!                              ' 

— Вуна инанмиш ая ман! Делилар гъваш. Къундармаяр мийир...                                                ' 

— Гъида ман... Ваз абур гъана кIанзава кьван. Къачун ихь-тинди. Къазибег жандармайри дустагъ 

авунай. Адакай газетди макъалани акъуднай. Ваз чизва. И ктабрани а макъаладин тIвар тикрар 

ийизва. «Бег, ваз утанмиш тушни?» Гуьгъуьнай вуч хьанай? Ваз малум яни? Гьикьван вахтунда 

Къазибег ду-стагъда ацукьнай? Пуд юкъуз! Пуд! Гзаф ваъ! 

— Вуч тафават ава — пуд яни, тахьайтIа къад? Дустагъ диз чуькьвенани? Газетдани макъала 

акъатнани?! 

— Белли. Акъатна. Щипуд йикъалай «Пачагьдин гаф» лу- 
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| удай газетди мад са макъала чап авунай. Ваз малум яни? I irb, ваз малум яни? 

— Заз туш. Вуч макъала я? 

— Исятда лугьучни. Адан тIвар ихьтинди я — «Бегдивай | |.нл къачун тIалабнава». Макъалада 

кхьизвай хьи, Къазибег | устагъ авун жандармайрин гъалат! тир. Шегьердин еке май-| шдал фялейри 

низамсуз къалмакъал акъудай чIавуз Къазибег . I кьуьзуь генерал аваз, адан кьилив къвезвайди тир. 

Михьи игк-партал алай, чина агьваллу касдин экв авай итим къара 

|лкьдин кьула аваз акурла, жандармайриз хъел атанай. Вуж .| ria чир тавуна, жандармайри ам чпин 

идарадиз тухвана. Къа-чI бега вичи «Къуръандал» кьим кьуна хьи, ам вичин вири \ |.муьр пачагь 

патал гуз гьазур я. Ада таб ийизваз акуна, жан-| I(>майри ам дустагъдиз чуькьвена. Дустагъда 

Къазибега па-| иъдиз вичин вафалувиликай кагъаз кхьена... 

Салегь кисна. Ада кьур акъатай сиве мез къекъуьрна, уфт .I шдарна.— Ваз и гафар лугьуз. Бег, заз 

регьят туш... 

— КичIе жемир. КичIе жемир, Салегь,— жаваб гана Бега Иъаб алаз.— Мад вуч хьанатIа лагь. 

Вуна къундармаяр ийизва ЦЪван, мадни ая. 

— Къундармаяр туш. Газетдин гьа нумрада Къазибега пава гьдиз кхьей кагъазни чапнава. 

— Заз Къазибег буба чир хъжезва! — шаддиз лагьана Бега. Лмалдар итим я. Ам ахмакь туш кьван 

— вич дустагъда тваз гуз. Амалдалди къазаматдай экъечIна. Жандармаярни алцур-|. пачагьни. 

Халкьдин аксинавай пачагь алцурун — лап мари- 

• гглу кар я! ТахьайтIа, ви къапарай, авай-авайвал хиве кьуна. ьпзаматда кьиферихъ галаз йисар 

акъуддайни! Ваъ, Салегь! | |>их четин шей я. Багъишламиша — ваз ам са къерехдивай ида. Артух 

ваъ! 

— Де хъсан. Вун чидайди хьурай. Дуьньядин «ад лагьай иниедин вахтунда Къазибег атлуйрин 

эскадрондин командир тр. За дуьз лугьузвани? 

— Белки. Заз Къазибег бубадин уьмуьрдин куьлуь-шуьлуь-я|> вири чидач. Ахпа? 

— Ахпа ам я хьи, балшевикрин таблигъатдал чи аскерарни ш •мс аскерар стхаламиш жедай чIавуз 

Къазибега вичин тапан-шдай кьуд аскер яна, телеф авуна. Галурни шуьшка гваз ам 

• к'а аскеррал тепилмиш хьана. Вад касдин кьил хали хьиз | ии-паяр авуна. Гьа и гьунар себеб яз 

Къазибегаз пачагьди ор- 

• II гана. «Фронтдин газет» аваз, а газетда Къазибеган шикил-'| чапнава, адакай кхьенвай макъалани. 

За ваз газет авай арии чирин. Вун чIехи меркездиз физ хквезвай кас я. Жуван "исралди килиг. 

— Къундармаяр я. 
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— Туш,Бег. Гьайиф хьи, туш... Бега Салегьан гафун кIвенкI атIана. 

— Заз ам чида хьи, Салегь, вун зи Къазибег бубадин геле^ къекъвезва! Заз чида хьи, вуна заз 

ачухдиз душманвал ийизва!| Ваз тавакъу хьуй: квахь зи кIваляй. Квахь! Фад! Фад! Заз чи-| дач, за 

вуч ийидатIа!                                       | 

Тавдин вини кьилихъ галай рак ахъа хьана — гуьрчег лацу| чин гъармукь Назлу гьахьна.                               

| 

— КIевира рак! Алад а кIвализ! — гьарай гана Бега вичин| папаз.                                                     | 

— За къапар кIватI хъийида. — Назлудинди амал тир. Адаз| итимрин акьунар хьайиди чизвай. 

Вич ракIарин кьулухъ галай-| тIани, япар тавдихъ элкъуьрнавай. Дишегьли алаз акурла, ви-| чи вичик 

фикирна ада, белки, итимар секин хъжен.           | 

— Ваз за квахь лагьаначни?!      ,                     | Назлу ракIарин кьулухъ чуьнуьх хъжедалди 

Сачегьа, чина| ивид бензе амачиз, пенжекдин къене патавай къултухдай цIуд| манатдин чар акъудна, 

ам столдин пипIел вегьена.             | 

— Вуна ша лагьаначиртIа, ви кТвалин ракIарик за тIуб кя-| Дачир.                                                    | 

ИкI лагьана, ам экъечIна хъфена.                        | 

— Мердимазар! Къурумсах! Им аку, идакай алимни хьана, | Къазибег бубадин уьмуьрни 

тупТалай ийизва. Вахчегдин кек| квачир идазни зи сихилдин дуван атIуз кIанзава!              | 

Бег ргазвай. Адан жендекдиз кьилелай кIвачел кьван къайи| гьекь акъатнавай. РикIи фад-фад 

кIвалахзавай. Адаз кIваляй| &къечIна,  къецел физ кIанзавай. Кьилизни къати тIал янавай. 

— А душман!!! Вун зи бубадин геле къекъведа, яни? Гьин-риз фенатIа аку! Жандармайрин 

идарайризни, фронтда хьайя| аскеррин штабризни! Къекъвезва! Къекъвезва! Вуч патал ла-гьайтIа? 

Къазибег бубадин тIвар кьацIурун патал! 

Цуькверин шикилар алай пIатIнусни гваз Назлу атана. Итимни паб сад садаз килигна. Папан 

вилери суал гана: «Итим, им вуч хабар я? Вуна мугьман душман хьиз кIваляй акъудна хьи?» 

Гъуьлуьн вилери гьеле затIни лугьузвачир. Абур ивидив ацIанвай. Адак квай ажугъ акьван къати тир 

хьи, ам садалай аладарна кТандай. ТахьайтГа, рикI акъатна, инал кьиникь мум-кин тир. Уфт 

аладарна, вичи вич гъиле кьаз кIанз, ада меслят-дал лагьана: 

— Вири и къалмакъал вун себеб яз хьанвайди я. Вуна, зи паб Назлу, Салегьаз жегьил вахтунда 

ашнавал авуначиртIа, ам Къазибег бубадин гелени гьатдачир. Вун гъавурда гьатнани? Вуна ашнавал 

тавунайтIа! Икьван йисар алатнаватIани, кьисао | ийиз алахънава. Кьисас! Вакай адаз ашна 

хьайивиляй... 
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— Закай, гъуьл, садазни ашна хьайид туш. Я адаз, я ваз. IIм ваз залайни хъсан чида. 

— А-а, хьайид туш, яни?! Ада Къазибег буба инкъилабдин 'ггрефдар туш лугьудай гафар тестикь 

ийир жуьре зани вун Сплегьан ашна хьайиди тестикь ийидан?! 

— Вун секин хьухь. Са затIни тестикь авун герек авач. Назлуди столдилай къаб-къажахдин са 

пай пIатIнусдал хка-iiii, ахпа ада кьежей пекинал суфрадилай фан, хуьрекдин кIус-е кIватI хъувуна. 

АцIай пIатIнус гваз мад хтана. Гила рюм-яр, фужерар кIватI хъувуна. 

— Ичкияр чпин чкайрал эциг хъия,— яваш сесиналди ада уьлуьз лагъана. 

Бег кIвалин са кьиляй муькуь кьилиз физвай. Адан цIай • II'кьнавачир. Мукьвал-мукьвал ада 

бубадин шикилдал вил ве-' I пявай. Бубадин внлерай ам дуьньядиз килигзавай. Гилани, || шлай 

кьулухъни килигун къаст тир. Къазибег садазни бурж-i\ тушир. Гьик! вичиз кIан хьанатТа, ада гьак! 

уьмуьрни кечир-. тишай. КIандай кьван девлетарни хьанай, ухайш ягъиз кефер-IIИ чIугунай. КIеве 

гьатдай вахтунда эркек хьиз четивилерайни " I-ечIнай. Пачагъдиз кагъаз кхьена лугьузвани? Лап дуьа 

| | ейди я. Ам вичи вич къазаматдиз чуькьуьз ахмакь тушир | I пан! КIеве гьатай чIавуз вакIаз буба 

лагь — лагьанва, амукь-" I пачагьдиз! Дяведин вахтунда душманрихъ галаз стхавал " vp чи аскерар 

телеф авуна лугьузвани?! Лап герек авуна. 'I ушмандихъ галаз сад жезвайбуруз вучтин инсаф ава? 

Авай 

III туш! Абурун кьилер галуд тийир офицер вич ватанэгьли ' ш! 

ТIурарни кьуьквер пIатIнусдал кIватI хъийидай чТавуз са | I уьк халичадал аватна. Бегаз ам акуна. 

Гьарай гуз кIанзавай 

пкъваана. Амма ажугъдин звал мадни къати хьана. И ара да II млуди столдин пипIел алай цIуд 

манатдин чар кьве тупIув | шчуна, пул гъилеваз ам гъуьлуьн чиниз килигна. Бегаз хъел ч I та. 

— Ваз, заз чиз, адан гъил хкIур пулни истеклу я! Гадра ам! I IДра—лугьузвачни за?!—Хкадарна 

мукьув атана, ченгел riiti, папан гъиляй пул шутхунна акъудна, кIус-кIусна! 

— Ма, гьажетханадиз вегь! Фад юзуз! Алад! Паб, сивни ахъа тавуна, пIатIнус гваз хъфена, вичин 

кьу-|ух'I«ай рак агална. 

— ВакIан руш!—лагьана вичи вичик Бега.—Амалдарвал Нупани ваз? Вич тахсирлуди чиз, кац 

хьиз, киснава. Зи къен (Чывайди чидач! Агь, вун заа акур йикъаз цIай аватрай! Ашна-|i'i Салегьаз 

авуна, гъуълуьз заз атана. Атайди яни?! Пехъ хьиз Н),'Iтайди я! Зун аку, кьей ахмакь! Ви дамарра 

Къазибег буба-Kti иви авачирни бес!? И йиртихдин руш ви кIула акьахдайла 
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вавай адаз, алат тийизвай кчаз хьиз, «квахьа!» — лугьуз хьанач-j ни? Гила дамахар ийизва. Тавуна 

вуч ава кьван? Тупунай ягъайч тIа, акат тийидай девлетни хьанва. Пачагь хьтин гъуьлни ава, рухваяр, 

хтуларни! Гила захъ галаз рахун тавуртIани жедам Салегь атайла, столдал атай кьван затIар 

акуначни? Лап багьш мугьман атун хьайитIа лагьана, тунвй балыкни, Цейлондин чайч ни, 

Бразилиядин къагьвени столдал атана. ЧIехи меркезда{и хкай къенфетарни тадиз ачухна! Гьахъ я, 

ата-бубаяр гьахъ яI Тама ханвайди гьамиша тамуз килигда. Гьикьван вуна адаз фу| гайитIани, 

гьайвандикай инсан жедач. 

Уьмуьрда nianlpyc чIугун тавур Беган рикIел садлагьана ама атана. КIвале вичиз са ни ятIани 

пишкеш авур сигараяр аваз,| абур жагъур хъувуна, садан яцIу кIвенкIвек цIай кутуна. Жи-| герра гум 

гьатна, вилерал стIал атана. Хъел акатна. Сигар да-кIардай къецел гадарна. Яру мишин дивандал ярх 

хьана, вилета агална. Кьиле фикирри сада сад басмишзавай. 

Пакамаз экв ачух жез-тежез Бег, вичин кIвалерин кьулухя галай гегьенш гьаятдин пипIевай 

«Дагъви» машинда акьахна, къалуни агал тавуна экъечIна фена. Куьчейрик гьеле кас-мае квачир. 

Тадиз шегьердай экъечIна, ам аскIан кул-кусди басмиин навай дагъдин этегдавай багълар галай 

патахъ рекье гьатна.| Къир куьтягь хьана, чилин рекьел атанмазни машиндин вили» чархарикай 

чIулав руквадин бурмаяр хкатна. Бега машиндш худ тIимил авуна. Ругни иликьна. Инихъ-анихъ 

къекъвез, ran жегьил багъларин арадай, гагь куьгьне, кьакьан тарар ава^ чкайрай физ, машин, эхирни, 

кьуд пад гатфарин цуьквери кьун-вай булахдал атана. Ракьун балкIан акъвазарна, Бег кьуьн-| чIел 

ацукьна. Юзун квачир лахлах цяй вич акуна. Эвелни-эвел| чене, ахпа чIулав загъ янвай спелар, хъел 

кваз килигзавай вщ лер... Гъилер цик кутурла, вичин суфат квахьна. Ахпа Berdj пенжек, лерем, амай 

пек-лек вичелай алудна, абур къацу къалЛ гъанрал гадарна. Къайи цик хукIунмазни, кIваче тIал 

гьатна.| Бег акъвазнач. Ам булахдиз гьахьна, кIане элкъвей, са тIимил| кьван гъер алай хьтин 

къванерал кIвачер къадимлу хьанмазни,| юкьвахъ къведалди циз гьахьна. Кьве гъапалдини 

нишравдин| яд къачуз, ада рех янвай чIулав чIарчIи кьунвай хур чуьхвена,| метIерал агъуз хьана» 

къуьнерни кваз жендек це туна. Анжах| кьил цикай хкатнавай. Паталай эйбежер аквадай — вилик| 

экъисна, ажугъдив ргазвай вилери кичIевал кутадай.           | 

Булахдай экъечГна, пек-партал къуьнез хъивегьай вахтунда! Беган гевилар са кьадар секин 

хъхьана. Чимивилиз къайивал,| ажугъдиз сабурлувал дава тир. Пакаман вахт тушни! Йифиз та-| тай 

акьулни, экв ачух хьайила, кьилиз къведа. «Салегь Къази-| беган уьмуьр чириз, архивра къекъвез, 

куьгьне газетарни ту-| пIалай ийиз, руг нез пад хьурай тIун! Чарабурал азгъун яз ре-| 
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'.ида вич! Кхьин тавурай ман! Ада зи Къазибег бубадикай вини ктаб-мтабда затI-матI кхьенайтIа, зи 

намусди кьабул тавуна I шдайди тир. Кхьин тавун намусди кьабулнач. Кьили, кьили |цплахзавач!» 

—икI лугьуз Бега кьве гъутални пел гатана. 

«Дагъвидин» кIула ахкьахна, Бег вичи яратмишнавай сор-I>ин емишар авай багъдиз рекье гьатна. Са 

кьадар мензилдиз г йила, къир цанвай шегьредал акъатна. Ам Салмур вацIун '.грех кьуна физвай. 

Яргъалай кIерецрин тарар малум жезвай. тIимил мензил хъфенмазни. Бег кьакьан хьанвай тарарин 

'.in' жергедин кьула гьатна. Им адан кьилиз атай фикир тир. 

| Iгрецдин кIарасдин хесет чиз, ада садра тежриба патал гат-|рин береда вичин гьаятдихъ галай багъда 

са фуруз пуд кIе-. it, муькуьдаз вад вегьена, абур пурпу накьвадал кIевирнай. 

| I чт атайла, фурарай къацу танар виниз хкис хьана. Гатун кьи-'ii Бега санал пуд, санал вад гил 

пекинал элкъуьрна кутIунна. I Iдни са кьадар. вахт фейила, тежрибачиди гьар фурун гиле- 

| ii пай лап чан квайди туна, амайбур чукТулдал атIана. ИкI . гилиниз пуд дувул, масадаз вад дувул 

хьана. Зулуз тежриба-iiii нетижада вилералди акуна. Са йисуз гилер итимдин буйдиз | и ж хьанвай. 

Къведай гатфарихъ Бега теясриба тикрар хъу- 

!\iiu. Анжах са фурук кIуьд кIерец кутуна. КIуьдай кIуьд гил 

<i ьсчТна, абурукай сад туна, адаз амайбурун дувулар гана. Не- 

шлса мадни зурбади хьана. Гила са йисуз кIерецди кьве итим- 

iH ii буйдиз гадарна. 

Пуд лагьай йисуз мадни кьакьан жезвай тарци сифте бегьер 'щи. Кьве кIерец. Зулуз гьардан екевал 

вечрен кака кьван ч.нца. 

Гьа и тежрибаяр тухузвай арада, Бег «Шафран» совхоздин Гроном яз, трестдин кьилин 

агрономвиле тайин аву-Гй. Са йисалайни адан идарачи яз. Гила адаз вичин ният кьи-i Ни акъудиз 

асант хьана. «Шафран» совхоздин питомникда кьве Цгъманчидал вичин къайдада кIерецрин 

жалгъаяр битмишарун (Шшурмишна. Са йис алатайла, кьве агъзур кьван жалгъаяр tuna. Гила маса 

месэла вилик акъвазна. Гьина абур акIурда |Ы«ин! Ихьтин кIерец тарариз еке мензилар кIанда, 

чпизни бул-уллух яд герек я. Бега амал авуна. Жалгъаяр трестдин мен-Цлра авай кьван шегьре 

рекьерин кьве патазни яна. Сад ла-Нйди, машиндал яд гуз регьят я, кьвед лагьайди — бегьер I|нтI 

хъийиз. 

... Булахдилай хъфизвай Бег вичи арадал акъуднавай кIерец Iрприн кIаникай, шегьре рехъ кьуна, 

фена. Кьве патахъайни Шраш къацувал винел къвез кьулухъ алатиз хьана. Рекьин яр-Ьвл кьиле мад 

рагъ хъиткьинна. 



4. ЯКНИ ЧУКIУЛ 

Бегован гиман дуьз хьана. ЧIехи меркездиз фидай вахтун-да жибиндин харжлух патал пул 

къимиш татайди Гьамид тир. И кар Бегован амлед хва Чупур Челеба чирнай. Ада Муьракъар хуьре 

совхоздин директор яз кГвалахзавай. Бегов меркездиз рекье твазвайбурук амни квай. Челеба гьи 

директорди трестдин идарачидин дартафилда я кагъаздик кутуна, я конвертда туна, пул эцигнайтIа 

фагьумнай. 

Гьамида вичин пай кутун патал гьич са гьерекатни авуна-чир. Беговаз тажубвал ийидай кIвалах 

авачир. Гьамид адаз гъуьлягъ кьван къайи тир. Са карни ада гьуьжет квачиз кьилиз акъуддачир. Са 

шумудра абурун къалмакъални хьанай. Вири ихтиярар вичин гъиле авайтIа, ада Гьамид совхоздай 

ваъ, вири Рагълах вилаятдайни чукурдай. ТIем акакьзавачир. 

... Меркездай хтай са вацралай хьиз Гьамид мад Бегован чIалай экъечIна. Совхоздин гараждин 

зеведишвиле эцигун патал ракъурай кас Гьамида кьулухъ элкъуьрнай. 

— За буйругъ кхьена, ваз ракъурнава, Гьамид,— лагьана Бегова телефондай.— Вун зи чIалалай 

элячIайтIа, за ам ви чка-дал эцигда. 

— Совхоздин директор яз амай кьван, квевай эцигиз жедач, —ахпа вуч кIандатIани ая,—икI 

лагьана, Гьамида телефон вичин япалай алудна. 

Беговак екез ажугъ акатна. Гьеле адан буйругъ элкъуьрдай кас и дуьньяда дидедиз хьанвачир. 

Гьамид вичин чкадал ацу-кьардай вахт атанвай. Адан суфат вичиз акун тавурай лагьана, Бегова мад 

са буйругъ кхьена, ам кьилиз акъудун патал Гьамидаз пуд югъ муьгьлет гана. Нагагь и вахтундани 

буйругъ кьилиз акъуд тавуртIа, Гьамидаз серенжем аквада. Директор-виляй чукурунин виликни 

акъваздач. 

Пуд югъни алатна. Буйругъ кьилиз акъатнач. 

Бегова совхоздин бухгалтердиз эмир гана хьи, вичи ракъурай кас мажибдал эциг, директор 

мажибдилай алуд. И серен-жемдини Гьамидаз эсер авунач. 

Ялав акатай Бегова телефондай чIехи меркездиз зенг авуна. 

— Бабам Бабаш, аллагьдин хатур аватIани, залай Гьамид алуд. 

— Гьамид вуж я? — суал агана симерай. 

— Багъишламиша! Куь теклифдал за Варакъин совхоздин кьиле эцигнавай мердимазар! Квез далу 

яна, са буйругъни кьилиз акъуд тийиз акъвазнава. 

— Заз адакай хъсан хабарар къвезва хьи. Планар ацТурна-ва, цIийи батълар кутазва... 

— Бес за вучзава? Планар ацIурзавачни?! 
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— Ава, Бегов, вунани ацIурзава... Куьрелди, къалмакъалун горек туш. Кьве стхади хьиз кIвалаха. 

Якни чукIул хьиз жемир. Куьн, заз чиз, кьведни хесетрал векъи ксар я. Сада «як» лагьай-тIа, муькуьда 

«вак» лугьузва. Зун мукьвара куь патариз акъа-тун мумкин я. Гьамидахъ галазни зун рахада. 

— Ихьтин дуыпуыпра я зун, я гьам лугьудай адет я. 

— Бегов, Бегов, ахмакьвилер мийир. Чаз вун виридалайни ii.irba я. Герек хьайитIа, чна Гамид 

маса чкадиз рахкурда. Гье-к'лиг... 

Симерай «тIуьтI-тIуьтI» ванер атана... 

«Ваз ийидайди за ийида, Гьамид,— лагьана Бегова вич ви-iiiB рахаз.— За ваз ахьтин кар кьада 

хьи, вун Салмур патарив" ни хквеч!» 

Саракъарин совхоздин идарадиз зенг авуна, трестдин идара-чиди бухгалтер Мифтягь жагъурна, 

ам вичин кьилив ракъурун •(Iилабна. 

Мифтягьаз рагъ дагъдин кьулухъ чуьнуьх жез-тежез хабар чьана. Яру рангунин «Дагъви» 

машиндаваз ам тадиз гьазур хьа-|Ц|. Гьич Беговаз телефондай зенгни тавуна, ам трестдиз чиляй-ii.n 

вай атана. Бегов кIвализ хъфенваз хьана. Мифтягьа дуьз Бе-гонан кIвалерихъ вичин «Дагъви» гьална. 

— А-а, Мифтягь! Ша, ша! 

Бегов секин тир. ЧIулав чIарар аквадай кьван хур ачух пе-|мш алаз, ада чапла гъил мугьмандин 

далудихъ акална. Миф-тигьан вилера суал гьатна: яраб вучиз икьван тадиз «ша» ла-I'|.пнватIа. 

Иесиди мугьман дивандал ацукьарна. ЧIулав сперин кIвенкI-игриз звар гана, ам фагьум кваз 

Мифтятъан чиниз килигна. Птимдин чин гуьрчегди тир. Магьидин хьиз, михьи лацу чин, шуькIуь 

нер, чухурар авай хъуькъвер, кьилел сифте рех янавай |с'I,алин чIарар, шуькIуь яргъи рацIамрин 

кIаникай гьевес кваз дуьньядиз килигзавай, цав хьиз ачух вилер. Юулани руьхъвед (шпгунин 

магьутдин кастум. 

— Маншалла! — лагьана Бегова, мугьмандин буй-бухахдиз шикъи кваз килигиз.— Ви^и кьуьзуь 

жезва—вун жегьил. 

— ЧIехи стха Бег, вун залайни жегьил я. 

— Зун жегьил я? 

— Белли. 

— РикI шад авун хъсан кIвалах я. Эвленмиш мус хъжеда? Пик гьич ван-сес квач хьи? ТахьайтIа, 

свае за жагъурна кIанза-ииии?—Бегов садлагьана кисна. Ахпа рахун давам авуна:— Ипъ, ваъ. За 

туькIуьр авур свае кьилиз акъатнач. 

— ЧIехи стха, ви тахсир авач хьи. Кесибдин язух заз уьмуьр-п ух ава! Аял хадай чкадал кьиникь. 

Садни ваъ, кьведни. 

— Диде авачир аял. 
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— Ам заз виридалайни багьа жедай. Мифтягьан чиниз серин рангар ягъиз акурла, Бегова рахун 

маса патахъ вегьена. 

— Мифтягь, за ваз, дуст кас, вучтин нуьмекар ва мус аву-натIа, ви рикIел аламатIа? 

— ЧIехи стха Бег, вири алама. Садни кшми тушиз. 

— РикIел хкваш ди... 

— КIвалер эцигдайла, ужуз къиметдай кIарас-тахта ганай-Уьмуьрдани рикIелай алуддач. Куь 

куьме-к авачиз заз ахьтин утагъар жедайни?! 

— Мад... 

— Куьне заз машин къачузни куьм-ек авуна. Чи хуьре «Дагъви» гьеле, залай гъейри, садазни 

авач„.. 

— Мад? 

— Бес куьн тахьанайтIа, заз бухгалтефвилин къуллугъ ак-вадайни? Гьич аквадачир... 

— Мад? 

— Бес куьн себеб яз, за тIимил-шимил..„ 

— Квак хьиз ян
9
.. 

— Гьелбетда... 

Мифтягьа дишегьлидинбур хьтин яргъ:и шуькIуь тупГарал-ди квак къекъведай гьерекат авуна. 

— РикIел хуьх, мецел тахьуй... 

— ЧГехи стха, куь чIехивилиз килигна» чIехи пай... ГъвечIи лай, лап гъвечIи пай... Мифтягьа 

гъил юячин хурал эцигна. 

— Де хьана, паяр тIимил гьисаб ая. Мад за ваз вучтин куь-мекар авуна? 

— Бес заз пабни куьне жагъурайди тушсни... 

— Адакай раханай. Тикрар хъувун г-ерек туш,— итимри кьведани мад къайи ухьт аладарна. 

— Бес зун кIеве гьатайла, куьне авур к уьмек вуч тир! Куьн тахьанайтIа, зун исятда кьефесда 

жедай... 

—Баркалла! За вугай кьван буржар вири рикIел алама. Ги-ла, Мифтягь, са бурж хьайитТани 

вахкуда.й вахт хьанва. Адет икI тирди ваз чида. 

— Башуьсте, башуьсте, чIехи стха. Вуч кIандатIани лагь, зун куь къуллугъда акъвазнава. Чан 

ктьурбандна кIандатIа, амни... 

— Чан гун герек туш. Заз са душмазг ава. Гьадан чан акъудна кIанда... 

— Ву-ву-уч? Чан акъудна? 

— Э-эхь! — Мифтягьан жуьреда ягьанат" кваз жаваб гана Бегова.— Ваз кичIе хьана аквазва хьи, 

гъвечIн стха?! 

— Валлагь, завай гьич верчни тукIваз жсеч!.. 

— 0-гьо-гьо!!! 
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Бегова кьве гъилини руфун кьуна, еке хъуьруьнар авуна. Ада мугьмандин къуьнез гъуд 

чуькьвена. 

— Ой, Мифтягь! 

Бегов кисна. Ам вичин уьтквемвал квай вилерал инихъ-анихъ нилигна, капаш ченедлай 

элкъуьрна, кIуф вилик чIугуна, сивв яд авай хьиз, ам инихъ-анихъ къекъуьрна. И гьерекатдик кваз 

кIвенкIвер винел хкис хьанвай чIулав спелар агъуз-виниз юзана. 

— Инсанар, Мифтягь ваъ, душманар, жуьреба-жуьре рекьиз жеда. Тапанчидай, ружадай яна 

кьиникь, гапурдал тике-тике тун асант кIвалах я. Рекьизвайдаз са кьве декьикьадин тIал я. » \м кьейи 

кас амай уьмуьрда къурхудик жеда. Заз масакIа | ушман кьена кIанзава. Ам ахьтин чкадал гъана 

кIанда хьи, | срек ада вичи вич асмишрай. 

— Куьн гьахъ я, чIехи стха. Фитнедик кутун тушни? А кар-' ди зун устIар я. И жуьреда за 

кьведан кIвалер чIурнай.         ''- 

Бегова вичи вичик фагьум-фикир авуна. Ам цлакай куьрсна-^ вии вичин бубадин шикилдиз 

килигна. Хцин вилерни бубадин нилер сад садал туьш хьана. «Зи хва,— лугьузвай бубадин ви-лори, 

— уьтквем хьухь. Душманар кьамир! Нагагь ам ви кIула пкьахайтIа, инсаф мийир! Душман 

декьенамаз алатдач! Ваз вак къвезвани, зи хва?!»—«Ава, буба!—жаваб гана Султанбега.— Ни ви ирс 

кьунва, ам за кьилизни акъудна. ТахьайтIа зун вихва 'шхьун лазим я хьи!» 

— ГъетIрен вахт я, Мифтягь, вун хъвач. 

— Бес куь тапшуругъ? — Мифтягь пашман хьана. ГьинватIа-iiii, иесидин вилик сефивал 

къалурна. Инсан рекьиз жедач ла-| |.пна, хиве кьуна. Ахмакь! Рекьидай ман!.Ам кьиникь вуч кьван |» 

ар я. Я зарб гьалтзавай машиндик кутада, я ичкидиз зегьер iiri ьена, агъуламишда... Инсанар телеф 

ийидай жуьреяр гзаф ава <|.и! 

— Зун куь къуллугъда акъвазнава, чIехи стха! — лагьана Мнфтягьа. 

— Заз чида. Вунани фу тIуьна кIандачни... Бегова Гьамидаз гьихьтин жаза гун лазим ятIа, гьеле 

кьетI-|| шачир. 

Сада садав гъилни вахкана, чара жедай чIавуз Бегова жупа: 

— Винни «Шафран» совхоздин директор Гьамидан араяр ч к! я? 

— ЧIехи стха, вуна гьик! я лагьайтIа, гьа гьакI. Заз хабар ц. Ада Яру Няметаз къуллугъ гузвач. 

Бухгалтер Къембер, | гьайтIа, адаз душман кьван такIан я. 

— Машаллагь! Ваз дуьньяда вучтин агьвалатар къвезватIа, 'бар ава. Гьамидаз жаза гана кIанзава. 

Герек ам ахьтинди 
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жен хьи, Гьамид вичин шалта-шултуни къачуна, чи вилятдай| катин.                                                   | 

— Ленгерик кутачни!                                   | 

— ГьакIан ленгериди бажагьат эсер ийин. Мердимазарди | совхозда хъсан кТвалахзава. Са 

тахсирни кутаз хьун мумкин ; 

туш. ХьанайтIа, за адан хам хутIадай. 

— Бес гьикIин? 

— За фикирзава: са чалкечир дишегьли кардик кутуна; 

кIанда. Ви рикIел аламани: чи халкьар арадал атуникай рива- • ятри лугьузва гьа, кIуьд стха сад 

садавай са дишегьлиди чара, авуна. Кьведани ваъ, сада! Им еке таре я. Дишегьлиди чIур та^ вур кIвал 

садавайни чIуриз жеч, Мифтягь! 

— Заз чиз, Гьамидан нефе чара дишегьлидал къвеч. Ам Сел-ванахъ галаз Керемни Эсли хьиз ава. 

Дуьньядизни папан виляй килигзава. Са маса рехъ жагъурда ман... 

Пакад юкъуз Бегов Варакъин хуьруьз фена. Рекье къир цан-вачир. Чала-чухур чкаяр гзаф авай. 

Зарб худ гана, Бегова абу-рун арайрай машиндив акI кьуьруькар ягъиз тунай хьи, ам гьич са сеферни 

хъуртIа акьуначир. Анжах машиндин кьулухъ рук-вадин гапIалар цавуз акъатзавай. Чархарикай 

зарбдиз хкатиз къванери къерехрив гвай цлар кукIварзавай. Цлар аскIан ва я , алачир чкайрал 

къванер багъларин къенез аватзавай. Гьинал-гьанал дуыпуьш жедай инсанар, рикIиз хал яна, алай 

чкадал илис жедай. РикIяй абуру «аллагь, аллагь!» лугьудай.          ^ 

Асали Гъалибан ядигарханадив агакьайла, Бегова садлагьа- ; 

на машин акъвазарна. Ам агъадай винел кьве мертебадизни ки- i лигна. ЧIереяр, балхунар, рак-дакIар, 

пад-къерех хкатна, эйбе- ' жер гьалда авай. ГъвечIи гьаятдани пад хкатнавай ичин тар экъечIзава, адан 

къваларив са шумуд къван чкIанва. Яргъал пипIе лацу кьве каци къугъунар ийизва. 

Гъил эцяна, Бегова дапIар хкудна. Рак ахъа авуна, Асали Гъалиб дидедиз хьайи, ада жегьил 

вахтар акъудай кIвалериз гьахьайла, аквазвайди анжах кип-кесибвал тир. Хуыпреканди вири цлаоин 

пипIер кьунвай. Гурарай винел мертебадиз экъе-чIайл,а, Бегов мугьманлухдиз гьахьна. Ина цларикай 

хейлин шикилар, шуьшейрин кIаник кутуна, куьрснавай. КIвалин вини кьилихъ галай цал Асали 

Гъалиб кузвай шикилди кьунвай. Адан чина са къат руг авайтIани, Гъалибан ялавлу вилер 

руквадикай-ни хкисна аквазвай. Бегова вичин вилер шикилдилай килигза-вай вилера туна. Гзаф 

вахтунда садбур садбуруз килигна, сад-буру садбур ахтармишна. Бегов фикирдик акатна. 

Совхоздин идара авай куьчедиз атана, Бегов кьве кIарцIин гурарай адан гьаятдиз гьахьна. Инани 

Асали Гъалибан гуьмбет авай. Совхоз адан тIварунихъ галай. РакIарив агакьайла, Бегов кьулухъ 

элкъвена. Ам гуьмбетдин винел алай къванцин Гъали- 
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баз килигна. Адан вилер къванцяйни ажугъ кваз дуьньядиз ки-лигзавай. «Вил гала,— фикирна 

Бегова.— ГьакIа йикь!» 

Директордин кабинетдиз гьахьайла, ина адаз Гьамид ва мад кьве кас акуна. Абуру столдихъ 

ацукьна ихтилат ийизвай. Абу-руз Бегов хуьруьз атуникай хабар авачир. Салам-калам тавуна, Бегова 

сесиник чиргъ кваз хабар кьуна: 

— Ибур вуч лагьай чIал ятIа, лагь куьне. Зун исятда яди-гарханадиз килигна. Ядигархана туш, 

xapania я. Куь совхоздал гьич тахьайтIа, Асалидин тГвар алачни? Куь къагьриманвал гьиниз 

квахьнава? Сифтени-сифте вуна жаваб це, директор! Сов-хоздиз ядигархана къайдадиз хкидай пул 

авачни? ТахьайтIа, трестдай атана, за гана кIанзавани? 

— Бег Бегович, ингье исятда чна ийизвай ихтилат гьа и кардикай я. И мукьва чиниз профессор 

Кълинж Салегьни ата-най. Адани вичин теклифар ганай. Вичиз Асали Гъалибакай са хейлин цIийи 

делилар ава. Абурни ядигарханадиз гуда лагьа-най. 

— Валлагь, Салегь тахьанайтIа, чаз тIур сивихъни гьнк! ту-худатIа чир жедачир. Гьада чирна — 

баркалла! Гьамида хабар кьуна: 

— Ядигархана чукIур хъувуна, цIийи кьилелай эхциг хъу-вуртIа, квез гьик! аквазва? 

— Совхоздин директор вун яни, жува фагьум-фикир ая. Ядигархана гъаргъардал ала. Ам 

уьцIейтIа, эвелни-эвел вун беябур жеда. 

Беговаз мадни са вуч ятIани лугьуз кIан хьана. И арада адан кьилиз фикир атана хьи, ядигархана 

уьцIуьникай Гьамидаз лагьана кIандачир. Асалидин кГвалер уьцIуьн шак алачир кар тир. Нагагь абур 

уьцIена, са-кьве аялни къванерик акатайтГа, Гьамидан кьилел цIай къуриз жедай. Гьайиф — 

лагьана... 

Бегов хъфиз гьазур хьана. Гьамида им кьатIана. Ам къа-рагъна, Бегован мукьув атана. 

— Лазим кIвалах-затI авани? Заз куьн хъфиз аквазва. КГва-лиз ша ман... 

— Заз гишин туш... 

— Заз квехъ галаз чи рафтарвиликай рахаз кIанзавай. Кае-мае аламач, ша чна и ихтилат ийин. Ам 

фад-геж авуна кIанзава. 

— Ийида ман.— Бегов, дамах гвай кьил хкажна, спелриз тавазвал авуна, кьве дакIардин арада 

авай цлав дивандал ацукьна. Буржинар буш яз, ам фуруз хьиз аватна. 

— Кабинетда сагъ са диванни эцигиз жедачни?! — Бегов кГвачерик стул кутуна, пенжерда 

ацукьна.— За яб акалзава. Де лагь, ваз вуч лугьуз кIанзава. Жува чIехи авур бармак жуван вилера 

гьатдай адет я, Гьамид. 
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— Зун? Куьне чIехи авуна? Багъишламиша, им хьайи кар туш. Дуьз я, куьне зун кьабулна. 

Виридалайни усал совхоз тир, гьам зи хивез чуькьвена. Квез течиз туш. Ам за кьарадай акъуд-ли 

авуна. Ингье, исятда... 

ИкI лагьана, Гьамида гъил кабинетдин пипГез туькIуьрна, Яру кьве пайдах къалурна. 

— Ой, Гьамид, Гьамид. Вуна, пайдахар къачуна лагьана, дамахар ийизвани? Мад къахчудач, 

юлдаш. Абур ваз гун патал за трестдани, министерстводани кIамай кьван таб-гьилле авур-ди я. Ви 

мукьва яни, мирес яни, вуж я, гьадаз шад хьун патал. 

— Дуьз туш! Совхоздин кТвалахдин нетижайрик са таб-гьил-лени квач. 

—Ква, Гьамид. Ква... Хиве кьада: мад тадач. Икьван гагь-ди эхи авунайтIа, гила хъийидач. 

Беса! 

Ихтилатдин гур вахтунда вили шир янавай хунча тахтадин рак са тГимил кьван ахъа хьана. 

Хъиткьердай аскIан хьтин итимдин яру суфат малум хьана. Ам Гьамидазни, Бегазни акуна. 

— Ша, ша, Нямет, — лагьана, Бегова теклифна. Къабах хьиз, яргъи кьил алай чин яру итим 

кабинетдиз 

гьахьна. Бегов пенжердай юзанач. Ада гъил яргъи авуна, цлав 

гвай стул къйлурна. 

— Ацукь, Нянет. Гьик! хьана? Хийир-хабар? Нямета уьлгуьчдал тунвай кьил и патахъ, а патахъ 

эл-къуьрна. 

— Бег стха, кьве варзни алатнава,— ада вилер Гьамидал туьш авуна.— Гьеле... 

Бегов Гьамидаз килигна. 

— Чун кацни кьиф къугъваз гьикьван жеда, Гьамид? 

— Нямет, вун хъвач... 

— Вучиз хъфида кьван? Акъвазрай. 

— Заз ам алаз рахаз кIанзавач. 

— Алачизни рахун герек туш. За ваз кагъаздал кхьена, кIумлни гьалчна, буйругъ ракъурнава. 

Буйругъ кьилиз акъуд — куьтягь хьана фена. 

— Жедач. Завай жедач. 

— Себеб лагьайтГа? 

— Нямет гараждин крарикай хабар авай кас туш. Заз кIва-лахдик квачир кьве инженер ава. За 

квез гьабурукай сада гараждин зеведишвиле тайинун патал кагъаз ракъурна. Пешекар туна... 

Бегова рахун кьатIна: 

— Нямет, вун пака сятдин иридаз кIвалахал хьухь. Гараж алай чка ваз чида хьи. 

Гьакъисагъвилелди кIвалаха... Гьамида трестдин идарачидин гаф атIана: 
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— Са гараждани Нямета кIвалахдач. 

— Нямет, алад! Аллагьдиз шукур аватIани, алад. Нямет, япарни кваз мадни гзаф яру хьана, 

ракIарив фена. Ам садлагьана кьулухъ элкъвена. 

— Килиг, Гьамид, гаражда за кIвалах ийида хьи, ийида. Нун кIантIа, пад хьухь, кIа'нтIа... 

Гафун кьатIни туна, Нянет къецел экъечIна. 

Гьамидаз маса чара амукьнач. Ам гьужумдиз фена. Са-кьве сефер чIарар кьери-цIару жезвай 

кьилелай гъил элкъуърна, ам вичин столдихъ ацукьна. Дахилда кагъазрик къекъвена, абуру-кай 

гъилин капаш кьван авай са чар хкудна. 

— Им, юлдш Бегов, къанунсуз яз совхоздиз ракъурзавай ирид лагьай кас я. Ирид! Чебни пуд 

йисан вахтунда. Бухгалтер снд. Агроном — кьвед. Кьве амбарчи. Мадни... Бухгалтер ду-стагъда 

ацукьайди я. Агроном къунши совхоздай чукурайди я. Кьве амбарчини, квез хъел къвемир, 

чалхунчияр я... 

— Ваз идал вуч лугьуз кIанзава? — Беговаз рикIивайни хъел итана. Акьван атана хьи, ам 

пенжердай эвичIна, столдин къва-лав мукьва хьана.— Гьамид, ваз зун вуж ятIа чидани? 

— Чида, гьелбетда, чида... Куьне зал илитIзавай ксарай чир кьпнвачни бес! 

— За ваз ийидайди ийида! — икI лагьана. Бегов экъечIна х-ьфена. 

Гьамид хиялрик акатна. Зурзазвай ченедик кьве гъил куту-ип, ада яргъалди фагьум-фикир авуна. 

Ам залан гьадисада гьат-иавай. Жемятди лугьудайвал, «киш» талгьайтIа, къуьл куьтягь жезвай, 

лагьайтIа — ничхирар катзавай. Трестди ракъурай бух-гплтер гъил чиркин кас тир. Ада чинеба, ампа 

кицIи кьван, совхоз незвай. Амма са жуьредани ам кьаз жезвачир. Агроном, лпгьайтIа, кьве 

амбарчини галаз адан шерикар тир... 

Дагъдин хуьрел йиф ацукьна. Кабинет мичIи хьана. Чапла I-ьилив гвай телефонди куьруь-куьруь 

кьве зенг авуна. Са ара-дилай абур мад тикрар хъхьана. 

— Вуж я? Вуч я? А-а, Селвана, вун яни?.. 

— Вун кIвализ хквезвайди тушни? 

— Хкведа, свае. Исятда... 

— Мукьвара чи кIвалерин виликай ви чIехиди машиндаваз хъфенай. Ваз акурди яни? 

— Акуна, свае. Зун исятда хкведа... 

Совхоздин идарадай экъечIна, Асали Гъалибан гуьмбетдин иптавай фидайла, Гьамида вичи 

вичик фикир авуна: «Яраб ин-к'I'илабчидиз четин тиртIа, тахьайтIа исятда заз?! Гьелбетда, 

инкъилабчидиз! Ада гьич тахьайтIа, пачагьдин девирда чинеба кIвалахиа». Вичиз малум тирвал, 

Асали гъеле цIувад йиса авай исаван яз Кьелен шегьердиз акъатна. Ина адакай къара фяле 

"•                                                                     83 



/ 

хьана. Ам хьтин фялеяр гзаф авай. Амма а бурун арада Гъалиб виридалай виждан кIеви инсан 

хьанай. Ада зегьметчийрин гьал-агьвал рикIин сидкьидай кьабулдай. Вад сефер ам жасусрин гъиле 

гьатна, пудра дустагъ авуна, кьведра суьргуьндиз чукур-на. Эсер хьанач хьи, хьанач. Гьар сефер 

Кьелен шегьердиз хтан-мазди, ам мад инкъилабдин кIвалахал машгъул жедай. И кар-дик кваз адаз 

гьич паб-аялни акуначир. 

Халкьдин инкъилаб кьиле тухвай йикъара адан душманри шегьердин са магьледал гьужум 

авуна... Чапхунчияр, инкъилабдин аскеррин парталар алукIна, кьилел яру пайдахар кьуна, гъиле 

гапурар аваз, йифиз жемятрин кIвалер-къара къекъвена. Сифтедай абуру са хейлин итимар телеф 

авуна, жегьил дишегь- . лийрал писликвилер гъана. Идални бес тахьана, дустагъхана-дал гьужумна, 

инани, дуст-душман, тахсирди, тахсир квачирди талгьана, са шумуд кас гапуррал кукIварна. 

РикТера къурху гьатай инсанар мичIи йифиз къваларив гвай тамариз катна. Пакад юкъуз 

шегьердин майдандал цIуд агъзур кьван махлукь кIватI хьана. Сад садал эцигнавай челегрин винел 

акьахна, душманри сифте яз туькIуьрзавай зегьметчийрин, гьу-куматдин аксина къайи рахунар 

авуна. Хъел кутунвай жемят-ди, дуетни душман течиз, гьарай-вургьай къачуна. И кардикай хабар 

хьайи Асали Гъалиб тадиз касни галачиз майдандал фена. Вилик квай инсанар инихъ-анихъ 

къакъудиз, ам челегар сад садан винел эцигнавай чкадихъ уьтмиш хьана. Челегрин вини кьилел 

акъвазна, халкьдин гьукуматдиз лянетар ракъурза-вай футфачидин шалвардин кек чТугуна, Гъалиба 

адаз гъуд юзурна. КIватI хьанвайбуруз Гъалиб чир хьана. Абур сифтедай инихъ-анихъ къекъечТна. 

Ахпа абуруз ам гьа и чкадал кIур га-на кукIвариз кIан хьана. Амма абурун хурукай хкатна. Гъалиб 

челегрин винел акъатна. 

— Эй, юлдашар зегьметчияр! Куьн буьркьуьзвани? Сенфиз шегьерда чапхунар авур ксарикай 

садни цIийи гьукуматдин те-рефдар тушир. Абур чи ажугълу душманар тир. Йифиз дустагъ-

ханада инсанар телеф авурбурни гьабур я. Яру пайдахар хкаж-на, чи аскеррин парталар алукГна, 

абуруз цIийи гьукумат халкьдин виляй вегьиз кIа'нзава. Эй, зегьметчияр! Куьн вуч футфачий-

вачни? Куьн буьркьуь хьанвани? Айих хьухь! 

Гьа и арада лап мукьувай тапанчи ягъай ван акъатна. Гъалиб тадиз кьулухъ элкъвена. Буш 

хьайи кГвачеривай жендек хуьз хьанач. Ам челегрилай кьил агъадал къир цанвай чилел алукьна. 

Мад ва мад тапанчияр ягъай ванер акъатна. Жемятдик еке къалабулух акатна. Ам гьарнихъ 

чкIиз катна. 

АцГай вацран нек хьтин ишигъди кьунвай куьчедай кIвализ 
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хивезвай Гьамидан вилерикай Гъалиб душманри ягъай агьва-'штар карагзавай. Гъалиб рикIеваз, ам 

кьулухъни элкъвена. Гъа-'|чб совхоздин идарадин виликай гуьмбетдилай элячIна, вичин гуьгъуьниз 

къвезвай хьиз ада гьисс авуна. Куьчедин яргъал иьиляй къвезвайди бес Гъалиб тушни? Адан къаралту 

аквазва »хир! РикI дарих яз Гьамида фикир авуна: Гъалибаз яракьар гнай душманрихъай кичIе 

хьаначир. Кьуд пад цIийи гьукуматдиз акси башибузукьар кIватI хьанвай майдандал ам садани 

гакъурначир. Вич фенай. Вичин гуьгьуьлдалди. Адаз вич яна |.ьиникь мумкин тирди чидачирни?! 

Гьелбетда, чидай. Амма .исъвазначир. Фенай. Душманрин юкьваз гьахьнай. 

Бес вичивай Бегован аксина вучиз экъечIиз жезвач?! Чир-иилер авачни? РикIе виждан авачни?! 

— Э-эй, вуч лагьана экъечIда кьван! — вичизни хабар ава- 

•III3 Гьамид, ван хкажна, вич вичив рахаз башламишна. Са гъве- 

•||и бередилай келледиз «кьван... кьван...» ван атана. Гьамид 'тих хьана. Амма къенез хъфей ванцелди 

ада вичи вичик рахун |;|вамарна. Вуч лугьуда кьван! Бегова вичел ирид-муьжуьд къул-'|угъчи 

илитIнава? Абур дустагърай хтайбур я? Маса совхозрай 

•исурайбур я? ЯтIа, я ман. Белки Беговални гьида-гъада, ада ви-чгл хьиз, татугай инсанар илитIзава 

жеди! Инсанар тушни? (;ид,бур мукьва-кьилияр я, муькуьбур—танишар-билишар! 

Вичин утагърин вилик хтана, рак ахъайдай вахтунда Гьамида фикир дегишарна. Бегова вичин 

кьилелай къуллугърал тайин ннунвай ксар чиркинбур я эхир! Дуьз лагьайтIа, садни чуьнуьх-чппхун 

ийидай вахтунда вичи кьунвачир. Амма рикIи лугьуз-ний: Гьамид мукъаят хьухь, абуру ви кIвал 

чIурда. 

Кьвед лагьай мертебадиз тик гурарай виниз экъечIайла, Гьамидан рикIик шадвал акатна. Ювалера 

электрик экв авай. 

— Вун вуч геж хьана, гъуьл? — Ихьтин гафар лугьуз Гьами-дан хуруда кьуьнтерал кьван гъилер, 

метIерал кьван кТвачер к'|,ецIил лацу якIарин дишегьли гьатна. Ахпа ам гъилер гъуь-чуьн 

гардандихъ акална, адакай куьрс хьана. Итимди адан шу-мал далудихъ вичин гъилер акална, кIуфуз 

темен гана. 

— Мадни це тIун,— тавакъу авуна папа, вичин пIузарар и тим дин сивив мукьва ийиз. 

Итимди мад адан зегьемвал квай пIузарриз теменар гана, им къужахда кьуна, виниз чТугуна. 

Дишегьлидал къацу чIурал псневшаяр чкIанвай читин булушка алаз, амма адан этег лап \ка.ж хьана. 

МетIерилай виневай яцIу якIари чеб къалурна. Ашкъидиз атай Гьамида паб гъилерал къачуна, ам 

фарфалаг хьиз вичихъ элкъуьрна. 

— О^о-й! Зун аватда гьа?! — лугьуз папа гъуьлуьн гардан жезмай кьван чуькьвена. 

— За вун авуддани мегер, зи чан! — лагьана гъуьлуь, паб 
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агъуз хъувуна. Папан 

гьалтна. 

— Де ша, фу нен. Зазни гишинзава! 

— Эвелни-эвел.., 

— Зун кIанзава тахьуй? 

— Вун тахьака, бес вуж жеда? 

— Сифтедай фу-xanla... 

— Сифтедай вун, ахпа абур... 

— Вун акьван къаних яни? Заз вун ихьтин итим тирди чи-дачир... 

— Гила чир хьанвани? 

— Де ша-ди, за ваз фу-къафун гун. 

Гъуьлни паб сад садакай чара хьана. Чина женнетдин ранг,, жендекдани еке гьиссер авай 

дишегьли фан-къан кГвализ фидай рекье Гьамида адан жендекдилай вил аладарна. Вич бахтлу кас я, 

лугьузвай касди вичи вичиз. Къанни цIуд йис жедалди эвленмиш хьаначир. Къе жеда, пака жеда 

лугьуз яргъал фе-най. Дад алай са рушни вичел дуыпуыц тахьуникай кичI квай.. Амма вич 

гуьзетзавайди хьиз, Селвана субай амай. Руш Сара-къай тир. Абур сад-вад йисан вилик зулун сифте 

юкъуз сад са-даз акунай. Къанни кьуд йисан яшдиз акъатнавай Селвана, дар-манханайрин 

пешекаррин институт куьтягьна, гъвечIи Рагълах щегьерда кIвалахал тайин хьанвай. Дарманхана 

майдандин эр-чIи къерехда, кьве чинар тарцин къвалав гвай. Са вучтян дарч ман ятIани кIанз, рак 

ахъайна, къенез гьахьай Гьамидаз ам акунай, акунмаздини гьейран хьанай. Дишегьли лугьуз тежедай 

хьтин сериштада авай. Нерин къаншарда тух чIулав чIарар кьве патаз пайна, ада кьечIем авунвай. 

Чубарукдин лувар хьтин ра цIамар кьвед кьве патахъ катнавай. Вилер. О-о, вилерни жеда кьван! 

Абурун суьрет чIу.гвадай кас гьеле дуьньядал атанвачир. Суьретчидивайни ихьтин вилер бажагьат 

къалуриз жедай. Абур дагъдин хъипи цуькверин дуьдгъвер хьиз аквадай. Чебни аш-къидин, 

михьивилин, лайихлувилин гьиссерив ацIанвай. Гьамщ рушан вилерал акьван ашукь хьанай хьи, 

адавай дишегьлидш маса чкайриз килигдай жуькэт мад хьаначир. Селванади виде! агъузна, ам 

шуьшедин кIаник квай дарманриз килигна.        • 

— Ваз кIани-такIан? — жузуна Селванади ам вичиз икьвая| гьевесдал килигиз акурла. 

— А-а, заз дарман кIанзавай. Исятда. РикТелай алатна. 

— Вуч тIазватIа лагь, дарман за жагъурда. Гьамида вичин дерт лугьудай чкадал суал гана: 

— Вун вуж я? Заз акурди туш эхир...                     . 

— Зун цIийи зеведиш. Къе сифте югъ я кТвалахиз. Вунни) дарманханадиз атай сад лагьай кас... 
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—АкI ятIа, ваз цIийи къуллугъ мубаракрай! Савкьват зи 'питай. 

— Ваъ, ваъ,— Селванадин лацу чиниз яр яна, хъипи вилера утанмишвилин рангар къугъвана. 

Адет яз, инсанри лугьуда хьи, бес кьадар-кьисметар авай ;|птI туш. И мисалди ам авайди тестикь 

ийизва. Къанни цIуд ичсуз Гьамид, къанни кьуд йисуз Селвана дуьньядал яшамиш ^(.ана. И яргъи 

уьмуьрда абуруз садакай садаз гьич хабарни; 

шачир. Я итим эвленмиш хьаначир, я дишегьли гъуьлуьз фена-чир. Бес абурун яшайишда чеб 

бегенмиш ва члиз бегенмиш ксар дуьшуьш хьаначирни? Гьелбетда, хьанай, амма садни кьисмет-дай 

атаначир. Анжах гила атана. Гьамида, хуьруьн майишатдин институт куьтягьна, агрономвилин пеше 

кьуна. 

Ада сифте пуд йисуз яргъал, гзаф мекьи чкайра кГвалахна. Ахпа ам Рагълах патаз хтана. Инани 

са кьве йисуз «Klaxap ичер» совхозда кТвалахна. Эхирни, амледин гадади Беговаз ам «Шафран» 

совхоздин директорвиле кьабулун теклиф авуна. Гьахъ рахана кIанда, Бегова терс амалар авунач. 

Адан амлед хва вичиз герек кас я лагьана, Гьамид директордин тахтуниз чТугуна. Сифте кьилерай 

пашманни хьанач. Гьамида гьеле сифте йисуз совхоздин майишат иердиз тешкил авуна, емишрин бе-

гьерар артух хьана. 

Селванадин уьмуьдин чарх маса патахъ элкъвез.вайди тир. Лдаз Рагълах вилаятдиз хквез 

кIанзавай. Ина адан Седеф ди-де, гъвечIи кьве вах авай. Амма Кьелен гьуьлуьн къерехдив гвай 

ветегайрин мукьув дарманхана гваз, Селвана аниз тайин ввунвай. Чар-кагъазни къачунвай, вичини 

разивал ганвай. Сад пвай — кIаниди, сад авай — жедайди. Гьи арада вичихъ галаз институт 

куьтягьай маса руш гьа ветегайрин къвалав гвай за-воддин инженердиз гъуьлуьз фенваз, ам гъуьл 

авай чкадиз рах-курун лазим хьанай. Селвана икI хьана, вичин мураддихъ агакь-на. Ам вичин 

ватандиз хтана. Нагагь вичихъ галаз кIелай руш гъуьлуьз феначиртIа, адан гъуьлни заводда 

авачиртIа, Селвана, гьелбетда, вичин ватандиз акъат хъийидачир. Адаз Гьамидни иквадачир. 

Эхирни, вич адаз, амни вичиз кьисмет жедачир. 

... Фу-къафун тIуьна, Гьамида, вичиз адет хьанвайвал, вилик квай къаб-къажах кIватI хъувуна. 

— Элгьем, ЦIийи свае. Иштагьлу тIуьн хьана. Вун сагърай! 

— Чаз ризкьияр мадни гзаф хьурай! — жаваб гана папа. Гевил шад яз, Селвана, гъуьлуьн патав 

атана, адан метIерал пцукьна. 

— Ваз вуч аватIа, чидани, гъуьл? 

— Лагь, чир жечни... 
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— За кьатIайвал, кIвале тIеамлу хуьрек хьайи чIавуз вуна заз «Щийи свае» лугьуда. 
— Ваз бегенмиш тушни? — Гьамида эрчIи гъил папан гар-дандихъ вегьена, адан кьил вичин 

хъуькъвев мукьва авуна. Итимди папан япун чанахъдик пIузар хкIурна. 
— Заз вуна «Щийи свае» гьамиша лагьана кIанда. Селванади хъуьтуьл гъил итимдин ченедал, 

хъуькъверал эл-къуьрна, адан сивиз темен гана. 
— Лугьуда ман, Щийи свае. Вун заз гьамиша цIийи я... 
— Акъваз, акъваз! — Селванади вичин кьил адан чинивай чара авуна, нерин тарсуна биришар 

гьатдай  кьван фикир кIватIна. 
— А-а-а... Белки ваз Куьгьне свасни авай жеди?! 
— Заз? 

— Ваз тахьана, заз яни? 

— Вун, Щийи свае, зи сифтедини я, эхиримжидини. 

— Белки ваз зи халис тIвар бегенмиш туш! 

— Селвана...—Гьамида и тIвар гьижайриз пайна тикрарна: 

— Сел-ва-на. Первана... Маса дишегьлидал алаз гьеле дуьшуыы хьайи тIвар туш. Лап хъсан тIвар я: 

Сел-ва-на. Селди ван авуна. ИкI лагьай чIал яни? 

Гъуьлни свае сад садал машгъул тир гьа и вахтунда къецел патан рак гатай ван атана: «Пахъ», 

«пахъ», «пахъ». 

Селвана гъуьлуьн метIерилай къарагъна.                  ; 

— Рьуьлуьхъ галаз чан-рик! ийизни тадач. Тадиз атанва..! Женнетдин ранг авай чиник цуру 

лишанар кваз Селван? цIун кIвализ хъфена. Гьамид дегьлиздиз экъечIна, экв куькIуьр| на, гурарай 

агъуз эвичIна. Чефте ахъайдалди ада жузуна:   | 

— Вуж я?                                            I Жаваб гайи кас хьанач. ИкI ятIани, ада рак ахъайна. Кьи^ 

къецел акъудна, куьчедин и патаз, а патаз килигна, мукьвари^ касни гвачир. Цавай вацра серинвал 

квай ишигъ гузвай. 

Гурарай винел экъечIдайла, Гьамидаз вичиз килигиз акI вазнавай паб акуна. 

— Касни авач,— лагьана Гьамида. 

— За Яру Нямет ятIа, лагьанай. 

— Ваз гьинай чида?                                   I 

— Атанвай. Вун идарада амаз атанвай... Ша хъша, за лугьуда. 

Гьамидаз тажуб хьанач. Адаз анжах и хабарди пис эсер авуна. Нагагь папа «хъша» лагьаиа 

кIвализ хтайла, Селвана вичин метIерал ацукьна, вичихъ галаз чан-рик! тавунайтIа, идарада Беговахъ 

галаз хьайи къайи рахунар рикIелай алатдачир. Абу-рун тагьсирдик кваз рикI дарих яз амукьдачир. 

Гьамида фикир авуна хьи, Селвана амалар чидай кесерлу инсан я. Вич идара- 
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дай хтанмазди, ам хуруда гьатун, гардандикай вич куьрсарун, инци хьиз кинар авун, вичин метIерал 

ацукьун дуьшуьшдин кяр тушир. Абурухъ чпин мана-метлеб авай. Гьамид анжах ги-.|ЦI гъавурда 

гьатна. Адаз чир хьанай хьи, Яру Нямета Селвана-диз вичинни Бегован арада хьайи къалмакъалдикай 

ихтилат пвунва. Папаз гъуьлуьн рикI аладриз кIанзава. Гьа икI хьунни и пуна эхир, бубад хва. Паб 

туш, къизил я... 

— Гъуьл, иниз ша,— Селванади Гьамидан гъил кьуна, ам чилел экIянавай, ачух рангарин еке 

гамунал ацукьарна. Вични «дан патав, далу нехишар квай кагъазар алкIурнавй цлаз яна, идан патавай 

ацукьна. Селванади гъуьлуьв къизилгуьлдин ири itybKBep алай ястух вугана. 

— Вун ястухдихъ агалта, за ихтилат ийида. За ваз телефон-дпй зенг ийидалди са сят кьван амаз, 

Яру Нямет атанай. За вун идарада ава лагьана. «Чида,— жаваб гана ада,— заз Гьамид и куна». Ахпа 

лагьана: «Заз вахъ галаз ийидай са рахун ава». Ам захъ галаз тавдин кIвализ атана. Сифтедай адаз чи 

хъел гааф авай., «За Гьамидан дуван аквада. Ада фикир тавурай, || кар за 'буш кьада. Гараждиз зун 

къведа хьи, къведа. Гьавая Гьамида вичин кьил беладик кутун тавурай». «Я стха,— лагьа-нп за,— зун 

итимдин крарик къаришмиш мийир». «За вилика-маз хабар гузва; зи рекьел акъваз тавурай». Ахпа 

Яру Нямет лупIна кисна. ИкI пуд-кьуд декьикьа хьана. «Са такъуб яд це ваз»,—тIалабна ада. Зани 

гичиндай дана, Ятьед булахдин яд гана. Ада хъурт-хъурт ийиз хъвана. Хъвадайлани туьтуьн хат 

ийрбдиз виниз-агъуз фидай. 

И арада мад кIаникай рак гатай ванер атана. Хъел кваз хьиз Гьамид кIвачел къарагъна. 

— Акъваз,Гьамид. Зун фида. Яру Нянет ятIа, вун гьеле хтан-нач лугьуда. 

— Нагагь ви къвалав атанвайтIа, адан вилер зал алай жеди. 

— КIантIа хьурай. За ада лагьай кьван гафар ваз ихтилат ийин. 

Юаникай мад рак гатай ванер атана. Виликан сефердилай тафаватлу яз и сефер рак уьтквемдиз 

гатазвай: «Къап», «къап», «къап». 

— Зун эвичIда. 

— Герек туш, свае. — Заз яб це. 

Селвана, чапла гъил мегьежрал эцигна, гурарай агъуз ;>вичIна. 

— Гьамид кIвале авани? За ваз зун хкведа лагьанай.— Ня-метаз ракIарай дегьлиздиз гьахьиз кIан 

хьана. Адан вилера «жугъдин цIерекIвар къугъвазвай. ЯцIу пIузарар алай сивин 
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къерехдив цуыЛуьндин хъипи хьанвай каф гвай. Сивихъайни къенер винел акъуддай ни къвезвай. 
— Дуьз я, Гьамид хтанва, Нямет дай. Амма исятда куьн гуьруыымиш хьун герек туш. Амни перт хьанва, 

вунни гьа гьал-да ава. За адаз куьне заз лагьай гафар гьеле хъланвач. Са кас атанвай. Вахт хьанач. Вун пака 
хъша. Няниз. Гьа и вахтунда. Заз чиз, куьн меслят жеда. 

— Килигда ман, бубад руш! Са югъ фад, са югъ геж! Жу-ван итимдиз, жуван мердимазардиз лагь: ам 
тахьуй, валлагь, аллагь хьуй, гараж за къачуда хьи, къачуда. Трестдин буйругъ зав гва. Ам гьеле пуч акъуднавай 
кас авач. Я женни ийидач!.. 

Яру Нямет ван кваз, рахаз-рахаз хъфена. 
Тавхана кГвализ хтана, мад яру-цIару гамунал динж хъхьа-на. Селванади рикIик къалабулух кваз лагьана: 
— Чан гъуьл, Гьамид, зун ви къуллугъдин крарик къа-ришмиш жезвач. Яру Няметаз адаз кIанзавай чка гана 

алуд. Нагагь Бег, Султанбег и кардик къаришмиш ятIа, ада буйругъ ганватIа, абуру чпин къаст, заз чиз, зи рикIи 
икI лугьузва, абуру чпин къаст кьилиз акъудда... 

Гьамида жаваб ганач. Ам фикир кIватIна, хейлин вахтунда гьич вилери цIапI-цIапIни тийиз, гамун са 
чкадиз килигиз акъ-вазна. 

— Зав чуьнгуьр гице, Щийи свае. За ваз кьве мани лугьун... 
— Вуч? Ви рикIел манияр атанвани? 
— Зун и пата, вун а пата. Арадавай мензил вуч я? Чун сад садаз кIан хьайила...— хурал чуьнгуьр кьуна, адан 

симерай ту-пIар авадриз Гьамида вичиз авачир ванцел манидин гафар лагьана.— Ахпа гьик! тир, Щийи свае? 
— Залум бубад тагун вуч я! 
— Гьамида тикрар авуна: 
— Залум бубад тагун вуч я!.. Валлагь, свае, кьулухъ чIу-гуна жедач. Яру Нямет хаталу инсан я. Адакай заз 

са къад касди ихтилат авунва. Нагагь ам гараждиз ракъурайтIа, ада анай еке пад акъудда. Эхирни, за жаваб гун 
лазим жеда. Мад-ни килиг. Им трестди зи разивал авачиз совхоздал илитIзавай муьжуьд лагьай кас я. Садни 
къуллугъдин рекьяй пешекар туш. Сад дустагъдай хтанва. Сад маса совхоздай чукурнава. Садни... 

— За, чан зи гъуьл, вун гьахъ туш лугьузвача. Вун гьахъ я. Виш агъзур сефер гьахъ я. Амма вун тек я. Ви 
пад кьадай кас и дуьньядал алани? 

Гьамида зарафатдал вегьена: 
— А-а, Щийи свае. Вунани зи пад кьазвачни? 
— Гьелб«тда, ава. 
— Бес вуна садни авач лагьана эхир... 
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— За рикIивай лугьузва, вичи ягьанат ийизва... Залай гъей-ри, мад садни авач. Гьа ви кьве стха къачу... 
— Щийи свае, ваз минет хьуй: абурук хкуьрмир. Чун аял нахтарилай сад садав атай стхаяр хьанач. Мад за 

вучин!? 
— Вуини тахсирлу я. ДатIана еб чIугвадай зат! туш. Ахьтин <шин эхирни санлай кьат! жеда.. 
— Нагагь вакай совхоздин директор хьанайтIа, вуна ам гьи чкадал гъидайтIа! 

— Зун дарманханада амукьрай. Мад маса къуллугъар заз 
герек авач. 

— Эе, хьана. Яру Нямета ваз мад вуч лагьанай? 
— Эвелни^эвел, ваз за лагьайвал, ада еке къурхуяр гана. Га-раждин иеси вич тахьайтIа, вичи чи кIвалеризни 

цIай яда лагьана, гараждизни. Валлагь, ийида. Ам пис кас я. Ада вилер вкъисай вахтунда рикIяй пад акъатда. 
Вилер туш — кьилел чIулав гум алай ялавар я. 

— ЗатIни ада ийич. Вун сакит хьухь. Ваз секинсузвал хъсан 
туш гьа... 

Селванади чиник утанмишвилин хъен кваз вилер агъуз авуна. Ада ахпа уфт акьалдарна. Ам кисна, вилик 
квай гамунин кьве нехишдиз килигиз акъвазна. Нехишар нуькIерин суьре-тар тир. Сад яруди, муькуьдини 
руьхъведин рангунинди. Яруди рпкъин экуьн хъендик квай. Руьхъведин ранг алайди адан экуь-на гьатнавай. 

— Вун кисна хьи, Щийи свае. Я ваз лагьай пис гаф авани? Папа къацу чIура беневшаяр чкIанвай читдин 
булушка алай 

к'ьуьнер са тIимил кьван виниз хкажна. Ахпа ам вилер кIани- 
кай гъуьлуьз килигна. 

— Вуна заз «секинсуз жемир» лагьанай... 
— А-а. Лагьанай. Ви гьалда ваз секинсуз хьун пис я, свае. 
— Зи гьалда. Захъ дегиш са гьални авач... 
— Авач? — Гьамидан чиниз серин хъен яна. Ада вичелай пслу тушиз папан руфун алай чкадал вил вегьена. 
— Зани затI-матI аватIа лугьузвай. Ягъалмиш хьана. Авач, Гьамид. Ваз такIан хьанани?! Гьелбетда, хьана. 

Гьахъни я. Ваз «квазвачни. СакIани жезвач. 
— Де хьна, Щийи свае. Хажалатар мийир. Кьисмет хьайи-|| а, жечни! 
— Чи яшда авай инсанрихъ кьвед-пуд аялар ава! Селванадин гевил лап цуру хьана. Адан хъипи рангунин 

пилера накъвари ulapulap гана. Туьтуьниз къагьар атана. Ди- 
шегьилидивай эхиз хьанач. Ам аял хьиз шехьна. 

— Селва, Селвана, я руш, я свае. Хьанач хьи. Гьамид папан патав мукьва хьана, зурз квай къуьнер кьу-iiii, 
ам къужахламишна. Селвана гъуьлуьн хурув игис хьана. 

9I 



Гьамида адан хъуькъвериз, нерин кIвенкIвез, ахпа сивиз куьруь-куьруь теменар гана. 

— Заз аялар тахьайтIа, вун захъ галаз чара хъжедани? 

— Лап лагьана гьа! Ваз аялар тахьунин себеб вуч я?! Тади къачумир. Аяларни жеда, хтуларни 

жеда, Щийи свае. Зунни вун авазва хьи, кьуьзуь хьайила, гагь са хтулдин, гагь маса хтулдин балаярни 

чна бай-бай ийида. 

— Заз теселли гун патал ийизвай гафар я. Исятда. Ахпа, низ чида кьван, ахпа вуна вун гьик! 

тухудатIа. 

— Эвелни-эвел, Щийи свае, жува жув секин твах. Аялар тахьайтIа, жедач ман! 

— Бес ваз варис кIандачни? 

— Сад ава кТаниди, сад ава — кьисметдай къведайди. Вуна рикI сефил кьамир. За умудзава: ваз 

жедач-жедач, ахпа са ру-фунлай кьвед, гьатта пуд сад лагьана хада. Дегь замандин баде-ди кIуьд аял 

са руфунлай ханачирни! 

— АкI анжах махара жеда... 

— Заз чиз, ви дидедизни, гъуьлуьз фейи сифте вад йисуз аялар хьаначир... 

Селвана гъуьлуьвай къекъечIна. Паб адан чинихъ элкъвена, адаз дикъетдив килигна. Гъуьлуьз ам 

вичиз фагьум кваз ки-лигзавайди акуна. 

—— Вун вуч заз килигзава? 

— Заз аялар тежезвайди вуна дерт хьиз эхи ийизва. Зи ди-дедин гьаларни чирнава. 

— Махсус яз авурди туш. ГъвечIи стхади садра рикIел хкай-ди я. Куьрелди, свае, вун 

рахкурзавай касни авач. Гьелбетда, аялрихъ зи вил гала. Галач лагьайтIа, таб авун жеда, Амма 

хьайитIани, тахьайтIани, вун заз багьа я. 

— Исятда лугьузвай гафар я. 

— Идалай кьулухъни лугьуда. 

— Килигда ман... 

Гьамида мад папан къуьнерал гъилер вегьена, ам къужахда кьуна. Итимдиз вичин свае 

рикIивайни гзаф кIандай. Ам вичел дуьшуьш жедалди Гьамидаз муьгьуьббат, ашкъи вуч ятIа чи-

дачир. Ктабрай кIелнай, Фаргьадазни Шириназ, Эслидизни Ке-ремаз чеб чпел ашукь хьунин 

риваятарни адаз малум тир. Амма им чарадан бахт тир, вичинди тушир. Чарадан сивиз ширин хьайи 

вахтунда вичин сивиз ширин жезвачир. Амма гьа дарман-ханада Селванадик сифте яз вил 

хкIунмазни, Гьамидан рикIиз са чими хьанай. Адан рикIе вичелай аслу тушиз цIийи гьиссер гьатнай. 

И гьиссери Гьамидак датIана чан кутазвай. Налугьуди абур къажгъандик кутунвай цIай я. 

Садра Гьамида фикир анунай: нагагь вич Селванадал дуьшуьш тахьанайтIа, яраб вичиз 

муьгьуьббатдикай пай жедай- 
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, тIа?! Тахьун мумкин тир. Ам сифте вичиз акур вахтунда вичин к-ьанни цIуд йисар хьанвай. Ам 

муьгьуьббат ачух жедай ваъ, и м яваш-яваш агъадал къведай вахт тир. Муьгьуьббат цуьк хьтин затI 

тушни бес! Гьикьван ам гуьрчег ятIани, ада иер ниэр чукIурдатIани, гьар са шейини цуьк акъуддай 

вахт куьруьди жеда. Цуьк акъудун — им набататдин, гьар чан алай затIудин мурад-метлеб туш. Адан 

мурад-метлеб магьсул, бетьер битмиша-[)ун я. Цуьк акъуд тавунмаз, гьелбетда, ада магьсул гъидач. 

Амма цуьк акъуднаваз жедай вахтунилай магьсул гьасил ийиз-ш>й вахт гзаф жеда. 

Пакамахъ куьчедиз экъечIайла, Гьамид и патаз, а патаз ки-шгна. Адаз акI авай хьи, гуя Яру 

Нямета вич вилив хуьзва. I>'уьчедик гьеле кас-мас квачир. Гьинлай-гьанлай кIвалерин да-| I!Iррай 

шезвай аялрин, хъуьрезвай вая ван кваз сада садаз жсрзавай сесер къвезвай. Пакаман ярар янвай 

вили цав, чуьх-|к'ивай чин хьиз, экв акатна михьи тир. Щийи йикъа цIийи иикъиайриз майдан 

ачухзавай. 

Гьамид гъалат! хьанач. 

— Гъуьл, я гъуьл! — Селванади каьилихъ галай балхунди-лай итимдал сес эляна. 

Гьамида, кьулухъ элкъвена, кьил хкажна. Папан къуьнери-лвй аватна къерехдилай куьрс 

хьанвай чIулав яргъи кифер вкурла, ам рикIик шадвал кваз хъуьрена. 

— Гъуьл, акъваз садра. Исятда хтай газетрик са кагъаз ква. 

— Нинди я? 

— Конвертдал тIвар алач. 

— Вегь ман. КIантIа, ачуха. 

— Ви тIварцIел атанва... — Де вегьди. 

Селванади балхундилай вегьей кагъаз Гьамида куьчедал кIелнач. Ада сабур авуна. Идарадиз 

атайла, ина гьеле касни нвачир. Дивандал ацукьна, ада конверт ачухна. 

«Юлдаш Гьамид! И кагъаз кхьизвайди зун я, Куъдрат. Зун игятда духтурханада ава. Ваз чизва 

\хьи, рикI тIазва. Духтурри s.iTa авач лугьузва. Амма жуваз аквазва: гьалар хъсан туш. Ппферани 

пис ахварар аквазва. Аквар гьаларай, ажалди эвер-'ша. Эй, вуна багъишламиша. За жуван азардикай 

кхьизвай-||| туш. Зи кагъаздин мана-метлеб масад я. Зал кьил чIугваз II •ш миресри лагьана хьи, вал 

трестди Яру Нямет илитIзава. \ члагьдин хатур аватIани, ам мукьварив агудиз тахьуй. Мерди-
I
" Iзар 

кас я. Мигьия авай амбарханадин зеведишни, совхоздин бухгалтерии, гъилерал ругуд-ругуд тупIар 

алай шофер вуч я, •г! вар бейнидай акъатнава, абур вири сад я. Гараждин зеведиш ни, заз са шу 

мудра абуру шандакьар ийиз акунай. Машин-машин ичер йифера амбарханадай акъудиз тухузвай. 

Угърийриз 
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•исятда гараждин зеведишни чпикай хьана кГанзава. Килиг, иукъаят хьухь. Яру Няметав гараж 

вугайтТа, совхоздин са пай квахьда...» 

Гьамидаз вичел лап къайи яд иличай хьиз хьана. ТупIарин кIвенкIвера аяз гьатна. Ада гъил 

гъиле кьуна, тупIар кIватIна. Кьве гъиливни иви катай хъуькъвер кьуна, абур тIушунна. 

Гараждин виликан зеведишдин кагъаз зурба шагьадатнама тир. Ада Гьамид вичин къастунал 

мадни мягькем авуна. Амма тьа са вахтунда адан гъиле угърийриз «куьн угърияр я» лугьу-дай 

делилар гьеле садни авачир. Угъри угъривал ийизвай чка-дал кьурла, адаз «вун угъри я» лугьуз 

жедай. Гьеле садни кьун-вач эхир! Ваз кIамай кьван гиманар гъваш — делилар гьинва? Абур гъиле 

гьатдалди ра-хунрикай хийир авач. Фитне язни кьа-булда, вак тахсирни кутада. 

Гьамид, идарадай экъечIна, къвалав гвай багълариз рекье гьатна. Гатун сифте кьилер тир. 

Дагъдин чкаяр хьуниз килиг-на, рагъ цавуз катзавайтIани, ада гьеле зегьем гузвачир. Гьава-дик къайи 

михьивал квай. Шинийрин тарарин пешерин арайрай яру емишар малум жезвай. Пешер чеб, 

лагьайтIа, тух къацу тир. Векьерив, цуькверивни дамах гвай. Багълара чIижериз азгар вахт тир. 

Чиляй битмиш хьайи хъач хьиз, Яру Нямет атана вилик акъ-вазна. 

— Ювалихъ фейила, вун идарадиз... 

— Нямет,— Гьамида адан гафун кьат! атIана.— Къуллугъ-дин крар патал кIвализ хьайитГани 

къвемир. Зи паб динж тур. 

— Кыведач. Тада! Ваз акI ава хьи, ви кIвалихъни ви папахъ зи вил гала. Галайди туш. Трестдин 

буйругъ кьилиз акъуд. Зун, валлагь, вуна эвер тавунмаз идарадизни къвеч. 

— Маса хесетар ваз авачтIани, гьаясуз вун кIамай кьван я. Я кIвал къени хьайи кас, ваз за садра 

лагьана, кьведра лагьа-на, мад сефер лугьузва: вун за гараждин зеведиш яз кьабулдач. Гъавурда 

гьатнани? 

— Ваъ,— къерехар чиркин тIес кьецIил кьилелай хутIунна, Нямета адал чиниз акъатай гьекь 

михьна. Яру хъуькъвер мадни яру хьана. Лутувилин гьиссерив ацIанвай вилер вилик экъис-на.— Ваъ, 

Гьамид! Дидедиз хана рекьидалди галур къакъанай акъуд тийидайди дагъви туш. Гапур ишлемишун 

патал расна-вай алат я. Зи икьван яшар хьана, амма ам гьич садрани кар-дик кутаз хьанач. Гила нубат 

къвезва. 

— Вун виликан заманайра жедай къачагъ туш. Гилан зама-яадин кас я. Зун ягъалмиш туштIа, 

вуна техникум куьтягьнай. Иниз килигна, рахадайла са тIимил хьайитIани намус хуьх... 

— Вуна заз намусар чирзавани! Я-а, килиг ни заз акьулар 

84 



гу!гоатIа! Даш-баш тIалабдайла, ви намус гьинвай, юлдаш Гьамид? Дашбаш тIалабдайла? 

— Вуч даш-баш я? Ахварай аквазвани? 

— Ахварай вучиз жеда! Царавай вуна, къачуна, тIуьнвай пуд агъзур манат даш-баш тушни? Ам 

за ругуд аялдин сиви-х'ьай атIана, вав агакьарнавайди я. 

— Ваз ахварай аквазвани?! 

— Аа, пуд агъзурдахъ тIуб гелкъуьрдайла царавай акуна, 

•ул туьтуьнлай хъурт! авунмазди ахварай хьанвани?! |   — Нямет, фендигар рахамир! За вагай 

къачур затIни авач? Я заз чарадан девлет герекни авач. За къачузвай кьван мажиб низ бес жезва. 

— Куьрелди, я пул вахце, я къуллугъ це. 

— Пул за вавай къачунач, къуллугъни гудач. 

— Де килигда зун. Дуван такуртIа, зун Нямет туш! ИкI лагьана, Яру Нямет уьлгуьчдал тванвай 

кьилел тIес 

| пкъуьриз атайвал хъфена. Са кьадар мензилдиз алатайла, кьу- 

| чухъ элкъвена, ада Гьамидаз гъуд юзурна. 

|   Гьа и йикъалай гуьгъуьниз са вацра кьван хуьре авай дуван 

| Гьамиданни Няметанди хьана. ГъвечIи-чIехи эгьлийри абурун 

•rliiapap жакьвазвай. Садбуру Гьамид, муькуьбуру Нямет гьахъ «йизвай. Садбур Гьамида Няметавай 

даш-баш къачунихъ инан-миш тир, муькуьбуру и кар инкар ийизвай. Аламат жедай кIва-niix я: 

къвердавай инсанар Няметан терефдиз физвай. 

— Пуд агъзур манат тIимил яз акуна. Гьавиляй Гьамида Пнметаз кIвалах гузвач... 

— Къуллугъ еке жердавай иштагьарни еке жеда... 

— Дан^баш къачун тийиз хьайила, ам икьван зурбаз дулан-миш гьик! жезва? Адан кГвалериз 

килиг. Къелеяр я! 

— Ваъ, я стхаяр,— лагьана сада.— Гьамид ахьтин кас туш. Чаз ам аквазвачни? Адан бубани 

гьахьтин намуслу кас тушир-| ни! Гьавайда лагълагъ авун герек туш. 

— Бубадин месэла инал алач. Ам рагьметдиз фенва. Амма 

•ун рахамир. Инсан вацIун дегьне хьтин затI я. Адай кьил акъу-днз жедач. Зун неинки масадбурухъ, 

гьатта жувахъни инанмиш fylu... 

— Дугъриданни! — лагьанай мадни сада.— Итимдин кьве иилин арада нер вучиз эцигнава? 

Нивай лугьуз жеда? Жаваб це гIун. Заз якъин чида: вили вилел ихтибар ийизвач. Гьаниз ки-шгна 

абурун арада аллагьди цал хкажнава. Къуй садаз сад та-|>урай лугьузва!.. 

И вацра Гьамид инсанар алай чкадал атайла, абуру ихтилат и цъвазардай. Адаз вичизни ашкара 

хьанвай: вичикай рахазва. Ничивай суракь авур садаз» кьведаз, пудаз, къадаз ада лагьана: 

вичиз даш-баш гана лугьуз жемятри ийизвай рахунар Нямета 
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чукIурнавайбур я. Абур тапарар я! Фитнеярни я! Са даш-башни за къачурди туш. Жемятар! Хуьруьн 

эгьлияр! Квез завай вуч кIанзава? Яру Нямет угъри я! И кар себеб я.з ам за кIвалахални кьабулзавач. 

Я авунни ийидач. Вичиз гьикьван кIан хьайитIани лагълагъар авурай! 

Са няниз гъуьлин паб хелвет яз кIвале хьайила, Селванади кIуфук хъуьруьн кваз Гьамидаз 

лагьана: 

— Къала, гъуьл, а пуд агъзурдакай са агъзур зав гице, Гьамидан чинин рангар атIана. 

— Вунни фитнедихъ инанмиш хьанва тахьуй?! 

— Вучиз жедач кьван! Вирида лугьузва... 

Гъуьлуьн патав мукьва хьана, ацIай, кьуьнтерал кьван ачух гъилер гъуьлуьн гардандихъ 

вегьена, яргъи кифер далудал къугъваз, Селванади кьил адан хура туна. 

— Дуьз лагь, свае. Белки, вунани гиман ийизватIа? 

— Ваз айиб жеда хьи, зи чан. За вал гиманар вегьезвач. Ви вягьтедай ихьтин кар текъверди заз 

фадлай чида. За зарафат патал лагьайди я! 

— А, вазни зарафат ийидай вахт жагъана... 

— Пул заз кIан ийизва. Акжах види, ви гьалал пул. Ингье килиг, — икI лагьана, Селванади 

пенжек хутIунна, ам стулдин кьилел эцигна, гъуьлуьз тел къалурна. Ана кхьенвай: «Усур Сел-

ванадиз. Кьелен шегьердин дарманханадиз цIийи жуьредин дар-манар хтанва. Абур ишлемищдай 

къайдаяр чирун патал вацран •къанни ругуд лагьай юкъуз вун атана кIанзава. Меркезда са гьафтеда 

кьван хьун лазим я...» 

— Фидани,вучда? 

— Ви ихтияр я. 

—Валлагь, физ кагьул я. Вун динж тан тийизвайди аквазвач-ни! Къе Яру Нямет Рагълах 

шегьерда дарманханадиз атанвай. | Дарманар багьна тир. Мад ада кичIерар гузвай. 

— КицIер элуькьда — карван вичин рехъди фида, Щийн свае. 

— Тел кIелдайла, вуна са кардиз фикир ганач гьа! 

— Гьи! 

— Вацран къанни ругуд лагьай югъ пака тупши!? 

— Тажуб жемир. Меркездавай къуллугъчийри Рагълах ви-лаят чпин къвалав гваз гьисабзава. 

Арада вад виш вере авайди абуруз малум туш.Са-кьве йикъан геж жеда ман. 

— За тел Рагълах шегьердив агакьай югъ фагьум авуна. Къанни кьвед лагьай югъ кхьенва. Ингье 

килиг. 

— Дугъриданни. Почтадин арада авайди анжах къад кам я. Ваз чида: сад 'куьчедин и пата ава, 

муькуьди — маса. 

— Зун гьатта шад я. Тел фад агакьнайтIа, вун фад финни ийидай. Почтадин къуллугъчийриз зи 

язух атана. 



— Амалдар сикI! Вуна абуруз лагьана тахьуй?! Мад почта-даЙ зи кьилив дарманар кIанз къведа. 

Аваз хьайитIани, гуч» Къуй абурун азарлуяр вири месел алкIурай. 

— Яраб валай ихьтин писвал алакьда жал?! 

— АлакьдайтIа, за лугьудайни, гъуьл? 

Гъуьлуьни папа фикир-фагьум авурла, малум хьана: яргъал |х'кьиз фидай машинни авач. 

Идарадин машиндин чархар пай-гирдик квач. Автобусарни пуд йикъалай садра къвезва. Нагагь 

пика, я къведай юкъуз ам рекьиз экъечIдай вахт туттIа, четин-ниле гьатда. 

— Самолетдаваз фида ман, Щийи свае! 

— Ваъ, ваъ! Вун галаз хьайитIа, завай ам эхиз жеда. Вун гцлачиз — зи рикI акъатда. Ваз 

чизвачни — адана къенез гьахь-нимазни, заз экъуьчиз кIан жеда. 

— За исятда трестдиз зенг ийида. Трестдин къуллугъчияр дитIана рекье ава. Белки, пакани 

меркездиз физвай кас жеда. :Iиз сиве экъуьрдай са затI це. 

Гьамидни паб гьар сад вичин къайгъудив эгечIна. Сад цIун иIпализ фена, муькуьди гурарай агъуз 

эвичIна, ина чиниз бучи хдин къайи яд яна. Чин вилаятдиз фейи вахтунда гьанай хкай 'ищу-къацу 

рангарин дасмалдал гардан, ченед кIан, туьд михы ни. Ахпа дасмал ачухна, кьил хкажна, ам вичин 

чинал вегьена. I'l.u икI кьве декьикьа кьван акъвазна. Дасмалдин памбагдй ч и ник квай яд фитIинна. 

Яргъи, кIарарилай кIарарал вегьенвай, «I>уни вили зулар авай кIвачерган халичадилайй виниз къвез 

I'I,амид Кьелер шегьердиз гьи къайдада паб ракъурна кIандатIа лугьуз фикирдик хьана. Ам гурарин 

кьилел агакьиз-тагакьиз хIвалин пипIевай телефонди зенг авуна. 

— Зун я, зун я, Гьамид я... — Аа, Мифтягь! Гьелбетда, ри-кIол алама. Чун хъсанзава. Вири сагъ-

саламат я... Вуч? Вунни хьурай... Лагь... Ван пис къвезва... Исятда хъсан я. КIани-такIан? Пучтин 

дарман? Заз чидай дарман туш... Вун Селванадихъ га-лиз рахух ман. Дарманар адан пеше я. Ваъ, я 

стха. Инжиклу нучиз жеда!? Исятда, исятда... 

Гьамида папаз эверна. 

— Мифтягь я. Вахъ галаз мектебда кIелайди вуч я. Адаз са вуч дарман ятIани кIанзава... 

Мифтягьа Селванадиз тавакъу авуна хьи, бес вичин амлед кцин гардандилай, япун кьулухъай 

пис ни галай хер пайда хьанва. Духтурди къецепатан уьлквейрай гъизвай «Гугурт» лугьудай дарман 

жагъурун теклифнава. Са Селванадилай гъей-|>и, масадан тадаракра жедай затI туш лугьузва. Ам 

жагъурун г;|иф тIалабзава. Хер хьанвайди жегьил итим я. Гьеле къанни «Цуд йисни хьанвач. Свае 

гъана вад йисни тамам туш. Духтурри 
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саймазвал мийир лугьузва. Вилик пад кьуна кIанда. ТахьайтIа,, кьилел бедбахтвал атун мумкин я. 

— Валлагь, Мифтягь стха, авай дарман туш. Акурди я. Чи-низ атайди туш. 

— За вак еке умуд кутазва эхир. Куь кьилин идара Кьелен шегьерда ава. Заз ана дарманханайра 

чидай кас авач. Ваз чида-тIа, са тIуб кагъаз гице тIун. Зун пакамахъ маса къайгъуяр аваз аниз 

физвайди я. Дарманни аквадай. Зун буржуна амукь-дач, вах. Чна санал кIел авур вахтар хьайитIани, 

рикIел хкваш. 

— Акъваз, акъваз... Селванади телефондин сивел капаш эцигна Гьамидаз эверна.— Вуч аватIа 

чидани? Мифтягь меркез-диз физ гьазур хьанва. Вуна адавай суракь ая ман. Автобус авани, маса 

машин авани... 

— Телефон зав гице. 

Гьамиданни Селванадин мурад-метлеб туькIвена. Мифтятьаз кьуд кас ацукьдай машин ава. 

Виридаз чидай, амма гьеле кье-риз-цIаруз Рагълах вилаятдиз ахкъатнавай «Дагъви». Ам гьа-

къикъатдани вичин тIварцIиз лайихлу машин я. Дуьзен чкади-лай дагъларай зарбдиз фида. ЦIегь 

хьиз, гьи кIунтIал кIан хьа-йитIани ам йигиндиз экъечIда. Мифтягьа хабарна: вич Кьелен шегьердиз 

физва, вичихъ галаз къвезвай са гъуьлни паб ава. Вичин мукьвабур я. Гатфарин вахтунда диде-

бубадал кьил чIуг-ваз хтанвай. Вичи абур хутахна, чпин ватанда ферикъат хъийиз-ва. Машинда са 

чка буш я. Селванадиз кТанзавачни? Башуьсте атурай. Нагагь амле^ хциз дарман жагъуриз куьмек 

авуртТа,. мадни хъсан жеда. Квведан къастни кьилиз акъатда. 

5. ЖАЗАНИ КЬИСАС 

Мензил яргъалди яз Мифтягь Варагъарин"хуьрё" 'авай Гьами-дан кIвалерихъ гьеле пакам сегьер 

ачух жез-тежез атана. Цавун' тагъдиз яр янвайтIани, чуьхвей шуьше хьтин вили гьавада ири: 

гъетерин ишигъ къугъвазмай. Иви хьтин яру машиндай къецел^ экъечIна, Мифтягь кIвалерин кьвед 

лагьай мертебадиз килигна.. ДакIарда экв авай. Иесийриз машин кIаник акъвазнавайди хабар 

хьанвай! И арада балхундал и мукьва месикай къарагъна-вай, кьилин чIарар гьар патахъ чкIанвай 

Гьамид экъечТна. 

— Мифтягь, пакам сегьер! Винел экъеч!. Са истиканар чай хьайитIани хъван. 

— Абат хийир, Гьамид. Гьеле къарих хьанвач. Фад гьазур' хьурай. Няналди шегьердив агакьна 

кIанда. 

— Исятда, исятда... 

Гьамид кьулухъ хъфена. Селванади вич гзаф гуьзлемишиз тунач. Ада фад-фад вичин кьил-пад 

сириштада хтуна, ам гъуьл- 
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ни галаз шуьмягь кIарасдин гьяркьуь ракIарай куьчедиз экъеч!-на. Адан чиник цава къугъвазвай ярар 

акатнавай. Хамни лацу-ди хьуниз килигна, ам лап таза руш хьиз аквадай. Мифтягь адаз акун тавуна 

кьве йисалайни гзаф тир. И арада Мифтягьан паб аял хадай чкадал духтурханада кечмиш хьана. Кьве 

кас санлай вичивай къакъатай итимдиз башсагъвал ганайтIа, кутуг-навай кар тир. Саламрик Гьамид 

фенай. Селвана са гьихьтин ятIани себеб аваз кьуначир. Гьа икI вардарни алатна. Ингье исятда 

куьчедиз экъечIайла, Селванади лагьана: 

— Мифтягь стха, гьикьван геж ятIани... Вун вахтсуз папа-вайни аялдивай хьана. Гила 

хьайитIани, башсагъвал кьабула. Тахсир зиди туш.— Селванади алугай хьтин вилералди Гьамид 

къалурна.— Вич фена, зун тухванач... 

— Гьамида, вах, ви паталайни башсагъвал ганай. Мад ву-чин? Дуьньядин крар я. 

— Чпиз ратьмет хьурай... 

Селванадини Мифтягьа и ихтилат ийидай вахтунда Гьамида машиндин кьулухъ галай къаб кьве 

чемодандал, ацIанвай гье-бейрал ва еке жегьре цуьквер алай читиник квай багьламадал ацIурна. 

— Чун гьазур я,— лагьана Гьамида, папанни Мифтягьан патав хтана.— Вуна маса ксарни 

къвезва лугьузвай. 

— АН, ава. Абур агъа кьуьруькдал къведа. Гьанлай къачу-да.— Мифтягь машиндин вилик-

кьулухъ галай ацукьаганриз килигна.— Селвана вах, вун вилик ацукь. Чна кьуьруькдилай 

къачудайбур гъуьлни паб я. Абур кьулухъ ацукьрай. КIантIа, итим вилик хьурай, дишегьлияр 

кьулухъ. Куь ихтияр я. 

— Мифтягь, машин Кълинж Салегьан кIвалерихъ гьала. Селвана абуруз мугьман жеда. 

— Валлагь, мугьманханада акъвазнайтIа, хъсан жедай,— лагьана папа. 

— Жуваз гьик! сент яз а'ювазватIа, гьакIа ая. А къапунавай ичерни твах, ЦIийи свае, зи патай лап 

чими саламарни це. 

Итимри рагълах халкьариз хас тир жуьреда сада садан зр-чIи къуьнел капаш эцигна. 

— Хъсан рехъ хьурай! 

Мифтягьан патав ацукьай Селванадин хъипи вилериз накъ-варин цIарцI яна, тумпуцар хьтин таза 

пIузаррик къайи юзун акатна. 

— А-а,— Селванади машиндин рак ахъайна. 

— Килиг, жуваз кашар гумир. Диде нисинлай хьиз акъатда. Фу-хуьрек ада гьазурда. Ней тийиз 

акъвазмир. Яру Нямет-риз килигна, жуваз зегьметарни гумир, АлакьайтIа, зун жезмай кьван фад 

хкведа. 

Гьамида жаваб ганач, Ам вичел ашкъилу, вич ашкъилу су- 
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сал гьевеслу вилер вегьез акъвазна. Итимдихъ ихьтин паб хьу-нухь еке бахт я хьи. Йифен кьуларлай 

месикай къарагъна, ада гъуьлуьз хинкГар авунай. Къуй, лагьана, диде къведалди адаз недай нямет 

хьурай. Пакамахъ фад, гьеле кIекер уях жедалди ада кални ацана, некни къулал эцигна, адаз звални 

яна... 

— Ваз ван къвезвани? — жузуна рекьиз физва лугьуз ри-кIик шел квай Селванади.— Жув 

жувахъ гелкъуьгъ. Зун авач лагьана, сугъул хьана ацукьмир. 

Гьамида Мифтягьаз лагьана: 

— Заз гьихьтин паб аватIа, ваз аквазвани? 

— Зун хьтин паб авай вун, гьелбетда, бахтлу я. Мифтягь стхадизни зун хьтин сад кьисмет 

хьурай. Ян, Мифтягь стха? 

— Заз акур кьисмет акуна. Мад герек туш! 

— Ваз мад эвленмиш хъжез кТанзавачни? — жузуна Селванади. 

— Килигин ман. Тади квач. Де хьана, Гьамид. Чун фена. Ваз кIани-такIан аватIа, лагь. 

— Хъсан сят хьурай. Рекье мукъаят хьухь. Цаварай-цава-рай фимир. Дагъдин рекьер хаталу я. 

— Ам чаз чида, ян, Селвана вах? 

РакIарар агална. Мифтягьа мотордив кГвалахиз туна, кьвед-пуд декьикьадилай машин явашдиз 

юзана, амма са вад къа-дам рекьиз фенмазни адак йигинвал акатна. Къалин руг кьи-леллаз ам 

чТемерукдай акъатай хьел хьиз уьтмиш хьана. Машиндин худ гьикьван гзаф хьанатIа, Мифтягьан 

гевиларни гьакъван гзаф ачух хьана. Юанда ман касдиз! Машин зарб гьа-лиз кIанда. Цавай-цавай 

машин къведай вахтунда адак лувар акатдай. Им адаз Бегов Бега гайи таре тир. Амни гьа икI ма-

шинда жедай. Шофер масад хьайила, вичиз лезет гудач лугьуз, Бега машин вичи гьалдай. 

Мифтягьазни машиндин еке худди кеф гудай. 

Винелай ам сакит тир, анжах ара-ара ада машиндин, вичин вилик квай са чка чапла гъилел ядай. 

Налугьуди, балкIан-диз къамчи вегьезва. 

— Де вачди, бубад хва! — лугьудай. 

Селванадихъ галаз Мифтягьа кьуд йисуз са мектебда кIел-най. Аял вахтар рикIел хкиз яни, 

тахьайтIа гуьрчег дишегьли-дин вилик вичин гьунарар къалуриз кIанзавани, ада и сефер машиндиз са 

вахтундани тагай хьтин худ гана. 

— Де вачди, зи шив! — Мифтягьа къуват кваз машиндин рак гъутIув яна. 

Селванадин кIуфук шадвал акатна. Адаз жегьил Мифтягь чир хъжезвай. Вилерикай цIуд-цIувад 

йисан вилик хьайи ва-къиаяр карагзавай. Ингье, чарадан багъдин цлал акьахна, Мифтягьа пТинид 

тарцикай яру емишар чилел гадарзава. Рушарини 
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абур кIватI хъийиз незва. Ингье, къурухда хак яна хуьзвай бал-кIан кьуна, адал акьахна, Мифтягьа 

чамарар ийизва. Надинж Мифтягьа са сефер, регъуьз фена, цIапурриз еке яд яна — къва-нер 

элкъвена. Техил авачиз, абурукай терхи чкаяр хкатна. Ре-гъуьхбандиз гзаф хъел атана. Ам 

Мифтягьахъ галтугна, амма къуьзуь къужадивай фарфалаг хьтин гада кьаз жен мегер! Хьа-нач. 

Чала-чухур авай рекьяй къвез машин гагь са патахъ, гагъ маса патахъ алгъана. Селванани 

сифтедай эрчIи патав гвай ра-кIара акьуна, къуьн тIар хьана, ахпа чапла патахъ ацукьнавай 

Мифтягьахъ галукьна. Адан къуьне яб гьатайла, кьилиз хци тIал яна. 

— Чан Мифтягь стха, явашдиз гьала. Къенер винел къвез-ва. Мифтягьа тавакъуйдиз фикир ганач. 

Ам вичин ашкъида авай. Мифтягьаз Селванадик са тIимил кьван кичI акатун беген-
I 
миш тир. Ида 

вичин къуват къалурзавай. Къуй,— лугьузва итим. ди рикIяй,— вичин зурбавал чир хьурай. Гагь кичI 

акатна, рикI чуькьвез, гаь зарб физвай машинди кьезилвални гьевес кутаз, Селвана къайи цяй чими 

циз вигьизвай. Идани жуьреба-жуьре гьиссер юзурдай. ГьакIани лацу чиниз гагь яр ядай, гагь михьиз 

иви кIвахьиз, какад хъире хьиз акъваздай. 

— Де вачди, зи шив! Вачди!!! 

— Чан Мифтягь стха! Чан Митягь стха! ИкI гьалун хаталу я хьи!.. Явашара! Аллагьдин хатур 

аватIани... 

— КичIе жемир, я кас! Я вах! За Гьамид етимардач! Де вачди, шив!!! 

Сад лагьай еке кьуьруькдал атанмаз, Мифтягьаз вич гуьзле-мишзавай итимни паб акуна. Ада 

садлагьана машин акъвазар-на. Турмуп! ягъай чархар алай чкадал элкъвена, абурукай къва-нер 

хкатна. 

— Жув ацукь, Селвана! Абур кьулухъ ацукьрай. 

— Белки а итимдиз вилик кIандатIа? 

— Герек туш. Ам гзаф рахада. Ахьтин кас машинда хаталу я. Вични зун хьтин къучидиз. Гьак! 

тушни? 

— Яя, я! Явашдиз гьала тIун. 

— Четин туш, вад виш версии фена кIанда-хир! Яваш гьал-наз хьи, чун гьич йифен кьуларизни 

мензилдин кьилив агакьич. 

Селванади машинда акьахай итимдинни дишегьлидин салам-налам кьабулна, амма ам абурун 

чинизни килигнач. Абурухъ галаз таниш жедай ашкъи авачир. Вич инсанрик акахъ тийидай инсан я 

лагьана ваъ, рикIе Гьамид авай. Эхиримжи йикъара ам Яру Нямета гзаф инжиклу ийизвай. Беговани 

Гьамидак вил ку-тазвай. Яру Нямет чидай кьван инсанри ам къалп кас я лугьуз тестикь ийизвай, икI 

ятIани, Бегов вичин буйругъдал кIевиз акъ-пазнавай. Селванади кьатIайвал, Беговаз Нямет са багьа 

ничхир 
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тушир. Трестдин кьил яз адавай вичин гафунилай элячIун эхиз жезвачир. Бегов жен, вичин чIалаз 

килиг тийин! Вични вуж? Усур Гьамид! Совхоздин директоррикай лап жегьилди! Мини-стерствода 

кIвалахзавай миресдиз далу ягъиава — яни? Нагагь Гьамид хьтин неречТриз нилик лад гайитГа, 

Беговакай Бегов та-хьана кГандай! Гьич гуч! 

Селванади рикIяй гъуьл гьахъни ийизвай — нагьахъни? Гьел-бетда, Бегова Нямет хьтин къачагъ 

гараждиз вучиз ракъурзава? Пад акъудун патал тирди ашкара я. Селванадин пеше дарманар 

тиртIани, адаз и кардикай хабар ава. Бес Нямет фендигар та-хьайла, ада акъудай фитне вуч я: 

Гьамида вичивай пуд агъзур манат даш-баш къачуна лугьуз тестикьарзава. Гена хъсан хьа-на хьи, 

сифтедай хуьруьн жемят адан чIалахъ хьанатIани, ам фад адан гъавурда гьатна: Гьамид рикI михьи, 

гъилни михъи тирди виридаз ашкара хьана. Гьелбетда, Гьамидавай Бегован ху-ра акъвазиз жедач. 

Бегован хура акъвазиз кIан хьун — им марф къвана, дерейрай ахмиш жезвай чIулав селдин хура гьа-

тун я. Заз чиз, фикирна вичи вичик Селванади, Гьамида Нямет гаражда кГвалахдал эцигнайтГа, 

вичин кьил саламат ийидай. Ахпа вил алуд тавурай. Угъривал ийизвай чкадал кьурай — Веговавай 

ам са жуьредани хуьз хъжедачир. 

Селвана фикиррикай уях хьана. Машин тим тик рекьяй физ-ва. Адан зарбвал гьеле 

элекьнавачтIани, Селванади гьисс ийиз-ва хьи, мотордал азият ала. Виликни гьеле хейлин рехъ кума. 

Ада санихъни кьувруькар иййзвач. Барзудив мукьва жердавай къай-кулак акъатзава. Цавуз хкаж 

хьанвай кьве дагъди пел пе-лез янава. Абурун арадавай гирве акьван дар я хьи, анай кьве машин сад 

садал туьш хьайитIа, сада кьулухъ чГугуна кIанда. Вични хейлин мензилдиз. 

— Де вачди, зи шив! Де вачди! 

Кьил Мифтягьахъ элкъуьр тавуна, Селвана вилин тумунай адаз килигна. Аял вахтунда 

гьихьтинди тиртIа, гьахьтинди яз ама. Гьа зиреквал, надинжвал. Кефчивал. Касди гуж алаз тим-тик 

рекьяй гирведал хкаж хьайи машиндикайни кеф хкудзава. Аял вахтунда желебди тир, гила туп хьиз 

ацIанва, незвай ру-зидикай кифет ава. Чинни тумпуц хьиз ава. Пехъи ивидив ацIан-ва. Гардандикни 

къуват ква. Машиндин шуынедин кьилел ку-кIурнавай гуьзгуьдиз вил вегьейла, Селванадиз иллаки 

хъсан-диз адан чинин лишанар акуна. Пелел як атанвай. Къалин чIу-лав чIарар мукьвал-мукьвал 

куьруь ва яцIу рацIамрал кьван пелез аватзавай. Мифтягьани кьил галтадиз абур кьилел хъи-

вегьзавай. Мифтягьан суьретдал машгъул вахтунда гуьзгуьдай вичинни адан вилер туьш хьана. 

Мйфтягь элкъвена, Селванадин чиниз килигна. ЯцI квай кIуфал шадвал къугъвана. 

— Вуч килигзава? — жузуна Мифтягьа. Амма ада гаии су- 
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«л Селванадиз ван хьанач. Селванади вилер машиндай къепел :)лкъуьрна. 

Машин барзудилай алатна. Чархарикай хкатиз, къванер, ккIал  гуьллеяр хьиз, рекьин кьве патазни 

чкIана. Гьава серин тир. Къуьнерихъ вегьенвай сун парчадин, чIагай цуьквери бе-зетмишнавай шал 

Селванади, пипIер кьуна, гардандал кьван ви-низ хкажна. Хурал аватай яцIу кифер далудихъ 

хъивегьна. 

Гуьзгуьдиз килигайла, мад Селванадинни Мифтягьан вилер туьш хьана. Мад Селванади кьил 

маса патахъ элкъуьрна. 

Лагьана кIанда хьи, Мифтягьани Селванадал вилер вегьез-вай. Ам вичизни тахкуна хейлин вахтар 

тир. Дарманханадиз къвез-хъфиз, белки са уьтери аквазни хьанай. Амма икI санал ацукьна, я са 

мехъерик кьве йисалайни гзаф вахтунда акуна-чир. Мектебда кТелдай чIаварвв гекъигайла, Селвана 

лай гум-рагь хьанвай. Адаз гуьрчег буй-б(ухах атанвай. Чапла иатахъай килигайла, адан чин, кьил 

ракъин нурарин хъенда гьатнавай. Чина, хъуькъвера, дуьз атанвай нера, гьиссерив ацIанвай, гат-фар 

пIинияр хьтин жегьре пIузарра, элкъвей ченеда жеп^лви-лин ва бахтунин гьиссер ргазвай. 

Дишегьлидиз уьрдегдиз хьиз гардан авай. Адан агъа кьил къуьнерихъ вегьенвай шалдин кIаник 

чуьнуьх жезвай. 

Къаншардиз еке зарб квай машин къвез акурла, Мифтягьа фикир рекьел желб хъувуна. 

Дагъдин кукIвал алай гирведилай алатай вахтунда машин-диз регьят хьана. Ам гила кьил агъадал, 

юхушдай фена. Ина рекьи мукьвал-мукьвал кьуьруькар ийизвай. Еке худ гуз жезвачир. ИкI тиртIани, 

машинди мензил хъсан атIузвай. 

Им дагъдин гуьне пад тир. Рагъ лап кьилел атанвай, ада гьайбатлу чимивал гузвай. Селванади 

къуьнерихъай шал галуд-на, ам кIватIна, метIерал эцигна. Хилерай гъилер акъудна, къа-цу рангун 

жигетни вичелай хутIунна, амни дишегьлиди сириш-тадал кIватIна шалдин винелай метIерал кьуна. 

Са арадилай адан метIериз, кIвачерин яцIу якIариз гьекь акъатна. Вичелай хутIур пекер ада 

ацукьагандал вичинни Мифтягьан арада эцигна. МетIерилай са кIус агъадал куьрс хьанвай, вили 

рангунин бу-лушкадин этег кьуна, ам са тIимил виниз агъуз авуна. КIваче-рин арада са гьилле 

серинвал къекъвена. 

Мифтягьа Селванадин бедендал мад вилер вегьена. Са киф далудал алай, муькуьди, къуьнелай 

элкъвена, хурал ханвай. Итимди вилин тумунай Селванадин хур фагьум авуна. Ам жен-декдикай 

хкиснавай, вични туп хьиз ацIанвай. Адавай рехъни вилив хуьз ва патав ацукьнавай дишегьлидин 

гьиссер ювай-чкай-риз килитизни жезвай. Селванадиз Мифтягьа вичелай вилер эл-къуьруникай хабар 

авачир. Адан фикирар мад Гьамидал хъфен-иай. Гъуьлуьн гьайифар авай. Вичин къанни цIуд йис, 

гъуьлуьн- 
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ни къанни цIувад йис хьанвай. Амма гьеле кIвале къугъвадай аял-куялдикай абуруз тIебиатди пай 

ганвачир. Себеб вуч я? Вичин гьар са чка сагъ-саламат тир. ТЧуьнни пайгар тир, кIамай кьван 

динжни тир. Итимдизни вич дуьньядилай играми тир. Духтурдини, вичиз килигайла, лагьанай: ваз 

аял тахьуниз са манийвални авач. Бес вучиз жезвач? Са-садбуру гъуьлуьн яс-тухдал сифте яз кьил 

эцигай йифиз аял кьада хьи! Щуругуд, цIерид йисаравай сусар ава. Абурузни аялар жезва. Вич хьтин 

яшариз акъатнавайбурузни жезва. Заз вучиз жезвач. 

Гьинай-гьанай кьилиз къвезвай фикиррал машгъул яз Сел-ванадиз машин кьуьруькрин эхирда, 

эниш куьтягь хьана, рехъ кIаник вацI квай дагьардин чIередал атуникай хабарни хьанач. Машинди 

гьерекат лап тIимил авуна. Им аждагьанар хьтин, кьиляй-кьилди къванцин къухар кьилихъ галай 

чкаяр гир. Са-са арайра рехъ михьиз дагъдикай къап атIанваз, къапукай физ-вай. Дагъдин бигав къван 

машиндин кьилел жезвай. Нагагь пад-тоьерех хкатна, дагъ уьцIейтIа, кIепI жедай. 

Мифтягь михьиз мукъаятвилиз элкъвена. Селвана, хата гьисс авур кьуьгъуьр хьиз, агаж хьана. 

Ада къуьнер чуькьвена, кьил гардандиз чIугуна, кIвач кIвачив игисна. Вилин тумунай ам гагь 

Мифтягьаз, гагь эрчГи патахъ къецел килигна. Рехъ кьа-дарсуз гуьтIуь чкадал атанвай. Са пад дагъ 

тир, муькуь падни чIередин къерех. Нагагь са жизви ягъалмиш хьайитIа, машин чIередилай дерин 

дагьардиз аватдай. Селвана вич са сефер ихь-тин хатадикай хкатайди гир. Им пуд йисан вилик 

хьанай. Гат-фарин эхирра марфар худ къвазвай вахтар яз, автобус и чкай-рив агакьнавай. ВацIун циф 

виниз акъатна, ада кьуд пад бас-рух авунай. Вад камун вилик вуч кватIа, вили кьатIузвачир. Чашмиш 

хьайи шоферди машин чIередилай дагьардиз вегьиз ей жизви амай. Гена — аватнач. Лап чIередин 

къерехдал атайла, автобусда авай са дишегьлиди вич гапурдал тукIвазвайди хьиз рикIи цIугъ ийидай 

гьарай авуна. Гьадан эсердик шоферди автобус акъвазарна. 

Са кьадар кичIерар кутурдалай гуьгъуьниз рехъ мад гегьенш хъхьана. Чалла патахъ винел каф 

алаз вацI къвезвайтIани, ам хаталу тушир. Рехъ яргъал къакъатзавай. Дагъни кьилелай алатнавай. 

РикIиз ухайш хьанвай. Са вахтунда Мифтягьни Селвана гуьзгуьдиз килигна. Вилер мад туьш хьана. 

Кьведан кIуфукни мили хъвер акатна. Мифтягьан вилери лугьузвай: 

«Ингье, зун гьихьтин къучагъ итим ятIа килиг! Ви чан зи гъи-ле авай. Амма за вун кьиникьикай 

къутармишна. Вун залай рази хьана кIанда». Селванадин вилерини жаваб гузвай: «Баркал-ла, 

Мифтягь! Вуна зун хасаратвилик кутунач. РикI чуькьвена-тГани, дар рекьерай хата квачиз акъудна». 

Югъ нясинлай алатайла, машин арандиз агакьна. Зйрб физ- 
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пай машиндай кьулухъ килигайла, дагълар къвердавай гъвечIи жез аквадай. Абурал экуь къацу ва 

вили рангар къвезвай. Ре-кьин къерехрив гвай чилериз килигайтIа, аквадайди кьуразвай пабататар 

тир. Дагъда гьеле таза яз амай цуьквер ина шуьткь-венвай. Ракъини цIу хьиз кузвай. Машиндани 

яваш-яваш чими гьем гьатзавай. Селванади булушкадин хивен дуьгмейрикай вини кьвед ахъайна. 

Хурал къвезвай кифер, гъилер кьулухъ тух-вана, далудихъ сад садал элкъуьрна. Далухъандив 

игисайла, тарсан кIараб алай чкадиз гьекь акъатнаваз, жендек вилик авуна. 

— Вилик булах ква. Сабур ая,— лагьана Мифтягьа, дишегь-лидин бедендал вилер вегьез. 

— Тади квач. 

— Са зур сятда булахдал акъвазда. — Гьелбетда, гьелбетда. Вун лап галатнава. Икьван хасаратлу 

рекьяй машин гьалун... 

— Лап игитвал я,— Мифтягьа Селванадин фикирдин кьат! хкана. 

— Гьелбетда, я. Бес тушни?! 

Рекьи чапла патахъ кьуьруьк ийизвай чкадал Селванадин къвалав гвай рак ахъа хьана. Садлагьана 

машиндин къен гарув-ни къалин руквадив ацIана. Мифтягь тадиз машиндай экъечIна, рак ахъа хьайи 

патахъ атана. Рак кьуна, ам вилик-кьулухъ элкъуьрна. ЧIур хьайи затI авачир. ДапТарди жуфтдиз 

кьазва-'Iир. Виликдайни са шумуд сефер рекье и рак ахъа хьайиди тир. Гьелбетда, идакай хасарат 

авай. Рекьин кьетIи кьуьруькдал ма-шинда ацукьнавай инсан къецел акъатун мумкин тир. 

Мифтягьа рак агал хъувуна. Ахпа ам машиндин чархариз килгна, вич ацукьнавай патахъ галай 

чархара кIвачер эцяна. Парам яз амай. Рехъ давам авуртIа жедай. Амма ацукьаган-дал динж хъжезвай 

чТавуз ада фикир дегишарна. Машиндай .жъечIна, къецелай Селвана ацукьнавай патахъ атана, 

ракIариз куьлег яна. Чкадал хтайла, вичиз килигай вилера вилер туна, ада лагьана: 

— ДапIар буш хьанва. Рак мад ахъа хьайитIа, хасарат я. Кьуьруьк алай чкайрал вун къецел 

акъатун мумкин я. Ахпа за Гьамидаз вуч жаваб гуда? Ада зун, валлагь, тукIвада! 

— Хъсан я ман. Ваз авайди ви дерди я. Ахьтин бала зи кьилел атайтIа, зи гьайиф чТугвадач. 

Жуван.. Мифтягь гьевес кваз хъуьрена. 

— Заз ви гьайиф виридалайни гзаф жедай. За зун, валлагь, гьанал жува жув рекьидай. Жуван 

гъилералди. 

— Зун машиндай гадармир, Мифтягь стха. Нагагь са хасарат хьайитIа, вуна жуваз къастар 

авуналди зал чан хкведач. 

— Вун хьтин гуьзел за гьич... 
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— Де хьана... 

— Зид рикIивай я. Вун лап гуьрчег хьанва.— Мифтягьа ачухдиз Селванадин лацу чинал, кьакьан 

гардандал, чIагай цуьквер алай пекдин булушкадикай хкис хьанвай ацIай хура-рал, кIвачерин яцIу 

якIарал вилер вегьена. Селванадиз утанмиш хьана. Ада кьил къецепатахъ элкъуьрна. 

Булах аскIан тепедин арадай кIама, цIвелин тарарин къалин куьлгейрик квай. Ам шегьре 

рекьикай вад виш кам кьван къе-рехда авайтIани, адан мукьварив хейлин машинар кIватI хьанвай. 

Мифтягьаз гьеле яргъалай Бегован чТулав машин акуна. 

— Чи чIехиди... АтТангье... 

— Вуж я? Вун никай рахазва? 

— Ваз чIулав машин аквазвачни? Кьве автобусдин арадай аквазвай. Ам и мукьвара министрди 

Беговаз гайи пишкеш я. Ингилисрин машин я. Зун садра акьахна. Адан патав «Дагъви» гьакГан пепе 

я. 

Мифтягьа вичин машин жезмай кьван Бегован машиндин къвалав гьал авуна. Ам машиндай 

экъечIна. 

— Экъеч!, экъеч!, Къекъуьгъ. Селвана... вах... Куьнни къа-рагъ. Зун иесидин кьилив фин... 

Салаб булахдин винел кьуд пипIел къванцин кьуд гул яна-вай. Абурун кьилер сад садак 

тагъаралди кукIурнавай. Кьакьан-вал квай тепе галай патахъ кьве гулун арада цал кьунвай. И цлайни 

хъенчIин пуд турба вилик хкиснавай. Ятар кIвачерив гвай латариз авахьзавай, анрайни,— гуьтТуь 

хвел хьаыа, кIамуз физ векьерин арада квахьзавай. Инсанрини садбуру кьве гъил сад садав игисна, 

къаб хьтинди туькIуьрна, ам цик кутазвай, масадбурув бади, истикан ва я маса къаб гвай. Амма вири 

цин тIеамдал ва къайивилел шад тир. Дараматдин вилик патан тагъ-дин пелел «Къайи стIалар» 

лугьудай гафар гъвергъвец къване-рикай дуьзмишнавай. 

Селвана булахдал атана. Таниш кас авачиз, ада садахъ га-лазни рахун тавуна, гьамга хьиз михьи 

цик гъилер кутуна, ка-пашдай яд хъвана. РикIиз регьят хьана. Ченедикай къайи стIа-лар яргъи 

гардандиз фена, са тIимилбур булушкадин хивин кIа-ник авахьна, абуру кьве хурун ара рекъирна. 

Мифтягь вичин къайгъуда авай. Диривал кваз ам инихъ-анихъ килигна, Бегов гьи чкадал алатIа 

чириз, гьидавай-гьада-вай суракьни авуна, вични къекъвена. Эхирни, ам кьакьан куьл-ге авай цIвелин 

тарарин арадай вилик фена. А патал адаз кьил-ди акъвазнавай машин акуна. Адан кьуд ракни ахъа 

тир. Къе-нени инсанар авай. Мифтягь ягъалмиш туштIа, абуру фу-зат! незвай, ичкини хъвазвай. 

Мифтягьаз кьулухъ элкъвез кIан хьана. Амма геж тир. 

— Мифтягь! 
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Адаз вичин тIвар кьурди Бегов тирди садлагьана чир хьана. Беговаз кIеви ва туьнт сес авай. 

— Вуна ина вучзава? — жузуна Бегова, чранвай вечрен кIвач сивяй акъуд тийиз. Вилерал ада 

Мифтягьаз машиндин кьулухъ галай ацукьагандин винел табагъ кагъаздал алай фуни, шиш-ликдин 

кIусарни, чичIекдин кьилни буюр авуна.— Хъвадани? 

— Зун машиндихъ гала, чIехи стха. Нисин хийир, юлдашар! Бегова ягълу пТузаррилай пекдин 

лацу яйлух элкъуьрна. 

ЧТулав спелар таре алай нерин кIаникай инихъ-анихъ дуьз 

хъувуна. 

— ЧIехи стха, куь тапшуругъ кьилиз акъудиз физва.— Мифтягьа лутувилин юзунар авуна, 

вилералди булах алай чкадал ишара авуна. 

— Эгер вун итим ятIа, вуна адаз рикIелай тефидай жаза гуда. Зун кьилин идарадай хквезвайди я. 

Мердимазарди залай аниз арза кхьенвай. Ачухдиз лагьанвачтIани... Куьгьне душман-дикай дуст 

жедайди туш. Заз Къазибег бубади гьамиша икI лугьудай. Гьамидаз ахьтин жаза гана кIанда хьи, 

герек адан аял-ризни таре хьурай. 

— Адаз аялар жезвайди туш хьи, чIехи стха! Башуьсте, залай вучтин къаст алакьдатIа, за зи 

чанни куь рекье эцигна, ам за ийида. Куь куьмекар за гьични рикIелай алудич. Зун гьихьтин вафалу 

гьвечIи стха ятIа, квез чир жеда. Гьайиф хьи, гьеле завай квев гьакь акакьариз хьанач. 

— Яргъи рахунар герек туш, Мифтягь. Яргъи крар хъсан я. Инсаф лагьай затI авани, ам мийир! 

Бегова Мифтягьан къуьнел гъил эцигна. Итимар чара хьана. РикГик хвеш кваз Мифтягь булахдал 

хтана. Таниш са-кьве касдиз салам-калам авуна, ам машиндин мукьув хъфена. Ина тIуьнлух 

ачухнавай. Селванади вилик ацукьагандал, вичин ми-ресни адан паб кьулухъ галай ацукьагандал 

чурегар, ниси, афа-рар суфрайрал безетмишна, Мифтягь вили хуьзвай. 

— Берекатар гзаф хьурай! — лагьана Мифтягьа. Ада машиндин кьулухъ галай рак ахъайна, 

вичин миресрин суфрадилай тIанурдин чуьрегни нисидин еке са кIус къачуна. Абур гъилеваз ам 

машиндин кьулухъ фена, кьурай чиликай хкатнавай са къван жагъурна, гьадал ацукьна. Яргъалай ада 

Селванадал вил вегьена. РакIарин дакIардай анжах чIарар кьве чкадиз барабар пай-навай кьечТем 

аквазвай. Селванадин гъуьлуь лап шит ийизвай. Им гила цIийи хабар тир: ада иесидилай чIехи 

идарадиз кхьен-най арза аку! Утанмиш тахьун еке кIвалах я. Совхозда жерге-дин агроном яз, Бегова 

адакай директор авуна. Гила ингье ваз — хаму къатирди хьиз, кIурув ягъизва. 

Ихьтин фикирар ийиз, Мифтягь ахьтин ниятдал атана хьи, махсус вичиз адакай вуч авайди я! 

Нагагь Гьамида шандакьар 
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тавунвайтГа, вич Беговаз бакарани къведачир. Вичивай адав агакьариз жедачир. Мифтягьаз иердиз 

чидай: чIехидан виликай, балкIандин кьулухъай фена кIандач. Кьведани юкьван тар ха-дайвал яда. 

ЧIехидан кьулухъай, балкIандинни виликай фидай адет я. 

Гьелбетда, Мифтягьа Бегован тапшуругъ эркек итимди хьиз кьилиз акъудда. Им са бурж вахкун 

туш, бигъ вугунни я. Бегов вичиз мад ва мад сефер герек жеда. Бегов тахьанайтIа, адаз я тIарам кIвал-

югъ, я и машин, я жибинда тармач-тармач пул же-дайди тушир. Ибур мадни къазанмишун патал — 

Беговаз гьа-къисагъвилелди къуллугъ авун лазим я. Икьван гагьди къул-лугъ авунни авуна, идалай 

кьулухъни хъийида. 

Тепе атIуз, чуьл атГуз, «Дагъви» УьцIуь гьуьлуьн къерехдив агакьна. Гила рекьин чапла цатахъ ек 

дулам авуна. Ам гьуьлуьн къерех кьуна, кефер патахъ уьтмиш хьана. Гьуьлуьн мен-зилар, лап ядни 

цав сад садак какахьдай чкадал кьван, тахта хьиз, аквазвай. Рагъ гьеле цавун вини къатара амайтIани, 

гьуьлуьн уьцIуь ци йикъан чимивал элекьарзавай. Лацу каф алай фирияр сад садал вегьиз, яргъи 

кьакьан лепеяр къерехдал тепил-миш жезвай. 

Селванадиз гьуьл гзаф кIандай. Дагълари рикIик дарискъал-вал кутадайтIа, гьуьлуь рикI 

гегьеншардай. Адав гьяркьуь ва регъятдиз гьерекатиз тадай. Гьуьлел кьвед-пуд мертебадин лепеяр 

къведайтIани, абуру къурху кутадачир. Яб акалнани — абу-рув анжах гьуьлуьз чидай мани гвай. 

Дикъетдалди яб акалай чIавуз абуру бай-бай ийизвай хьиз жедай. Гьуьлуьн къерехдай физвай рехъни 

эниш-юхуш квачиз цIалцIамди тир. Машиндин мотордал гьич са гужни алачир. 

ХупI ширин затI тушни уьмуьр, яшайиш, диривал! Нагагь вун бубади аладначиртIа ва дидеди 

ханачиртIа, гьикьван гьайиф жедай. Ваз и вили цав, и гьуьлуьн лепеяр, и цуьквер ва дагълар 

аквадайни? Ваз инсанар икьван азиз ва вунни инсанриз азиз жедайни? Вуна дуьньядал икьван тIеамлу 

емишар, якIар ва дуьдгъверар недайни? Вун диде-бубадихъ, вахахъни стхадихъ га-лаз рахаз-луькIвез 

жедайни? Вакай свае хьана, вун икьван итим-диз истеклу жедайни? Аламатдин шей я уьмуьр! Чан 

уьмуьр! Ви багьавал ва надирвал вуч я? Гьич са касдизни вич уьмуьр-дикай къакъатна кТандач! Ваз 

чан, уьмуьр, диривал маса кса-ри ганатIани, вуна ам кIевиз кьазва. Вучиз лагьайтIа инсандиэ 

уьмуьрдилай багьа затI авач. Я женни ийидач! Жуваз уьмуьр маса инсанри гуз, жувани маса инсанриз 

уьмуьр гузва! Гьикьван абур сад садахъ галаз алакъада аватIа аку! 

Селванадиз виридалайни а кар тажуб тир хьи, вичин къанни вад йис жедалди адаз Гьамид гьич 

акур касни тушир. Амма ам, вич хьиз, вичелай гьеле вад йисан вилик дуьньядал атанвай, 
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пм къекъвезвай, ада незвай, адаз дуьньядиз килигдай вилер, дерт хьайи вахтунда чуькьуьдай, шад 

хьайи вахтунда ачух жедай рикI авай. Амма и еке дуьньяда икьван инсанар гзаф авай чкада Гьамид 

вичел вучиз туьш хьана! Абур аллагьди танишар-нани? ТIебиатдин къуватри дуьшуьшарнани! Вучиз 

вичиз и еке дуьньяда виш агъзурралди эркекрин арада Гьамид рикЬиз хуш хьана? Адан рикIни вичел 

ацукьна. Гьич садавайни жавабар гуз тежер суалар я! 

Селванадиз хабар авачир: Мифтягьа къвердавай гзаф адал вилер вегьизвай. Гагь къечIемди кьве 

патахъ пайнавай чIулав чIарарал ва яргъи яцIу киферал. Гагь лапу рангунин элкъвей чинал, пIинияр 

хьтин яру пIузаррал. Гагь яргъи, уьрдегдин хьтин гардандал. Гагь тупар хьиз тIевенвай хурарал. Гагь 

кье-лечI булушкадин кIаникай малум жеэвай ютуррин яцIу якIарал. 

Мифтягьани рекьел мукъаят яз, фикир-хиял ийизвай. КIелен гьуьлуьн къерех кьуна физвай рекье 

адан кьилиз ихьтин суалар къвезвай: яраб жанавур галтугзавай къуьре вич, ада кьуна, паран-паран 

авуна, недайди гьисс ийидатIа? Яраб вагыпиди кьа-малай кьурла, къуьрез кичIе жедатIа? Жанавурни 

къуьр анихъ галамукьрай. Инсанни хеб къачун. Инсанди хеб хуьзва. Ада хпез ем гузва, ам цел 

тухузва, вагьшийрикай хуьзва. Вуч патал лагьайтIа, кьисметдай атай са юкъуз^ кГвачер кутIунна, хци 

чукIулдал тукIуна, адан таза якIукай шишликар, къавурмаяр на я питияр авун патал. И дуыпуыпдани 

хпез вич инсанди тIуь-на куьтягьдайди чидатIа! Абур буьркьуь туш эхир! Кьасабхана-да ва я вацIун 

кьере, цин къвалав чан алай лапагарни жеда, гьабурун патав тукIунвайдини, кьил галудна, иви 

авахьзавайди-ни. Бес чан алайди буьркьуь яни? Адаз вич хьтинди, кьил галудна, къванерал 

ярхнавайди аквазвачни? Такуна, гьелбетда, жеч! Тежез хьайила, адан рикIиз гьихьтин гьиссер къвез 

жеда-тIа? Нагагь къвез хьайила, ам вучиз катдач? Вучиз ам вичин нубат гуьзетиз, са гьерекатни, са 

юзунни квачиз акъвазна жеда? Белки, тIебиатди хпез ахьтин гьиссер ганва жеди: вич инсанди 

тукГуна тIуьн адан лап еке мурад-метлеб я? 

Э-э-эй! — кьвед лагьай ацукьагандихъай япар биши жедай хьтин кIеви цIугь атана. Ада 

Мифтягьни Селвана кьведни фа-гьум-фикиррикай уях авуна. Гена виликай туьш жезвай машин 

гьалзавай кас мукъаятлуди хьана. Ада вичин машин тадиз юъерехдиз акъудна. ТахьанайтIа, машинар, 

кьведни кIепI жу дай. 

Мифтягьаз вич мурк хьтин къайи цик кутуна, адакай хку-дай гьисс атана. Адет тирвал, ада «де 

вачди, шив!» лагьана машиндин къвал гъутув яна. Гъил тIар хьана. 

— Вун себеб я...— лагьана Мифтягьа Селванадиз. Анжах ди- 
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шегьли адан гъавурда гьатнач. Ал рангунин пТузаррал мили: 
хъвер атана. 

Гагь сакит жезвай, гагь кьилел лацу каф алай яргъи фири-яр къвезвай гуьлуьн къерехдивай, дуьм-дуьз тIвал 
хьтин рехъ-атIуз тепеяр гьалтай чкайра гуж алаз, кьил агъадал фидай чкаира хуз хьиз дири жез, «Дагъви» вад-
ругуд мертебадин кIва-лер авай са чкадиз атана агакьна. Им хуьр лагьана, хуьр ту-шир, шегьер лагьана — 
шегьер. Мвалер шегьре рекьин кьве пата, сад садан чиниз килигиз эцигнавай. Чапла пата гъвечIи хъархъу рук 
авай, эрчIи пата, кIвалерин кьулухъ, цавун арш-диз хкис хьанвай турбадай лацу булутар хьтин гум тади квачиз 
бушлухриз чкIизвай. 

Мифтягьа, дакIардай рекьин чапла пата авай кIвалериз килигиз, машин асга йигинвилел гьална. Гьаятда лацу 
цлал «Чуь-рек» кхьенвай гъвечТи туьквен авай кДвалерив агакьайла, ам, машин акъвазарна, къецел экъечТна. 
Адан гуьгъуьнаваз машин-дин кьулухъ ацукьнавай итимдини дишегьлиди чпин шей-шуьй къахчуна. 

— Хъсан сефер хьурай,— лагьана дишегьлиди Селванадиз. 
— Зун исятда хкведа. Кьелен шегьердиз къвез кТанзавай кас-мас аватIа, къачуда. Вун акси туш хьи! 

Къазанжи патал туш. Машин кьезил хьайила, ам рекьин и пата, а пата къекъ-веда. 
— Ви ихтияр я, Мифтягь стха. Къазанжи къачуртIани, иеси-дин кар я... 

Мифтягьа, гъилер виниз хкажна, къуьнер инихъ-анихъ юзур-на. Мензил яргъид фенвай. Рекье лап тIимилди 
кIуьд сят хьанвай. Вични датIана машиндин чархунихъ. Япарин винел чкIай чIарар кьилел кIватI хъувуна, 
Мифтягь туьквендиа патав гвай: 
са десте итимрин патав фена. Ада чкадин инсанриз салам гана. Абур рахаз башламишна. Амма машиндай 
Селванадиз абуру сада садаз вуч лугьузватТа, ван къвеэвачир. «КIантIа» къачурай машиндиз са-кьве кас,—
фикирнай ада. Машин вичинди я, нивай вуч лугьуз жеда? Анжах nianlpyc чIугвадайбур тахьурай». Сел-
ванадивай сивихъай пIапIрусдин ни галай кас эхиз жедачир. Ахьтин ксар са машинда хьун мадни еке дерт тир. 
Чпиз nianl-русди лезет гуда лугьуз, абуруз масадбурукай хабар жедачир. Селванади вичи вичик хъвер авуна. 
Гьамид рикIел хтанай. Чеб таниш хьайи сифте кьилерай ада nianlpyc чIугваз малум^ хьайила, Селванади адан 
вилик шарт! эцигнай: «Я зун, я nianlpyc». Гьа юкъуз Гьамида nianlpyc гадарнай. Са тIимил йикъа-рилай 
Селванадин рикIел мад са затI аганай. Сифтедай ам эциг-датIа, эцигдачтIа, лугьуз шаклу хьанай. 

— Гьамид, чан Гьамид, вуч аватIа чидани? — лагьанай Сел- 

II0 



ппнади адаз кацин амалралди.— Ви спелра пIапIрусдин ни гьат-нава. Абурни терг ая тIун. 
— Ваз закай итимвилин вири лишанар хкудиз кIанзава хьи... 
— Вири хкудич... 
Гьамидаз спелар гьайиф атанай, ада спелар гзаф дармаирал чуьхвенай. 
Мифтягь касни галачиз хтана. Ам машиндал элкъвена, чар-хариз килигна, куьнчIел ацукьна, машиндин 

кIаник пад фагьум авуна. Вири чкаяр сагъ-саламат тир. Рехъ давам авуртIа жезвай. Гишинни хьанвай. Машинда 
акьахна, ада Селванадиз мес-лятдал лагьана: 

— Фидай кас-мас жагъанач. Акси тудптТа, фу-зат! «Лекьрен лувар» хуьрекханада ийида. Мукьув гва. 
— Заз кГандай затI авач. Жува неъ. Яргъи рехъди вуна тIуьр затIни авач. 
— Вуна гзаф тIуьнани? — Мифтягьа мад рахун-луькIуьн авунач. Ада машиндик гьерекат кутуна. Чкадилай 

садлагьана машинди еке диривал къачуна. 
«Лекьрен лувар» кьве мертебадин кьакьанвал авай челегдин жуьре эцигнавай. Адан къенез фейияа, къад 

кIарцIин кьван гу-рарай агъуз фин лазим хьана. Чилин кIаник серии тир. Кьуд пата цларикай чIагай рангарин 
гамар куьрснавай. Чиликни га-мар квай. Ина секинни тир, ширин манийрин ванерни къвезвай. Гьавада тIеамлу 
ниэрни къугъвазвай. Фу-хуьрек недай инсанар-ии са акьван гзаф авачир. Вини кьиле гамунал ацукьна, кьве 
итимди, кьил шекердин ири кIусар сивиз чуькьвез, дишлема чай хъвазвай. ЭрчIи пипIе итимарни папар вад-
ругуд кас аскIан тахтунал ацукьнавай. Абурун вялик яру-хъипи тIамаяр авай суфрадал шурвадин гетIеяр, къацу 
чичIекар, маса няметар квай. 

Мифтягьни Селвана чапла цлав тахтунал ацукьна. Чпиз фу-хуьрек бугор ийидай кас такурла, Мифтягь 
къарагъна, цIун кIва-лиз гьахьна. Са герендилай ам кьве гъиле элкъвей, саж хьтин пIатIнус кьуна, чпиз недай-
хъвадай шейэр гваз хтана. Гьа наху-тIар квай пити, якIун афарар, чичIекрал къавурма авунвай хпен дуркТунар. 

— Заз кIандача. 
— КIан тахьун себеб вуч я? Вилик гьеле пуд сятдин рехъ кума. Башламиша. Мад чехир-мехир за къачунач. 

Виже къве-дач. Зун машиндихъ гала. Вунни духтур я. 
— Лап айиб хьана, Мифтягь стха. Заз чехир уьмуьрдани хуш атай затI туш. Им хъвадай итимар заз тажуб я. 
— Вучиз? Дагъдиз фена, къайи булахдин къвалав шишерихъ галаз чехир хъвайитТа, пис яни? 

Мифтягьа Селванадал вил элкъуьрна. Гуьрчег дишегьли я 
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эхир! Килигирдавай адаз килигиз ашкъи къведай. Хуьрек кIва-чер кIаник кутуна незвай. Булушкадин этегдикай 
кьецIил ме-тIер хкатнавай. ЧIулав чIарарин яргъи кифер хуралай вилик аватнавай. Ара-ара Селванади абур 
далудихъ хъивезвай. ГетIе-дай кIарас тIурунал шурва нердавай адан ладу чиниз яр акъат-завай. Вини кьве 
дуьгме ахъазвай булушкадин хивевай ацIай къве хурун кьилер малум жезвай... 

Туьшуьна ацукьнавай итимарни дишегьлияр Селванидизни Мифтягьаз дикъетдалди килигзавай. 
— Вуч кутугай гъуьлни паб тушни! Гьикьван сад садаз яра-шугъ ятIа аку. 
— Дуьньяда гуьрчег инсанар ава кьван! 
— Чпин кIалубарни сад я, чпин ухшарарни. 
— Белки, стхани вах ятIа! 
— Бажагьат... 
И рахунар гьам Селванадин, гьам Мифтягьан япарихъни са уьтери галукьзавай. Селванадиз утанмиш 

жезвай. Мифтягь ви-чин гъуьл тушиз, ам инсанри вичин гъуьл яз кьун хъсан кар ту-шир. Муькуь патахъай, 
такГан жедай делилни авачир. Чухдан-ни инсанри чпикай ихьтин фикир ийизвай. Ийиз ацукьрай. 

КIвачел къарагъна, гьахъ-гьисаб авуна хъфидай вахтунда Селванадизни Мифтягьаз мад чпикай инсанри 
ийизвай рахунар ван хьана: 

— Килиг, килиг! Сад садаз ярашугъ гъуьлни паб я. 
Мифтягьни Селвана сад садаз кклигна. Селванадиз адая вилера гьатай гьиссер михьибур яз акунач. Ам 

кьулухъ элкъве-яа, фу незвай дишегьлийриз ихьтин гафар лугьуз гьазур хьан-вай: «Чан вахар, стхаяр, захъ галай 
итим зи гъуьл туш. Ам зи стха я. Къунши я». 

Гьа са вахтунда Селванади кьатIана хьи, им арадал затI ала-чир саваш жедай. Къуй лугьурай тIун. Ви пад 
хкатзавач хьи. Гьакъикъатдани — хкатзавач. Бес Мифтягь вичиз икьван гьевес-лу яз вучиз килигна? Инсанри 
вич адан паб яз гиман авурла, ада абуруз гьакъикъат гьихьтинди ятIа, вучиз лагьанач! Белки адаз хвеши 
хьанватТа? Валлагъ, икI хьунухьни мумкин я! 

Машиндин патав хтайла, Селванадиз кьулухъ галай чкадал ацукьиз кIан хьана. 
— Ихтияр види я, — лагьана Мифтягьа адан и амал рикIи кьабул тийиз. — Амма анал вун машинди гзаф 

къарсурда. 
Селвана Мифтягьан къвалав хтана. 
Вилик кьве виш вере кьван рехъ кумай. Гатун югъ агъадал физвайтIани, гьава гьеле зегьем тир. Кьериз-

цIаруз цавун буш-лухра лацу бармакар хьтин булутар кIватI жезвай. Гьуьлуьн гьавадин таъсир къвердавай артух 
жезвай. Анихъай къвезвай-гарун лепейри балугърин ниэр гъизвай. 
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Рехъ мад ясту са тепедал хкаж хьана, адан кьулухъай чинар тамар къалин хьана. Рехъ гила тарарин кIаникай 
фена. 

Са сят кьван вахт алатайла, рагъ авай ачух цав кьуркьушум-дин ранг алай, залан ва мичГи цифери кьуна. 
Анжах гьуьлуьн пинел, ядни цав сад садак акахьзавай чкадал циферин кьулухъай ракъин нурар гьуьлуьз 
язавайди аквазвай. Гьавади къала-булух къачуна. Къалин къацу пешери кьунвай чинар тарар инихъ-анихъ юзана. 
Абурун кьилер галтадна. Къир цанвай рекьин кьве патай акъатай руг гъуьлягъ хьиз къекъвена. Кьу-ранвай пешер 
гьавадиз акъатна. Садлагьана цавуз яргъи шуь-кIуь, вилерин ишигъ тухудай эквер яна. Садра яна, кьведра яна, 
пудра яна. Абурун са кьил гьуьлуьз катна, муькуь кьил дагъдар галай патахъ уьтмиш хьана. Ахпа цаву ван 
къачуна. Сад садан кIула авай дагълар хьиз пава гьатай ванерни далба* дал, сада садал гьужум ийиз атана. 
ТIебиатдик къурху акатна. 

— Исятда марф къвада,— лагьана Мифтягьа сесиник нара-зивал кваз. Ам кьил къуьнера туна, дакТардай 
къецел килигна. Са вад декьикьа кьван гьава секин яз амукьна. Гугрумар, цГай-лапанар секин хьана. Ахпа цавар 
япар биши ийидай кьван ван кваз ва, пехъи хьанвай жанавур кьван, ажугъ кваз рахана. Кьве патахъайни гьарай-
вургьай акъатна. Машиндини ван къачуна. 

Кьуркьушумдин залан мичIи цифер лап чилив игисна. Абур машиндин винел куьрс хьана. Сифтедай 
машиндин мотордин къалпагъдал марфадин ири-ири вад-цIуд стIал алукьна. Гьасятда абур, руг хьана, кьуд 
патахъ чкIана. Ахпа вилик квай шуьше марфади цин тIваларалди гатана. Шуьше акьван фад, кьежена хьи, гьич 
вилик квай рехъни квахьна. Машиндин къав, лагьай-тIа, марфадиз кьуьлер ийидай майдандиз элкъвена. Цавун 
кIан хкатна — сафунай къведай тегьерда тIвалар^гIвалар хьанвай ятар чуьллерал, чинардин тамарал, рекьел 
илична. 

Гьич къад камун мензилда вуч аватIа, вили кьатIуз амукь-нач. Гила хата тир. Хабарни авачиз нерин виликай 
хьиз къан-шардиз къвезвай машинар хкатзавай. Хъсан хьана хьи, машин-рин вири эквер куькIуьрнава. Рулдихъ 
ацукьнавай инсанар му-къаятлу я. Чан багьа тушир кас авач. 

Са кьадар мензилдиз фейила, мадни мичIи хьана. Къалин чIу-лав цифеди машин кьуна. Гьич адан мотордин 
къалпагъни ак-ваз амукьнач. И арада чапла къвалавай са машин, кьве машин кьуьруькар ягъиз фена. Абур 
Мифтягьан машинда акьаз са кIам-шам амай. Хасаратвал гзаф жезвай. Гьар декьикьада сад садан туыпуьниз 
къвезвай машинар пел пеле акьун мумкин тир. Ингье, мад... Мифтягьа чарх эрчIи патахъ элкъуьрна. Са жизви 
артух элкъуьрайтIа, къвалав гвай хандакIдиз фидай. 

— Чан... чан Мифтягь... стха, Мукъаят хьухь... Са тIимил мензил хъфена, вилик патай кьадарсуз хци экв 
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малум хьана. Ам дуьздиз, лап къаршидиз атана. Мифтягь чаш-миш хьана. Вилер хци экуьни 

тухвана. Гена винел къвезвай ма-шиндин шоферди тадиз чапла патахъ машин ракъурна. Геж хьана. 

Адан кьулухъай къвезвай машинди ам яна. Пахъ! Пахъ! Лахъ-ларахъ! 

— Валлагь, галукьна! 

— Гьадалай бетер хьурай! Ам вири экверни хциз куькIуьр-на винел физвай тегьер акуначни 

ваз!? Ам кьена кIанда! 

— Чан Мифтягь... стха. Тади къачумир! Мукъаят хьухь. КIантIа, акъвазара тIун. Им яргъал 

къвадай марф туш. Къати зоргъ я. Гзаф вахтунда къвадач... 

— Низ чида кьван — марф яни, юргъ яни. Акъвазун герек туш... 

Виликай яни, кьулухъай яни, мад машинар сад сада акьу--на, пахъа-пахъдин ванер атана. 

Селванади чапла гъил Мифтя-гьан кьуьнтел кьуна. Виликай гьар сефер тепилмиш жезвай эк-звер 

акурла, ада Мифтягьан гъил чуькьведай. 

— Килиг, килиг! Мад винел къвезва... Мифтягьан рикIел вичин адетдин гафар хтана: 

— Вачди, зи шив, зи балкIан, зи аслан, вачди йигиндиз! 

— Чан Мифтягь стха, йигин гьалмир. КукГвар жеда... 

— Жеч, я руш! Я вах! Вун за кака хьиз Кьелен шегьердив агакьарда. 

— 0-ой! Мад къвезва! 

— Агь, вакIан хва! Лап мердимазар я гьа! Кьасухдай винел къвезва-я! 

Юргъ мад гзаф хьана, ада машиндин къав кIашаралди хьиз авай-авачир къуватдалди гатана. Машин 

жуфт кIеви тиртIани, марфадин стIалар гагь гъилин далудал, гагь чинал алукьна. Мифтягьа пич 

кутуна. Машинда фад-фад чимивал гьатна. Парам кьунвай жендекриз са тIимил кьван асайиш атана. 

Амма Садлагьана вилик квай шуьшедиз къалин бугъ яна. Мифтягьаз кичIе хьана. Ада тадиз пич 

хкудна, вичин патахъ галай рак ахъайна. Им еке гъалат! тир. Нагагь са легьзе геж хьанайтIа, вилиюай 

атай машинди рак тухудай. Адахъ галаз машиндин чин ладни кIаник ийидай. 

Мифтягь, рак агал хъувуна, рекьин и патаз, а патаз килигна вич галай патахъай къерехдиз 

хкатзавай гуьтIуь рехъ акуна. Таниш рехъ тир. РикIиз шад хьана. Садлагьана чарх элкъуьр-на, ада 

машин еке гьерекатдал а рекьел вегьена. Ам ци кьунваз, гьуьляй, зарб кваз фидай луьткведи хьиз, 

машинди кьве патаз-ни къалин ятар яна. Мад сефер чалла патахъ чарх элкъуьрна. Машин чиликай 

виниз хкатна, ахпа вилик чархарал алукьна» инихъ-анихъ чабалмиш хьана. Мифтягь рулдал 

алкIанвай. Че-тинди Селванадин гьал тир. Адан кьил гьич акъатзавачир. Ма- 
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тин рекьяй къвезвани, тахьайтIа, ам цин вириз аватнавани. Ада га гъилелди Мифтегьан хел тIарамдиз 

кьунва, муькуь гъилел. иьве кIвачин арада ацукьагандин къерех чуькьвенай. Юргъад ятар авахьзавай 

шуьшедай тарар, пешер са гъилле кьатIуз жез-най. 

Са шумуд сефер мад чабаламиш хьайи машин эхирни акъ-назна. 
— Уф^ф-ф! 

Мифтягьа чIарар кьуд патахъ чкIай кьил вилик квай рулдал ;>цигна. Селвана адаз килигиз 

амукьна. Адак кичI акатна. Хел чIугуна, жузуна: 

— Ви тIазвай чка авани? Мифтягь стха, рикIиз тади га-пани? 

Мифтягьа кьил хкажнач. 

— Зун садрани икьван кIеве гьатайди туш. Заз чиз, рекье гзаф машинризни хасаратвал хьанва. 

Пакамахъ чир жеда. 

Юргъ мадни къати хьана. МичIи гьавада зурба цIайлапанар яна, чил къарсурдай ванери кьил 

гижи авуна. Машиндин эквер туьхвена. 

— Вуч мичIи я. Эквер туьхвена хьи...— Селванадик кичI акатна. 

— За вучин, мотор акъвазна ман... 

Садлагьана'ацукьагандин далухъан кьулухъ аватна. Ам кIва-чер твадай чкада гьатна. Мифтягь 

далудихъ яргъи хьана, мес хьиз. хьанвай чкадал къаткана. 

— Ухайш. Юарабриз ретъят хьана. 

— Далухъан гьиниз фена? — секинсуз яз Селванади жузуна. 

— Жувни кьулухъ агалта. 

— Чун авайди вуч чка я? 

— Север булах... Са тIимил вахтунда акъвазда. Юргъ буш хьурай ман... Вун яргъи хьана, 

архайин хьухь тIун... 

Машиндин къене мад дIайлапандин хци эквер къекъвена. Абур Мифтягьанни Селванадин 

вилерин нинейра гьахьна. Мифтягьа дишегьлидин вилерай къурхувал кьатIана. Селванадиз итимдин 

вилерик гьевес квайди акуна. Мад ва мад цIайлапанар-ни къати гугрумар сад садак какахьна, эквер 

куькIуьз туьхвена. 

— Вун вуч тим-тик ацукьнава? Агалт, кIарабриз регьят-пал це. 

— Зун галатнавач... 

Мифтягь Селванадин мукьув хьана. ЭрчIи гъилихъ къаткан-ваз, ада чапла гъил Селванадин кIвачин 

яцIу якIал элкъуьрна. 

— Мифтягь, им вуч хабар я? — Селванади адан гъил вичин ютурдилай алудна. 
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— Эркекни дишегьли хелвет я'з амукьайла, мад вучда кьван? Кьве къугъунни ийидачни бес! 

— Вун ахмакь хьанвани? Зун ви паб туш кьван! 

— КIантIа зи паб тахьуй! Паб я эхир.— Мифтягь мадни Сел-ванадив мукьва хьана.Селванадин 

юкь алай чкадилай ам къу-жахда кьаз ада гьерекат авуна. 

— Мифтягь! 

— Вун лап хаму кард я хьи... ТIуб хкIазни тазвач. Вахъ зи вил галаз гзаф вахтар я. 

Мифтягь мадни вилик хьана, лап Селванадив игисна. Ам гужуналди далудихъ къаткурна. 

Къужахламишиз кIанзавай, амма Селвана адалай дири хьана. МетТер кГаник кутуна ацукь-на, гьар 

сефер гьарусвилиз акъатзавай итимди вичел къармахар хьтин гъилер тухвайла, абур дирибашдиз 

гъутарал яна. Гьа икI къармахриз акъатнавай кIекер хьиз абуру са кьадар вахтунда чпин къуватар ва 

къастар къалурна. Сив саданни рахазвачир. Сада садаз лагьана кIанзавай гафар куьтягь хьанвай. Я 

рахай-тIа, ван къведачир. Юргъ къати хьанвай, цIайлапанар лагьай-тIа, датIана язавай, абурун 

эсердик кваз машиндани яру, лацу, вили, къацу эквер къугъвазвай. Машин къецелай гатазвай мар-

фади адак далдамдик хьиз ван кутунвай. Цавай къвез, цавуз хъфизвай ятар машиндин кьуд патахъай 

чилел авахьзавай. 

Вини кIвачиз акъатай тапанча хьиз, Мифтягьа мад гьужум авуна. Адет тирвал, итимдиз къуватни 

гзаф авай, дишегьли къу-жахда кьадай амаларни гзаф чидай. Селванадиз машиндай ка-тиз кIан хьана. 

Амма гьик! экъечIда кьван! Гьеле рекье ракIа-риз куьлег янава. Савашда гьатнавай вахтунда адан 

гъил са шу-муд сефер ракIарин гъилел фена. Ам юзанач. Селвана чартма-да гьатна. Маса чара авачир. 

Авай-авачир къуватралди жуван намус хвена кТанзавай. 

Мифтягь, гишин жанавур хьиз, мад тепилмиш хьана. Адавай дишегьлидин хъуьчIерикай гъилер 

далудихъ кутаз хьана. Гьа-сятда адан хъуькъвериз, ченедиз, гаодандиз кузвай теменар гуз худда 

гьатна. Щийи къуватар атай Селванади акьван зурбаз адан чТарар чIугуна, кьил са натай маса патаз 

юзурна хьи, Миф-тягьаз вичин кьилелай хам алудай хьиз хьана. Селванади са-рарни кардик кутуна. 

Вагьши гьайван хьиз вичел гьалтнавай Мифтягьан къуьнуьз лап эсер ийидай кIас авуна. Мифтягьак 

зурбаз хъел акатна. 

— Вуна заз кIасар гузвани? ЧТарар чухвазвани?! И гафар сивяй акъудна, Мифтягьа гьегь алаз, 

ашкъидивни ажугъдив ргаз, туртур хьиз зурз алай дишетьли, хурт! гана, къаткурна. Къуватдив 

ацIанвай къармахрал адан гъилер жа-гъурна, абур далудихъ чуькьвена, чапла патан капашдал кьве 

гъилинни тупIар, менгенади хьиз, кьуна. Вичин еке жендек гьа- 
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дан зелил жендекдал чIугуна, эрчIи гъилив гьяркьуь капашдал <;ив чуькьвена. Нефес къачуз тахьун 

патал капашдин къерех нерин кIапарив игисна. ЧIехи тIуб ченедихъ агулдна. 

— Гила гьик! я? Заз табий жедани, жедачни? Менгенада гьатнавай Селванади азад жез кIанз 

кIаникай гьерекатар авуна, амма адавай вич ракьарай акъудиз хьанач. Нефес дар хьанвай. Са гуж-

баладалди кьил са патахъ элкъуьр-иа, ада Мифтягьан капаш сивелай алудна. Жигерриз гьава фена. 

Амма Мифтягьавай мад адан сив капашдал кIевириэ хъхьана. 

— Вун за гьа икI бамишарда! Я вуна разивал гуда, я за' пун бамишна тада! Зи къаст за кьилиз 

акъудда хьи, акъудда! 

Селванадик еке къурху акатна. Ада кьил виниз-агъуз аву-па. Маса чара авачир. Я душман кьена 

кIандай, я тахьайтIа, жув кIеве гьатайла, адаз табий хьана кIандай. Са рехъ мад пмай. Кьиникь. 

Кьиникьни гьик! ийида кьван! Чан ширин зат! II. Дуьньядихъайни вил ат!анвачир. Гьеле вил ат!удай 

вахт ту-пшр. Гьеле т!ебиатдин вири т!еамар атанвачир. 

Мифтягьа кич! акатнавай дишегьлидин сивелай капаш алудна. 

— Мад макьамар ийидач хьи! 

— Ваъ. Гъилер ахъая. Т!азва-е... 

Мифтягьа адан далудихъ чуькьвена кьунвай гъилер ахъай-iia. РикIе зегьемлу ажугъ гьатнавай 

Селванадивай вич хуьз хьанач. Къуватдиз зурба итимдихъ галаз дяве авун эхирсуз кар тир' •гIани, ам 

душмандал тепилмиш хьана. Авай-авачир къуватар к!ват!на, ада Мифтягьан руфуна к!вачер эцяна. 

Мифтягьаз гзаф тIар хьана. Ратар аватайда хьиз, ада руфун чуькьвена. Амма садлагьана, гъилер 

хкажна, ада кьве къармахдивни къуьнер чуькьвена, Селвана мад ярх авуна. Гила адан гъиле 

Селванадин тал гьатна. Гьа шал пехъи ажугъ акатай итимди дишегьлидин чинал вегьена, ам нефес 

кьуна, бамишиз эгеч!на. 

— Вуна зи руфуниз хасарат гуда, яни?! Зун жен, вун заз табий тежен?! 

Селванади инихъ-анихъ гьерекатар авуна, гагь са гъилел, гагь маса гъилел чинилай шал алудиз 

алахъна. Хьанач. Нефес дар хьана. Гьекь акъатна. Гъилер-к!вачер буш жез башла-мишна. 

Дишегьлидик юзун кумачиз акурла, Мифтягьан кьилиз фи-IЩр атана: «Бамиш хьана жал?» Ада 

тадиз кьилел арушнавай тал алудна. Къецелай ягъай цIайлапанди машинда экв куь-кТуьрна. 

Селванадин вилер ахъа тир, Кьекьемар юзазвай. 

— Ви к!вал ч!ур хьурай, намерд! 

— Зи к!вал фадлай ч!ур хьанва... 

Мифтягь хъелни ашкъи, ажугъни гьарусвал кваз дишегьли- 
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див мукьва хьана. Зегьемлу гъил булушкадин этегдин кТаникай: 

туртур хьиз зурзазвай ютурдин яцIу якIай винелди фена... 

Машиндин къавал са вуч ятIани аватна. Юргъа гатазваз ракьук кьил акъат тийидай ван акатна. 

Мад ва мад къав гатаз-вай сесер атана. Инсан тушир. Лувари, къармахри, кIуфу ийиз-вай ванер тир. 

ГьинватIани, цIайлаланди ягъай лекь яни, кТвагъ яни, са вуч ятГани къуш тир. Лувари ширх-

ширхдин сесер ийиз-вай. Гьайвандин туьтуьнайни сесер акъатзавай. Кьегъ... Кьегъ... Са арадилай 

машиндин къавал чабалмиш хьана, шуьшедилай мотордин къалпагъдал чГулав къаралту аватна. 

Щайлапандик экуьнал шуьшедилай авахьзавай ивидин ярар аквазвай. 

. АШКАРА ХЬАЙИ СИРЕР 

Кьелен шегьердал йиф ацукьай вахтунда туьтуьна затI акIан-вай ничхирдин ванцел телефонди 

зенг авуна. Дегьлиздай кIва-лиз къвезвай рак агалнаваз, сес явашдиз атана. Ам садлагьа-на, столдихъ 

ацукьна, хуьрек незвай Салегьан япухъ галукьнач-Зенг тикрар хъхьана. Вични цIил кьван яргъиди. 

Сивевай тIур курунавай шурвадик кутуна, Салегь кIвач кьещIи ийиз, дегьлиз-диз фена. 

— Зун я. Зун я. Белли, Салегь! А-а, Гьамид, вун яни? Нянин хийир! Ава, ава, ван хъсандиз 

къвезва. Ваз къвезвачни? Салегьа ван хкажна. 

— Гьан? Гила хъсан хьанвани? Чун вири сагъ-саламат я. Ви, юлдашдин гьал-агьвал? Хъсан 

хьурай. Бахтлу хьурай... Лагь. ман. 

Гьамида хабар гана хьи, Салегь чиляй-цавай, сивихъ галай тIурни акъвазарна Юуьрагь хуьруьз 

атана кIанда. Герек я. Кьадарсуз. Кьейи-декьей авач. Телефондай ийиз жедай ихтилаг туш. Атайла, 

чир жеда. Ракъар шегьерда вич Гьамида къарши-ламишда. Анай санал, кIантIа кьилди „КГуьрагъ 

хуьруьз фида- 

— Исятда йиф хьанва. Белки пакамаз рекье гьатин? — жузу-на Салегьа телефондай. 

— Геж хьун мумкин я. Заз вун, профессор, исятда рекьиз экъечIайтIани, геж жез кичIезва. Ваз 

хийир авай, ваз чарасуз. герек кIвалах я. Телефондай лугьуз жедач. Киричи са машин яхъ. Харжияр 

екебур хьайитIани, атун лазим я. 

— Къведа ман... Вуч? За «къведа» лагьана. Исятда машиндин къайгъуда гьатда. Вун Ракъар 

шегьердиз атун угерек туш. КIантГа ви къвалав Варакъиз къвен, кIантIа КIуьракъиз. 

— Чиниз ша. 

Гила вучин? Марварни кIвале авач. Пуд рушни къачуна, ди-дед кьилив фенва. Шегьердин муькуь 

кьилиз. Ана гьич телефон- 
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ни авач. Я гьаниз фена, хабар гана кIанда, я кагъаз кхьена, туна. Хтана ам кIел авурла, вич гьиниз ва 

вучиз фенватIа, Мар-ипраз чир жеда. 

Салегьа ахпа Марваран къвалав фин кьет! авуна, амма ки-|)ичи машин жагъурун патал хейлин 

вахт фена. И арада пуд рушни галаз паб хтана. Адаз вичинни Гьамидан арада хьайи ихтилатдикай 

хабар гана, Салегь энгел тавуна, рекье гьатна. 

Ачух, алахьай пав къацу, вили, хъипи нурар гузвай гъете-|)ив ацIанвай. Гьавани шуыпе хьиз 

михьи тир. Йифен вахтунда Никъан чимивални элекьнавай. Гьавадик серинвал акатнавай. 

Яраб Гьамидав гвайди вуч хабар ятIа, л_угьуз Салегь гзаф нахтунда фикирдик хьана. КIувракъ-ин 

хуьре адаз чидай гьич са пасни авачир. Я миресрин, я дидед патай мукьва-кьилияр. Ви-чихъ галаз 

мектебда, институтда кIелай са касдин тIварни ри-|(Iел къвезвачир. Ахпа Салегьа вичи вичиз лагьана: 

гьинватГа-ии, миреорикай сад кечмиш хьанва. Гьамидаз телефондай лагьана, зи рикI сефил ийиз 

кIанзавач. Им рагълах халкьарин адет я. Фадамаз пис хабар гун герек туш. Иллаки инсан яваш хьайи 

нахтунда. Лугьудач кьван: ви ихьтин мукьва кас чандик ква. «Хъша» — лугьуда. «Вун хтана 

кIанзава». Вун кьил къуьнерал плай кас тушни! Вун гъавурда гьатда. 

Белки Гьамиданди сикIрен амал ятIа? Мехъер-межлис ава жеди? Белки хуьре авай вичин мирес-

варисдикай эвленмиш жез-пайди авани, тахьайтIа, гъуьлуьз физвайди авани? Щийи къу-'ганар жезва. 

Салегьни миресрин арада нуфуз авай кас я. Ам михъерал атай вахтунда межлис мадни гур жеда. 

Белки вич илчи яз лазим хьанватIа? ИкI хьунни мумкин я. Гагь я жуван хциз къачуз кТанзавай 

рушан диде-бубади шин-дакь ийида, къелеяр тIалабда. Я тахьайтIа, мукьва жез кIанза-ипй хзанрин 

арада виликан гъерез къекъвезма. Ни вуж ятТани са мус ятТани гатанай. Сада садаз себ-сив авунай. 

Фу кьве чкадал чийи-паяр ийидай вахтунда садаз еке, муькуьдаз гъвечIи кIус гпнай. Инсанар тушни! 

Къалмакъални жеда, себ сивни ийида-Лдет яз абур мехъер-межлисдин ва саламрин йикъара, сад сада-

най гъил къахчуна, туькIуьн хъийида. Ихьтин дуьшуьшрани ну-фуз авай илчи герек я. Хиял-ниятрик 

кваз Салегь ахварал фена. Ада, кьил эрчIи патахъ элкъуьрна, далухъанда акТурна. Сент •гуширтIани, 

са гьал ахвар ийиз жезвай. Салегь вич ахварал |)чкI алай кас тир. Хъуьцуьгандал кьил эцигнамазни, 

ам тадиз ихвара гьатдай. Ахпа кIантIа адан кьилихъ туп-тфенг ягъа, гьич хпбарни жедачир. 

Йифен рекьени икI хьана. Ам ахварикай уях хьайила, цавун тпгъдиз пакаман ярар янавай. Машин 

Кьелен гьуьлуьн къерех |{|Iуна, йигинвилел уьтмиш жезвай. Инихъ-анихъ вил вегьена, Салегьа мад 

вилер агална. Мад кьве сятда кьван ахварик хьана. 
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Югъ нисиниз акъатай агакьна. 

— Геж хьанани? — жузуна 

Салегьа эвелни-эвел, гьич салам-каламни тавунваз. 

— Заз чиз, гьеле геж туш, Салегь стха. Фад атана, хъсан хьана. Винел экъеч!. Фу-зат! нен. 

Селвана Рагъар шегьерда ви-чин дарманханада ава. Недай шей-шуьй гьазур я. 

— Вуна садра вуч хабар ятIа, лагь,— тIалабна мугьманди.. Адан чувалар куьрснавай вилера 

секинсузвал авай. Вични, ре-кьи яна, галатнавай. Рехи пенжек, биришрив ацIанвай чин руьхъведин 

ранг алай руквади кьунвай. 

— Винел экъеч!, Салегь стха. 

Мегьежар кьаз, иесини мугьман тик гурарай вини мертебадиз экъечIна. КIвалер ядигархана кьван 

михьи тир. Сириштани авай. Радиодай хинди миллетдин ширин-ширин манияр лугьузвай. Са* легьаз 

абур гзаф хуш тир. Бичи вичик ада са шумудра фик; 

авунай: яраб рагълах халкьаринни хиндилуйрин арада мукьва-вал аватIа. Садра алимдин рикIел и 

яргъал миллетдин чIалан гафарган жагъурдай фикирни атанай. Вичиз малум хьайивал, «кьвед», 

«пуд», «кьуд», «кIуьд», гьакIни «кал», «дана», «хеб» кьве чIалани ишлемишзавай уртабаб гафар тир. 

Им дуьшуып-дин кар яни, тахьайтIа абурун арада гьакъикъи алакъа авани^ 

Салегьавай кьил акъудиз хьаначир. Амма гьар сефер хиндилуйрин манияр адан япара гьатайла, 

Салегьан рикIел и кар хкведай. 

ЧТагай халичадал вегьенвай лацу суфрадихъ ацукьайла, Салегьа, къизилдин яд ганвай тIур 

хуьрекдик кутуна, иесидивай жузуна: 

— Вунни зи дуст Бег гьикIа ава? 

— Гьа виликдай хьиз, якни чукIул я. 

— Як вуж я, чукIул вуж? 

— Нивай лугьуз жеда кьван! Гьич кIвалахиз тазвач. И мукь-вара са перде мад акъуднава. Чаз 

Ругуд тIуб лугьудай са шофер ава. Гьарамзада я. Гьада гьамбарханадай виш пут кьван сечме ичер 

чинеба йифиз тухудайла, ам чи гуьзчийри кьуна. Абуру заз хабар гана. Зун гьамбарханадал фена. За 

ичер чпин чкадал эциг хъувун тIалабна. Ругуд ТIуб зал, вагьши хьиз, тепилмиш хьана. «Заз ичер 

къачу ва ихьтин, ихьтин, мадни ихьтин чкай-риз твах лагьанва?»—«Ни?»—жузуна за.—«Ам ваз 

талукь туш»,— «Заз тахьайла, низ жеда?» — «Вун силисчи туш. Заз ни буйругъ ганватIа, адан вилик 

за жавабни гуда». Эхирни, Ругуд тупIуни буйругъ Беговалай атанвайди хиве кьуна. «Емишар къа-чур 

чкадал эциг хъия,— лагьана за.— Бегов абурун неси туш», — «Гьик! туш, вун яни?» — «Зунни 

туш,— совхоз я». Тажубдин кар я. Кьве къаравулдикай садни чкадал алачир. Гьамбарханай- 
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рин зеведишар мукьварив гвачир. Угъри кьур гуьзчиярни галаз паз акт туькIуьриз кIанзавай вахтунда 

гьамбардин кьилихъ га-лай рекье машиндин эквер малум хьана. Яргъал аламаз машин нкъвазна, 

эквер туьхвена. Шофер атана, ада заз иесиди эверза-па, лагьана. Зун фейитТа,— Бегов. «Ругуд 

тупIуниз са машин нчер гьамбардилай за къачу лагьанай. Ваз и гафар бес яни?» — «Ваъ,— жаваб 

гана за.— Вучиз тухузвайбур я ва гьиниз?» — «Ам паз чир хьана кIандай кар туш»,— «Ичерни зи 

совхоздай, чебни йифиа, са кагъазни гвачиз тухвайла, заз чирни тежен, — икI хьайитIа, совхоз тIуьна, 

куьтягь жеда хьи?» — «Совхоз ви буба-динди туш».— «Зи бубадинди туширди заз чизва. Амма 

йифен иьуларлай машин ацIай ичер гьамбардилай чуьнуьхун къанун туш». Къизмиш хьанвай Беговаз 

хъел атана. «Гьамид, заз вуна шит ийиз аквазва. Чухулди мийир. Вуна гьеле Яру Нямет кIва-лахдал 

эцигун патахъай зи эмир кьилиз акъуднавач. Вун мад ни рекьел акъваззава».— «Юлдаш Бегов,— 

лагьана за,— зун ни рекьел яни, тахьайтIа вун зи рекьел яни?» Эхирни, яргъи их- 

•гилатар тийин, Бегова лагьана хьи, ичер трестдиз диреквал ийиз-най идарайрин къуллугъчийриз 

ракъурзавай пай я. «Абуру чаз п.ар патахъай куьмек гузва. Сада нафт-чIем ахъайзава, масада 

мпшинар гузва. Абуруз чакай пай авачни? Виревайда яд хъва-дпчни?» За лагьана: «Абуру дуллух 

къачузва».— «Вуна дул-iiyx къалурмир». Куьрелди, еке рахунар хьана. Ам залай зегьем 

•nil), зун адалай... 

— Квел куьтягь хьан куь къалмакъал? — тажуб хьанвай < 'плегьа бугъ алахьзавай дуыпперейрик 

квай тIур сивихъ гъана. 

— Квел жеда кьван! Беговак пис хъел акатна. Ада гьарай-iin: «Ваз чизвани, и мулкар, и багълар 

зи бубадинбур тирди. Къазибеган. И тарар ада вичин гъилералди са-сад чиле акIур-iin и. Бегьер 

сивихъ атай вахтунда гьич са емиш дадмишни та-нуна халкьдин гьукуматдив вахкана. Ма лагьана 

бубади, неъ, иид хьурай! Гила заз зи бубадин багъдай кьве гирвенка емишар тухудай ихтиярни амач, 

яни?»—«Гьелбетда, амач»,—жаваб га-и|| за къал квачиз.—«Амач, яни?!», Бага, мичIи йифен 

вахтунда иплери къацу цIаяр ягъиз къултухдай пулдин чарар акъудна, «бур зи кIвачерик гадарна: 

«Им ви багъдай тухузвай ичерин и'I'имет я». Ам хъел кваз кьулухъ элкъвена, хъфена. 

Салегьа чуькьни авунач. Адан чиниз цуру гьиссер яна. ЧIа-|Ш|) кьери хьанвай кьакьан пеле 

биришар туна, ам фагьум-фи-i>ii|) ийиз акъвазна. 

— Салегь стха. Бега дуьз лагьанани? Багълар виликдай гьа- 

•i,!i II бубадинбур тирни? .- 

— Гьи чкадал алайбур я? 

— Яргъи мигьия. 

— А, пуд булахдин кьилихъ галайбур тушни? 
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— Белли, гьабур я. 

— Абур Къазибеганбур тушир, адан стха Салманбеганбур тир. Стхаяр чара хьайила, а багълар 

Салманбегаз акъатнай. АН-жах иесийри абур халкьдин гьукуматдив гуьгьуьллудаказ вах-кайбур туш. 

Абур Асали Гъалиба яракьлу хьанвай инсанар га-лаз гужуналди къахчунай. Къазибега амал авунай. 

Мулкар гьик! хьайитIани вичивай къахчудайди чиз, ада абурун са пай фадамаз цIийи гьукуматдиз 

теклиф авунай. Асали Гъалибалай кьисас къахчунай. Чаз къедалдини ам цIай кутуна, телеф аву-нин 

ери^бине дуьм-дуьз чизвач. Амма рикIи лугьузва: Беглер а карда къаришмиш хьанва. 

— Заз а кардикай хабар авач. Султанбегаз и кар чидатТа? — вилер гьяркьуьз ахъайна, Гьамида 

хабар кьуна.— Виликан: 

сефер вун атайла, Гъалибан ядигархана къайдадиз хкун пата-хъай чи ихтилат хьаначирни? Зун 

трестдиз фейи вахтунда адахъ галаз раханай. И мукьвара ам вич совхоздиз атана. Идарадиэ 

акъатдалди, Гъалибан ядигарханадиз килигна. Ахпа зал тепил-миш хьана. «Ядигархана икьван 

мешребсуз гьалдиз вучиз гъан-ва?» — гьараяр гана. Багълара кар-кеспи кьери хьанмазди, ядигархана 

чукIур хъувун патахъай меслят хьана. Ам цIийи кьи-лелай эпиг хъийида. 

— Им хъсан кIвалах я, Гьамид. 

И арада Салегьан кьилиз са вучтин ятIани фикир атана. 

— Вуна Яру Няметан тIвар кьунай гьа. Ам вуч кас я? Заэ малум тТварни лакIаб я, анжах рикIелай 

алатнава. Лязги пата-лай атана, ина ацукьнавай Сари тухумдикай тушни? 

— Зунни, ваз чида хьи, паталай я. Инин агьалийрин ери-би-не заз артух чидач. 

— Чир хьана кIанда, дуст кас. Эвелни-эвел вуж гьинай ятIа;. чир хьана кIанда. Нямет къабах 

хьтин яргъи шуькIуь кьил алайди тушни? 

— Гьелбетда. 

— Ам заз чида. Ам вини дагъдин кьулухъ лязги хуьре кав-хадин гада я. Заз ам мукьувай чидач. 

Амма авай малуматриз' килигайтIа, кавха акьалтIай башибузукь тир. Жемят гьелек авур кас я. Заз чиз, 

гада бубадилайни фейид я. Ада Кирки хуьре гамар храдай майишатдиз пахта янай. Са газетдай за ада-

кай хци макъала кIелна. 

— Салегь стха, мус хьайи кТвалах я? РикIел алачни? 

— Заз чиз, кьве йисан вилик. Дуьз я. Кьве йисан вилик. Зун Чирчикиз фенвай вахт тир, Газетни за 

гьана мугьманлухда кIел-най. Ругуд тупIар жедай сихилни заз малум я. Шумуд несил эркекар 

хьанатIа, вирибурал кьве гъилелни ругуд-ругуд тупIар ала. Дишегьлийриз и кар хас туш. 

— Лап тажуб кар я гьа. 
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— ЯтГани, туштIани. Абурун ата-буба, делилриз килигайла» »<'».изи тир. Адаз еке нефе авай. 

Гьар къвезвай несилдин пешени цч.нзивал авун хьанай.Абурукай гьич садни чуьлда, тама, багъ-^«, 

дагъда зегьмет чIугвадай кас хкатайди туш. Вич шофер яни? Адан тIвар... Ам гьик! тир? Чи 

миллетрин тIварариз ухшар мпцч... А-а, рикIел хтана — Варлан. 

— Зи гьалар лап хъсан я хьи! — айгьам кваз лагьана Гьа-||I да, кIарас тТурунал дуьшперияр 

къанвай курун къерех га-| I:I.—Лап хъсан я хьи. Сад кавхад хва я. Муькуьди къазидин на. Ханарин 

рухваяр кимизва. 

— Вуч? Вуч? Ханарин рухваяр. Ви совхозда за лап са ва-л.чI тIварар кьада. Совхоздин кьилин 

агроном Самедхан яни? 

— Я, чIехи стха. Амма им адан тIвар я. Чи рагълах халкьа-риз вилик заманайра ханар, беглер 

гзаф хьаначиртIани, «хан», «бег» квай тIварар бул-буллух ава. 

— Кьвед лагьай фикир иерди я. Вуна, Гьамид, хъсан кьатIа-иа. Амма Самедхан гьакъикъатдани 

хандин неве я. Вичин къа-|и|вуш дишегьлидиз хьайиди я. 

— Акъваз-акъваз...— Гьамида мад кьве сефер и гафар тик-(inp авуна. Ам кIвачел къарагъна, кисна 

кIвале къекъвена. Мугь-MiiH суфрадихъ туна, дегьлиздиз экъечIна, анайни балхундик фена. Чапардал 

чапла гъил эцигна, адалай кIаник квай куьчедиз кнлигна. Кьулухъ элкъвена, кIвализ хтана. Ченед 

кьулуник къайи зурз акатна. 

— Ваз вуч жезватIа, аквазвани?—лагьана Салегьа.—Яру Пяметни, Ругуд ТIуб Варланни, 

Самедханни Бегован ксар я. I)хиримжи кввед ада зал илитIна. Нямет — жезвач. Зун кIевиз пкъазнава. 

Совхоздихъ Бегова вичин къуватдал чуькьвей мад иьуд-вад кас ава. Яраб... Яраб абур махлукьатдин 

гьи къатари-кий ятIа? 

Фикирдик акатнавай Гьамидан веревирдер рак гатай ванци юьат! авуна. 

— Заз чиз, Масан я. Ви гъилик институтда кIелай муаллим. Лда КТуьракъарин мектебда тарихдин 

тарсар гузва. Сяйи инсан и. Вун чарасуз къе акуна кIанзавайди ам я. Ам за микьнатIиса-нан жагъуриз 

ракъурнавай. КIуьракъиз фейи вахтунда ам чара-<'уз герек жеда. 

— Мад вуна заз Юуьракъиз финин ери-бине ганач. Фад, чи-ияй-цавай ша лагьана. Зун атунни 

авуна, амма вак тади кваз нквазвач хьи. 

— МикьнатТисаван гуьзетзавай. 

Ахъазвай ракIарай желеб якIарин, гьажилеглег хьтин кIва-черал кьакьан итим кIвализ гьахьна. 

Ада салам гана. 

— Чан муаллим,— лагьана ада Салегьаз.— Зун куь рикIел 
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аламач жеди. КIелдай вахтунда зун уртабаб тир. Тарсара сали' гъалу тушир. 

— Вучиз чидач кьван. Ви тГвар ингье Гьамида зи рикIел хка на. Масан. Ви бубад тIвар Къилич 

тушни? 

— Я, я, чан муаллим, профессор. Гьал-агьвалдикай за куь релди лугьун. Заз ата-буба ава. Адаз 

тарихдин гзаф сирер чида Зун хьана, ам хьана, ада заз абур ачухарнач хьи, ачухарнач. Са сефер, чан 

муаллим, куьне «Тарих» тIвар алай журналда «Рагълах вилаятдин беглер» лугьудай макъала басма 

авуна, адакай за ата-бубадиз ихтилат авурла, ада завай ам михьиз кIе-лун тГалабна. Зани кIелна. Ата-

бубади разивилелди лагьана;: 

«Гъавурдик квай кас я, амма вичиз чидай сирер макъала кхьей алимдиз чидач». 

— Зун ягъалмиш туштIа, ви ата-буба Лал Авадан тушни? 

— Я, чан муаллим. Квез ам чидани? 

— Аквазва хьи. Зун адал лап кТевелай гьалтнай. Гьеле са къад йисан вилик. Ада заз анжах са 

жаваб ганай: «Зун лал я. Зи къвалав мад хквемир». 

Юуьракъиниз гзафни-гзаф емиш багъларин арайрай, хейлин чкайра кицик тарарин куьлгейрин 

кIаникай физвай рехъ гагь вацIун къерехдив эвичГиз кьве патани сихдиз экъечТнавай кьа-кьан 

кIерец тарарин хъендикай, гагь хушдай виниз хкаж жез, тепейрин ястГу хуралай алатзавай. Къацу 

рангунин «Дагъви» ; 

машиндин рулдихъ Гьамид галай. Профессорни Масан кьулухъ,; 

ацукьнавай. Садни рахазвачир. Салегьа шумудра хабар кьада; 

'кьван—вучиз вичиз йифен кьуларлай тадиз «ша» лагьанва? Ре-. кьин мурад-метлеб вуч я? 

МикьнатIисаван куьз герек я? Меж-лис аваз, кьуьлер патал гьаваяр герек хьанва жа ч? Белки микь-

натIисдин дасмадал лазим тир рахунар кхьенва жал? Жедайди жеда. Чарасуз герек туширтIа, вичиз 

иниз атун теклиф ийида-чир. Вуч жедатIа, килигин ман. Сабурлу хьана кIанда, профессор! 

КIуьрагъ кIуьд хуьруькай виридалайни гъв^чIиди тир. Адаз кьисмет хьайи дагъни гуьтIуьди ва 

амайбурув гекъигайла, ас-кIанди тир. Хуьруьн кьилихъ рукни галай, тарарал кьери руг алай дагъдик 

квай хуьруьн дар куьчейра инсанар тIимил авай. Анжах кIвачерал кьакьан къазарни, лапагар кьван, 

еке кIекер гзаф авай. Абуру машиндив вилик физ тазвачир. Адахъай абу-руз гьич кичIени тушир. 

Ихьтин машинар абуруз гзаф акунай. Къазар акьван къизгъин тир хьи, абур гьатта машиндихъ галаз 

женгинизни экъечIзавай. 

Са мертебадин, гъвечIи ва гуьтТуь дакIарар куьчедиз килиг-завай, вилик капаш кьван авай гьаят 

квай кГвалерив агакьай-ла, Гьамида машин акъвазарна. 

— Ингье. Куьне куь ихтилатар ая. Зун хъфена. Къайгъуяр 
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i шф ава. Масан, вуна профессор Варакъиз хкваш. Зун няниз | I пале жеда. Инихъ-анихъ фин герек 

туш. 

— Бес а'зиз профессор заз мугвман жедачни? — наразивал i |;;>з жаваб гана мектебдин 

муаллимди. i    — Вални нубат къведа. 

Масанни профессор, гатун чими вахт яз, кьве падни ахъазвай I«|кIарай дегьлиз галачир кIвализ 

аватна. Рагъ гьеле цава амай^ II низ килигна рекьихъ элкъвенвай кьве дакIардайни экуь нурар 

иГвалевай гамариз, чилик квай сумахриз янвай. Ина къавур-мчшнавай якIун ни авай. Къунши 

кГваляй инсанди хух ийиз нофес къачузвай ван къвезвай. Масан йигиндиз аниз гьахьна. Къавалай 

чилел кьван еке гам авай план вилик, кьакьан месе-рил лацу хъицикьрин кавалдик са итим 

къатканвай. Далу кIа-ии.к квай. ЧIарар аламачир кьил, кака хьиз, цIалцIам тир, ви-чини ракъин 

нурарал цIарцIар гузвай. Гьяркьуь рацIамар, агъ кьван лацу тир. Руфунал кьван яргъи чуруни михьиз 

лацуди; 

тир. Ракъин экверни лацу, кавални лацу, рацIамар, спел-чуруни лацу хьайила, къатканвай кьуьзуь кас 

ажайиб аквадай. Ювале гъварцикай мишердал атIанвай са шумуд кIалуб аваз Масана •бурукай сад 

ата-бубадйн месин къвалав эцигна. Цлав гвай ма-тикрикай сад адан винел вегьена. Масана 

профессордиз ацу-иьун теклиф авуна. 

— За исятда микьнатIисаван гьазурда. 

Кавалдик къатканвай кьуьзекан вилер юзана. Къалин лацу гпслрин кIаникай иви кумачир 

пIузаррин арадай мецин кIвенкIв мплум хьана. Адал кьуранвай пIузарар кьежирна. 

— Куьн вуч геж атаначни? — жузуна ада дарих яз. 

— Авадан буба, захъ галаз Кълинж Салегь атанва. Ваз ам и к у на кIанзавай. 

— Авадан буба, им зун я, Салегь я. 

— Салегь? Салегь вуж я? 

— Авадан буба,— башламишна хтулди, вахъ галаз рахаз-нпиди зун я — Масан. Чир хъжезвани? 

Ви хтул я-а. 

— Аа, зи хтул. Бес Салегь вуж я? Гьамни хтул яни? 

— Алатай юкъуз вуна лагьаначирни ваз кьурагъви Салегь икуна кIанзава. Тарихдикай макъалаяр 

кхьиэвай алим вуч тир. I'i.n ам! Адаз вуна ийидай ихтилат ава. Вуна лагьанай гьа: тади ни. Садазни 

ачухдач, анжах алимдиз ачухдай са сир ава. 

Кавалдик къатканвай кьуьзека аман авачиз вилер ахъайна. Ппкъварин стIалар, кIакIамрилай 

алахьиз, спелрин ва чурудин ни цу чIарара квахьна. Аваданаз экв акван хъийизмачир. Анжах Гц япуз 

ван хквезвай. Ам итимар галай патахъ, къвал гана са гьилле элкъвена. 

— Гьинва ам? Салегь... 

— Зун инал ала, Авадан буба.— Салегь адан мукьув хьана. 
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IСьуьзека вичел яргъи авур, кьурай, гьяркьуь кIарабрин капа! ада вичин хъуьтуьл, цIуд йисаралди 

къелемдихъни чарарихъ га| лаз кГвалахзавай гъиле кьуна. Капаш къанвай.               | 

Масана и арада микьнатIисавандихъ галай сивинаг виниа хкажна, ам Салегь рахадайла адан 

кIуфув, кьуьзек рахадайлаД адан ,кIуфув мукьва ийиз хьана.                            j 

Салегь яваш-яваш гъавурда гьатиз башламишна. Авадан бу| бадиз Къазибеган сирер чидай. 

Идакай Салегьаз хабар авай. Ам-| ма ам къад йис идалай вилик и касдин къвалав атайла, гьич са| 

затIни хиве кьунач. «Акунач, ван хьанач»,—жаваб гана ада. Ак-| вар гьал, гила кьуьзеказ вичиз чидай 

сирер суруз тухуз кIанза| вачир. Салегьа дуьз кьатIана. Кар чIурзавайди ам тир хьил кьуьзекавай 

рахаз хъжезмачир. Адан чан туьтуьниз атанвай-j Са гуж-баладалди, гагь фад-фад пуд-кьуд келима 

лугьуз, гагы хейлин вахтунда затIни рикГел хкиз тежез, са кIвач суруз чIу-| гунвай итимди са кьадар 

агьвалатриз шагьидвал авуна. 

Салегьаз ихьтин сирер малум хьана. 

Зегьметчи халкьди гьукумат вичин гъиле къачузвай вахта-^ ра, абурулай виликни, вад-ругуд йис 

кьулухъни Авадан Къа-J зибеган нуькер тир. Девлетлудиз еке мулкар авай, къарамала-I рин, 

балкIанрин, лапагрин сан-гьисабни екеди тир. Ада хейлин| телир алвердилайни къачузвай. И 

кIвалахар Салегьаз вичизни| малум тир. Амма Аваданаз куьлуь-шуьлуь агьвалатар ва ва-| къиаяр 

чидай. Вад нуькер аваз, Авадан Къазибеган кIвалерал,| маса дараматрал йифен вахтар къаравул галай 

гьамбарханай-| рин къваларив къекъведай. Бегдин мал-девлет чапхун авуникай| хуьдай.                                                   

| 

Хейлин вахтара, иллаки бегдин файтунчи начагъ хьайила| ва рекьиз-хулез фидай ксар гзаф 

хьайила, Аваданакай файтун-| чини жедай. Гагь бег вич, гагь адан диде-буба, стхаяр, рухваяр,| лапар 

ва рушар, халуяр ва миресар хуьряй хуьруьз тухуз, гьатта| Кьелен шегьердизни файтун гьализ, 

Аваданаз бегдин кIвалин-I къан агьвалатар мукьуфдивди чир жезвай. Къаравулчи язни.| адаз датIана 

бегдин кГвализ къвез-хъфизвай инсанар аквазвай.| 

Аваданан гьисабрай Къазибег акьул авай, хесетрал сине?! алай, туьнт итим тир. Ам датIана, са 

кардик жедай. Вири хза-j нар къаткай вахтунда ам балкIанрал элкъведай, дапIар-шефтеI жъайдада 

авани-авачни чирдай. Чилел аватай кепек-шагьи хьайи-тIани къахчудай. Фан къадир, лагьайтIа, 

бегдиз виридалайни| гзаф авай. Са вичи ваъ, вири хзанди фу кьенят ийидай. Адаз) виридалайни гзаф 

гелир хперилайни балкIанрилай къвезвай. | Багъларин яр-емиш тIуьн патал битмишарзавай. Хейлин 

мул-кара къуьлни мух цазвай. Гьам чпи ишлемишун патал, гьам балкIанриз ва къарамалариз гун 

патал. 

Инкъилаб жедалди са йис кьван амаз Къазибегаз Рагълах | 
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нилаятдин беглер кIватIдай адет хьанвай. Гьар вацран кьилиз ii(iyp гагь са бегдин, гагь маса бегдин 

кIвале гуьруьшмиш же-дни. Файтунда акьахна, къвг/з-хъфидай вахтунда абурун сиве-|iiii< са шу 

мудра «ЧГулав лекь» лугьудай гафар ван хьанай. Са йикъара абуру лугьудай: 

— ЧIулав лекь, кеф-гьал? 

— ЧIулав лекьрен гьал гьик! жеда кьван. Гъиле гьатай-гьа-| iii къармахар вегьез, незва. 

— Ша чна садаз и кьве гаф сад садак какадарна, чIулав-" кь лугьун! 

— Ваъ, ваъ, чIулав лекь хъсан я. Ам дагъларин пади- 
ИI:IГЬ Я. 

— Ада са гьайвандизни инсаф ийидач. 

— Вуна гзаф инсаф ийидани? 

— За инсаф авунин себеб вуч я? Им Къазибег тир. Ада мад лагьанай: 

— Аллагьди са къушар лекьер яз, муькуьбур лифер яэ инлкьнавани? Гила гьайванриз килиг. 

Садбур пеленгар я, муь-iivi>6yp къуьрер. И къайдада инсанарни аллагьди кьилдин жин-| «ч» яз 

халкьнава. Садбур агъавал авун патал, муькуьбур — абу-|iv.4 муьтIуьгъ хьун патал. Аллагьдиз шукур 

хьуй. Адан эмир-дн.II чакай лекьер хьанва. Иниз килигна, лекьер лекьер хьиз чпиамиш хьана кIанда. 

Къуьрер хьиз, къуй къуьрер яшамиш • I.урай. 

Аваданан рикIел маса агьвалатарни лап иердиз алама. Сад-I>> беглер Муракъа кIватI хьанвай. 

Файтундин хиве аваз, нуь-i.r|) йифен кьулар алатдалди балкIанриз ем гуз гьаятда авай. < 'л арадилай 

экуь кIваляй гьарай-вургьай акъатна. Са тIими,ч "и хт алатайла, кьвед лагьай мертебадин гурарай 

Руракъин бег, «<пила яб алай чкадилай кьил кьуна, эвичТна. Адан кьулухъай мид кьве бег эвичIна, 

сада къакъунай гапур акъудна адзл вичи ic квай бег яна, рекьиз са тIимил амай. Абурун арада хар-| 

.|ф рахунар хьана, амма сада сад ягъунал-кьиникьал атанач. 

Руракъин бегди вич хуьруьз хутахун тIалабна. Авадан фай-| \ II дин кьиле акьахна, абур йифен 

мичIера рекье гьатна. Ажугъ | ипй бегди вичи вичик мурмур авуна. 

— БалкТанар зарб гьала тIун, темпел! Вун гьа Къазибег га-ш I гьелек хьурай!— бегди ихьтин 

гьарай гайила, Аваданан-I шЛ кIвачериз фенай. ъ   Мад са агьвалат. 

|   Къара жемятди гьукумат вичин гъиле кьур вахтунда Къази-|fi. г.чвай эхиз хьанач. Ювале рикI 

дарих яз, ам йифди гьаятда,. |н i.in кьулухъ галай багъда къекъвена. 

Гьик! хьана, Авадан! Аквазвани ваз: дуьнья чархи-фелек 
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хьанва гьа! Йиртихри гьукумат гъиле кьунва. Гьа-гьа! ГьикIа я — шад хьанвани? 
— Бег, вуна акI вучиз лугьуда? Ви гаф зи кьин я. Заз шад-вал вуна гузвай са капаш фу я? Зун аллагьди гайи 

рузидал рази я. Адаз шукур хьурай. 
— Яраб рикIивай ятIа? 
— Валлагь я, бег, биллагь я, бег. 
Са тIимил йикъарилай бегдин кТвале къалабулух гьатна. Адан утагъар чIижерин куьнуьдиз элкъвена. 

Папарин вилер шедай кьван, чичIекар хьиз, яру хьана. Итимрин суфатриз къайи аяз яна. Къазибеган эмир яз 
Авадан, файтунда акьахна, адан стхаяр кIватIиз абурун кIвалерихъ фена. Садни чкадал хьанач. Хуьруьн кьилихъ 
галай дагълара туп-тфенгдин ван гьатна. Куьчейравай инсанри, инихъ-анихъ чукуриз, лугьудай •«Асалияр 
атанва. Асалияр атанва!» Бейхабарри жузадай «Асалияр вужар я? Къачагъар яни?!» Садбуру жаваб гудай 
«Къачагъар куьн я, асалияр зегьметчи халкьдин панагьар я*. Маса чкадал масакIа лугьудай: «Гъалибар къвезва!» 
Инални суракьдайбур жедай: «Гъалибар вужар я?» — «Гъалибар гъа-либар я ман! Ваз Гъалиб лагьай гафуник 
вуч мана кватГа, ви бейниди кьатIузвачни? Эй, бейниван!» 

Малум хьайивал, Асали Гъалиба, еке кьушун галаз атана, са"са хуьре беглеривай, ханаривай, девлетлу 
хпехъанривай мал-" къара, ник-къурух, багъ-там жемятдив вахкун тIалабнай. КичI акатайбуру разивал гана. 
Къазибеган пуд стхани акси экъеч!-на. Куьчейра, ахпа хуьруьн къвалав гвай багълара савашар гана. Къазибеган 
са стхадал хирер хьана. Кьвед лагьайди инкъи-лабдин аксина экъечIай кIеретIрихъ галаз дагълариз катна. Пуд 
лагьай стхади вичин никIера гвен гуьдай гьалдиз къвезвай техилдиз цIай яна. Гар квай йикъар хьана. Идакди 
цIай, азра-ил хьиз, никIерал элкъвена, кьуд пата ялавни гум гьатна. Къва-ларив гвай къуьлерни пуч хьана. 
Сарубугъдадин къизил ранг чкIанвай мензилар пехъ хьтин чIулав шаршавди кIевирна. 

Къазибег сабурлу хьана. Къеняй ам ргазвайтIани, винелай, иллаки инсанар алай хкадал ам къизмиш хьанач. 
Халкьдин гьу-куматдин идарадиз фена, ада вичин гуьгьуьлдалди мулкарин са пай, хейлин лапагар, балкIанар, 
гьатта гьамбарханайра кIватI хъувунвай техилрикай са пай вахкана. «Зав анжах къебз гице. За квев вуч жуван 
хушуналди вахканатIа, вуч куьне кьа-булнатIа, кхьихь, къулни чIугу, муьгьуьрни алкIура». Бегдин тIалабун 
кьилиз акъудна. Къебз къачуна, Къазибега лагьана: ; 

— Икьван гагьди беглери агъавал авуна. Гила куьне ая. Ки-лигин ман. 
Анжах идарадай кIвализ хкведай вахтунда (Авадан файтун-дин хиве авай) бег, аял хьиз, шехьна. Ада къацу 

хьанвай ви- 
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играй буллух къвезвай накъвар гьич михьини ийизвачир. Гьаят-!i.ti3 файтун гьахьайдалай кьулухъ ада Аваданаз 
эмир гана: 

— Пуд булахдал гьала. 
Бегдин чинал хкисай синер атана. Сифтедай ам булахрин |,|,илихъ галай багълара къекъвена. Фидай рекье, 

кIвачерал кух | ллай чIулав миншн чекмеяр алаз, векьера, цуьквера кIуф эця-дай. Тарарин кIаникай къведайла, 
гъиле гьа тай гъвечГи хел ви- 
•юл чIугуна, ам кьат! ийидай. Кьилелай бухари хъицикьдин чIу-'|ив бармак хутIунна, ам тарарин кIаникай жедай 
кьван яргъал мензилдиз гадарна. Хурун кьве патани везнеяр авай мичIи ма-гьут-дин чухвани хутIунна, ам вичин 
кIвачерив вегьена. Гимиш-II и къизил кваз винел пад нехишрай акъуднавай гапурни чIул чапла къуьнуьхъай 
далудал вегьена, Къазибег гьина-гьана къекъвена. Эхирни, ам булахрал хтана. Пудни са жергеда авай. Далу пад 
кьакьан чка тир. Абурун винел эцигнавай дарамат-иит! авачир. Булахрин къерехар дагъдин къванеркай атIанвай 
кьуд синен чукьванрив кьунвай. Гуьзгуь хьтин михьи, экв пкъатнавай элциф яд гатун цикIизни къайи тир. 
Къазибега 
•(IунчIал ацукьна, гъилер, чIулав чIарци кьунвай цТумарни кваз I^H серинра туна. Лацу перемдин хев далудихъ 
чIугуна, гъаб-гъаб яд гардандиз яна. 

Са герендилай багъларин яргъарай лацу балкIанар квай файтун малум хьана. Мукьув къвердавай гьайванар 
юргъа гьат-ядвай. Файтундин хиве кьилелай кIвачелди тIарам парталар илай са кас ацукьнавай. Амни бег яни, 
хан яни, къази яни, довлетлу кас тир. Лацу бухари бармак. Лацу вахчег. Лацу ку-кар галай чекмеяр. Кьула лацу 
чIул ва чIулуникни лацу кьил гилай яргъи гапур. Аваданаз ам чидай кас тушир. Зарб къвез-най балкIанар 
садлагьана акъвазарна, жанаби дирибашвилелди Иъазибеган мукьув атана. Абуру вучтин рахунар ийиз хьанатIа, 
Дваданаз ван атанач, ам вичин файтундик квай балкIанриз, багъдин гьинлай-гьанлай атIуз, векьер гуз машгъул 
тир. Бегдин патав мукьва хьунни къадагъа тир. ИкI ятIани, Авадана нргъалай хьайитIани, абурухъ яб акалнай, 
ара-ара, кьил кьулухъ элкъуьриз абурал вилер вегьенай. Аквар гьалда, паталай итай мугьманди вичин иесидиз 
гьич саламни ганачир. Я ам вичин къвалав атанва лагьана, Къазибег кIвачелни къарагъначир. 

Са тIимил вахт арадай акъатайла, Аваданаз акуна хьи, кьве жанаби къизмиш жезва. Кьведани ван хкажзава. 
Гила са уьтери ибурун рахунрин мана ашкара жезвай. Инсан тушни! Гьикь-нан нуькер ятIани, жанабияр 
къалмакъал жедайла, абуру сада <-адаз вуч лугьузватIа, рикIиз чир хьана кIанда. Вилер ганва — Iсилигун патал. 
Япар ганва ван хьун патал. 

— Ваз вуч ава? Зи мал я, зи девлет я! Заз кIан хьайитIа, 
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цIай яна, куда! КIан хьайитIа, кицIериз пайда!—Ибур Къази-| беган сивяй акъатай гафар тир.                              

| 

— Вуна пайда, яни?—гьарайиз жузунай эвер тавур мугь-| манди.—Чна ваз акI пайда хьи! Вун 

ЧIулав лекь яз амачни?] Са йиртихдин ружа акурла, вечрез элкъвенвани?! 

— Зи намусдик хкуьрмир! 

— Де килигда чун, бег! Гила шалвардин кек кьуна, жемят-ривай са кIус фу тIалаба. Чи 

тешкилатдин кIватIалдал ша. Ви дуван чна гьана ийида...— ИкI лагьана, мугьман хъел кваз ви-чин 

файтундин хиве ахцукьна. Къамчи лацу балкIанрин кьиле-рал элкъвезмазди гьайванар алай 

чкадилай юрта гьатна. 

Са йис кьван алатна. Къазибеган кIвалерин къвалав гвай багъди еке бегьер гана. Пуд-кьуд юкъуз 

кГват! авур емишар гьеле тарарин кIаник туна. Къуншийрин аялри инжиклу ийиз. акурла, Къазибега 

Аваданаз йифиз ичерилай вил алуд тавун тапшурмишна. Нуькердивай мад вуч жеда кьван! Вичин 

кIурт- , ни тфенг гваз ам емишрин гьамбардин кьилихъ ацукьна. Йиф-ни ахьтин ширин затI я хьи, 

вилер чеб чпиз акьал жеда. 

Авадан са шумудра ахварал фена, ахварай гьатта юргъа балкIанри чамарар ийизни акуна. Уях 

хьайитIа, кIурт къуьне-рихъай галатнава. Кьама мекь гьатнава. Кьам тIушунна, нуь-кер мад ахвари 

вичин ширин дуьньядиз чIугуна. Гила адаз кьве гъуьлягъ акуна. Сад — чIулав йис алайди, садни — 

къацу-хъипи хъуьруьшар алайди. ЧIулав гъуьлягъ лап мукьув атана, ада кьил хкажна, Аваданан 

нерин кIвенкIвев кIуф агакьарна. Аваданаз кичIе хьана. Ахварай аватайтIа, вич ичерин гьам-баррин 

къвалав векьерал къатканва, лап мукьувайни инсанар рахазвай ванер къвезва. Сифтедай фикир 

авуна: угърияр я» абуру вич еперал кутIунна сиве пекин кIумп туна, чилел яр-харнава. Ваъ, туш. 

Сиве затI авач. Гъилер-кIвачерни азад я. Са куьнини абур чуькьуьзвач. Бес ванер вучтинбур хьурай? 

Ди-къетдив яб акална. Вич юзанач. Фагьум авуртIа, рахазвай кьве кас ава. Сад Къазибег тир. 

Сесинай чир хьана. Масад вуж ятIа, кьил акъатун четин тир. Я чидай сес я лагьана, чидачир, я чи-

дачирди я лагьана, течиз авачир. 

Авадана фикирна: Къазибегаз ва адахъ галаз йифен кьу-ларлай, багъдиз эвичТна, чинеба 

ихтилат ийизвай касдиз вич инал алайди хабар авач. Аваданаз кичIе хьана. Къазибег ве-къи хесетрин 

бег тир. Адан чинеба рахунрихъ, сирерихъ яб акалзавайди адаз ашкара хьайитIа, ада гъуьрчехъанди 

ядай къуьр хьиз телефна гадардай. Им са кьатIун тушир. Аваданаз ихьтин дуьшуьш чидай. Иниз 

килигна Авадан, кIусни юзун тийиз, алай чкадал хъалхъас къиб хьиз, алкIана. Гьатта нефес,-ни 

жезмай кьван явашарна. Еке мукъаятвилелди кIуртунин 
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кивни кьилел чIугуна. ИкI ятIани, Къазибеганни адан йифен мугьмандин рахунар япухъ галукьзавай. 

— Къармахра гьатнаватIа, малла, инсаф мийир. Мад вуч таза жеда кьван! Кьена кIанда! Са 

рахунни алачиз. 

— Тарагъаждиз акъуддани? 

— Им лап регьят кьиникь я хьи... 

— Гъилер-кIвачер атIана телеф ийидани? 

— Мадни задан жаза авачни? 

— Щай ягъайтIани жеда. 

— Щайни акIа ягъа хьи, кIус-кIус кудайвал хьурай. Къуй душмандиз жезмай кьван гзаф 

вахтунда азият гурай. Заз гзаф | .цушманар ава, малла, амма ям хьтинди жеч. |   Ахпа иесидини 

мугьманди маса кардикай ихтилат авуна. 

— Гьукумат кьур чапхунчияр вири дустагъ авуна кIанда,— лагьана Къазибега. 

— Ваъ, бег. Къе дустагъ ийида, пака з азад хъжеда. Чархи-фолек я дуьнья. Гъиле гьатайди тергна 

кIанда. 

— Зани икI лугьузва. 

— Шариатди кьабул тийизвай затI авач. Цаварал аллагь, чилерал падишагь. И дуьадин аксина 

вуж экъечIайтIа, гьадаз лап еке жаза ийиз жеда. Ам аллагьди кьабулни ийида. 

— КIеретIбегриз лагь: гьазур хьурай. Герек экв ачух же-далди абуру и цIийи падишагьар ава гьа, 

са-сад чими месикай ккудиз, диде-буба, паб-аял алай чкадал гапурралди тике-тике пиурай. 

Ихьтин жуьредин ихтилатар мадни авуна, Къазибегни мал-ча (Авадана кьатIайвал, им малла 

Вагьаб тир) багъдай хъфена. :>кв ачух жедалди хуьре гьарай-вургьай гьатна. Са магьлейра •гуп-

тфенг ягъай, санра цIугъарин, еке шел-хвал ийидай сесер п.атна. Хуьруьн вини кьилихъ ялавар 

малум хьана. 

Къведай йифиз Асали Гъалиб, къазмайрал цIай кутуна, к»на. 

Эхирни Магъул дереда Яру кьушундин виш аскер желеда туна, абур терг авур йикъан пакадин 

йифиз Къазибега Авада-ииз лагьана. 

— Тевле ахъая кван. 

Авадана яргъи куьлегдал кIвалерин кьулухъ галай тевле пхъайна. МичIи тир. ЗатIни 

аквазвачир. Анжах балкIанар са-Лурсуз хьана. 

— Гьи балкТан акъудда, иеси? Файтун гьазурдани? 

— Гьайванрик кямир. Чапла патан пипIез вач. Фенани? Дгакьнани? Ана къене иски пек-лек, 

чар-мар авай чувалар ава. ICi-ве чувал. Кьведни къецел акъуда. 

Авадана буйругъ кьилиз акъудна. Сиве-сивди синер алай 
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шейэрай ацТанвай чувалар са-сад кГвалерин кьулухъ тухвана, Адахъ галаз бегни атана. 

— Са далда чка жагъура. Жезмай кьван агъа пата. Фур квай чка хьурай. Абур, цIай яна, кана 

кIанда. Иски шейэр я. Анжах кьифер кIватIзава. Герек са затIни амукь тийин. 

Къазибег йифен мичIера цуьк! хьана. Яраб гьи чкадал чу-валриз цIай ягъайтIа, хъсан я лугьуз, 

Авадана фагьум авуна. Багъдин яргъал кьиле дерин фур квай чка авай. Амма чувалар залан тир. 

Мукьваривни гьахьтин са чка гвай. Амни къванерив ацТанвай. Чара хьанач. Авадана къванер винел 

хкажна. Сивни ахъа тавуна, са чувал фуруз вегьена, адак чахмах къванцелди-ни чукТулдин тегъвел 

цIай кутуна. Щай чувалдин къерехри кьуна. Ших ламу тир. Нерихъни вилерихъ гумни пис ни га-

лукьна. Щай туьхуьн хъувуна. 

— Эй, къаммаз!—им яргъалай килигзавай Къазибег тир.— Ви жуьреда цIай ядани? Чувал 

винел акъуд! Фурун кIане цIай хъия. Ахпа тIимил-тIимил чарар вегьиз, куг, куг! Герек кун тавунвай 

са кIусни амукь тийин! 

Чувалдин кIан галай патахъай кьве пIипI кьуна, чувал ви-низ хкажнамазди, адан къеняй кьеж 

квай векьерал тармач-тар
I 

мач чарар авахьна. Кьуру тир. Анжах винел акъатай са тIимил-бурук 

ламувал квай. «Кьурубурук кваз ламубурни куда»,— фи-кирна нуькерди. 

Щай фад куькIвена. Регъуьз техил вегьидай жуьре гъаб-гьаб чарар къачуз, тармачар екебур 

хьайила, абур къазуниз, Авадан йифен кеспидик акатна. Ам савадсуз кас тир. Иниз килигна, чарара 

вучтин фикирар аватIа адаз малум тушир. Ада анжах чарарай акъатзавай яла'в кьатТузвай. «Я аллагь, 

— лугьуз вичи; 

вичик фикирзавай нуькерди, — им вучтин аламат хьурай! ЦIу ' чарар недай къайдадиз килиг! Ам са 

пипIек акатзава, чарчел яру, ахпа хъипи ранг къвезва. Ахпа чар чIулав жезва, адай ялав акъатзава. 

Руьхъ чилел аватзава, цIун кьилел алай гум гьава-диз физва. Незва гьа! Къати цIу чарар незва. 

Тармач-тармач незва... Аждагьан я гьа! Тух жедайди туш! 

Кьвед лагьай чувалдив эгечIайла, Аваданаз чарарин гьайиф, атана. Абурук гзаф михьибур, гьич 

са гелни алачирбур гзаф квай. Чарарин арайра кьелечIбурни авай. Гьа ибур nianlpyc па- '• тал эвез 

авачир шей тир. ПIапIрусни чIугуна кIанда эхир! Тен-бек бурнивут хьиз, куьлуь авуна, нерин 

хилеризни вегьиз жеда. Чарчик кутун тавуна, гьик! чТугвада кьван? 

Эхирни, Авадана винелай тасма элкъуьрнавай чарарин са тармач вичин тумуник кутуна. 

МетТерай тIал акъатна. ЦIук тТвал хкуьризни регьят хьана. Кьве чувалдавай кьван чарар кайидалай 

кьулухъ, чимизмай руьхъверизни кIур гана, ам фу-,рай винел экъечIна. МичIи йифе мад багъдал 

агъавал авуна. 

I32 



Шуртун хиле туна, Авадана вичиз къачур чарар чинеба кIва-ii:i хкана. Кьелеч! чарар ада 

пIапIрусриз харжна. ЯцГувал квай i|>ap и кардиз виже атанач. Абур са хейлин вахтара кIвалин ш 

туькIуьрнавай рефтинал хьана. 

Халкьди гьукумат вичин гъиле кьуна вад-ругуд йис алатай-| Аваданан кьилив жуьреба-лсуьре 

инсанар къвез хъфена. Абу- 

Къазибегакай, адан стхайрикай суракьар авуна. Аваданак '•урху акатна. Ам ягъалмиш хьанач. 

Къарикай са юкъуз адаз | ir хьана хьи, вичихъ галаз санал Къазибегаз нуькервал авур 

• IД булахдин кьилихъ капI авур чкадилай квахьна. Адахъ хза-iiiil) гзаф къекъвена, амма гьич фейи 

падни чир хьанач. Кьве Писалай хьиз мад са виликан нуькер квахьна. Садбуру ам Кье-'irir шегьерда 

са низ ятIани акуна, масадбуру адан мейит тамай «шгъана лугьуз ванер акъудна. Амма и 

дуьшуьшдани ам вичи и хсуси вилералди акур кас тайин хьанач. Эхирни, Къазибе-iii it файтунчидиз 

йифиз са ни ятIани эверна, ам месикай къа-[шгъна, гьаятдиз эвичТна, гьа инай квахьайди, нъедалдини 

сади пни малум тушиз ама. 

Куьрелди, Къазибеган нуькеррикай гьич садазни тIебии (п.айдада сур жагъанач. Анжах Авадан 

декьена ама. Щуд йиса-(шлди вичин кьадар-кьисмет гьихьтинди жедатIа лугьуз, къе |||Iч чуьнуьхда, 

пака чуьнуьхда лугьуз, кесиб къурхудик хьана. Къазибегни амач, адан стхаярни кечмиш хьана, аялар 

акьул Лнлугъ хьана, гьар сад са дережадив агакьна. Амма къурхудик гилалдини кума. Анжах а карди 

дерт кьезиларзавай хьи, nil бегрин уьмуьрдикай, кIваликай, йикъакай суракьар авуна-тIпни, са 

жавабни ада ганачир. Гьич са гафунални. 

— Вун вуч лал хьанва? — лугьуз хабар кьадай адавай.— Вун лалди яни? 

Гьа икI, адал «Лал Авадан» тIвар атана. Анжах гила сифте еефер яз Авадан вичин адетдилай 

элячТна. Вичин гьисабрай, аз-рпил кIвалин къавал ацукьнавай. Гьикьван вил галаматIани, жсуь 

дуьньядихъай чара жедай вахт атанвай. КIарабра къуват пмачир. Сиве иштагьарни куьтягь хьанвай. 

Анжах къанни ирид Пчсуз чинеба хвенвай чарар вичихъ галаз квахьна кIан хьанач. Къуй инсанри 

абур тулIалай авурай. Белки виже къведай затIар II жеди. Вичин хтул Масанан гъиле бегдин чарар 

адаз тваз кIан ю.анач. Кушуш хьана, бегдин нуькерар хьиз, амни квахьуни-I'.ii и игьтият авай. 

... Ширх-ширхна микьнатIисаванан чархарай хъили тасма- 

•iiiii кьил акъатна. 

— Тасма куьтягь хьана. Гьайиф.Масадни гвач,— Масанаа | .шф гьайиф атана. Ата-бубадин 

ихтилатди адаз эсер авунвай. Тирихдир тарсар гузвай муаллимдиз адакай еке къимет авай. Профессор 

Салегь, лагьайтТа, кьилелай кIвачелди фикирдиз 
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элкъвенвай. Кьуъзекан рахунрихъ яб анализ ада вичин кьиле тарихдин агьвалатар элкъуьрзавай. ЦIуд 

йисаралди шак алай агьвалатар гила ашкара жезвай. 

—Вахтсуз куьтягь хьаначни? —икI лагьана. Салегьа тадиз къултухдай ктабни къелем акъудна. 

Аваданан амай рахунар кхьена кIандай. 

— Авадан буба, Авадан буба, бегдин кагъазар гьинва? са сивяй Масанани Салегьа жузуна. 

Кьуьзека жаваб ганач„ Сивел каф атана. СтIал алаз ахъаз-| вай вилер къавуз яна.                                       
I
 

Авадан эбеди яз дал хьана. 



КЬВЕД ЛАГЬАЙ ПАЙ 

I. БЕГ ИЧЕРИН СУВАР 

^а жуьредани Бег ахварал физвач. Пакамахъ яраб вучтин | i-аваяр жедатIа лугьуз хажалатдик ква. 

Нагагь абур цуру чI,айитIа, сувар кьиле фидач. Пебиатни ахьтин мердимазар я кI>и, ваз рагъ атана 

кIандай юкъуз къай-кулак акъатда, умун п.ава кIандай юкъуз гачалан кьил кудай рагъ къведа. Вагъла-

I»» тухвана кIанзавай ичерин сувар патал иллаки рагъ авай, nip квачир югъ герек тир. Амма ам тухуз 

гьазур хьанвай вахт нулун юкь тир, и чIавуз дагълара, адет яз, югъ-йифди давай '|Iиш авахьдай, рагъ, 

лагьайтIа, цIийи свае хьиз, ара-бир туь-ш.уьл циферин къерехдикай хкатиз ваз килигдай. 

Къуьнуьз месин перем вегьена, вилер тIушуниз, Бег мукь-ипл-мукьвал айвандал къвез хъфена. 

Нянин кьиляй цавар ачух гир, бушлухра яру-nlapy гъетер, сада садаз вичин рангар къа-iv риз, чIагай 

ишигърал рахазвай. Йифен кьулар хьана, кац-мIцI, верч-кIек секин хьайи вахтунда цавун эрчIи пад 

мичIи пчферин шаршавди кьуна. Чапла пата гьеле гъетер сад садахъ | плаз къугъвазвай. Айвандин 

кьилелай хьиз са еке гъед цIуьд-| i-уьнна, гзаф гъетер авай чкадихъ зарб кваз рьерекат авуна, .•дахъ 

къизил рангунин яргъи тум акатна. Ам цIу кьуна. Эхир-«и куз-куз ам куьтягь хьана. 

Бег кIвализ гьахь хъувуна, амма кьарай атанач, мад айван-днк хтана. Къуншидал аял шехьай, 

яргъай хьиз кицI элуькьай •впер япухъ галукьна. И арада акваз-акваз пав циферикай ми-хьи хьана. 

Алемдал гъетери агъавал авуна. 

Бегдиз им аламатдин вакъиа я. Неинки инсанар, гьайванар, I ьашаратар, гьак! гъетерни, чIехи жез, 

рекьизва, абурни динж туш. Туьретмиш хьунинни, терг хъхьунин дердидик ква. Яраб п.етерал чан 

ала жал? Ни лугьуда? Нивай жаваб гуз жеда? 'Пебиат гьакъикъатдани зурба затI я. Пакамаз экуь рагъ, 

ми-хI>и гьава атунихъ ви вил акъатиз хьайитIани, ада вичиз кIан-дцйвал девран гьалда. Вун кIантIа 

йикь, кIантIа вуна тIебиат-дчз агъузар ая, себ-сив це. Адаз хабар авай затI туш. Адаз вичин макьамни 

ава, вичин кьуьлни. 
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Айвандин чапардал гъил эцигна, Бегди хейлин береда навар ахтармишна. Эхирни кьама тIал 

гьатна. Гардандин якIар агаж-на. Жендекдик серинвал акатна. ЭрчIи гъилел гардандин якIар 

тТушунна, кьил и патахъ, а патахъ юзурна. Бег кIвалин къенез хтана. Ина маса гьава авай. Чимизвай. 

Секин тир. Анжах папа къачузвай нефесдинни цлакай куьрснавай сятди ийизвай тIи-рикI-тIирикIдин 

макьамдин ван авай. 

Бег Назлудин къвалавай, месин кьелеч! яргъандик экечIна. Адан чими ва пурпу бедендилай гъил 

алтадна. РикIиз ашкъи атана. Папан кьецIил къуьнуьз темен гана. Вичиз тавазвилер| ийизвайди 

Назлудиз хабар хьанач. Бегдин къаст ам айихарун| тир. Гьикьван лагьайтIани, вилик сувар квай. Адан 

рикIизни су-I варин гьиссер атанвай. Вични чарадан сувар тушир, хсуси ви-] чинди.                                                    

| 

Амма рикIик гьаваяр гьик! жедатIа лугьуз кин квай, иниз килигна са сят кьван ахварик квачиз 

гьинай-гьанай хиялар авурдалай гуьгъуьниз Бег мад айвандал экъечIна. Цавуз кили-I гайтIа, кьуд пад 

ачух я. Цав эхир-кьил авачир кьван гъетери | кьунва. Вуна лугьуди хьи, вири алемда авай кьван 

гъетер Рагъ-лах вилаятдал кIва'тI хьанва. Бегдиз лап гзаф шад хьана. Адан гьар са якIу лезет кваз 

хъверна. 

Айвандикай кIвализ хтанмазди адан рикIел министрни адан | паб хтана. Бегди абуруз ичерин 

суварик атун теклифнавай. Ми- j нистрди са шумуд сефер Салмур патаз къведа лугьуз хиве кьу- | най, 

амма кьисмет жезвачир. Садра ада телни ракъурнай: «Зун | квез муьгман жеда, гуьзета». Амма атана 

акъатначир. Гьа ара-| да хариж уьлкведиз акъатнай. Маса сефер къвез кIвачин хьайи- | ла, Соломеядин 

диде рагьметдиз фенай. Мад са сефер кIвачин | хьана — вичин кефияр чIур хьана. Са мус ятIани адаз 

къиздир- | мади тади ганай, гила, са шумуд йис алатнатТани, бейхабар азар | пайда хъхьана. 

Ингье, эхирни са дуыиуыпни кьилел атун тавуна, министрни паб сагъ-саламатдиз Салмур патаз 

акъатна. Бегди абурув Муьжуьракъин кьилихъ галай тама эпигнавай мугьманхана ву-ганвай. Абур 

лап пачагьдин утагърилай гуьрчег тир. Утагърин чешне Бегди, вич са шумуд хариж уьлкведиз 

фейила, гьанра акур кIвалер-къарилай къачунай. «Къуй,— лагьанай Бегди абур эцигдай чIавуз,— 

чунни пачагьрилай' усал туширди акурай». 

Дагъларин кукIвариз пакаман сифте ярар ядай чIавуз Бег эхирни ахварал фена. Иер кар хьаначни 

бес! Са геренда хьайи-тIани сует тахьанайтIа, югъди адан гуьгьуьлар цуру жедай. Ви-лер тIушуниз, 

сив кьакьуниз жедай. Ибур адаз кIандай кТвала-хар тушир. Герек итим пакамлай няналди, чара 

касдин вил ви-чел алай кьван, патрум хьиз, шад-хурам жен. Бегдиз гьич па-пан виликни вич усал 

хьана кIандачир. Къуй адазни вич гьами- [ 
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tiiii сагъ-саламат яз, чина хъвер аваз акурай. Бегдиз фадлай чи-ДIШ кар тир: кьуру техил авай регъв 

йигиндиз элкъведай. 

Бег ахварин къужахда гьатай геренда гьаваяр мадни ачух мина. Гьина-гьана кIекер рахана, кицТери, 

сад садак ашкъи купи I, я хуьр я лагьана хуьр яз амачир, я шегьер я лагьана гьеле »,|)|ис шегьер 

тахьанвай чкадик ванер кутуна. Накь атанвай мугьманрин кьилел гьакьван кьведбур къе хтана 

кIанзавай. Л|>урук чIехи идарайрин къуллугъчияр, газетрин мухбирар, кипи Iдиз къачудай устIарар, 

шаирар ва ашукьар квай. Пуд ашукь П.ггди чIехи меркездай гъизвай. Къуй абуру ичерин суварик ) 

I.уьжетар авурай! Къуй, гьарда ичерин тарифар ийиз, Салмур iiniapHK дамах кутурай. Ахпа, белки, 

абурун чIалар кIватIна, i.i илдин ктаб яз чап ийин. 

Бег ширин ахварик кумай вахтунда Шагьдагъдин даим жи-|ч ди кьунвай кьиливай ракъинин нур 

малум хьана. Гирведик ii '•I[зил рангунин ишигъ акатна, ам гьасятда кьуд патахъ чкIа-|n.i, дагъларин 

кукIвариз яна, къвердавай дередиз эвичТиз багъ-| ч I]Iал ва тамарал къугъвана. Эхирни Бегдин 

айвандин шуьше-|гичIдал атана. Шуьшейра экв гьатна, ам къану, вили ва хъипи ||и|||гариз дуьнмиш 

хьана. Шуьшейрилай алатна экуь ва шадлу |г\|)ар кIвалин къенез ахмиш хьана, атана абуру дуьз месик 

II I.!IЙ Бегдин пелел кьуьлна. Са арада абур дуьз кIевирнавай ви-| II |)HH хъалпагърал къугъвана, 

абурув тIуб гяна, «Эй-ей, неси, |i" Iдаш Бег, ахварай ават!» —лагьана эверна. Бегди вилер ахъай-|ti I 

Ракъинин нур гьакьекьар хьтин чIулав нинейра гьатна. Бег-piiii сивикни вилерик хъвер акатна. •«Вун 

атуй, рагъ атуй!»— 

ч иьана ада рикТяй. Са геренда месик кумай Бег ракъин нура-|('п\'ь галаз къугъвана, гьайиф, абур 

яваш-яваш чинлай алатна, l'il.'II'ай халичадал фена, ахпа плав гвай гуьзгуьдал. КIвале мад-|iin экв 

гьатна. 

|   Къвалав килигайтТа, мес буш я. Назлу амач. Вич текзава. |   Хкадарна кIвачел къарагъна, Бегди 

гъилер-кIвачер инихъ-|(чиIхъ дирибашдиз юзурна, кьил и патахъ, а патахъ элкъуьрна, | »i 'i I и чкадал 

чукурна, чин, хъуькъвер кьве гъилелни тТушунна. на ам вичин дамах тир спелрив эгечIна. Абурун 

кIвенкIвериз i, ва мад звар гана. Абур агъуз авуна. Ваъ, виридалайни снкIвер виниз хкисайла хъсан 

аквадай. Виликан вахтара ви-Г>еглери спелар нкI, кьилер винел хкиснаваз тадай. Им бегле-| дамах 

тир. Бегдин бубадини икI ийидай. Тавдин цлакай •рснавай шикилдиз килиг тIун. Гьам шагьид я. 

Хцини буба-|;IЙ ибрет къачудай адет я. Бегди агъзур сефер тикрар ийи-I : ич ичин тарцин кIаник 

аватда. 

Гуьгьуьлар шад-хурам тир вахтунда Бегдин япарихъ яргъай ii.i далдам-зуьрнедин ванер галукьна. 

Вичи тайин авур къай-ia, ичерин сувар башламишзавай. Бегди вири кГуьд рагълах 
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хуьряй далдамчияр кIватIнавай. Абуру, къеледин минарадиз экъечIна, вини кьилел алай майдандал 

хкаяс хьана, гьанлай сегьерар язавай. Адет яз, сегьерар Салмур патан хуьрера свае гъидай йикъан 

пакамахъ ракъин вил малум хьанмазди эвлен-миш жезвай итимдин кIвалерин къавал ядай. Бегди 

фикирна: 

адетдик цIийивилер кутуртIани жеда. Къеле, минара Рагълах шегьердин юкьни-юкьвал ала. Кьуд 

патахъ кIуьд хуьр гала, абур гьар сад дагъдин чиник кваз, сад садан къаршидал ала. Абур сад садаз 

килигзава. Чанах хьтин элкъвей дагъларин этегрив гвай шегьер виридаз капал алай хьиз аквазва. 

Иниз килигна чанахдин кIанел алай шегьердин минарадин кукIвал экъечIна-вай зуьрнечийри язавай 

сегьерар вири хуьрерин агьалийриз ван жезва. Абур цаварин цIийи-цIийи къатарик акатиз кьуд 

патахъ чкIизва, дуьньяди ван къачузва. 

Шегьерни хуьрер ахварай аватна. Вири жемятар айванрал, къаварин чIерейрал алтIушна, вирида 

вилер яргъалай аквазвай къеледин минарадин кукIвал элкъуьрна. Рагълах вилаятда сиф-те яз ийизвай 

кар хьуниз килигна, жемятар минарадилай язавай сегьеррал шад хьана. Абуруз ичерин суварикай 

хабар авай. И суварни абурун тарихда сифте сефер яз тухузвайди тир. Вили-камаз ганвай хабарриз 

килигна, кIуьд хуьруьн жемятарни цIийи емишрин багълара кIватI хьана кIанзавай. Сегьеррин ван 

хьанмазди, Бегди, чинриз къизилгуьлдин ни галай атир хъияна, па-паз эверна. 

— Я руш, эй! Назлу. Ваз ван къвезвани? 

— Ава, чан зи иеси. Бес къведачни! 

Яру еке цуьквер алай харадин перем алаз Назлу, сивик ' хъвер кваз къвалав гвай кГваляй атана. 

Ам гьасятда гъуьлуьн хура гьатна. Магьидин ранг алай ацIай гъилер гъуьлуьн гар-дандихъ вегьена, 

Назлуди лап рикIивай гъуьлуьн сивиз теменар гана. Шузаррик спелрин чIарар акатна. Амма Назлудиз 

абур-ни ширин тир. 

— Ваз сувар мубарак, чан зи иеси. Заз йифиз са аръзур ахвар акуна. Виридак бахтлу лишанар ква. 

Зун бахтлу я. Заз чиз, захъ галаз вунни? Хиве яхъ ман: вун залди бахтлу яни?^ 

— Ваз къедални чизвачни? 

Бегдини папан сивиз ва женнетдин экв авай, гьеле тазавал кумай хъуькъвериз теменар гана. 

Папан яргъи гардан хкажна-ваз, адални кузвай пIузарар элкъуьрна. Гьак! мадни сив агъуз ийиз, ам 

кьилер ачух хурарал гьалтна. 

Бег яваш-яваш ашкъидиз атана. Мад папан сив кьуна, ада къаних жезвай гъилер адан зегьемлу 

къуьнерилай, далудилай, кьулухъ галай яцIу якIарилай элкъуьрна. Пабни зегьемламиш жез 

башламишна. Суварик суварин гуьгьуьларни къведай адет тир. 
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Бегди дуьгмеяр авачир харад перем лапан къуьнерихъай in'I'ьена, кьецIил жендек, пеш хьиз, 

ашкъидин къуват авай гъи-цфал хкажна. Итимдин къаст ам гьеле кIватI тахвунвай месел | ьаткурун 

тир, амма и арада агъа мертебадай зенг рахана. 

— Йиф яргъид тир,— лагьана Назлуди хъверни туьнбуьгь iiiia3. 

— КIантIа рахурай. За ша лагьай кас авач. Зенг мадни ван алаз, яргъалди рахана, 

— Де, къарагъ ди. 

Чара амукьнач. Бег кIаник мертебадиз эвичIун лазим хьана. ДипIарда куьлег экъуьрна, Бегди 

хъел кваз рак ахъайна. 

— Ваз маса вахт... 

КилигайтТа, Яру Нямет я. Вичивни еке са пар гва. Ам Бег-дн вичи гъвечIи меркездизни къвалав 

гвай Куьрмали вилаятдин IС)>вма шегьердиз ракъурнавай. Сувар тушни бес. Ам са зуьрне^ •ширин 

сегьеррални ашукьри ийидай гьуьжетрал туькIуьдачир. Суварин къуват эвелни-эвел бул-буллух ва 

гзаф жуьре няметар кнай тIуьн-хъун тир. Яру Няметни Бегди гьеле кТуьд къан ви-лик партахалар, 

ша'балтар, наршарабар, сараб ичкияр, балы-кьар жагъурун патал рекье тунвай. Ам фидай вахтундани 

ла-п.айди тир: 

— Килиг, Нямет, тапшуругъар кьилиз акъуд тавунмаз мсхкъвер. Хкведа—кIвалахдилайни 

чукурда, экуь дуьньяни низ дар ийида. Гъавурда гьатнан? 

Яру Нямета лагьана: 

— Белли, чIехи стха, вун сагърай. Ви гаф — зи кьин. 

Ингье, Нямет хтанва. Бегдин чин атIугънава. Геж вучиз хьанва? Накь, виликан къуз хтана 

кГандай. 

Нямет гъавурда гьатна. Ада тахсиркар яз гъилер хкажна. Нигдини вилералди жаваб гана: де 

хьана, хканвай пар куьче-дал тамир, кIвализ хкваш. 

Нямет гъиле-кIваче звар авай кас тир. Гьамида гьикьван хъуткьунар авунайтIани, Бегдин буйругъ 

себеб яз ада вичиз гараждин зеведишвал къачуна хьи, къачуна. 

ИшикI, челег дашмиш хъувуна, Нямет хъфизвай, Бегдиз и дан кьулухъай куьчедай вичин кьилив 

къвезвай Мифтягь «куна. 

— Бег стха,эвелни-эвел сувар мубаракрай! — чина кьалу хьанвай цин ранг авай Мифтягьа 

яргъалай гъил яргъи авуна. 

— Вазни, Мифтягь. Сувар са зид туш. Гьик! хьана? Зи тап-шуругъар вири тамамарнани? — Бег 

рикIивай адан вилериз килигна. 

— Бес ийидачни. Бег стха? — Агьа, вунани «ийидачни» лугьузван? 

— Валлагь, ийизва, авунва. За вири телер... 
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— Гьамидан патахъай лагьай тапшуругъни тамамарнайни? 

— Ам, чан Бег стха, зал аламай бурж я. Лап и мукьвара... Мифтягь кIвализ галаз хтана. Ювачелай 

чекме-калуш ху-тIунна, мугьман иесидин гуьгъуьнаваз, сад лагьай мертебада авай гьавиздин 

къвалавай гъвечIи тавханадиз гьахьна. Инани кIвалин кьулал суфра къурмишнавай. Са чими 

хуьрекрилай гъейри вири няметар алай. Фу, къафун, къенфет-шекер. Чехир-мехир. Чебни гьар жуьре. 

Анжах каш квай инсанар кIандай. Мифтягьан иштагьар ачух хьана. Ам йифди рекье авай. ЧIехи 

меркездай гъвечIи меркездиз, анайни Рагълах шегьердиз дагъ атIуз, тепе атIуз хтанвай. Мензиларни 

еке я кьван! Дагъдин да-лудихъ дагъ гала, чуьлдин далудихъ чуьл. Кьил-эхир авач! Йифиз кьве 

чкадал машиндин чархарай гьавани акъатна, ниси •куьтягь хьанвай целер хьиз, кьве чарх ацукьна. 

Патарив я хуьр гвач, я уба! Лап пакаман экв ахъа жез-тежез таниш са касдин машин дуыпуьш хьана. 

Гена адав тадарак патал къачунвай чар-хар гваз хьана. Машин худда гьат хъувуна, амма идакди жу-

ван руфун тух хьанач. 

Бегдин тавханадиз гьахьманазди Мифтягь суфрадиз мукьва хьана. Кьадарсуз гьарусвал авунач. 

Панурдин фан къерех атIа-на^ ашкъи кваз ам сивиз чуькьвена. Еке кIас туьтуьхда акIиз-вай, ам 

мецелди кьулухъ хъувуна, Мифтягьа тадиз-тадиз жакь-вана, мад вилик чуькьвена. Ухайш! ХупI 

гуыъуьлар ацукь-начни! 

Беденда, кьама ял аваз Бег хтана. 

— Вуна радиодиз яб гузвач хьи! — ИкI лагьана, ада цлав гвай радиодиз худ гана. Гьасятда кIвал 

ашукьри ийизвай гьуь-жетрин ванци къачуна. Ашукьар кьвед авай. Сада садалай зур-баз манияр 

лугьузвай. Мана-метлебдин гъавурда гьатун четин тушир. Кьве ашукьдини Рагълах вилаятдин, 

Салмур патан емишлухрин, зегъметчи агьалийрин тарифар ийизвай. Вирида-лайни гзаф Бегдин 

лайихлувилер къалурзавай. Себебни ам тир хьи, Бегди Рагълах пата тухузвайди гьакГан ичерин сувар 

тушир. ЦIуд йисуз кьван ада ичерин цIийи жуьреяр яратмишза-вай. Пуд жуьре. Щийи ичерин багълар 

вичин имид хва Чупур Челебан емишлухдик кутуна ирид лагьай йис тир. Абуру сиф те яз бул-буллух 

бегьер ганвай. Ичер чебни тариф алайбур хьанвай. Гьа иниз килигна, Бегди вичин ичерин сувар 

къурмишнавай. Къуй халкьар килиграй, абуру къимет гурай. Игит рух-вайрал намуслу бубади 

гьикьван дамах ийидатIа, Бегдини ви-чи гьасил авур емишрал гьакьван дамах ийизвай. И кар сада-

вайни айиб ийиз жедачир. Нагагь вазни дамах ийиз кIанзава-тIа, жувани кIантIа жуьрэтлу кьве хва 

бигмишара, кIантIа тариф алай багълар, емишар, малар! 

— Ашукьар кьведни къведа, Мифтягь. Абурув чна ина гьуь-I40 



I i тар ийиз тада. Де лагь, бубад хва, вун фейи сеферар гьикГ | .та? 

Матакдал динж хьанвай Мифтягьа сиве авай фуни къафун, | \ ?к гана, туьтуьхдай агъуз 

чуькьвена, касдин вилерал стIал ц.ьалтна, бамиш жез са тIимил амай. Ахпа, дериндай нефес | I.ачуна 

хьиз, ягълу хьанвай кьелеч! пIузаррилай гъилин далу | псъуьрна, ада алагьана: 

— Вири тапшуругъар, Бег стха, вун сагърай... 

Мифтягьа вич фена хтай рекьин гьакъиндай ихьтин гьахъ-гьисаб авуна. Ам кьве меркездизни 

фена. Бегди вичив вуганвай <-иягьдай ca.-c.Si кас жагъур хъувуна. Анжах ругуд кас гъиле гьатнач. 

Кьвед духтурханада аваз хьана. Сад хариж уьлкведиз фснвай. Сад вичин къуллугъдилай чукурнавай. 

Ада Бегдиз тел ракъуруникай хийир авачир. Вири санал къачуртIа, 83 касди Негдиз телер яна. 

Вирибуру адаз суварар тебрикна, цIийи ичер мубаракна. Са кар малум хьана. Тебрикдин, мубаракдин 

тел (•акъуруникай садани кьил баштан авуначтIани, са кьадар че-тинвилерални Мифтягь дуьшуьш 

хьана. Тек^ир кас квачиз, ви-рибуру лугьудай: «Вуна кхьихь телдин гафар, за къул чТугва-да». Сада 

лагьана: «Заз виш кас идара авун сент я, са тел кхьин — четин, жува кхьихь». Адан тIвар гьик! тир? 

Бег гирни? Иелки адаз кьуру гафар бегенмиш тежен. ИкI лагьай касни хьана: «Куь патара чIагай 

тебрикар гзаф ийида. Заз чIагай чIалар чидач. Вуна кхьихь тел, за кIелни ийин, къулни чIуг-пан!» 

ЧIехи меркезда туьнбуьгь гвазни эгечIай сад-кьвед хьана. Куьз герек авайди я тел? ГьакIан пулар 

вучиз харж ийизвай-ди я? Вун телер кIватIиз атанвайди яни? Мифтягьак дерди икатна. Амма а 

касдин тел иллаки герек тир. Им вири уьлкве-дин емишлухрин пешекар кас тир. Адан тГвар 

къваларив гвай уьлквейрани чкIанвай. Мифтягьа кIевивал авуна. Ам шкьакь хьана, еке 

къуллутъчидик, кьакь хьиз, ккIана. Аман-минетар, гьатта вичин лутувилин алакьунарни кардик 

кутуна. Эхирни, и касди лагьана: «Ви чинал алай хамуникай чекмеяр цваз жеда». «Гьелбетда»,— 

муьтIуьгъ жуьреда Мифтягьа жаваб гана. 

И касдинн телдал къул чIугуна. 

Мифтягь кIевени гьатна. Гьикьван элкъвез-гелкъвез «тебрик-зава» ва «мубаракзава» гафар 

кхьида! Гзаф телер и жуьреда туькIуьрнавай: «Юлдаш Бегов Бег. Квез рикIин ситкьидай ичерин 

сувар мубарак ийизва. Квехъ мадни еке агалкьунар хьана IсIанзава». 

КIеве гьат тавунмаз инсандиз акьул къведач лагьайвал, че-•гинвилери Мифтягьакни кьатIунар 

кутуна. Вич акъвазнавай мугьманханада ам чкадин са шаирдихъ галаз таниш хьанваз, Мифтягьа адаз 

ихьтин икьрар теклифна: вуна заз гуьрчег га- 
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фаралди телер кхьихь — за ваз гьакъи гуда. Вични гьа иналди гъиляй-гъилиз. Гьикьван телер 

кхьейтГа, гьакьван къазанмишни ийида. Налук алайди туш, ктабханайра къекъвена кIанзавай-ди. 

Шаирди сифтедай наз маса гана. Амма къазанжи квай кар яз акурди, рази хьана. Вичин адет тирвал, 

мукьвал-мукьвал нерин яру кIвенкI са кикелди чухваз, хабарни кьуна, гьакъи исятда гудани, ахпа? 

Гьелбетда, исятда! «Де акI ятIа, пул эциг». «Сифтедай телер эциг!»—жаваб гана Мифтягьа, амма 

савда иердиз атун патал, гъил хъуьчIуьк кутуна, анай яру чарарин пул къалурна. «Де акI ятIа, са кьат! 

гъваш. За ваз телер кхьи* да — тамаш. Гьа икI мад». 

Савдагарри гьарда вичин къазанжи къачуна. Пакад юкъуз Мифтягьан къултухда гьазурнавай 50 

тел авай. Вири Бегдин тIварцIел кхьенвай, амма кьве телда са гафар тикрар жезвачир. Гила телерал 

къулар чТугуна кIандай. Къекъведай кIваче цаз акьада лагьайвал, Мифтягь гзаф идарайрани 

тешкилатра къекъвена, вичин къастар кьилиз акъудна. Ювалах лигимлудиз хьун патал чIехи ксари 

къул чIугур тел ада вичив хвена, абур вад-ругуд хьайила, вич пичханадиз къвез Бегдин тIварцел 

Рагъ-лах шегьердиз рахкурна. 

Дуьз лагьайтIа, галатни лап кицI кьван авуна. Амма Бегдин тапшуругъ чешне яз кьилиз акъудун 

адан къаст тир. Ам Бег-диз гьеле буржлу яз амай. Вичи адаз са шумуд сефер тармач-ралди пулар 

ракъурнайтIани, Гьамидан кьилел писликвал гъи-да лагьана, хиве кьунайтIани, ам гьеле еке 

нетижайрихъ агакь-навачир. Са кIвалах хьаначир, муькуьди хьайитIани тамамдиз кьилиз акъудна 

кIандай. Акъудни авуна. Анжах лап эхиримжи юкъуз, мугьманханада шаирди туькIуьрай ирид тел 

амаз, абу-рал къулар чIугвадай ксар жагъанвачир. Вични кIвачяй ават-навай. Телер ракъуриз 

пичханадиз хтай вахтунда кьилиз фи-кир атана: хьайид хьана, амайбур рикIел атай инсанрин тIвар-

цIелай ракъурда. ДакIарда са ни ятIани газетар тунваз, абур гъилелай авуна. Макъалайрин кIаник 

жергедин инсанринни-тIвар-ван авай ксарин тIварар къалурнавай. «Ухайш!»—лагьана Мифтягьа. 

Гьабурукай са кьадарбурун тIварар эцигна, Мифтягьа вичив гумай телер Бегдин винел рахкурна. 

«Садазни чир жеч»,— фикирна вичи вичик. 

ЧIехи меркездай гъвечIи меркездиз хтай вахтунда Мифтягьан рикIел тарихчи Кълинж Салегь 

атана. Вучда кьван, гьада-вайни тел къачудани? Яраб Салегьа кхьидатIа? Ада кхьейтТани, Бегди вуч 

лугьуда? Хъел къведани, хъвер къведани? 

Мифтягьаз Бегдинни Салегьан къалмакъалдикай са уьтери хабар авай. Бегдин бубадин нуькер 

Аваданан кIвалин чиликай вилик вахтарин кагъазар жагъурна, абур Салегьа хутахайди эл-^ диз 

кашуш хьанвай. А кардик Гьамид къаришмиш тирдини ма-" 



лумзавай. Чпин арайравай гъерезрин кьилел имни хтанвай. Бегди Гьамидавай сурун суал кьунай. 

Вуна вучиз Салегь гьукумат-дин майишатдин машинда акьадарна Кьелен шегьердай хуь-|)уьз 

хканвайди я? Вуна Салегьаз гузвайди вучтин делилар я? IСъуй Салегь вичелай нарази хьурай. Адаз 

себебни ава. Вичи «давай кIани руш къакъудна. Вавай къакъудай затI авач эхир. Ниди вуч гьарай-

эвер я! Килиг, Гьамид, иесидин шаламар жакь-иамир. Багьаз акъвазда. 

Идални бес тахьана, Бегди силисдин къуллугъчийриз хабар гпна. Сад лагьайди, Салегьа Рагълух 

вилаятдай тарих патал еке къимет авай кагъазар чинеба тухвана вичиз кьуртIиава. Абур кемятдин 

хазина я. ИкI хьайила адак еке тахсир ква. Адаз чи I.'ьанунрал атайтIа, кар гана кIанда. Кагъазар, 

лагьайтIа, Рагълух шегьердиз хкана кIанда. Кьвед лагьйди, Салегьани Гьамида Ава-цан буба чпин 

гъилералди кьенва. Чеб силисчияр яз кьуна, абу-|)У чанда аман амачир йиртих чпин суалрал 

къарсатмишна. Ин-<'пнвилин суфат квадарнавайбуру кьуьзуьдаз гьихьтин кичIерар гинатIа, низ 

чида?! Куьрелди, Салегьа, Гьамидни Масан галаз шилу инсан суруз ракъурнава. Идалай еке тахсир 

жедани? Бес Двадан кьуьзуь ва кесиб кас я лагьана, адан ажал инсафсуз-|)ив, мердимазаррив хъурт! 

ийиз тадани? Таз жедач! За таз гу-дач! 

Гьакъикъатдани, силисчияр Бегдин чIалахъ хьана. Абур жу-iyn-качузун ийидай кардик экечIна. 

Вири и агьвалатрикай Мифтягьаз хабар авай. ИкI тиртIани, | i;> фикир авуна хьи, Салегьав Бегдиз 

тебрикдин тел ракъуриз i\na кIанда. ИкI Салегьа вич Бегдиз муьтIуьгъ хьанвайди же-читриз чирда. 

Нагагь гуьгъуьнай ада Бегдин ва адан бубадин ц.сина амалар авуртIани, инсанри лугьуда: вуч кьве 

чин алай | к' тушни? 

Дуьз лагьайтIа, Мифтягьан рикIик гиманни квай. Бегдиз | Iлегьан тел бегенмиш жедайни, жедачирни, 

низ чидай. Бегни | шматдин къилихрин инсан тир. Адай кьил акъудун гзаф че-пшдай. Мифтягьаз 

адахъай жанавурдихъай кьван кичIедай. l.i •г гъиле зурба къуват авай кас тир. Адан хурукай 

къакъатун г'I'ин тир. Къуьр сикIрен хурукай хкатдай, инсан Бегдин ху-рукай — бажагьат. 

Мифтягь вични са аламат я эхир. Адавайни вичин ниятдиз и'гай кар кьилиз акъуд тавуна таз жедачир. 

Гагь-гагь ада вичи IIичик фикирдай: эй, вун, Мифтягь, вак квайди вуч хасият я? • I кIвалах ийидайла, 

тади къачумир, кIуьдра алцума, садра ml. Гагь-гагь вичи вичиз ихьтин меслят гудайтIани, са вахт-II гI 

алатайла, адан къастар лап дегиш жедай. 

Гилани икI хьана. Куьчедай куьчедиз физ, шегьердин кьу-| I авай багъдин къвалав гвай милли 

тарихдин институтдин 
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гьяркьуь рак ахъайна, Мифтягь къенез гьахьна. Салегь суракь авуна, дуьз адан кабинетдиз акъатна. 

Салам-калам авурдалай гуьгъуьниз Мифтягьа, вичин адет тирвал, тупIун кIвенкIвел не-рин кIвенкI 

чухвана, лагьана: 

— Салегь стха, вун сагърай. Ви, зи, чи вири рагълух же-мятрин сувар гьазурзава. Ичерин сувар. 

Ичерин! Сад лагьай се-фер кечирмишзавайди я. Гьелбетда, вун хзанарни галаз хта-найтIа, дамах гвай 

кар жедай. Чидач ман, гьик! ятIа. Гьич та-хьайтIа, са тел хьайитIани ракъура ман. Вун чи миллетрин 

дамах я. Вун хтун, ви тел атун — им зулуз циферикай кватай рагъ. жеда. 

— Башуьсте, башуьсте, Мифтягь. Зун гьамиша гьазур я. Гьелбетда, хъфин, хтун четин кIвалахар 

я. Тел завай са гиман-ни алачиз гуз жеда. Вак тади кватIа, за кхьин, пулни вав ву-гун. Вун инжиклу 

туштIа, жува це... 

— Ви гаф — зи кьин, чIеэси стха. «Тебрикзава», «мубаракза-ва» лагьай гафар тушни, абур 

завайни кхьиз жеда. Лугьудай маса ихтилатар аватIа, лагь, чIехи стха... 

— Мад вуч лугьуда кьван. Акъваз, пул къачу. 

— Х.ьанач хьи, чан чIехи стха. Кепекар я, зун акьван кесиб жеч... 

Мифтягьак хъфидай тади акатна. Я Салегьа жузунач: тел нин тIварц,Iел ракъурна кIанда, я вичи 

адан рикIе.л гъанач. КIанзавайдини гьа им тир. Тел нел ракъурдатIа жузаз жувазни игьтият аваз, 

Мифтягьан дин-иман фиэвай. Аллагь шукур, вири кТандайвал туькIвена — жузунач. 

Вичин кьулухъай Салегь галтугзавай хьиз, Мифтягьа, къе-цел экъечIнамазди, гьерекат къачуна. 

Маса чара авачир. Сале-гьан тел агакьайла. Бег са йисан жегьил жедай. Им Мифтягьан ният тир. 

Нагагь жегьил тахьайтТа, ам кьуьзуь ийидай карни авачир. 

Мифтягьан рикIел садлагьана Гьамид хтана. Салегьа Бегдиз ракъурай тел малум хьайила, яраб 

адан суфатдиз гьихьтин ран-гар къведатIа? Хъипини лацу ам жеда! Салегьа вич маса гайи-дини чир 

жеда. Гьелбетда, адан кIвачер чиликай хкатда. 

Гьамид рикIел алай вахтунда Селванани татана амукьнач. Буба рагьметдиз фейи дишегьлидик 

кIан жедай кIараб ква ман. Адан чанда еке гьиссер ава. Вич адан хура гьатайла цIу хьиз канай. 

Вичинни адан гьафа-сафа хьайидалай гуьгъуьниз варз кьван алатнавай, амма ам мадни рикГяй 

акъатзавачир. Вични и вацра садра хьайитIани дуьшуьш хьаначир. 

Мифтягьа вичи'вичик ихьтин са фикирни авуна. Селванади-вай гъуьлуьз, я тахьайтIа, 

дуванханадиз шикаят ийиз жедай. Нагагь авунайтГа, беябур хьун мумкин^тир. Валлагь, адан мукь-

ва-кьилийри, мирес-варисри, къван гана, телеф ийидай. Вичи 
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едан кьилел писликвал гъайи са гьафтеда кьван Мифтягь датIа-на къурхудик квай. КичIевиляй ам я 

Рагълах шегьердиз хта-качир, я Варакъарин гьендевардив эгечIначир. Садра вичин Кьверакъар 

хуьруьз милиция? атана акъатнай — Мифтягьая I"ьилери-кIвачери зурз къачунай. Вич кьаз атай хьиз 

кьабулна. Лмма абур, салам гана, къвалавай уьтмиш хьана. Са варз кьван платайла Мифтягь гьавурда 

гьатна хьи, Селванади садазни виче-лай шикаят авунач. Акьуллу свае тушни бес. Вичи вични беябур 

авунач, вичихъ агалтай... жунгавни. 

Почтадиз хтайла, Мифтягьа пенжекдин жибиндай яру жил-дср алай дафтар акъудна, чIехи 

меркезда вичиз шаирди кхьей тслерик къекъвена, гьадан гафарал Салегьан тел кхьена. Кьвед-иуд 

келима жуванбурни кутуна. 

... Рагълах шегьердиз пакаман сегьердал хтай Мифтягьа Бегдиз вичи чIехи ва гьвечIи меркезра 

кьилиз акъудай кьван тап-шуругърин гьакъиндай атIай гьахъ-гьисаб авуна. Анжах я ви-чи шаир 

куьмек яз кьурди, я Салегьав тел ракъуриз турди аш-кара авунач. Къуй Салегьан тел садра атурай. 

Бегди ам гьик! иьабулдатIа акван. 

Югъ ахъа жердавай суварни гужлу жезвай. Рагълахрин ви-|iit хуьрерин агьалияр шегьердиз 

къвезвай. Десте-десте, гапIал-гппIал. Чебни шад-хурам яз, сивик хъвер кваз, рикIе рагъ аваз. Им 

инкъилабдин сувар тушир, абурув пайдах-майдах гвачир. Лнжах мертуьн тIваларикай хранвай 

себетар. Къеледин мина-|)пдилай зуьрнечийри датIана кIвалахзавай. Садбуру садбур де-гишзавай. 

Гьар хуьруьн зуьрнечийрихъ чпин гьаваяр ва макьа-мар авай. Абурни гьуьжетриз экъечIнавай. КIуд  

патахъай it Гват! жезвай махлукьдик гьуьжетрин дердер акатзавай. Гьи хуьруьн устIарри гьава 

ягъайтIа, гьадан инсанри къвезвай ре-кье капар ядай, кьуьлер ийидай. Иллаки Руракъарин ва КIуь-

ракъарин агьалийрик кьуьлерин ашкъи квай. Абур рехъ яр-гъалди тиртIани, кIапIажулар хьиз 

элкъвезвай. Жегьилар гзаф хьунин лишан тир. Абурукай зарафат ийидай кас-масни авай.— Вири 

Ракъари чпин гьунарар кьилерал къалурзава, руракъари-ии кIуьракъари — кТвачерал. Рагъ дамах гваз 

цавун кьилни-чьилел атанмазни зуьрнечийрин ван атIана. Минарадин кIаник |свай дегьзаманадин 

къеледай цавуз галаз-галаз кIуьд сефер тфенгар яна. Еке сесер дагълара, багъдара, кIвалера 

къекъвена. I^авар, цIайлапанрин вахтара хьиз, гугрумар кьилел алаз раха' на. КичI акатай ничхирар 

луж-луж цавуз акъатна ва зарбдиз тамаринни багъларин рукариз катна. Ювалин мал-къарани, рикIиз 

къурху янаваз, сивевай алафни гирнагъ тийиз акъвазна. ГъвечIи аялар диде-бубадив игисна. Анжах 

жегьилри кIуьд сефер цавуз ягъай тфенгрин къати ванер шад-хурам яз кьабулна. Гьар сефер тфенгар 

ягъай ванер атайла, абуру гьарайдай: 
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— 0-о-ой! 
— 0-о-ой! 

Суварик чIехи меркездай атай министрни адан паб, тадиз кIваляй экъечIна, айвандал атана. 

Кьвед лагьай мертебадин айвандикай Рагълах вилаятдин вири кГуьд хуьрни аквазвай, абурун 

этегрик к'вай шегьерни капашдал алай хьиз аквазвай. Зулун вахт яз, дагълари, тамари ва багълари 

хъипи, махъван ва яру алухар алукIнавай. Гьава лагьайтIа менам лугьудайди тир. Министр Николай, 

адан кайвани Соломея неинки уьлкведа, тъа^I .хариж уьлквейрани гзаф къекъвенай, абуруз иер, 

гуьрчег чкаяр гзаф акунай. Амма Салмур пата кьван еке лезет санани ганачир. Кьилел алай лугьуз 

тежер кьван вили цав. Икьван ачух виливални жеда кьван! Гьамгадин экв аватнавай, тазани атирлу 

тир гьава. Чанахдин жуьреда тIебиатди яратмишна сад садан чиниз килигзавай дагълар. 

Къванерилай къванерал хка-дариз, цIегьер хьиз, кьил агъадал вегьиз, винел лацу каф акъуд-иавай, 

гьавадикни серинвал кутазвай вацIар. Мугьманар са кар-дал иллаки тажуб хьанвай. Муьжуьд вацIни 

дагъларин этегра сад садак акахьна, вир арадал атанвай. Адан юкьни-юкьвал ци^ кай хкатнавай ясту 

тепе алай. Гьикьван ятар буллух хьайитIа-ни, вир ацIудачир, я виш йисаралди кIватI жезвай ятар 

гьинив хъфизватIа, садазни чидачир. Чагъин яшариз атанвай, гъуьр-гъуь якIар алай итимни паб, 

къуьн къуьнуьв игисна, хейлин вахтунда таза гьавадикай лезет къачуз балхундал акъвазна. Ягъай 

тфенгри къарсатмишай гьаваяр сакит хьана. Яргъай аквазвай минарадилай мад зуьрнейрин ванер 

атана. 

Мугьманри Бегни Назлу хтун гуьзлемишсзавай. Накь ихьтин икьрар хьанвай. Чеб нисини 

хьанмазди акъатда. Анжах куьн сугъул жемир. Гьам тавда, гьамни балхундал экIянавай суф-райрал 

недай няметар бул-буллух ала. Неъ, кеф чIугу! 

Гъуьл туна, Соломея, кьве гъилни яцIу эчIез яна, гуьтГуь ракIарай кIвализ гьахьна. 

— Вун хъфена хьи? — кьулухъай лагьана Николая. 

— Исятда, исятда, Коля. 

— Къаткиз тахьуй. Бег къведай вахт я. 

Кьве гъиле сад яру, садни хъипи тумаждин гъвечIи кьвати-яр аваз, Соломея, пурпу пIузаррик 

хъвер кваз, гъуьлуьн патав хтана. 

— Яхъ, тупIухъ акала. Килигин зун. 

— Накьни, къе пакамахъни килигайди вуч я? 

— Вуна тупIухъ акал тIун. Ракъинал килигин ман. Соломеяди къалпагъар ачухнавай кьве 

кьватини вилик чIу- 

гуна. Къизилдин гьяркьуь тупIалра брильянтдин еке къванери 

хци цIапIрапIар гана. 

— Багьа шейэр я эхир,— лагьана Соломеяди вичин чапла 
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гъилин кьулан тупIухъ тупIал акална! — Маншаллагь, девлетлу ядигар я. Ибурун къиметар гьикьван 

жеда? Заз чиз, куьд-вад игъзур жен. Чпив гвай дамахдиз килиг! ТупIухъ акална вахан IсIвализ 

фейила, ам, заз чида, пехил жеда гьа, гьич йифиз ах-нарни хквеч. Чун меркездиз хъфенмазди театрдиз 

фида, яни? ТупIал тупIухъ жеда. Къуй вири килиграй! 

— Валлагь, вунни ахмакь хьанва. 

— Зи гъилерихъни гардандихъ къизилар хьурай, амай крар... 

— Хутах, чкадал эхциг. Инсанриз акуртIа, иер аквадач. 

— Вунани лап лугьуда. Министрдин папан тупIухъ багьа тупIал тахьайтIа, гьакъикъатдани иер 

аквадач. Зун акьван кег~, пквада хьи. Ма жуван тупIухъни тупIал гилиг. 

— Э-эй... 

— Заз ви рикIикай исятда хабар ава гьа. Вуна фикирзава: 

II кьван багьа ядигар за къазанмишнава. Бегдиз вуна тавур куь-мекар авани? Адахъ вацI хьиз пулни, 

машинни, гьуьрметни пгална. Адалай атай гьикьван арваяр вуна кIеви хъувуна... 

Айвандин кТаник квай багъдин тарарин куьлгейрикай инса-нар малум хьана. 

— АтIангье, Бегни Назлу,— Соломеяди итимдиз къалурна, 

— Жува кьватияр тадиз хутах. Зун кIаник эвичIда. ... Гагь зуьрнеярни далдамар, гагь чIагъанарни 

тафтар, гагь-ич ашукьри манияр ягъиз, лап са агъзур кас кьван жемят багъ-лар квай тIуларал фена. 

Махлукьдин кьиле министр Николай на адан паб, чIехи ва гъвечIи меркезрай атай хейлин маса мугь-

манар, гьабурук кваз мухбирар, шаирар, алимар авай. Кьелен щегьердай Рагълах вилаятдай тир 

хейлин ватандашарни хтан-най. Им гьакIан са ичерин сувар тушир. Бегди ам гегьеншдиз тухуниз 

килигайла, лап милли сувар тир. 

Министрдилай башламишна, суварик иштирак ийизвай мах-лукьди себетар тухузвай. Гурар хьиз 

сад садан кьилел алай кьуд тIулал хкаж хьана, халкьар акъвазна. Абурун вилик кьве патахъни яргъаз 

фена экIя хьанвай жегьил багълар акъвазна. Муьракъарин агьалийриз и чкаяр хъсандиз чидай. Иник 

багъ-.нар кутурбурни, багълар бегьердихъ гъайибурни абур тир. Маса хуьрерин агьалийриз яргъарай 

и тIулар аквазвай, анжах тек-Гшр кас икьван гагьда иниз атанай. Амма тIулал кIватI хьанвай 

жемятриз аквазвайбур гьакIан багълар тушир, цIийи емишрин Готгълар тир. 

Чна винидихъ лагьанай хьи, Бег вич устад багъманчи яз, || да ичерин цIийи жуьреяр 

яратмишзавай. Ингье, и ичер. Вач, жемятар, мукьув хьухь, таза сусар хьиз аквазвай, булдиз ичер г-

вай тарарин къвалав вач. Килиг, неъ, дад аку. Ибур цIийи 
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жуъредин ичер я. Белки вад-цГуд йисалай абур вири Рагълах ви-лаятда машгьур жеда? 

Бегдин имид хва тир Чупур Челеба, чин халкьарихъ элкъ-вена, кIашар хьтин задан гъутар 

хкажиз, агъуз хъийиз, сеси-ник гьарай кваз лагьана: 

—'- Юлдаш Министр! Юлдашар. ЧIехи ва гъвечЬд меркезрай атай багьа мугьманар! Къуншияр! 

Вири рагълах миллетар! Ва-хар ва стхаяр! Дидеяр ва бубаяр! Ватандашар! Мад... Мад... 

Гьалкъадин жуьреда кIватI хьанвай жемятрин арадай сада Чулур Челебаз куьмек яз лагьана: 

— Ашукьар! 

Майилди ада вуч лагьанатГа кьатГудалди Челеба тикрарна: 

— Ав, ашукьар! Сада лагьана: 

— Абур, шаирар. Бес абурни атанвачни? Челебаз сифтедай хъел атана: 

— Зун рикIивай я, ибуру зарафатар ийизва. Вирибурук хъуьруьн акатна. 

Жемятдин арада какахьнавай ашукьриз акI хьана хьи, гуя чпиз манияр лугьуз вилик ша лугьузва. 

Абур дирибашдиз видик экъечIна, чин халкьарихъ элкъвена, тадиз лацу седефрал безетмишнавай 

чуьнгуьрац. хурал чГугуна. Тезенагар симера къекъвена, ширин ванер кьуд патани чкГана. 

Ашукьрикай гагь сада, гагь масада тарифдин мани лугьуз башламишна. Эвелни-эвел Рагълах 

вилаятдин, ахпа чкадин халкьарин тарифар аву-на, эхирни суварал нубат атана. Суварин кьилни, адан 

тешки-латчини руьгь Бег яз, адакай ашукьри сада садалай зурба тарифар авуна. 

Са ашукьди лагьана: 

Бег я къенин межлис туькГуьрайди, Багъда къелем яру акIурайди. Муькуьда, 

чуьнгуьрдай тезенг авадариз жаваб гана: 

Рагъ магъалда эквер куькIуьрайди, Бег я дагълар багълариз 

элкъуьрайди. 

— Баркалла, ашукьар! 

— Машаллагь, машаллагь! 

Кьве гъиле цIуд манатдин кьве чар кьуна, Челеб ашукьрин къвалав атана. Абур пелелай женгери 

бармакрин къерехрик кутуна. Челебан гуьгъуьнаваз итимри са-сада ашукьриз шабаш гана. Шабашни 

ахьтин затI я хьи, ада ашукьдик мадни еке руьгь кутуна. Бегди къанни вад манатрин чарар кардик 

кутуна. Тек са министр амукьна. Адан къваларив гвай ксар адаз килигна. Ваъ, гьич адан рикIел 

шабаш гун алач. Я кIвал къени хьайи министр, вун рагълух жемятрин арада ава эхир! Са вад манат 

харж авуртIа, вун я кесиб жедач, я ашукьар девлетлу. Жемят- 
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|)HK квай кар ая тIун! Ихьтин фикирар хейлин ксарин кьилиз птана. Иниз килигна, садлагьана, 

абурукай са шумуда гъилер цъултухрани жибинра туна, гьасятда яру-къацу чарар акъудна, «бур 

министрдиз теклифна. Вичин уьмуьрда сифте яз чан алай лшукьар аквазвай министр сифтедай, вуч 

хабар ятIа, кьатIун •гийиз, и патаз, и патаз килигна. Эхирни ам айих хьана. Итим-I»и шабашар 

гузвайди акваз, Челеба вичиз теклифнавай пулдин пру чар къачуна, ам тухвана, ашукьдин чухвадин 

жибиндиз чуькьвена. Кьулу-кьулухъ хьана, ам вичин чкадал хтана, чин чупур Челебаз килигна, 

лагьана: 

— За вав вахкуда. 

Челеба хъверна. Адан рикIяй вучтин хиял фенатIа, низ чи-да кьван. Са вичиз чир жен. Далдам-

зуьрнедин гьавайрик гьар <'ад са тарцин къвалав фена. Тарар гьеле гъвечIиз ва тазаз амай. АскIан. 

тиртТани, абур чичIах кьуна ичери басмишнавай. Яру иIинияр жеда гьа, гьа къайдада сачах хьана, 

гьар са тумунлай над-ругуд ич атанвай. Чебни килигдай вилер кьандайбур. Ичер' яргъи-шуькIуьбур 

тир. Агъадай винел къвердавай абур гуьтIуь жезвай. ХкIадайла гъил ягълу жедай. Атир лагьайтIа, ада 

не-|)ик лезет кутадай. КIалубар са жуьрединбур тиртIани, ери ва рангар жуьреба-жуьре тир. Лап еке 

ичер мичIи ярубур тир, кьу-ланбур — экуь яру ва гъвечIибурни — вини кьилер хъипи, агъа иьилер 

— тух жегьре. 

Муьракъарин агьалийри цIийи ичер алатай йисара дадмиш-иавайтIани, маса хуьрериз абурун 

тIям гьеле акунвачир. Абу-|)у сифте яз и няметар дадмишна. Ни харпIна кIас авунатIани, гьадан сив 

фунтал ягъай хьиз, хъуьтуьл цуру-ширин мижедив пцIана. Кеврек як алай. Ам сарарик фад фенчIи 

жив хьиз uJpa-II а. Буба рагьметдиз фейи касди акьван тIямлу ичер яратмишна хьи, тIуьнал тух 

хьанач. ЧТижерин кул хьиз, багълариз ягъай махлукьатди руфунар лап дакIвадалди сив акъвазарнач, 

анжах ахпа, вилерал хьайитIани ичер нез, ибуруз вил гуз, са-са сачах итIуз, абур себетриз вегьена. 

Абур фад ацIана. 

Мад зуьрнечиярни далдамчияр кьиле аваз, жемятар цТиргъ иьуна, зулун багъларай тепедилай 

тепедал эвич! хъувуна. Абур, хъвер ийиз, мани лугьуз, гьамбардал хтана, ина ичер ичIирна. А патал 

куьгьне таран кIаникай башламишна са вере мензил-диз кьван суфраяр экIянавай. 

— Буюр, буюр, жемятар! 

— Ша, ацукь, дад аку. Чи фарин, къафунрин! 

— Винидихъ алад, къерехда акъвазмир! Душман текьена алатдач, фу-хуьрек — тIуьн тавуна. 

Ихьтин гафар Чупур Челеба, Мифтягьа, маса къуллугъчий-ри лугьузвай. Абурун буюрдал 

гъ'вечIи-чIехи, паб-итим, аял-куьял суфрайрихъ кIвачер кIаник кутуна ацукьна. Гьарда ви- 

I49 



чин вилик квай няметар дадмишиз эгечIна. Наршарабри ва ичкийри иштягьар мадни ачухарна. 

Анжах зуьрнечиярни, чIа-гъанчиярни ашукьар акъвазнавач. Абур къвердавай ашкъида гьатна. 

Суварин са чкадал жегьил гадайрини рушари капар ягъиз,, кьуьлериз башламишна. Фу нез 

ацукьнавайбурукай хейлинбур кIвачел къарагъна, кьуьлериз килигиз алтIушна. 

Министр, Соломея, Назлу, Бег, вилик-кьилик квай маса ксар суфрадин кьиле ацукьна. 

Соломеядивай са жуьредин яцI квай„ куьруь кIвачер кIаник кутаз хьанач. Ювачер вилик ва я къва-

лахъ яргъи авурла, вич, даях хкатай алгъай тар хьиз, ярх жез--вай. 

— Зун зи уьмуьрда чилел ацукьайди туш. 

— Гилани геж туш, чIехи вах,—лагьанай итимри.—Ингье, Назлу вахаз килиг. Лап туьркверин 

жуьре ацукьда. . 

Кияр балкIандаллаз Мифтягь хтана. Халис атлудин къай-дада регьятдиз чилел хкадарна, пIинид 

тIваларикай хранвай зинбил гъана, ада Бегдин къуьнуьвай вилик эцигна. 

— Телер кьве вишдалайни гзаф атанвай. Мадни къведа, чIехи стха. 

Бегди гъаб яна, телер винизна зинбилдкз хъивегьна. Ам чина такабурвал аваз министрдиз 

килигна, ахпа вилералди Челе-баз ишара авуна. Ам гъавурда гьатна, гьасятда телерив ацIан-вай 

зинбил вичихъ чIугуна. Вилер экъисиз тадиз-тадиз са шу-муд тел кIелна. 

— Зуьрнечияр, эй, акъваз. Куьн сагърай. Фу нез ацукь. Зуьрнечияр кисайла, гьава лап сакит 

хьана. КIвачин кьилел 

акъвазнавай, кьуьлер ийиз кIватI хьанвай жегьиларни чилел 

ахцукьна. Вирида Челебаз яб гана. 

— Юлдашар, къардашар! Чаз санбар телер атанва. Ингье, чIехи меркездай. Сад, кьвед, пуд, 

мадни пуд. Ингье гъвечГи меркездайни! Инай гзаф ава гьа. Са кьвед хьайитТани кIелдан? 

Месела, «Юлдаш Бегов Султанбег! Вун Рагълах вилаятдик халкьарин лап еке къагьриман я. 

Вуна яратмишнавай ичер абурун гележег я. Баркалла! Ваз дидеди гайи нек гьалал хьурай. Нагагь ваз 

душманар аватIа, абур тIуьгъуьндин азардик терг хьурай. Яшамишрай Бегов Бег!» «Юлдаш Бег! Ваз 

ва вири Рагълах жемятриз ви ичерин сувар мубаракрай. Чаз чида, Къази-бег бубади хьиз, вунани чи 

халкьдин гьукуматдик лайих пай кутазва. Ваз мадни цIийи агалкьунар хьурай. Амин. Амин!» 

Челеба маса тел кГелиз майил ийизвай, жемятдин кьулай сада тIалабна: 

— Тел ракъурайди вуж ятIа лагь ман. Чаз чи дустар чир хьана кIандачни? 

— Башуьсте, башуьсте,—жаваб гана Челеба.—Исятда, за 
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п.иниз чуькьвенай и телер? А ингье, жагъана. Телер, юлдашар, иигье, за кIелин, малум хьана, 

сифтеди играми Саларг Мастади I>пкъурнава, муькуьди миллетрин институтдай Кълинж Са... 

— Ни? — гъуьрч ийиз кIанзавай лекьре хьиз, кьве гъилни ниниз хкажна, Бегди жузуна. 

Челебай ван акъатнач. Амма патарив гвайбур гъавурда гьатна. 

— Кълинж Салегь я жеди. 

— Заз къалура кван.— Бегдин чиниз са ранг атана, са ранг «най хъфена. Вилер къацу агъудив 

ацIана. Душмандилайни такIан касди ийизвай мубаракрик зегьер квай. Бегди кьатIай-иал, Салегьан 

«заз чида, Къазвбег бубади хьиз, вунани чи калкьдин гьукуматдик лайих пай кутазва» лагьай гафарин 

ма-иа эсиллагь масад тир. Ада рикIяй лугьузвай: Къазибег бубади хьиз, вунани чи халкьдин 

гьукуматдин аксина кТвалахзава. ^)й, мердимазар! Пехил яз, рекьизван? Пад жезван? Я вичиз га хва 

хьанач, я са тIвар-ван! Кьиф хьиз, архиврай алчахри игит-I>икай авур фитнеяр кIватIиз ацукьнава. 

Бирдан чанг яна, Бегди нефес кьуна вич фагьумзавай же-мятрин вилик Челебан гъиляй Салегьан 

тел акъудна, ам капал-ди шуьткьуьрна, патахъ гадариз кIанзавай, кьуд патахъ инсанар тир, эхирни 

кТвачерик кьеж авай векьерал вегьена, кIур гана. 

Гьасятда ам, гъил хкажна, рахаз башламишна. 

— Жемятар! Эвелни-эвел квез вирибуруз, министр, вун сагърай, ваз, Соломея вах, вун сагърай, 

чи вири мугьманриз ва чи хуьрерин агьалийриз за и ичер сувар мубарак ийизва! 

— Бег, Бег! — гъил хкажна, Челеба эверна. 

— Ваз вуч лугьуз кIанзава? 

— Стха, вун сагърай! Ша за михьи рикIелай лугьуда. Чи «увар гьакТан ичер сувар туш. Ичер 

гзаф! Абур чи вилаятда агъ-;iyp сарал битмишарзава. Маса вилаятрани ийизва. Заз чидач, гьина ичер 

сувар къейд ийизватIа. Чи къенин сувар, жемятар, башкъа сувар я. Бег ичерин сувар я. Им гьада вичи 

гьасил авур ичерин сувар я. 

— Дуьз лагьайтIа, инал вун гьахъ я, Челеб,— меслятал Бегди жаваб гана.— Жемятар, куьне къе 

дадмишай, куьне тарари-кай атIана, себетраваз гьамба^дал хкай ичер квез икьван гагьда куь 

багълара, я тахьайтIа, патан чкайра акуна, малум кас ава-тIа, лагь. 

Бег кисна. Жаваб гудай кас хьанач. 

— Де гьакIни лагь ди, куьне исятда кIватI хъувур, куьне дадмишай ичер гьасил авун патал заз 

куьмек гайи, я тахьайтIа, абур вичи гьасил авурди я лугьуз жедай кас авани? 

Бег мал, кисна, мад ам вилик-кьулухъ, мукьвал-яргъал килигна. 
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— Авач, авач... 

— Авач, ян? Са хабар мадни кьан хъийин: квез и ичер бе-генмиш хьанани? Абур лайихлу 

емишар яни? Белки абур терг хъийин? Ни вуч лугьуда? 

— Лап лайихбур я! Вуч гаф ава! Бегдин ичер беглер хьтин-бур я. Гьакьван тТямлуни я, 

гьакьван чпел рангни ала...— жа-ваб гана жемятри. 

Бегди вил экъуьрна. Вилера Варакъин емишлух идара ийиз-вай Гьамид гьатна. 

— Лагь, Гьамид, вун ер-емишдин устад я, вуна вучтин къи-мет гуда? 

Гьамида вуч лугьудатIа акъваз тавуна, Бегди, министрдихъ элкъвена, адаз лагьана: 

— Министр, куьн сагърай. За квез ихтилат авурди ингье гьа и кас я. Идалай гъейри чи атрафра 

вичин фикирдал къадимлу кас авач. Къанунар виридалайни мягькем кьунва ида. Кьелен шегьердиз 

савкьват яз емишар ракъурдайла, ингье и Гьамидал абур ахъайнач. За жуван жибиндай абурун 

къимет эцигдал ма-j шиндин рехъ кьуна.                                       • 

Бегдин сивихъ маса гафарни атанвай. Амма садлагъана кьил! кьатТана хьи.им сив ахъайдай чка 

туш. Гафарин улам дегишару! лазим атана. 

Агъуз хьана, суфрадилай вичи гьасил авур ичерикай сад туз яруди, сад экуь яруди, садни 

жегьреди кьве гъиле кьуна, ам ма,д виниз хъхьана. 

— Ингье, жемятар, зи зегьметрин, за хайи ахваррин, за багъ-ларани дагълара акъудай йикъарин 

майваяр. Пуд ич! Квез чида, за кIерецар, кицикар, маса няметарни гьасил авунай. 

Абур исятда вирибурун багъ-бустандани ава. Садани гилг абур Бегдинбур я лугьузмач. Амма и 

пуд ич заз жува гьасил авур вири майвайрилай багьа я! Вучиз ятIа, лугьун четин я. Заз* ни чидач. 

Белки, зун кьуьзуь хьанватIа? Инсандин яшар пара жердавай ам назик жеда. Белки, зун назик хьанва. 

Кьуьзуьдаз куьрле хтулар кIан жедайвал, зазни и ичер гзаф кIанда. Куьне хиве кьунай: и ичерик куь 

садан пайни квач. Акъваз, белки Гьа-мидан пай кватIа? 

— Квач, юлдаш Бег. 

— Челеб, ви пай кван, стха? 

— Вун оагърай, чIехи стха. Зи пайни квач. За анжах ви эмирдал ви ичерин багълар кутуна, ингье 

абур бегьердиз атанва. 

— Вун сагърай, стха. Гила, жемятар, ихьтин са меслят ава. Агъзур сарилай инихъ адет я хьи, 

аялдал адан бубади тIвар эцигда. Зун ягъалмиш туш хьи? Гьар бубади вичин аялдал. Садан пайни 

квачиз. Дуьз я, нагагь ада, къуни-къуншидивай мирес- I 



парисдивай жузуртIа, вучтин тIвар эцигун ваз меслят аквазва лагьана, жузуртIа, ада, кIан хьайитIа, 

меслят ийида, амма и дуь-шуьшдани кар иесидинди я, эхирдай ада вичи гьял ийида. Гьа икI, жемятар, 

и пуд ич зи гъилералди жува гьасил авурбур хьу-пиз килигна, за абурал ихьтин тIварар эцигзава. 

Ингье, и ич, лап екеди ва тух яру ранг алайди. Идал за зи чIехи бубадин тIвар эцигзава. 

Пайгъамбарбег ич! Пайгъам-бар-бег! Белли! Гила и ичинал. Им Пайгъамбарбегдилай са кIус 

гъвечIини я, экуь-ли. Идал за зи бубадин тIвар эцигзава. Къазибег ич, яни къази-бегер. Сад мад ама. 

Кыведалайни гъвечТиди ва экуьди. Идал жемятар, куьне гьи тIвар лагьайтIа, гьа тIвар эцигда. Лагь ди 

гила. Ни лугьуда? Куьне? Куьне? Кисмир ман. 

Икьван гагьда сивяй са гафни акъуд тийиз суфрадихъ ацукь-навай министрди лагьана: 

— Гьар са ич са несилдин лишан я. Кьве несилдин тIварар пуна эцигна. Пуд лагьай несил ама. 

— Бег ич! 

— Бег ич! 

— Бег ич! 

Суфрайрихъ ацукьнавай махлукьди шаддиз капар яна. 

Челеба гъилер галтадна. 

— Жемятар. Бег ичер пайгъамбегерни я, къазибегерни. Пуд лагьай ичин тIвар «Султанбегер» я. 

— Султанбегер! 

— Султанбегер! 

КIватI хьанвай кьван махлукьди разивал къалуриз капар яна. Далдам-зуьрне, чIагъан-кеменчи 

мад гьерекатдик ахкатна. ЦГийи кьилелай межлис гурлу хъхьана. Гила суфрайрал бул-буллух яз 

дулмаяр, шишер, дуьгуьдин ва нехуьн ашар, маса хуь-I)екар атана. Жемятри цIийи кьиелай руфунар 

вилик кутуна, амма абур тух хьанвай, рахун-лувкIуьнрал дири тир. Гьа икI са кьадар вахт алатна. 

Бег ва гтгса вилик-кьилик квай ксарни паталай атанвай мугь-манар алай чкадал мад зуьрне-

далдам гатана, кьуьлерин меж-лисдик цIийи гьерекат акатна. Гагь яшлубуру, гагь жегьилри, зркекри 

ва дишегьлийри тух жедалди жендекрик лезет кутур-далай кьулухъ, кьуьл тавуна анжах Бегни Назлу, 

министрни адан паб амай. Рагълах вилаятдин адет гьа ихьтинди я. Гьикь-ван чIехи ксар аватIа, абуру 

кьуьл лап эхирдай ийида. Мадни са адет ава: абур майдандиз экъеч! тавунмаз межлис куьтягь 

хъийидач. 

Рагълах жемятри и дуьшуьшдани чпин адетрал амал аву-на. Бегдални Назлудал кьуьлдай нубат 

атайла, зуьрнечийри макьам дегишарна. Абуруз чидай хьи, Бег кьуьлер ийидай ус-тIар я, вичиз 

дирибашвал квай, цIай хьтин кьуьл хуш я. Инра 
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ахьтин кьуьлни авай, тIварни «цIаяр» тир. Майдандиз сифте, кьве гъилни лувар хьиз хкажна, Бег 

экъечIна, ам яваш-яващ. кIвачерик гьерекат кутаз майдандин юкьвал элкъвена. Са ара-да гъилин 

кIулар спелрик хкIурна, къуьнер дамах гваз юзур-на, кух галай чекмеяр алай кIвачер, чиляй руг 

акъудиз, къу-гъурна. 

— Аса! Аса! — лугьуз жемятар вири патарихъай кIватI хьа-на, гьалкъа туькIуьрна. Зуьрнейрин 

кТвалах къати жердавай капарни гурлу хьана. 

— Аса! Аса!—лугьуз жемятри Бегдик мадни ашкъи ку-тазвай. 

— Аса! Аса, жегьилар. Аса-а-а! — Бег ашкъида гьатна. 

— Аса, гадаяр! Аса!!! 

Межлис лап вини кIарцIиз акъатайла, Бег, гъилер, лекьрен лувар хьиз, кьве патахъни яргъаз 

вегьена, Назлудин вилик элкъвена. Ахпа адаз килигиз кьулу-кьулухъ хьана. Назлу суь- ; 

гьуьрди тухвайди хьиз, аста-аста гъилер хкажиз, тIимил кьвану, адет тирвал, наз гуз, чанда лезет ва 

мирвет аваз, майдандиз ! экъечГна. Къерехра са шумуд сефер элкъвейдалай кьулухъ, ада майдандин 

юкь кьуна. 

Министр Николай ва Соломея килигиз акъвазнава. Чпиз. яшинда сифте яз аквазвай кьуьлери 

абурукни цIийи жуьредин ' гьиосер кутуна. 

И арада Челеба пенжекдин хураллай къултухдай акъудна, Назлу вич галай патахъ атайла, адан 

гъиле виш манатдин чар туна. Гьасятда маса ва маса итимрини ихьтин кIвалах авуна. Зуьрнечийри 

мадни гур кваз макьамар яна. Назлудин кьв& гъилни пуларив ацIана. Абур гзаф хьуниз килигна, кьаз 

жез-мачир. Йигиндиз кьуьл нйизвай вахтунда са-са чар гъиляй акъатиз гьавада къекъвена, амма 

итимри, абур тадиз къахчуз, мад Назлудин гъиле хутуна. Бегди пулдин къацу кьве чар бу-лушкадин 

хиле туна. 

Назлу майдандай экечТна. Чина, беденда бахтлувилин гьава аваз ада вич мукьва-кьили 

дишегьлийрин кьулаз сухна. Вичиз шабаш авур пулар камбар хьиз гъутара чуькьвена, гъилевай 

яйлухдик кутуна. 

Межлис мадни гурлу хьана. КилигайтIа, Бегни Челеб мад майдандиз экъечIна, кьвед-пуд сефер 

элкъвена, ахпа абур ми-нистрдинни адан папан къаршидал атана. — Буюр Буюр! Асаа-а-а!!! 

Мугьманар гъавурда гьатна. Итимдилай паб зирек хьана. Рагълах халкьарин кьуьлерикай хабар 

авачиртТани, ада зуьр-нейри язавай макьамрин везин гьисснавай. Назлудин юзунар рикIел хвена 

Соломеяди гьа жуьре ацIай чуплах гъилер хкаж-на, ам кIвач кIвачихъ текъвез майдандиз эвичIна. 
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Къуьнер чуькьвенвай, чиниз яр .акъатнавай министр Бегди, гъилер кьуна, майдандиз чIугуна. 

Касдиз чара амукьнач. Ада тичидай макьамдал кьуьл ийиз алахъна. Кьвед-пуд сефер май-данда 

элкъвейдалай гуьгъуьниз министрдиз экъечIиз кIан хьана. Амма жемятри ихтияр ганач. Вири 

дуьньяда хьиз инани итимдиз дишегьлидилай фад кьуьл акъвазардай ихтияр авач I)хир. Соломея 

лагьайтIа, лап ажайиб акуна. Адан гъилерин, иIвачерин ва жендекдин юзуври жемятрик шад 

хъуьруьнар кутуна. Ам садани айиб авунач. Аксина яз, маса миллетдин инсанди жуван кьуьл къемеди 

жуьре авуник са жуьредин лезет квай. 

Туькме дишегьлидивай гзаф элкъвез хьанач. Гила ам майдандай экъечIиз алахъна, амма итимри 

ахъайнач. Бегди Соло-меядин кьве гъиле пулдин къацу кьве чар туна. Адан гуьгъуь-наллаз хейлин 

маса итимрини чпин жумартвал къалурна. Со-ломеядин яцIу газарар хьтин тупТаривай пулар хуьз 

хьанач, <'а-сад гъиляй акъатиз, кIвачерик акатна. Амма итимри, хкаж хъийиз, гъилериз чуькьвена. 

Министрдиз чара амукьнач. Адан кьили ван авуна хьи, на-гагь и сефердани вичи пул акъуд 

тавуртТа, къвалав гвай сада вичин гъиле пул туна, «це» лугьуда. Адани жибиндай кьвати акъудна, 

пулдин яру са чар папан гъиле вугана. Рагълухри и пар кьатIана. Абурун сиверал хъвер атана. 

Гьайиф. хьи, зулун югъ Салмур патан дагълара яргъиди же-дач. Рагъ гьеле цава амай, амма 

кьакьан дагълар адан чина «къвазна. Бег ичерин таза багълар алай тIуларилай ракъин ну-(>ар 

квахьна, гьава акваз-акваз серт хьана. 

Межлис цIрана. 

Ювалериз хъфизвай жемятрин гьар себетдин кIане пуд бег ич авай. Пайгъамбарбег, Къазибег, 

садни Султанбег. Абуру цIийи ичерни цIийи тIварар эзберзавай. Министрдиз ичерин къа-|)иба 

тIварар рикIел хуьз четин тир. Ада вичин хъуьчIуьн даф-•гарда, кхьинар тавунвай чин жагъурна, 

бадавилияр хьиз, элкъ-ней гьарфаралди кхьена: Пайгъамбарбегер. Къазибегер. Султан-бегер. Пакад 

юкъуз, гьавадик живедин цIарах квай чIавуз. Бег-дин машинда акьахна, Рагълах вилаятдай чIехи 

меркездиз ре-кье гьат хъувуна. Бег гьеле йиф кумаз вилик экъечIнавай. Шагьлар дагъдин гирведал 

эхиримжи сефер яз мугьманриз вичин мугьманпересвал къалуриз кIанзавай. Кьил агъадал къвез-иай 

рекье министрди кьулухъ галай ацукьагандал вичив игис-навай папан япал лагьана: 

— Беговалай атай арзани ахтармиш тавуна амукьна. 

— Адлай арза ийидайди, заз чиз, вич инсан туш... 
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2. КЪАПА-КЪАПАР 

Бег ичерин суварикай хтанмазди Гьамида лап еке ажугъ кваз Кълинж Салегьаз кагъаз кхьиз 

эгечIна. КГвале, югъ куь-тягь хьана, мичIер гьатзавай. Амма касдин дерт акьван гзаф ргазвай хьи, са 

легьзеда кагъаз акъвазарна, электрик экуьнин куькIуьрагдал тIуб илисдай я вахт, я ашкъи адаз 

авачир. Чап-ла гъилел датIана пел тIушуниз, эрчIи гъилел зурз алаз, гьар-фар ата-пата жуьре акъудиз, 

кхьизвай: «Багъишламиша, муал-лим. Заз вун и дуьнья кьван играми я, амма вучиз вуна, ихьтип 

фикирар рикIеваз Беговаз тербикдин ва мубаракдин тел ракъур-на? Вуна лагьаначирни заз — бегрин 

вири сихил чи халкьдин иви хъвай, исятдани хъвазвай зили я. Авадан бубадин багъдай жагъай 

кагъазар ваз делил тушни? ТахьайтIа, вуна куьгьне душмандикай дуст жеда лагьана фикир ийизвани? 

Жедайди туш. Им залайни ваз хъсан чида! «Къазибег бубади хьиз, вунани чи халкьдин гьукуматдик 

лайих пай кутунва» лагьай фикир ви кьилиз атунин себеб вуч я? Вуна зун айибмир, адан вилик кац-

вал авуна, амма ада еке жемят алай чкадал ви тел кукIварна, вичин кТвачерик вегьена. Зун чилерай 

чилериз фена!» 

Гьамидаз кIвализ хтай паб акунач. Гъуьл мичIи столдал ал-кГанваз акурла, Селванади, амалдар 

сикI хьиз атана, кьулухъай гардандихъ гъилер акална зарафат кваз хьиз лагьана: 

— Агьа, кьунани? Вуна ина чинеба низ чар кхьизвай? Лагь кван садра. Адахли кьунваз тахьуй! 

Ажугъ элекь тавунвай Гьамида чапла гъилин кьуьнтелди паб вичелай алудна. 

— Уф! И жуьре кьуьнт эцядай шей яни? Гьамид вичел хтана. 

— Багъишламиша. Tlap хьанан? Я руш, адахли гьинавайди я? Авай са дустунихъ галаз къал 

ийизва. Ингье кагъаз... 

— Вуч кагъаз? Икьван мичIи чкада? 

— Ахпа, ахпа, цIийи свае. 

— Ахпа ятIа, ахпа ман,— пIузарар шез гьазур жезвай аял-дин жуьре кIватIна, Селвана къерех 

хьана. Гьамида кагъаз кхьин давамарна «Вуна... вуна, зи играми муаллим, зи профессор, жува жув 

Беговаз ваъ, вири рагълах халкьариз са чIал авачир кас яз, усал къалурна». Амма «усал» гаф Гьамидаз 

беген-миш хьанач. Адакай фикир авуна, эхирни, адаз чIулав цIар яна, ахпа мад цГарар тикрарна. 

Эсиллагь «усал» акваз амукь-нач. И чкадал Гьамидан кефи хана, адаз кагъаз давамардай ашкъи 

амукьнач. Кьве гъил кьве хъуькъвек кутуна, кьуьнтер столдиз яна, ада вилер вилик квай чарчин 

лацувиле туна. Гзаф килигайла, чарчяй гуьзггуьдай хьиз, вичин суфат малум хьана. Ам чIурузвай. 

Лая кьадавруз. 



Селвана кьулухъай хтана. 

— Де ша, зазни гишин я. Куь суварар гьик! хьана? Заз фидай мажал хьанач. Шегьердай дарманар 

хтанвай. Югъ абур ^ашмишиз акъатна. Инсанри лугьузваи: зурбаз тухвана. 

ЧIагай ниэр галай атирар янавай папа кьулухъай мад кьве патахъайни гъилер элкъуьрна гъуьлуьн 

гардан кьуна, вичин къаних кIуф адан хъуькъве туна. Итимди и патахъ кьил элкъуьрна, сив сиве 

гьатна. 

— Вун къанва хьи... Ша, фу... 

РикIихъ вич ийидай чка авачиз Гьамид столдихъай къарагъ-па, цIун кЬвализ атана, ина иштагь 

авачиз фу-къафун дадмишиз хейлин вахт ракъурна. Вичиз гзаф кIандай шурвадизни ibea пвунач. 

— Гьамид, вун кисунихъ са делил ава. Мад Беговахъ галаз къапа^къапар хьана тахьуй! За ваз 

агъзур сефер лугьузва — идахъ галаз гьуьжетриз экъечIмир. Ам тамавай аслан я, ада нири бамишда. 

Вун вучиз гъавурда акьадач, агь? 

Эхирни Гьамид ачух хьана. Кълинж Салегьа Беговаз ракъу-рай телдикай, жемятар алай чкадал 

Челеба ам кIел авурла, Бе-гова, тел чилел вегьена, кIур гуникай ва вичик акатай ажугъ-дикай ихтилат 

авуна. Селвана къах хьана амукьна. 

— Салегъ стхади Беговаз тебрикдин тел ракъурна? РикIивай яни? 

— Жегьеннемдиз ракъуррай. «Къазибег бубади хьиз вунани чи халкьдин гьукуматдик лайих пай 

кутазва!» Ингье, чи акьул-иу профессорди адаз вуч кхьенатIа! Бубади хьиз, хцини. Утан-миш туш! 

— Гьамид, ваз сад чидатIа, къад чидач. Белки, адаз силис-чийри эверай вахтунда, ам кIеве 

гьатнатIа, агь? Авадан буба им себеб яз кьена, лугьуз, ам гьеле силисдик кума гьа! Вуч хъсан хьана, 

Салегь Аваданан кIвалел гъана, хъфена. И акьул-лувал вуна авуна. Салегь стха амукьна. 

— Салегьа Авадан рекьин тавурди силисчийризни чида, вири къуншийризни. Масан гьанал 

алачирни. Аваданан хтул. Лда силисчийриз виш сефер лагьана: вичин гъилерал кьуьзе-кан чан 

хкатнай.— Ваъ, Селвана. Нихъ инамиш хъжеда и дуь-пьяда!? 

— Захъни жедачни? 

— Вахъни тахьайла, и дуьньядал дуланмишни хьана кIан-дачни! 

Селванадин рикI бирдан чуькьвена, чиниз, гардандиз, ахпа ниняй агъуз къвез-къвез вири 

жендекдиз яд акъатна. Гьамид ничихъ инанмиш я, амма вичи авур къелет вуч тир? Къелетни туш, 

хаинвал! Чухданни, мердимазар Мифтягь вичел гуж гъа-либ ийиз эгечIна? Чухданни, вичивай адан 

хурукай хкатиз хьа- 
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нач. Гьикьван вичи акси амалар авунатIани, адав вичихъ галаз гьафа-сафа ийиз туна хьи! Ахпани, 

машиндай катна, рекьел хъфена, шегьре рекьяй физвай автобусдиз акьах хъувуна, Кье-лен шегьердиз 

хтай вахтунда, я анавай тилифундай хьайитIани, я хуьруьз хтайла гъуьлуьз Мйфтягьа вичин кьилел 

гъайи пис-ликвиликай чуькьни авунач хьи! АвуртIа вучин, тавуртТа вучин лугьуз, Селвана им кьве 

варз я, датIана хажалатдик кваз. Ин-гье, дуьньяда «нихъ инанмиш хъжеда?» лагьана, Гьамида суал 

вугайла, вичин сивяй «захъни жедачни?» гьик! акъатнай? Ал-лагь шукур хьуй, Гьамидаз гьеле хабар 

авач. Нагагь хаба-р хьайитIа? Хабар хьайитIа? Касди эвелни-эвел вичиз еке къаст пйида. 

Са гьафте кьван вахт алатайла, Гьамидан терс кагъаз Са-легьав агакьна. Ам са тармач газетринни 

журналрин кьула авай. Пакаман вахт тир. Мвалахал фена кIанзавай, амма гьеле чин-гъил 

чуьхвенвачир, кIвале хъвадай нек авачиз, Марвар ам къачуз туьквендиз рекье гьатнавай. Тадиз чиниз 

са капавай къайи яд хъчена, кIвачин кьилел хлен нисидин са ккIал сивиз вегьена, Салегь, Гьамидан 

кагъаз вичин жибиндиз чуькьвена, :кIвалахал физ кIвачин хьана. Жибиндавай кагъаз гьа юкъуз, лакад 

юкъузни ачухни тавуна амукьна. 

Са арада яйлух къачуз гъил жибинда гьатайла, ам кагъаз-дик хкIуна, кьилиз ам гьеле ахъа 

тавунвайди атана. Амма ви-лик «Рагълах вилаятдин ишигъ» газет квай, ам исятда хтайдп тир, гьеле 

вичи ахъайнавачир. Къенин газетни вилаятда тухвай лчерин сувариз бахшнавай. Гьа сифте чина 

ганвай шикилрилай башламишна, газетдин вири суьретар ва макъалаяр жуьреба-жуьре рангарал 

чапнавай. 

Салегьа рикIик шадвал кваз газетдин чарар инихъ-анихъ авуна, макъалайрин кьилериз фикир 

гана, екез янавай шикил-риз килигна. Дагъдин къванерин арадай стIал-стIал авахьиз жужум жезвай 

ци квар ацIурдайвал, макъалаяр кIелирдавай ватандашвилин руьгь хкаж хьана. Аламатдин руьгь я 

эхир! Ватан инсандин дувулар я. Ам кIантIа дагълухди, кIантIа чуьл-лухди хьурай, кIантIа ана чилел 

рагъ аватай са югъни тахьу-рай ва я ам къиздирмади алудрай^ рикIиз чими я хьи, чими я. Ам 

ахварайни аквада, цаварайни фикирда жеда. Ингье, ватан-да ичерин сувар тухванва. Гьеле ихьтин 

сувар авайди тушир. Тахьай крар гила гзаф ийизва, абурук кваз емишрин суварар-ии. Нин рикIиз ам 

атанатIа, адаз аферин, баркалла! 

Ингье телерни. Газетдин кьуд чинал яхцIур кьван телер чап авунва. ЧIехи ва гъвечIи меркезрай, 

къунши вилаятрай, кьве тел хариж уьлквейрайни атанва. Вири Салмур патан емишлух-рин трестдин 

кьил Бегован тIварцIел ракъурнава. Телер ракъу- 
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|)айбурни усал инсанар туш. Еке къуллугъчияр, алимар, шаи-(»ар, гьатта гьукуматдин дирекрикайни 

сад. 

Салегьа фикирна: Бегов зурба я, касдиз гьакъикъатдани | огьенш алакъаяр ава. РикIяй ктIай хиял 

фена: «Вири маса къа-чунва». Ахпа вичи и хиял инкар авуна: «Пехил хьанва гьа». Мадни фикирна: 

«Бажагьат. Гьахъ фикир я». 

Газетдиз мад инихъай, анихъай килигна садлагьана рикIиз ципIер гана. Акъваз! Бес вичини тел 

ракъурначирни? Ам га-.ютдиз акъатнач эхир! Белки Мифтягьаз тел гун патал пул харж ийиз къимиш 

атанач, я тахьайтIа, адаз сувариз лайих гафар жагънач. Ваъ, ваъ, Салегь вичин тел чап авунач лагьана 

паш-ман туш гьа! Гьак! рикIел атай хиял я. 

Са герен вахт алатна, мад кьиле фикиррин регъв элкъуьрна. Яра5 Мйфтягьа вичин тел, нагагь 

рикIивайни янайтIа, Беговая гIварцIел ракъурнай жал?! Нагагь ихьтин кар хьанайтIа, вич бсябур 

жедай. Беговаз тел тел я, вичи гьич михьи нефесни ахъа-иич. Авадан бубадин салай жагъай кагъазар 

бес я! Гзаф-тIимил чугьун тийин, гьа и мукьвара, са вацралди Къазибеган гьакъи-иъи суфат вири 

патарихъай малум жеда. Ада халкьдин гьуку-матдиз неинки са хийирни гайиди туш, гьак! кIевелай 

адаз душ-манвал авурди я. Хци бубадин патахъай жаваб гузвач лугъуда-ии? Белли. Нагагь хва 

бубадин рекьяй тефиз хьайитIа. Физ хьайитIа, артухни алаз жаваб гана кIанда! 

РикI цIархарзавай фикиррик квай вахтунда гъил жибинда гьатна, ада Гьамидан кагъаз гьиссна. 

Ам зурз квай тупIаралдк .(хъайна кIелайтIа, ай-гьарай! Кьилин къалпагъдик ифин акатнар Лхпа 

кукIвал чатун устIарди кIаш илигай хьиз хьана. Пахъ, ппхъ, пахъ!!! Яраб им жедай кар я жал!? 

«Къазибег бубади: 

\I,из?» Къазибег? Буба! «Ада хьиз вунани халкьдин гьукумат-днк лайих пай кутуна?» Ни? Бегова? И 

тарашчиди? Мирг хьиз .|квадай жанавурди? Нез дегьне ацIун тийирда? 

Селегьаз лап пис хьана. Нефес кьуна, рикIе хци тIалар гьатна. Сифтедай хуруз, ахпа далудиз, 

тегъвез, ченедин кГанерик, мерин кьве патаз, булахдин цин ранг авай вилерин кIанериь килиш хьтин 

гьекъ акъатна. 

Вич вичин вилерихъ инанмиш тежез, Салегьа мад ва мад ее-фер Гьамидан гъезеблу кагъаз кIелна. 

Ягъалмиш туш. ЧIулав гьарфарал лацу чарчел кхьенва: «Къазибег бубади хьиз, вуна-чи халкьдин...» 

Айгьарай! 

Гила Салегь гъавурда гьатна: аллагь шукур, гена вичин тел | азетдиз акъатнач. Бегова ам 

кукIварун — им гьеле са эхиз те-жер тIал туш. Тел газетди чап авунайтIа, гьик! эхдай? Ахпа низ 

чугьудай кьван: за тел Беговаз ракъурнач! За адаз сувар му-барак авунач? За Къазибеган тариф 

авунач! Гьамид, вуна дуьз »Iугьузвани: Бегова тел кукIварнани? И сефер адан бубадиз 
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рагьмет. Ам кукIвар тавуна хвенайтIа, газетриз чап тавуртIани, герек атай вахтунда инсанриз 

къалуриз хьанайтIа, вичикай халкьдин сивер ай акъат тийир кашкIум жедай. Исятдани же-мятрин 

виляй вич аватнава, им вичиз ашкара я... 

Агь, мердимазар Мифтягь! Вуна зун, сикIре къуьр хьиз, ал-цурна хьп! Амма адакай сикI хьурай 

гьа, закай къуьр вучиз хьанай? Вучиз ви кьили адан амалар аннамишначир? Герекза-вайди вад гафни 

са кьат! тир, абурни вавай кхьена адав вугуз хьаначни? Вуна, гьич тахьайтIа, тел нин тIварцIел 

ракъурза-ватIа суракь хьайитIани ийидай затI туширни? 

Бирдан кьиле экв куькIвена. Мифтягьа теллухдай ракъурай телдал я вичин къул алач, я ам вичин 

гъилел кхьейди туш. Ха-тIар ахтармишайтГа, къалпвал ашкара жеда. Дуьз лагьайтГа, Мифтягь вичин 

кьилив атанай. Вичини адал тел туькТуьрун ва ракъурун ихтибар авунай. Амма телдик вичин пьил 

хкIунач хьи! Къуй Мифтягьа БИЧИ жаваб гурай. Амма, амма нин вилик? Бегова вичин кIвалах авуна. 

Жемятар алай чкадал ада вичиз куьс гана. 

Югъди са кТвалахни тахьана, Салегь, рикIи рикI нез, инсти-. тутдай къвалав гвай багъдиз фена. 

Аял-куьял гзаф авай. Шехь-дайди. Туп къугъвазвайди. Сада садаз гъутар чуькьвез—агьу-зар 

акъудзавайди. Вичиз вич гъиле кьаз кIанз Салегь багъдин; 

яргъал кьилиз фена, ина са тIимил секинзавай, амма мукьув гвай| къарагъаж тарцин пунув ацукьна са 

жегьил гадани руш, къу-I жахра гьатнавай. Салегьаз утанмиш хьана, ам кьулухъ элкъве-] на. <ИкI 

хьаиитIа, инсанар кицГерин чкадал хкведа», — лагьана " фикирна.                                                  j 

Багъдин кьулухъ галай куьчеда теллух аваз, Салегь аниз ) фена, телер кьабулзавай дакIардив 

мукьва хьана, ина ада фил-| дин кIалубар алай къуллугъчи дишегьлидивай жузуна: вичи< РУгуд 

йикъан вилик Рагълах шегьердиз Бегован тIварцIел тел \ ракъурна, адаз килигайтIа жедачни?                         
<
 

— Тел вуна ракъурайди ятIа, ваз ана вуч кхьенватТа чир хьун,, лазим я,— жаваб гана, дишегьли 

Салегьаз угъридиз хьиз ки-лигна.                                                     J 

— Дуьз лагьайтТа, хсуси яз за ракъурнач. Зи тIварпIелай ' маса касди ракъурна. Заз ада вуч 

кхьенватIа, чириз кIанзавай., 

— Адавай вичивай чира ман. 

— Вун гьахъ я, амма ам ина авач эхир! 

— АвачтIа, хтайла... 

— Бажагьат хквен... 

— Ваъ, стха, чарадан телер къалуриз жедач... 

— Яз вун гьахъ я,— инанмиш тушиз Салегьа лагьана. Швализ хтайла, Салегьа Варакъариз 

Гьамидаз зенг авуна. Сифтедай квведазни рахаз четин тир. Гьамидан хъел элекь- 



иавачир, Салегьни, гъиляй къаб аватай хьиз, вич вичивай къа-къатнавай. Идалай гъейри адаз 

Гьамидан хъел атанвай. Хажа-ийидай чкадал къал-къив акъуднавай, тахсирар кутазвай. 

— Бес вучин? 

— Яц, тухвайдалай кьулухъ дарваздиз тар ягъун герек ян? Днжах са кIвалах ава. Накь заз 

Мифтягь акунай. Ада икI лу-гьузвай. Вичи ягъай телдик я Бегдин, я адан бубадин тарифа? ийидай 

гафар квачир. Межлисдал тел кIелдайла, Челеба къун-дарма авуна вал ахьтин гафар илитIнавай. 

Гьахъ-таб чидач. ИкI хьунухьни мумкин я. 

Зи кьилизни ахьтин ният атанай. Къе зун теллухдизни фе-най. Тел ракъурайвилин шагьадат зав 

гвайтIа, гьасятда за чир-дай. 

— Бес ам нив гва? 

— Мифтягьав. Гьелбетда, гьадав. Белки терг хъувунвачтIа. 

— За хабар кьадан? 

— Вуна Мифтягь жагъура. Къуй ам иниз атурай. Вичин рекьин харжияр за гуда. Адахъ галаз къал 

ийиз тахьуй. Садра •'ри^бине чирин. Хъсан хьана газетдиз-чап авунач. 

— Газетдиз? Са телни Беговахъ галаз рахун тавуна газет-ди чап ийич. Челеба тел вид я лагьайла, 

Бег, цIай кутур 6apyt хьиз, хъиткьинна. Инсандизни ажугъ къведа кьван!!! 

Салегьни Гьамид гьа икI меслят хьана. 

— Вуна Мифтягь садлагьана кухурмир. Меслятдал лагь: вун пкунихъ муаллимдин вил гала. 

Садра чирин. Тахсирсуз тах-сирлу авунни игитвал туш. 

Салегьахъ галаз рахайдалай кьулухъ рикI дарих Гьамидаз пхвар атанач. Вилер ахъа яз месик 

хьана. Вични ялгъуз тир. Аял тежезвай паб чIехи меркездин духтурханада къатканвай. Вичин вири 

таяриз кьвед-пуд аял авай, амма вич гьеле абуруч пай магьрум тир. Садлагьана кIвале хъипи-яру экв 

гьатна. КIу-луз са затIни вегьин тавуна, Гьамид гьасятда айвандал экъеч!-иа. Ада я цIарах кваз 

къвазвай жив, я зулун йифен мекьивал гьисснач. Кьве вилни хуьруьн кьилел къугъвазвай зурба ялав-

дал алкIана. Гум тIимил авай. Кьуру затIар цIай кьуна кузвай. 

Мвач кIвачихъ текъвез пекер алукIна агъа мертебадиз эвичГна, зенг квай рак ахъайна, къецел 

экъечIна. Куьчедай гъи-лера цив ацIанвай къапар аваз итимри чукурзавай. 

— Вуч кузва? 

— Я куьгьне мискIин я, я туьквен, я... Килигин! Фена килигайтТа, я туьквен туш, я миIскIин. 

Щай Асали Гъа-либан ядигарханади кьунва. Гьам агъа, гьамни вини мертебай' рин дакIарар ва 

ракIарар, ялавди тIуьна, куьтягь жезвай. Де-редин агъадихъай винел фитIинзавай гару ялавдик 

къуват кутазвай. Еке-еке цIелхемар, хъиткьиз, гьар патахъ мичIи гьава- 
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диз чкТизвай. КIватI хьанвай кьван итимри яд гьикьван гзаф ягъайтТани, цIуз адакай са хабарни 

авачир. Ада Асали Гъалиб дцдедиз хьайи, ина аялвал кечирмишай утагъар, аждагьанди хьиз, 

кьуртIна куьтягьзавай. 

Гьайиф са кIвалерин авачир. Абур цIийи кьилелай эцигизни хъжедай. Авай кIвалер залзаладин 

вахтунда харап! хьанваз, ядигархана агална хейлин вахт тир. Гьамида емишлухдин къа-занжийрикай 

пул эцигна цIийи ядигархана хкаж хъувун ният-дик кутунвай. Анжах Бегова гьеле ихтияр ганвачир. 

Къуй гьу-куматдин идарайри пул ахъайрай,— лугьузвай ада. Са пата-хъай, ам гьахъни тир. Гьарда 

вичин буржи тамамарна кТандай. Гьайифди ам тир хьи, ядигарханада кIватIнавай кьван антГикьа 

шейэр, Гъалибан пек-партал, адан кагъазар, шикилар, ктабар, адаз инкъилабчийри ракъурай чарар — 

вири цIун руфуна терг хьанвай. Цлак квай еке шикил виридалайни гьайиф тир. Ам ни мад чIугван 

хъийида? АнтТикьа шейэр авачир ядигарханадиз ядигархана лугьуз жедачир. Гьайиф! Мад сефер 

гьайиф! 

Гьамида са фикир мадни авуна. Ядигарханади цIай кьунии себеб вуч я? Электрик экв иниз 

къвезвач. Адан симер сад садал аруш хьана лагьай кар авач. Йифни фири нек цанвай кьван се-кин я. 

Цавукай ацIай варз куьрснава. Ялавдин шуькГуь пел-текар туьхуьз мичIи гьавада квахьзава. Яни 

гугрумдихъ галаа цТайлапан атай хьтин дуьшуып авач. Мукьварив кузвай купI-кТарас, тахта-шалман 

— ибурни малум туш. Белки сада цIай ве-гьенатIа? Низ герек хьурай? Ва^ракъар ислягь халкьар я. 

Ички-дал рикI алай, хъвайи вахтунда кьил кьиливай квахьдай вая-кьанарни хуьре авач. Мад нел 

гиман вегьин? Вуж тахсирлу ийин? 

Гьамида къваларив гвай, гьеле кузмай чТерейрин экуьнал чи-низ яр янавай итимривай хабар 

кьуна: 

— Вуч хьана, вуч хьанач? Низ вуч чида, жемятар? Жаван гадади хабар гана: — Ядигарханадин 

къеняй са чIу-лав къаралту дакТардай эвичТна, мичIи патахъ катай хьиз я> 

— РикТивай акунани? ТахьайтIа вилерикай карагнани? 

— Низ чида кьван, зун куьчедай къвезвай. Ядигархана галаА патахъай кIарас кьат! хьайи ван 

атана. Руьгь аватна. Кьулухт» элкъвена килигайтТа, чIулав са вуч ятIани кIвалер кьулухъ чуь-нуьх 

хьана. 

Вад-рутуд югъ алатайла, хуьре, ахпа къуншийрални кваз ваа гьатна хьи, Асали Гъалибан 

ядигарханадиз Гьамидан эмирдал цIай янай. Ам вич кIвалер кудай вахтунда кьилихъ галай. Вири 

итимар цив ацТанвай къапар гваз атай чIавуз вич гъиле затI-ни авачиз атана, цIай туьхуьрун патахъай 

са къайгъуни чIугу-нач. Гьинлай-гьанлай цIун кIусар малум хьанва лугьуз антIикьа шейар садни 

къецел йкъудиз тунач. Икыван гагьда Гьамид ихь- 



тин тешенгдик акатайди тушир, имни гила кьилел къвезвай. Гьина аватIани, вичин зигьинди кьатIай 

жуьре, вичикай халкьар пис рахунал вил алай ксар авай. Абурун кьил Бегов •гирдал шак алачир, амма 

ядигарханадиз цIай вучиз янавайди я? Яраб янавайди я жал? Гьамид, вагай им успат ийиз жеда-|ги? 

Ваъ, гьелбетда. Инсан тушни. Фагьум-фикир авурла, ихь-тин ниятни кьилиз атун тажуб кар туш. 

Ядигарханадин гьакъиндай Салегьазни хабар хьана. Гила ада Гьамидаз векъи гафар квай ихтилат 

авуна. Телефондин сес икатиз хкатзавай. 

— Гьамид, ваз чир хьухь: Гъалибан кIвалериз цIай ягъун — им беябурчивал я. Я жемятар, квез 

Гъалибавай вуч кIанзава? Куь бахт патал ада вичин чан пуч авун квез тIимил яни? Вун гьинавай? 

Щай кьур вахтунда вучиз антIикьа шейэр кIватI хъувунач? 

— Муаллим, гила рахункай хийир авач. Заз геж хабар хьа-iia, фейитIа, цIун хурукай хкатзавай 

затI авач. Кьве мертеба-ни кана куьтягь жезвай. Виш ййсан кьуру кIарасар я. Къава-рикни наыIар 

ква. Ана цIай гьатайла, вилик над хуьниз са ча-рани хьанач... Я, я, зун я. За лугьузва: са чарани 

хьанач. 

— Де хьайиди хьана. Щийи ядигархана эхциг. Шей-шуьй уртахдиз кIватIда. Герек цIийиди халис 

ядигархана жен. 

— Бегов бажагьат чIалав къведа... 

— Бегов! Бегов! Адан тIвар кьун тавуна рахаз жедачни? Жемятар кьенвани? Вуч я, ядигархана 

хкаж хъийидай мум-кинвилер жемятриз авачни? Башуьсте, агъзур манат за эцигда. Вуна эциг. 

Масабуру эциграй. Де хьана, Мифтягь гьик! хьана? 

— За адаз лагьанай. Жаваб гана: вуч гаф ава, муаллим ви-чиз аквада. Вичик квай тахсир авач. 

Ам, белки, фенва. Шегьер-диз къведай рехъ вичиз акъатнава, лугьузвай. 

Салегьани Гьамида телефондай ихтилат ийизвай чIавуз Мифтягь, дугъриданни, Кьелен 

шегьерда авай. Ам вичин «Дагъ-видин» кIула акьахна, «вач, яда!» лугьуз гьеле накь атанвай, амма 

Салегьаз вич къалурнавачир. Къалурдай, гьелбетда, амма ахпа, вичин ниятдиз атанвай крар 

туькIвейдалай гуьгъуь» низ. 

Теллухдиз гьахьна, Мифтягьа вичи тел ракъурай дакIар жа-гъурна. Тел кьабулай къуллугъчи 

асантдиз чир хъхьана. АтIан-гье филдин кIалубар алай дишегьли. Инсанни яцТуни гъуьргъуь жеда 

кьван. Ам якIукай хранвай. Къуьнерилай кьецIил гьар еа гъилел белки кьве пут як жедай. Ченедин 

кIаник, чIагъан хьиз, якIун варар арадал атанвай. Кесибди гьамиша кьил виниз хкажна кьунвай. Мад 

юрфалай агъа кьат! акунач — дакТар гуьтIуьдини тир, гъвечIидини. 

— ЧIехи вах, заз вахъ галаз ийидай ихтилат ава ман, — 
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лагьана Мифтягьа хъуьтуьл ванцелди, меслят гваз.— Нагагь. акси туштIа, зун а патахъай къвен... 

— Иниз жедач, къадагъа я. КIани-такIан? 

— За лугьуда, анжах инал ваъ. 

— Де ша, ракIарал акъваз. Зун экъечIда. 

Мифтягь теллухдин гьаятдиз фена. Ина пуд машин авай, чпяйни пицилкаяр ичТирзавай. Са 

машиндин шоферди, рак ахъайна, ацукьагандал яргъи хьана, ахвар ийизвай. «Иниз атун къадагъа я» 

лагьай гафар кхьенвай ракIарин сивел фил хьтин дишегьли атана акъвазнавай. Гила адан мегъуьн 

гъвар хьтин аскГан кIвачер акуна. Язух я касдин. Я начагъ я, я тГуьна тух тежедай хардал. 

— Вуна багъишламиша, чIехи вах. Зун Рагълах шегъердай я. Щерид йикъан вилик за инай аниз 

тел ракъурнай. Хъсан хьана, шагьадат ама. Ингье. 

— Завай вуч кТанзава? Тел агакьначни? Исятда за чирда. Инай ракур тавуна тунани? Ваъ гьа. 

Ина ахьтин гъалатIар ахъайич. Нагагь агакьначтIа, куь шегьердин теллухда суракьа ман. Иниз атун 

герек тушир. 

— Чан вах, садра яб це. Кар адал алач. Тел ракъурни авун-ва, агакьни. Заз са куьмек ая. 

Мифтягьа гъил къултухда туна, инихъ-анихъ килигна, лагьана : — Ша чна ачух рахун ийин. Чун 

инсанар я. Сада садаз куьмек авуртТа... 

— Вуч куьмек? Фад лагь, заз геж жезва. 

— Ингье ваз пулни, ингье телни. Виликан тел терг авуна, и тел гьадан чкадал эциг. 

— Ахпа чна тел чIурукIа ракъурна лугьудайвал?! 

— Ваъ, ваъ... Терг ийиз кIандачтIа, тур. Имни адан къвалав эциг. Заз чизва, туькме инсанар 

регьимлу жеда. Еке кар туш. Зун я къе, я пака иниз са кас галаз къведа. За ваз ракъурай тел къалура 

лагьайла, вуна адаз ингье и тел къалура. Виликан-ди ваъ. 

— Вуна зи кьил баладик кутада гьа... 

— Ваъ, я чан чIехи вах. И тIимнл пул къачу. Вун яшамиш жезвай кГвалерни лагь. Салмур пата 

емишар гзаф ава. 

— Чида, чида, са шумудра фейи чка я. И мукьвара куьнра ичерин сувар тухваначирни? Гьелбетда, 

чида. 

— АкI ятIа, чун сад садан гъавурда фад гьатда. Зав са-кьве себет ичер гва. Юлдашриз гъайид тир. 

Ви кIвал-югъ алай чка лагь. 

Фил хьтин яцIу дишегьли рази хьана. 

— За вучин, вун алатзавач ман! 

— Зун рикIел хуьх. Чун атайла, зун ваз чидайдай кьамир. Сифтедай тел къалурдачни лагь! Гьа 

вахтундани за ваз са тIи- 



мил кепекар гуда. Вун чIалав гъун асант кар туширди адаз акурай. 

— Заз, дуьз лагьайтIа, ичерлай чуьхверар гзаф кIанда. 

— Башуьсте, чуьхверарни кГвалел тухуда. 

ЯцIу папан кIвалер алай чка чирна, Мифтягь «Дагъвидин» кIулаваз базардиз рекье гьатна. Адав я 

ичер, я чуьхверар гва-чир. Кьведбурни пул гана маса къачуна кIандай. «Аллагьдиз шукур,— лагьанай 

Мифтягьа рикIяй,— теллухдин къуллугъчи мили дана хьиз гъилихъ атана». 

Цавун тагъдиз ири гъетер хъчизвай вахтунда Мифтягьа ви-чин араба Салегьан кIвалерихъ гьална. 

Пуд себетдавай ичер ва виртГедин са регъ гурарай винел кьвед лагьай мертебадиз даш-мишна, 

«Дагъви» гьаятдин яргъал пипIе, хелвет чкада, хъар-хъу тарцин кIаник туна, мад гурарин кьилел 

хтана. Зенгинин ванцел Салегьан паб Марвар экъечIна. Мифтягь тирди акунмаз-ди Марвара, чина 

бидишар туна, рак агал хъийиз гьерекатна. Мифтягьа ракIарик кIвач кутуна. 

— Марвар вах, ваз зун чир хъхьаначни? 

— Вун чир таххьай... 

Мифтягьа, кьве гъилик кьве себет кьуна, ракIарай къенез гьахьиз майил авуна. 

— Ваз Салегь кIанзавани? 

— Белли... Дуьз лагьайтIа, адаз зун... 

— Гьадан кьилив фидай ман... 

— Ювале авачни? КIвалахал аламани? И шейэр къачу, кТвале эциг. 

— Багъишламиша, завай къачуз жедач. Вуна чи рикIериз акьван азиятар гана хьи, заз вун кТвализ 

атанани кIандач. Са-легьазни бажагьат жен. Шейэрни... Ичер базарда ацIанва... 

— Чан вах, Марвар вах, ваз зун, ви гъуьлуьзни зун эсил-лагь тахсирлу туширди за чирда. Зун 

чукурдал сифтедай ери-бине чирайтIа хъсан я. Дуьз лагъайтIа, зун арада аваз хьайи кар я. Амма зи 

тахсир гьич кIусни авач. 

— А меслятар вуна Салегьахъ вичихъ галаз ая. Зун сакит тур. 

И арада кГарас гурарай туп-туп ийиз са кас винел къвеввай ванер атана. Кьве гъиликайни 

себетар куьрснавай Мифтягьни, ракIарин гъил кьунвай Марвар агъадихъ килигна. Гьакъикат-дани, 

гиман атай жуьре, Салегь тир. Пад гуз, пад гуз ам гурар кьилел хкаж хьана, амма ада я салам ганач, я 

<вун зи кIвализ къвемир» лагьанач. Гьич са агьвалатни тахвайди хьиз ам секин-диз Мифтягьаз 

килигна, себетдиз гъил яргъи авуна, са пад яру, са пад хъипи ич къачуна, ам нерив гъана, адахъ ни 

акална, себетдиз хъивегьна. 

— Ша, Мифтягь. 
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Мифтягьа, ичер ва вирт стIал-стIал кIвахьзавай регъ дегь-лиздиз гъана, иеси хьиз, цIун кГвализ 

фена, чепедин еке кур жагъурна. 

Салегьани Мифтягьа яргъи ихтилатар авуна. Абур суфрадин кьвед кьве патахъ ацукьнавай. Сив 

ахъа тийиз къвез-хъфизвай папа гъайи фу-къафунни, чай-хуьрекни садани тIуб хкIун та-вуна 

амукьна. Эхирни, Салегьа тIанурдин факай са кIус атIана, сивиз вегьена. 

— Вуна лугьузва: захъ инанмиш хьухь. Зун, ваз чида, ах-тармишачи я. Ви гафаралди, тел 

ракъурайди тестикь ийизвай шагьидат вав гума. 

— Ингье, ингье. Са шакни алач, чIехи стха. 

— Де ,акI ятIа, чун теллухдал къвен. Вуна ракъурай тел ясагъур хъия. За кГелин. Ахпа за 

лугьуда: инанмиш хьун лазим яни, тушни. 

— Захъ инанмиш туштIа, къведа ман. Анжах къалурдатIа? — гиман кваз Мифтягьа жаваб гана. 

— Базардин кар базарда ийидай адет я. Зун ина гзаф кса-риз чида. Жува ракъурнавай тел я, жуваз 

килигиз кIанзава. Вун акси яни? 

— Ваъ, ваъ, чIехи стха. Зун анжах захъ инанмиш тахьун... 

— Мад вучин, дуьньяяр я. Кьве вилин арада кьакьан нер вучиз хкажнавайди ятIа чидан? Сада 

садаз ихтибар тавуниз килигна. Къуй гьар са вил вичин виляй дуьньядиз килиграй. Де ша къвен. 

Пакамал вегьин тийин. Пака ийидай маса къайгъуяр ава. 

Мифтягь теллухдиз къвез такТанзавай хьиз Салегьахъ галаз гьаятдиз эвичIна. 

— Ша машиндаваз фин,— теклифна Мифтягьа.— Фад жеда. 

— Яргъал мензил туш. Жуван кIвачер хъсан я. Мет тIа ийизва, амма вердиш хьанва. Белки къвен 

тийин. Авайвал лагь. 

— За авайвал лагьана. Къвен, ви ихтияр я, чIехи стха. Итимар кьведни телер кьабулдай 

дакТардив фена, Мифтягьа, вич Кьелен шегьерда мугъман яз гьисабиз, кIвач явашар-на, са пад гуз 

физвай Салегь вилик атана... Нисинлай Мифтягь таниш хьайи филдин ухшарар квай дишегьлиди 

хабар кьуна: 

— Стхаяр, кIани-такIан? 

Теллухдин къуллугъчи кьве итимдизни дикъетдалди килигна, вичиз Мифтягь таниш тирди ада 

гьич чирнач. Мифтягьаз ри-кIяй чукIул чIугур хьиз хьана. Пулни къачуна, емишарни кьа-булна, 

гьатта чуьхверар маса къачуз базардизни ракъурна, ги-i ла ада икьрар хьанвай крар чIур авуртIа, ам 

Салегьан вилик беябур жедай. 

Салегьа адаз лагъана хьи, ингье шагьидат, за Рагьлах ше- 



гьердиз флан юкъуз тел ракъурнавай, нагагь ваз четин туштIа, чан вах, заз тел къалура, килигиз 

кIанзава, 

— Де. Вуна ракъурай телда вуна вуч кхьенатIа, ваз чидач-ни? ТахьайтIа, ички хъвана, кьил 

кьилелай фенвайни? Квез ийир-тийир чидач. Дад аллагьдин хатур аватIани, ЗУЧ инжиклу мийир. 

ЯцIу якIарин дишегьли дакIардивай къекъечIна. 

— Я вах, я чIехи вах,— лугьуз башламишна Мифтягьа ри-кIик квал кваз.— Ваз минет хьурай, чи 

тавакъу кьилиз акъуд. Дишегьлидиз хъел атана. 

— Тел ни ракъурнава? Вуна авунвани? Вуна авунвани? Кьведакай сада авунва? Ам захъ галаз 

рахух, муькуьди яргъал акъваз. Адахъ галаз зи гьахъ-гьисаб авач. 

— Зун ви гъуьлел пехил жедач,— жаваб гана Мифтягьа. 

— Ви папал зунни туш. 

— Захъ паб авач„ 

— Захъ гъуьлни... 

— Мадни хъсан. 

— Захъ гъуьл тахьун! Я кас, алат инлай. Са жавабни за квез гудач. Тел янани? Яна. Нагагь тел 

агакьначтТа, арза кхьихь, кьве къалди чирда. ЯнвачтТа, яда, янватIа, хабар гуда. Мад кIандай шей 

авани? 

— Я вах, заз зи телда вуч кхьенватIа чириз кIанзава,— минетдин жуьреда Салегьа тикрарна.— 

Ингье шагьидат. Са де-кьикьадин кар я, килиг, къалура, чун хъфида. ТахьайтIа, чIе-хидаз эвера. 

— Килиг, — лагьана Мифтягьа хъел квай хьиз. — Нагагь... Дишегьлиди адав мад сив_ахъа ийиз 

тунач. 

— Вуч шкьакь инсан тушни. Алад, я кас, я стха. Зав инсан-дихъ галаз рахаз гице. 

Эхирни арандин мал кьван туькме дишегьлиди Салегьавай шагьидат къачуна, адаз и патахъай, а 

патахъай килигна, ам гваз са гьиниз ятIани фена. Алгъиз-алгъиз, амма чанда хух аваз са герендилай 

хтана ада Салегьаз лагьана: 

— Зур сятдилай хьиз хъша. За рушарал тапшурмишна. Чна гьар юкъуз кьвед-пуд агъзур тел 

кьабулзава. Жагъурун четин я. Вазни вахт жагъана. Пакамахъ атана кIандай. Югъди чун акьван 

галатзава хьи, чанда кIвачел акъ^ваздай аман амач. 

Салегьни Мифтягь дакIардивай кьулухъ къекъечIна, буш чкаяр акуна, гьанал ацукьна. 

— ВакIан руш! — хъел кваз Мифтягьа лагьана.— Ида вал-лагь, зурба кЬвалахар ийиава! 

Килигин, ада кьасухдай чун инал зур сятда ацукьарнавайди я! 

— Де хьана, туьнт жемир. 

— Гьик! жедач кьван! Туьнт ийизва эхир. Ам чи гъилиз 
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килигзавай. Са манат гъиле тунайтIа, гьасятда чи кIвалах ба-жармишдай. За, за, къецел фена, nianlpyc 

чIугван. Вуна чIуг-вадайди туш кьван. 

Салегь туна, Мифтягь гьаятдиз экъечIна, ам тадиз, угъри хьиз, инихъ галай ракIарив фена. Фил 

хьтин дишегьлиди ам ахъайна. Гьасятда гьардай са гирвенка къведай пIузаррал гьяр-кьуь хъвер 

къугъвана. 

— Руша зенгна лагьанай, са итимди тIямлу ичерни чуьхве-рар гъана кIвале эцигна. Чухсагъул. Ви 

кIвалах за лап иердиз туькIуьрнава. 

— Заз кичIезвай. 

Зур сят кьван арадай акъатайла, Салегьни Мифтягь мад те-лер кьабулдай дакIардив фена. 

— Ма килиг, Кълинж Салегь тушни ви тIварни бубад тIвар? Салегьаз, са патахъай, хвеши хьана, 

муькуь патахтьай, ри-кIи тIунк-тIунк ийиз башламишна. Ам вилерин кТаникай Миф-тягьаз килигна. 

Мифтягь секин тир. Са вад виш кьван сад са-дак яру гъаларал кукIурнавай телерин тармач чапла 

гъиле кьу-на, Салегьа эрчIи гъилел винел алай телерин чарар вилик-кьу-лухъ элкъуьрна. 

— Вун чарабурун телериз вучиз килигзавайди я? За ина кIвалах хъувуна кГандачни? Ваз вилер 

авачни? Ингье, за ви шагьидат и арадик кутунва. Ви телни инал ала. — ИкI лагьана, къуллугъчи 

дишегьлиди тел алай чка ахъайна, ам Салегьан вилерин мукьув гъана. 

— КIела, кIела. Ви тел ваз чир хъжезвачни? 

— Ава, вучиз авач. 

Амма, дуьз лагьайтТа, Салегьаз чир хъхьанвачир. Адан виле-риз аквазвайди вичин гафар, вичин 

хатIар тушир. 

— Им вуч я? — жузуна Салегьа Мифтягьавай са куьняйни кьил акъат тийиз. 

Мифтягь мукьув атана. 

— Дуьз я ман. Тел кхьейди зун тушни бес. Вуна кхьихь лагьана, зани, чIехи стха, ви мецелай... 

— А-ан, гьак! лагь ман. Зи рикТелай фенай. 

Салегьа гьарфба-гьарф тел кIелна, мад кIелна, фагьум-фи-кир авуна. Лагьай затI хьанач. Адан тел 

ракъурай юкъуз, адан нумрадиз, адал сад яру, садни чIулав рангунал чIугунвай кьве къулуниз фикир 

гана. Вири дуьз я. РикI акваз-акваз секин хьана, чиниз яру ранг хтана, ивидин дамарри эл-адетдин 

жуьреда кГвалахна. 

— Бес тушни? — жузуна кьилихъ акъвазнавай дишегьлиди. 

— За кхьин ман. 

— Кхьихь ман. 

Жибиндай гъвечIи-яцIу дафтар акъудна, ана буш чин жа- 
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гъурна, Салегьа телдик квай гафар кхьена: «Рагълах шегьер. Салмур патан совхозрин трест. Бегов 

Бегдиз. Пешеваррин ва жегьилрин тешкилатар Сармар Сананаз, Къумрал Атлудиз. За рикIин 

ситкьидай Рагълах жемятриз ичер сувар мубарак ийизва. Ичерин бегьерар мадни гзаф хьурай. Куь 

ватандаш Кълинж Салегь». 

Куьчедиз экъечIайла Салегьа чуькьни авунач. Мифтягьни кисна. Са кьадар мензилдиз мичIи йиф 

ацукьнавай шегьердин куьчейрай абур къуьн-къуьневаз фена. «Фан туьквен» кхьенвай вад 

мертебадин кIвалерив агакьайла, Мифтягьа ислягьдиз лагьана: 

— ЧIехи стха, вун киснава хьи? Зак квай тахсир-зат! ава-ни? АватТа, залай гъил къачу. Чиз-чиз 

авур кГвалах авач. Заз нинни Бегован араяр цуру тирди чизвай. Дуьз лагьайтТа, къени хьана 

кIанзавай. Зи мугьманхана инихъ гала. Зун хъфена. Ге-же хийир. Мад сефер тавакъу ийин: закай 

такТан жемир. 

— Я такIанни туш, я вуна чIурукIа кхьей затIни авач. За назни лазимсуз тадияр гана. Хъел 

къвемир. Амма мугьманха-иадиз хъфиз тади мийир. Хъша чиниз, нян фу-хуьрек недай пахт я. 

— Ваъ, ваъ. ГьакIани за вунни инжиклу авуна. 

— Гьич са кIусни. Ихтилат хъийидай са кар ама. Ам чна кIвале хъийин. 

Мифтягьаз чара амукьнач. Ам Салегьахъ галаз хъфена. Салегьа, кIвализ хтайла, вичиз Гьамида 

ракъурай кагъаз жагъур хъувуна, анай кIелна: «Къазибег бубади хьиз, вунани ч и халкьдин 

гьукуматдик лайих пай кутуна». Лагь, чан стха, бес и гафар гьинай атайбур я». Куь межлисдал ихьтин 

гафар кIелначирни?                                *•—» 

— Заз чиз, авунай, чIехи стха. Зи япа и гафар ава. Телер Чупур Челеба кIелнай. Заз чиз, ви тел 

кIелдайла, вуна хсуси лагьай гафар авачиз акурла, вичи кухтур гафар я. За икI кьа-тГизва. Маса 

вучтин баян гун. Заз чидач. 

Салегьа кьериз-ц,Iаруз рехи чIарар аламай, туьркмен къабах хьтин кьил инихъ-анихъ элкъуьрна. 

Челебаз вуч буржи тир Салегьан гафар дегишариз? Ада вичин гиман Мифтягьаз лагьана. 

— Имид рухваяр я ман — Бегни я, ЧелеЗни. Белки, чпин црада фадамаз икьрар хьана. Сада тел 

вичин гафар кутуна кГелна, муькуьда, вун жемятрин виляй аватун латал, хъел атана хьиз, тел 

кукIварна. Абур къуватлу я, Салегь стха! 

— Вунани гьабуруз къуллугъ ийизва. 

— Юанз къуллугъ ийидани! Аслан авай тама адаз гьи гьай-ипн^хьайитIани муьтГуьгъ жеда. Им 

вазни чида, зазни. За зи фу жуван зегьметдал незва. Вунани ви зегьметдал незвачни? 

— Гьелбетда. Амма зегьметар сад туш. 
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Гафари гафар, рахунри рахунар арадал гъана. Мифтягьа лагьана хьи, 

Рагълах патан халкьарин сиве лал Аваданан багъ-дай тарихчи Салегьа са 

гьихьтин ятIани кагъазар жагъурнава. Абуру Къазибег русвагь ийизва. 

Яру газаррин шикилар алай хуруган туьтуьна авай Марвар итимар 

ацукьнавай кIвализ мад къвез-хъфена. Мугьман атай вахтунда абурун 

къвалав ацукьдай адет адаз авачир. Итимар тир, белки чпин рахун-луькIуьн 

аваз жеда. Белки, атай мугь-манди сир-зат! ийида. Амма дишегьли тушни. 

Яргъалай хьайи-тIани ам герек гъуьлуь маса инсанрихъ галаз ийизвай рахун-

рин гъавурдик жен. Вичиз абурукай хабар авайди ада садазни чирдач. 

Гъуьлуьз вичизни малум ийидач. Вири гафар вичин къене хуьда. Гьа са 

вахтунда къайгъусузвални ийидач. Гъуьлуьз хабарни авачиз ада вичин 

серенжем акваз алахъда. 

Авадан бубадин багъдай гъиле гьатай къагъазрикай ихтилат 

башламишнамазди, Марвар гъилера Мифтягьа гъайи вирт авай кур аваз атана. 

— Дадмиша, Салегь, Мифтягь стхадин ядигар я. 

— Эциг пIатIнусдал. Чаяр цIийи хъия. Къанва. 

— Куьне фу-къафун неъ ман, Мифтягь стха. Некьияр квай чай гъида. 

— Куьн берекатлу хьурай. Заз бесди куь ачух чинар я. Салегь стха закай 

бейкеф тир. Аллагь шукур, за умудзава, зи кьи-лелай цифер алатна, рагъ 

хкъвезва. 

Марвара мили хъвер авуна. Ада чуьхвер истиканар хутахна, мичIи яру, 

винел чими бугъ къугъвазвай чаяр хкана. Ам мад рахун-зат! тавуна хъфена, 

амма ракIарин мукьув акъвазна. Инал итимри ийизвай рахунрин ван къведай, 

анжах ара-ара гьаятда машин къекъведайла, кицIер элуькьдайла, четиндиз 

гъавурда гьатдай. Сифтедай кациз хьиз сес тIимил авай Миф-тягьаз сес 

хтанвай. Инсан тахсирдикай хкатун еке кар тир. 

— ЧIехи стха, чи патара вуна цIийи ктаб чапнава лугьуз хабар-этер ава. 

Килигиз хьайитIани жедачни? Ктабрин алвер чинра пис тухузва. Зунни артух 

ктабрал рикI алай инсан туш. Амма кIел авур ксари куь ктабдин тарифар 

ийизва. 

Салегьа кьил галтадна. Ада цIийиз чап авур ктаб-зат! авач. Дуьз 

лагьайтТа, ктаб кхьенва. Вичихъ галаз кIвалахзавай алим-рини кТелнава. 

Абуруз бегенмиш я. Ам чап авун патахъай ктаб-ханадихъ галаз икьрарни 

хьанва. Амма ктаб акъатдал лап кьвед-пуд йис хъфида. 

— Гьайиф. Ви кхьинар жемятриз гзаф хуш я. «Рагълах ви-лаятдин 

ишигъда» чна гагь-гагь ви макъалаяр кIелда. Вуна ин-сандин рикIиз эсер 

ийидайвал кхьида ман. Чи газетди мукьвара чапдай вуч ава? 

— Гьелелиг затТни. Са макъаладал кIвалах ийизва, амма им газетдиз еке 

я. Белки са журналди къачуртIа. 

— Сир туштIа, квекай я? За кIел авуртIа жедачни? Гьикь-ван 

лагьайтIани, алимдин къвалав хьайила жувазни илимдикай пай кIан жеда. 

— Башуьсте. Ваз къалурда. Тарихдин месэлаяр я. 

— Гила тарихдихъ вири тамарзу хьанва. 

Макьалади, сифте цIарарилай башламишна, Мифтягьак аш-къи кутуна. 

Са тIвариIиз килиг: «ЧIулав лекь» тешкилатдин тарихдай». Им Султанбегдин 

буба Къазибегди ва маса беглери иштирак авур чка тир. Мифтягьаз са уьтери 

адан тIвар малум тир, амма гилалдини адан халис ери-бине чидачир. Гила 

адан тарихдилай шаршав алатзавай. Ингье Салегьа макъаладин сифте ulapapa 

вуч кхьенватIа: «И мукьвара Юуьрагъ хуьре Авадан буба кечмиш хьана. Ам 

халкьдин инкъилабдилай вилик ру-рагъви бег Къазибегдин нуькер тир. Ада, 

вичихъ ажал къекъ-везвайди чиз, рекьидал са тIимил вахт амаз, чаз вичин 

кьилел атай кьван агьвалатрикай суьгьбет авуна. Ада мадни лагьана хьи, 

вичихъ Къазибегдин хейлин кагъазар ава. Абур цIай яна кун патал вичив 

вугайбур тир, амма nianlpyc патал чарар кьит яз, абур хвена. Авадан буба 

кечмиш хьайидалай гуьгъуьниз еке четинвилерал и кагъазар чна жагъурна. 

Абур кТвалерин къене тахта къванцин кIаникай гъиле гьатна. И кагъазри 

«ЧIулав лекьрен» тешкилатдин тарих ашкара хьун патал еке куьмек ийизва. 

Лугьуз жеда: Авадан бубадин гьунар себеб яз милли тарихдин са чинай кьил 

акъатзава. Исятда чна и тарихдикай лап кьилин вакъиаяр, адан кьилер ва 

иштиракчияр ачухарзава. Мумкин хьайитIа, Авадан бубади хвейи кагъазар 

кьилди кIва-тIал яз чап ийида». 

— Огьоъ! Вай-бабай! — Мифтягьан кьили зарб кваз кГвалах-на. Ада 

гьар са гаф чешнедиз къачуна. Им вучтин зурба ва-къиа ятIа аку! Трестдин 

кьилни кьил тир Бегдин буба «ЧIулав лекьрен» тешкилатдик ива, вични адан 

дирекрикай сад я. Ай-гьарай! 

Мифтягь къарсатмиш хьана. Адаз гьатта кичI яна. Адан кьи-лиз фикир 

атана хьи, гуя вичин кьилихъ Бег хкаж хьанва, адаз цквазва: Мифтягьа вичин 

бубадикай чинебан кхьинар кIелзава, адаз садазни течидай крар чир жезва. 

Шелиз къадагъа кагъазар ингье вичин гъиле ава. Валлагь, Бегдиз хабар 

хьайитIа, ада Мифтягьан хам хутIунда. Вичин диде-бубадин айиб-эдеб 

чарадаз чир хьана кIан жедай кас авач. Бегдиз иллаки кIан жеч. О, адан буба 

Къазибегди пачагьдиз вафалу яз къуллугъ авунай кьван! Ада пачагьдихъ 

галаз женг чIугурди тир лугьуз вичи гьеле мектебда кIелдай чIавуз тарихдин 

ктабрайни чирначир-ии? Гьелбетда, авунай. Алим Кълинж Салегьа успат 

ийизва 
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хьи, Къазибегди Асали Гъалиб яна рекьиз тунай. Ада хуьруьз атай яру аскерриз, са патахъай, фу-

къафун гана, балкIанарни пишкешна, хер-кьац! хьайидаз дарманни гана, муькуь патахъай, аскерар 

хъфидай рекье, Кьуракъарин гирведа вичин «чIулав лекьер» ракъурна, абур вири сад амай кьван, 

къирмишна. 

Макъала кIелирдавай Мифтягьан нефесар кьуна. Юкьвал атайла, адак еке кичI акатна. Вилерин 

экв квахьна. Ам виле-риз тIуб гуз амукьна. 

Мифтягьаз ара-бир вил вегьез, вичин кIвалахрал машгъул Салегьа ясузуна: 

— Вилер тIушунзава хьи?! 

— ЧIехи стха, вилер зайиф хьанва. Заз айнаяр алукIиз кIанзавач. Айнаяр ала,.тизни нянриз кIелиз 

четин хьанва. Абур-ни мугьманханада ама. Ви макъаладани ахьтин вакъиаяр ава хьи, абур заз 

ахварайни акуначир. КIелизни кIанзава. 

— Зи айнаяр вугучни. Захъ кьвед-пудбур ава. Гьар жуьре-дин вилериз виже къведа. 

— Гице ман,— лагьана Мифтягьа, амма им таб тир, адан вилериз типIрез хьиз экв аквазвай. 

Салегьа вичин нерилай айнаяр алудна, абур мугьмандиз теклифна. Мифтягьа айнаяр гъиле кьуна, 

са вил айнадал эциг-на килигайтГа, гьар са т-ьарф са вере кьван еке я. 

— Ваъ, ибур виже къведач. 

— Ви айнайрин нумра шумуд я? Белки масадбур вугун. Я руш, Марвар, кьзатидай зи айнаяр 

гъваш ман. 

— Ваъ, ваъ, чIехи стха. Геж хьанва. Инсафни кIандай шей я. Халкьар ксудай вахт я. Заз килигна 

куьнни фаракъат тахьа-на ама. Зун хъфин. Гьайиф хьи, мажъала эхирдал кIел жезвач. Айнаяр 

рикIелай тефена кIандай. 

— Вун мус хуьруьз хъфизва? 

— Кьве къалай. 

— Нагагь макъаладиз эхирдал кьван килигиз кIанзаватIа, твах, пака са арада хкваш. КIантIа 

кIвализ, кIантIа институт-диз. 

— Чухсагъул, чIехи стха. Валлагь, зи къаст ваз ихьтин та-вакъу авун тир. Вуна зи рикIевай фикир 

кIелна. Арифдар я ман. За хъфенмазди кIелна куьтягьда. Гзаф иер кхьенва. Садлагьа-на цIийи дуьнья 

ачух хьанва. 

Кьве кIар арада таз, Мифтягь гурарай эвичЬна, гьаятдиз акъатна. Кьакьан тарцикай куьрснавай 

электрик лампади чIу-лав къир цанвай чилиз ишигъ язавай. Вичин жендекдал къайи гьекь алай. 

Макъалади адаз ахьтин еке эсер авунвай хьи, адал зурз акьалтнавай. Салегьавай къачунвай 

макъаладик еке къур-ху квай. Алимдин мецелай Бегдиз ягъай телди адан кьилел къалмакъал гъанвай. 

Бегдизни адан хъел атанай, Салегьазни. 
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Макъаладиз вуч авун лазим ятIа, адаз гьеле чидачир. МутIлакь им чидай хьи, макъала вичив хвена 

кIанда. Уьмуьр я — герек жеда. 

Мугьманханадиз хтанмазди Мифтягьа теллухда кIвалахза-най фил кьван яцIу дишегьлидин 

телефондин нумра жагъурна. 

— Багъишламиша,— лагьана ада,— за ви кГвализ къе ичер-ии чуьхверар тухванай. Зун гьам я. Зи 

тIвар Мифтягь я... 

— А-а, чир хъхьана. Мифтягь яни? Гьик! хьана, залай рази хьанани, Мифтягь? 

— Бес жедачни, вуна зурбаз зи кIвалах туькIуьрна. Чухсагъул. Заз са кар мад ама ман. Ви кIвализ 

фейила, ана заз кхьи-чардай машин аваз акуна. Ви руша лагьана: вичи адал кIва-лахзава. Зун 

ягъалмиш туш хьи? 

— Туш, туш. Ахьтин машин чаз ава. 

— Заз тади кIвалах ава ман. Къанни ругуд чар. Пакам яра-))алди заз гьазур хьана кIанда. Жедай 

кIвалах ян? Ви руша са чинай гьикьван пул къачузва? Къад кепек? За яхцIурни цIуд кепак гуда. 

Вучда, рази ян? 

Мифтягьни теллухдин къуллугъчи икьрар хьана. 

Пакамахъ мад базардай са себет ичерни, са себет чуьхверар маса къачуна, Мифтягь вичин 

«Дагъвидин» хиве акьахна, на-юьан рекьерай шегьердин вини магьледихъ фена. Ювалах гьа-;iyp тир. 

Салегьа вичив вугай макъала адан кIвализ тухун хъу-нуна, ам Марварав вахкана, Мифтягьа Рагълах 

вилаятдихъ вичин араба гьална. 

Марвараз гъуьлуь Мифтягьав Къазибегакай кхьенвай макъа-иа кIелиз тун иер акунач. 

Дишегьлидин фагьумдал, Мифтягь пмалдар сщк! тир. Дуьз лагьайтIа, и фикир тестикь авун вичиз 

четин тир, амма сенфиз Салегь айнаяр жагъуриз къвалав гвай кТвализ фейи вахтунда Мифтягь адан 

столдал алай кагъазра къекъвенай. Ада къачур затI хьаначир, амма адан амалрал шак «лай. Вилерикай 

рахайтIа, Марваран фикирдал, ам са шумуд <-рфер чпин кIвализ атанвай, ина ада кагъазарни, газет-

журнал-|| и кьиляй-кьилди кIелнай, амма садрани ада вилерин экв зай-чф хьунин патахъай шикаят 

авуначир. 

— Ви макъала къахчу, Мифтягьа пакамахъ хкана,— лагьа-най Марвара. — Мифтягьа Рагълах 

вилаятдихъ вичин араба гьална. 

— Столдин дехилдиз хъивэгь. 

— Ваз такТан жемир. За са гаф лугьун. 

— Лагь, лагь. Вуч кисна вун,— Салегьан сивик хъуьруьн квай. 

— Вуна хъвермира. Зид рикТивай я. Ихьтин са гаф авайди и: даязвал. Вун дерин инсан я, амма 

Мифтягьал атайла, вун даяз хьана. Вуна адав Бегован бубадикай макъала кIелиз туна. 
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Ада, хуьруьз хъфена, Беговаз лугьудачни? 

— Гьелбетда, лугьуда. За лугьун патахъай и кар авурд я.
I 
За гьилле ийизван? Ваъ. Гьакъикъатда 

вуч аватIа, гьам ачухар-зава. Гьакъикъат — им гьахъ я. Беговаз вичин бубадин патахъай гьахъ чир 

хьурай. Адаз мадни чир хьурай хьи, и гьахъ зазни чида, и мукьвара, макъала исятда чалда ава, и гьахъ 

ви-ри жемятризни чир жеда. Чан паб, ваз вуч лугьун. Гьахъунихъ даяз-деринвал авач. Адаз авайди 

вич я. 

— Ваз такIан хьана. 

— Са к^усни. Бегова, адан бубади, ата-бубадини хьиз, чи халкьдиз еке зиянар ганва, гузва, 

идалай кьулухъни хугуда. Амма ам русвагь авун четир кар я. Анжагъ гьахъ винел акъу-диз хьайитТа, 

датIана жемятрин вилер, абур гьакъикъатда ву-ясар ятIа, чириз, ачухарайтIа, абур Беговаз аллагьдиз 

хьиз ваъ, •иландиз хьиз килигда. 

— Заз чида, итим, вун рикI михьи, гьахъ кIандай кас я, амма вун хьиз, гьахъ кIандай ксар, ваз 

чиз, и дуьньяда гзаф авани? Инсанри квел фу незва? Нагьахъвилелди яни, гьахъ-далди? 

— Кьведални, паб. Белки гагь нагьахъвилелди незвайбур гзафни жен, амма и дуьшуьшдани гьахъ 

квахьзавач. Эхир гьахъ винел акъатзава. Дуьньядин вири тарихди идаз шагьидвал ийизва. Эхирни, 

гьахъ винел акъатзава. 

— Белки_вунни гьахъ я жеди, за вуч лугьун. ИкI ятIани, ви чкадал зун тиртIа, за Мифтягьав 

макъала кIелиз тадачир. 

— Ваз ада хъфена, ихтилат авуна, Беговавай кьве йифен ахвар къакъудиз кичIезвани? Бегова зи 

тел вучиз жемят алай чкадал кукIварна? Зав сада хабар агакьар хъувун патал. Зи ахварни хун пагал. 

Адаз зун алчах гъиляй кьаз кIан хьана. Лагьана ман: вуна заз тел ракъурнава—за адаз кIур гуда. Зани 

адаз вичин буба вуж ятIа хабар ракъурна. Мифтягь чи арачи я. 

— Салегь чан, мад чи ихтилат къвезва кьван, лагь, минет хьуй: вун Беговал пехил ян? 

— Вуч? Пехил? Вунани лугьуда гьа! Чна къад суз caHaJ фу незва. Ваз зун къедални чир 

хьанвачни, Марвар? Заз вуI чир жезвач.                                             | 

— Гагь-гагь за акI кьатIизва хьи, вуна пехилвиляй Беговах| галаз женг чIугвазва. 

— Сад лагьайди, уьмуьр вич женг я. Кьвед лагьайдини, па( зи пеше тарихда физвай женг 

ачухарун я, чIурун туш. 

— ГьакIа яз я, амма куь кьведан арада Назлу ава. 

— Авай, амач. 

Салегьаз папахъ галаз Назлудикай луькIвез кIан хьанач. И месэла кьулухъ авун патал ада вичи 

вичик хьиз лагьана: 
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— Газетар къе хтаначир жал? 

Папа жаваб гудалди набут мет кьуна, вич кIвачел къарагъ-ма, кIвале инихъ-анихъ килигна. 

Щийи газетар авачир. РикIел хтана: гьеле гурарин кьилел цлакай куьрснавай ишикТдай абур 

хканвачир. 

— Зун къведа,— лагьана Марвара. Газаррин шикилар алай^ хуруган хутIунна, ам бажарагъвал 

кваз къецел фена. Кьуру тахтадин гурарай эвичIдай ва винел экъеч! хъийидай вахтара адан кТвачерин 

ванер япуз атана. Къенин югъ арадал затI атун 

•гавуна акъатна. Пакамлай няналди хьайиди Бегдикай, Миф- 

•гягьакай, Гьамидакай, гила ингье Назлудикай авур ихтилатар тир. Институтдани кхьей макъала, 

тухвай ахтармишун хьана-чир. Белки, инсанар са кIус артух чир хьана. Вуч ятIани, Миф-тягьа вичи 

«ЧIулав лекь» тешкилатдикай кхьенвай макъала иIелиз вугунал шад тир. Къуй са касдиз ятIани артух 

ва са никъан ятIани фад Къазибеган гьакъикъи суфат чир хьурай. Гьикьван дериндай ам чир хьайитIа, 

гьакьван фад Султанбегдин <'уфатни чир жедай. 

«ЧIулав лекьрен» тарихдикай кхьей макъала чIехи меркез-диз ракъурнавай. Тарихдин са 

журналди басма авун хиве кьун-пай. Ам мус дуьньядиз чкIидатIа лугьуз Салегьа вилив хуьз-най. 

Къуй, тел хьиз, амни кIур гана кукIваррай. 

Марвара газетар хкайла, Салегь виридалайни вилик «Рагъ-'iax вилаятдин ишигъ» жагъурна адаз 

килигна. Гзаф зегьмет чIу-гун герек хьанач: сад лагьай чина хъверзавай Бегован еке ши-кил авай. 

Вичин гъилера пуд ич кьунвай. Юаник квай «Бегдин цIийи ичер» макъалада лагьанвай хьи, трестдин 

идарачи, тIвар-нан авай агроном Бегов Султанбегди цIийи жуьредин пуд ич яратмишнава. «Ичер 

гьакъикъатдани гзаф тIямлубур я. Ран-гарни, винел патан кIалубарни, галай атирни, пагь-пагь, лап 

дамах гвайбур я. Бегова са ичиниз вичин ата-бубадин тIвар «Пайгъамбарбег», кьвед лагьайдаз—

бубадин тIвар «Къазибег» па пуд лагьайдазни вичин тIвар «Султанбег» ганва. И мукьва йисара 

Бегдин ичери Салмур патан емишлухра еке чка кьада. С. Беговаз чна цIийи ичер мубарак ийизва. Чна 

умудни квадар- 

•чавач хьи, адаз вичиз пуд хва хьуниз килигна, гьар са хцин 

•гIвар алай ичерни ада яргъал вегьин тавуна яратмишда. Къуй яшамиш хьурай Бегни адан ичер. 

Амин!» 

Салегьан нефес кьуна. Къумрал чинин хъуькъверин кьилериз паз яна. ШуькIуь пIузарар мадни 

агажна. Кьил хкаж тавуна, ада кумаз-кумаз мад кьве сефер макъала кIелна. Мад фикир-дик акатна. 

Ювалин-йикъан къайгъудик квай Марвара итимдин кефий-риз фикир гана. Яргъалай жузуна: 

— Газетра вуч хабарар ава? 
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— И дуьньядал, валагь, вуч хьайитГани жед 

— Вуч? 

— Ма, кIела, — лагьана Салегьа вичи кIёлай макъала алай чкадал газет кьвед-пуд сефер 

тупIув яна. Марвара кIвачин кьилел макъала кIелна. 

— Щийи ичер? Мифтягьа чаз гъайибурук квач жал? Салегьак цуру хъуьруьн акатна. 

— Зун са тарце ава, вун масада. За Беговая гьаясузвилика.й лугьузва, вуна мугьманди гъайи 

ичерикай фикирзава. Вуна ди-къетдал фикир це ман. Бегова... 

— Зун гъавурда гьатна, итим. Ада вичи гьасилай ичериз вичинни бубайрин тIварар гана. Адаз 

лугьуз кТанзава: за зи бубайрин тIвар квадардач. Ида-ада кIамай кьван абур истисмар-чияр яз 

гьисабрай, за квев гьа истисмарчийриз рей гуз тада. Нагагь ичер аваранбур хьайитТа, ичерихъ 

галаз Пайгъамбарбег-дин, Къазибегдин ва вичин, Султанбегдин, тIварар жемятдин сивел датТана 

жеда. Зун дуьз гъавурда акьуначни? 

Салегь сивикни вилерик хъвер кваз вичин папаз килигна. Ад,ан юрф кьуна, ам вичив мукьва 

авуна. 

— Вахъ кьатТунар ава гьа. Маншаллагь. 

— Икьван йисара за вахъ галаз фу незвачни? Вакай са кIус пай аллагьди зазни ганва ман. Ваз 

Беговахъ галаз бягьс чIуг-ваз кIанзава. Гиманлу я зун. 

— Де гила шит хьана. За вичин тариф авуна. Бягьсинин кар туш. Гьар са кас вичин намусдиз 

килигна дуланмиш жезва. 

— Вав гьахъ гва, чан итим, Беговаз амалар чида. 

3. «ЧIУЛАВ ЛЕКЬ» 

Са гьафтедилай хьиз Бегдин тIварцIел къене еке шей авай конверт хтана. Винелни кхьенвай 

«Анжах Беговаз». Ам ракъу-райдан тIвар алачир. ХатГар мектебда кГелзавай аял рушанбур» тир. 

Далу патаз килигайтТа, инални «Анжах С. Беговаз» кхьенвай. Конверт маса кагъазрик, газетрик ва 

журналрик кваз да-' кГарда авай. Назлуди абур гьамиша и чкадал эцигдай. Няни хьанваз кIвализ 

хтайла, паб авачир. Ювалин перемни шалвар алужЬна, газетар, журнала?, чарадаз ахъа ийидай ихтияр 

авачир конвертни къачуна, чIагай рангарин халичадал, кьилик марвар цуьквер алай матакни кутуна. 

Бег яргъи хьана. Жендекдиз са, кьадар ухайш хьана. Конверт над авуна килигайтГа, кхьинар-дай 

машиндай акъуднавай макъала я. Садлагьана вини эрчIи пипIе авай фамилдиз ва тIварцIиз фикир 

гана. «Кълинж Са-. легь». Юкьни-юкьвал макъаладин тГвар алай—«ЧТулав лекь» тешкилатдин 

тарихдай». 26 чар сад садак ракьун шуькIуь чап-расдал кьунвай. Анжах къул алачир. 
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Бетован рижIи гъалаб къачуна. Ам гъавурда гьатна хьи, им Салегьа вичиз гузвай жаваб я. Вичи 

адан тел жемят алай чкадал кукIварна, «вунни кьий, ви телни» лагьана, ада гила ви бу-ба русвагь 

ийизвай макъала ракъурнава. 

Бегди вичи -вичик лагьана: — Ягъалмиш я вун, Салегь. Тел кIел тавур жуьре макъалани кIелдач. 

Ам за исятда, тел хьиз, паран-паран ийида, адан чка гьажетхана я. 

Бег хкадарна, жегьил хьиз, кIвачел къарагъна, кIваляй къе-цел фена, агъа мертебадиз эвичIна, ина 

адаз гьажетханадин рак ахъайиз кТанзавай, амма рак гъилеваз акъвазна, фикирлу хьана. Макъала 

кТелдани, вучда? Элкъвена, винел экъеч! хъувуна. Вичин чкадал хтана. Макъала гамунал вегьена, 

вич цIийи газет-рив эгечIна. Сад вилерикай авуна, кьвед авуна, пуд лагьай га-зетдай Туьрк вилаятда 

са итимдин I70 йис яш хьанвайдакай макъала кIелна. Ахпа кьил матакдал эцигна, ада агъадай винел 

цлакай куьрснавай бубадин шикил фагьумна. «Чан буба,— лагьана Бегди рикIяй,— вун вуч акьуллу, 

виждан кIеви, намус-лу кас тушурни, къедални вал пехил мердимазарар ама. КицХе-риз хьиз, ви 

кТарабар жакьваз кТанзавай». 

Амма гьикьван вичи Салегьан макъала кТелдач лугьуз кьет! авунатIани, акъвазиз хьанач. Мурдар 

шей хьиз, ам халичади-лай хкажна, мад адал хъивегьна. Чизвай хьи, вичи макъала кIанзни-

'таIкIанзни кIелни ийида, ада вичин гуьгьуьларни чIур-да, БИЧИ еке къални акъудда. Салегьалай вичи 

кьисас къахчуда хьи, къахчуда. КIвалах тавунмаз куьтягь жедайди туш, душман текьенмаз 

алатдайди. Салегь вичелай алатзавачир. Адан телдик квай «Къазибег бубади хьиз...» гафари 

женгиниз эверзавай. Бег женгинай кьулухъ катдай итим туш. Адал, гьич тахьайтIа, Къа-зибег бегдин 

хва я лагьай тIвар ала! 

Гагь ажугъдин цIа кузваз, гагь къайи гьекь акъатиз, гагь жендекдин вири дамарар, симер хьиз, 

тIарам жез Бегди макъала эхирдал кьван кIелна. Макъаладик делилар гзаф квай, ихтилат гзафни-гзаф 

вичин бубадикай физвай. Адаз Салегьа лап рикIивай успатзавай хьи, «ЧIулав лекь» халкь инкъилаб-

диз хкаж жедал гьеле цIуд йис амаз Рагълах патан беглери тешкилнавай. Адак экечIай инсанрнн 

кьиле Къазибег авай. Сиягьда 67 касдин тГварар кьазвай. Абурукай Бегдиз са 20 кас кьван я чидай, я 

абурукай ван хьанай. Инкъилаб жез са йис кьван амаз «чIулав лекьер» Шуьракъин кьилихъ галай 

Сарма-на-дагъдин яйлахра кIватI хьуникай Къазибега Лязги са хуь-руьз вичин дуст бегдиз кагъазда 

кхьенай. И кагъаздай макъа-лада ихьтин гафар къачунвай: «Чна беглер тешкилат ярат-мишна. 

Гьихьтин тIвар эцигдатIа лугьуз, чна гьуьжетарни авуна. Сада «Дагъ» масада «Дегьне», мад сада 

«Пехъ» тIварар тек-лифна. И арада чи кьилел цавун бушлухда, кьил агъадал ки- 
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лигиз, еке чIулав лекь элкъвена. Са геренни алая^нач, лекь сад-
3 
.лагьана къван хьиз агъадиз аватна, 

ясту са/топедин кьулухъ , чуьнуьх хьана. Амма са декьикьани алатна^ч, къармахра иви-I дай 

хьанвай лацу къуьр аваз, ам мад цаву/иаршдиз хтана. Пуд-I -кьуд сефер ам элкъвена, къармахра 

ивад стIалар авахьзавай | тъуьрчни аваз яргъаз квахьна. Чун вири чIулав лекьрекай фи- | кир ийиз 

амукьна. Ингье, лагьана за дустариз, чи тешкилатдин тIвар «ЧIулав лекь» Дагъларин шагьди къуьр 

гьик! кукIварна-тIа, чнани чи гьукуматдин аксина физвайбур кукТварна кIанда. Вири рази хьана. 

Лекь тахьанайтIа, белки чна «ЧIулав пехъ» тIвар къачудай». 

Салегьан макъаладин маса чкайрал Къазибеган гьаркъаган-дикай менфят къачунвай. Бубади 

гьаркъаган ацIурзавай кьван! Султанбегдиз сифте яз и кар малум жезвай. 

«Хемис. Ке малла Вагьаб атанвай. Ада хабар гана: мискГин-дин пулдихъ ада кьве виш ружани 

вишни къад шуьшка маса къачуна. Гьеле патрумар къахчуна кIанзава. Патрумар галачир ружа — 

им къармахар авачир жанавур я». 

«Арбе. Пуракъар хуьре кьуд нуькерди чпин агъа, зегьер гана, телеф авуна. Хуьре-кГвалени ваъ, 

дагъдин сувара. Агъади са нуькердиз гуьрчег руш аваз, гьам къучийрив чуьньухиз тун-вай. Къучийри 

руш гьа суваз тухвана. Агъани гьаниз атана. Ада дишегьлидихъ галаз гьафа-сафа авуна. Ваъ, 

килигайтIа, дишегьлиди къал ийизва. Вичи вичин кьилел ажал гъана. Агъади ам чархалай дагьардиз 

гадарна. Рушан бубади амай нуьке-рар кIватIна. Абур ада вичин чIалав гьик! гъанатIа, малум туш. 

Нуькерри Агъа вилив хвена, ам элкъвена сувай хкведай рекье кьуна, сивиз наргимиш чуькьвена. Зи 

эмирдал вири нуькерриз кьиникьин жаза гана. Садни ажалдикай къутармиш-нач. Агъадал гъил 

хкаждай нуькердиз дуьньядал чка туна виже къведач. Цаварал аллагь, чилерал падишагь! Им динди 

тестикьнавай кар я». 

«Жуьмя. Къе чун, чIулав лекьер, мад кIватI хьана. Малум хьайивал, Кьелен шегьердай 

жемятдин арада агъайриз налукар хугумир лугьуз таблигъат тухузвай къаммазар атанва. Абур 

Саракъарин хуьре йифиз кIватI хьана, рахунар авуна, тапшу-ругъар гана хъфена. Гьайиф, чаз геж 

хабар хьана. Шегьерэгь-лияр чи гъиляй акъатна. Абуруз йиф акъуддай месер ва фу-яд гайи чатун 

устТардив чна лазим жаза агакьарна. Я кьил атIа-нач, я зегьерламишнач. КIвалериз цIай яна. Вични 

еке rap квай йифиз. Къуй, хуьруьн жемятриз эсер хьурай. Чатун ракIарал кхьена: «Вун чIулав 

лекьрен къармахри гуьзетзава». Гьа юкъуз^ вичин пабни кьве гурцТул галаз хуьряй катай устIар 

мад инихъЦ элкъуьн хъувунач. Нагагь хьайитIа, вич къеневаз чад, барупи кутуна, хъиткьинарда».                                    

•• 

I78 



«Хемис. Рагълах пата Асали Галиб лугьудай са кас пайда хьанва. Кьелен шегьердай адакай еке 

малуматар хтана. Ам асил чи вилаятдай я. Гьи хуьряй ятIа, дуьм-дуьз гьеле садазни чи-дач. Чаз хабар 

гайивал, адан диде-буба, Кьверакъай яни, Ва-ракъай яни, лезги патаз ам лап гъвечIизмаз куьч хьана. 

Ина ам чIуру таблигъат тухузвай инсанрин арадиз аватна. Мурдар кас я. Вилик пад кьуна кIан.зава». 

«ЧIулав лекьрекай» кхьенвай макъаладик Къазибега и тешкилатдин иштиракчийрин вилик авур 

рахунарни ква. Султан-бега рикТивай абур кIелна. Бубади лагьанай: «Эй, чIулав лекьер! Ничхирар 

лекьеризни къ.ветериз, гьайванар жанавурриз-ни хпериз пай хьанвачни? Куьне лагь. Аллагь-талади 

садбуру садбур нез халкьнава. Лекьер яшамиш хьун патал къветер, ли-фер, гьатта хейлин чилин 

гьайванар яратмишнава. Къветер авачиртIа, лекьер жедачир. Къуьрер авачиз абур яшамиш гьик! 

жедай? СакIани! СакIани! Инсанрин барадайни гьа икI я. Сад-бур аллагьди агъаяр, ханар, беглер яз, 

муькуьбур — лежберар, фялеяр, райятар яз халкьнава. Ханар, беглер авачиз райятри-вай, фялейривай 

фу нез жедач, исятдани жезвач. Женни ийи-дач! Хан-бег галачир фяле-лежбер — ибур чубан галачир 

хпен суьруь я. Ам я кицIери тIуьна куьтягьда, я вацIуз-дередиз аватда. Куьне и тIебии крариз фикир 

це. Чна и делилар кIевиз кьуна, жемятрин арада таблигъат тухвана кГанда. Исятда леж-берри, 

фялейри чпин гьукумат туькIуьрда, хан-бег терг ийида лугьуз къакъра язавайбурун сивера кьуру 

кIарасар туна кIан-да. А ахмакьриз аллагьди чпиз ганвай пай чирна кIанда. Хан-бег кьилевачир 

къурулуш хьун мумкин затТ. туш. Им я къанун туш, я шариат. Им я пачагьди, я аллагьди кьабулдач. 

Иниз ки-лигна, исятда Кьелен шегьердай чинеба къвез, жемятрин арада таблигъат тухузвай 

гьарамзадаяр ава гьа, абур, перемдик акат-завай нетIер хьиз, кьаз тергна кIанда. Чун чIулав лекьер 

ятIа, жуван лекьвал къалура. Къветериз элкъвемир». 

Дуьньядин дяве башламишна, пачагьдин аскердиз офицер яз фейи вахтунда Къазибега рагълах 

патан аскеррин арадани «ЧIу-лав лекь» тешкилнай. Адак квайбурни офицерар тир. Инани Къагибега, 

а'бурун вилик рахаз, вичин фикирар са шумудра ла-гьанвай. Адан са кьве ихтилат дяве фиавай 

вахтунин газетри чапнавай. Аквадай гьал, Къазибега газетар хвена, вич дяведай хкведайла, хканвай, 

я ада кIвализ рахкурнай. Гьар гьик! я'тIа-ни, офицеррин вилик авур рахунарни ирс яз касди тунвай. 

Абур ягъийрин гъиле гьатдайди низ чидай. 

Къазибеган рахунар ихьтинбур тир: 

«Чун ина сад лагьай сефер яз к!ватI жезва. «Ч!улав лекье-ри» аскерда къвердавай гзаф агъавал 

ийизва. Им чи тешкилатдин къуватрикаи сад я. Гьикьван чIулав лекьер гзаф хьайитIа, 
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тьакьван абуру агъавални ийида. Чна, чIулав лекьер, рикIелай ракъур тийин: сенгердин а патахъ 

галай аскер ава гьа, ам гьикь-ван чи душман ятIани, амни кьве чкадал ^гай хьанва. Гьанани чпин 

лекьерни ава, лиферни, асланар, цIегьерни. Ядай-рекьидай вахтунда асланар таз, къуьрер терг ийиз 

алахъа. За квез мад са цIийи ихтилат ийин. И мукьвара заз илимрикай пай ганвай са офицерди — ам 

маса миллетдикай я — лагьана хьи, Ингилисда виликан вахтара Матус яни, Малус яни, са арифдар 

хьана, ада дуьньяда ихьтин къайда авайди ачухарна. Агьалийрин кьадар къвердавай гзаф жезва. 

Виликрайни жезвай, гилани жезва. Идалай кьулухъни жеда. Недай няметар латьайтIа, фу, як, къа-

фун, кьел, шекер ва масадбур, агьалийрив гекъигайла, тГимил артух жеда. Эхнрни дуьнья а чкадал 

къведа хьи, жемят не-дай-хъвадай няметар авачиз амукьда. А вахтунда инсанри чпи чеб неда. 

Ихьтин бедбахтвал инсаниятдин кьилелай алудиз же-дани? Жеда кьван! Аллагьдиз шукур! Ада 

дуьнья и чкадал гъи-дач. Ада гьар са касдиз са кьадар рузу ганва. А рузу тIуьна-ни — рекьидай вахт 

я. Рузудин кьадардиз килигна, аллагьди гьар касдин пелел адан яшни кхьенва. Матуса яни, Малуса 

яни тестикьзава хьи, азарар, тIуьгъуьнар, дявеяр, залзалаяр, кашар-мекьер — ибур вири рузу куьтягь 

хьанвай инсанар терг ийидай яракьар я. Ингье исятда хейлин уьлквейрин арада физвай дяве-дихъ еке 

метлеб ава. Ам аллагьди чаз ганвай куьмек я. Гьикьван чилел кьадардилай артухан агьалияр аватIа, 

абур вири дяведа терг жеда. Инсаният дяведай жанлу хъхьана экъечГда. Амукьай инсаниятдиз лазим 

кьван недай суьрсет амукьда. Куьрелди, дя-ве вири терефрихъай тебрикна кIанда. Ам гьам 

аллагьдиз, гьам падишагьдиз хуш кар я. Герек чна рузу куьтягь хьанвайбуруз иисаф тийин. Къуй 

дуьньядал хан-бегди агъавал авун патал гьикьван жемятар герек ятIа, гьакьванбур амукьраи, 

амайбур ;вири чилин кIаник фирай. Ягъ, йикь, инсаф мийир. Им аллагь-дин патай еке суваб къведай 

кар я». 

Къазибеган и рахунар кТелдайла, Султанбегак теспачавал акатна. РикI дарих хьана. Бубади 

кьадарсуз ашкара яз вичин фикирар лугьузвай. Ам гьахьтин кас язни тир. Адан шуьшкади хьиз 

атТудай. Гьелбетда, женгина авай касдивай шуьшка къа-къарай акъуд тавуна, гьерекатдик кутаз 

жедачир. Къазибеган шуынкани чуплахзавай. Адан рикIел вуч алатIа, сивелни гьам алай. 

Султанбега бубадив вич гекъигна. Бубадал атанва. Ам хьиз вични сихилдал такабур я, чандик 

бегдин иви ква, гьамиша кьил винизна, яшамиш жезва. Вичини, бубади хьиз, агъавал ййизва, 

aMiMa ада са жуьреда авунай, вичи маса жуьреда ийизва. Гьа са вахтунда вичинни бубадин арада 

тафават ава. Вичиз ди-дедикайни пай ганва. Кьве дередай авахьзавай кьве вацI сад 
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садак какахьайла, абурун ранг дегиш жедайвал, бубадинни ди-дедин ивияр какахьна, вичик умуми 

хесетар акатнавай. 

Назлу хтай ван хьана. Ам кIвализ хкведайла, адет яз, ада кьве сефер къецелай зенг ийидай. Ахпа 

вичив гвай куьлегдал I>ак ахъайдай. Мехъер-межлис авур сифте кьилерай адаз гъуь-.пуь лугьудай: 

— Я зенг ая, за рак ахъайин, я туштIа, рак жува ахъая, зенг мийир. 

— Ваъ, чан Бег, заз кIвалевайда рак ахъайизни кIандач, адаз къецелай кас хквезвайди чир 

тахьанани. Белки, вун кье-I^ил я жал. Я вун са къайгъудик ква жал. Масадаз акуна та-кIандай. 

— Ам ваз ни гайи акьул я? 

— Белки жуваз атана. Чи хзанда гьамиша икI ийизва. 

— Акьуллуди хьуниз килигна, за вун къачунни авуначни? 

— Белли. МасакГани лугьуз жеда. Вун акьуллу туширтIа, ваз къвенни ийидачир. 

— Яъ! Вун масадаз къвез гьазур хьанвай хьи. 

— Де адакай рахан тийин. Фикирда сад жеда, кьиометда масад. 

Исятдани Назлу, зенг яна, амма рак вичи ахъайна, хтана. Гегьенш дакIардай куьчедиз язавай хци 

экуьнай адаз гъуьл кIвале авайди чидай. И мугьманхана садрани ам авачиз ахъай-дачир. Мугьманар 

авачирдини Назлудиз чидай. Нагагь мугь-ман пайда хьанайтIа, Бегди вич чилин кТаникайни жагъур 

хъийидай. Мугьманрал рикI алай кас тиртIани, Бегди садрани ва саданни вилик гьич чайдин 

истиканни гъидачир. Им Наз-лудин везифа тир. 

ЦIун кIвализ гьахьай Назлудиз акуна: Бегди хтайла гьеле недай-хъвадайдак сивни хкIунвач. 

— Де, фу-зат! нез ша. Ваз гишин хьанва,— икI лагьана, Назлу элкъвена хъфена, амма бирдан 

хтана. Бегди кIелиз гъи-левай Салегьан макъала газетрин арадиз чуькьвена. Ам папаз акуна кIан 

хьанач. Папани вичикай гъуьлуь са вуч ятIани чуь-нуьхайди кьатIана, амма ада вичиз такур кьас 

авуна. 

— Хуьрек акъуд, зун исятда... 

ИкI лагьанатIани, Бег алай чкадилай юзанач. Ада чинеба хьиз макъала къахчуна, мад ам кIелун 

давамарна. Инал макъа-ладай ажайиб са кТвалах винел акъатнавай. Кьверакъуви бег Ар-сана 

Къазибегаз кагъаз ракъурнавай. Амни «ЧIулав лекь» теш-килатдин иштиракчи тир, вичини 

тешкилатдиз агьвал квай ксаривай пул кIватIзавай. Къазибегаз кхьенвай кагъаздай ихьтин 

агьвалатар малум жезвай: Арсанбег эвленмиш хьана пуд йисалайни гзаф я. Пабни девлетлу 

савдагардин руш я. Абурухъ галаз вичин маса миресарни къуд-къавумвиле ава. Пабни вичиз 
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истеклуди я. Буй-бухахни ава, акьуллуни я. Бубадин девлетар лагьайтIа, лап гьуьл я. Вири 

патарихъай папахъ галаз уьмуьр. туькГвенва, амма папаз аял-куьял жезвач. Жерягьризни къалур-на, 

медени духтуррини дарманар авуна. Ширерални тухвана^ Запабарни авуна. Садакьаярни гана, 

анжах са аял гъилиз къвез» вач хьи, къвезвач. Вучин-гьикIин? 

Арсанбегди мадни хабар гана хьи, фекьидихъ галаз меслят авурла, ада некягь цIийи хъувуна 

кIанда лагьана, дин я, шариат я, авуна кIандатIа, ийида ман. Зун я сифтеди туш, я эхирим-жиди. 

Некягьни цIийи хъувун — им вуч лагьай чIал ятIа, заз-ни чида, вазни, Къазибег, гьелбетда, чида. 

Фекьиди лагьана хьи,, гьи итимдин кIвализ некягь цIийи хъийизвай паб ракъурна кIандатIа, ам адан 

гъуьлуьн ихтияр я. Ингье, гила за гьялна кТанзава. Нин кIвализ за жуван паб ракъурин, ни адаз са-

кьва йифиз гъуьлвал авурай, нивай ам за къахчун хъувурай? Вун чиг арада виридалайни гьуьрмет 

авай гьаким я, вуна меслят къа-лура. 

Къазибега вучтин меслят къалурнатIа, агъадихъай чир жез-вай. Ада кагъаздал кхьенвай жаваб 

авачир. Жаваб мад Арсана хкай кагъаадай чир жезвай. «Валлагь, Къзибег стха, вун гьахъ я. Диндал, 

шариатдални атайла, папан гъуьлуь вичи и месэла гьялна кIанзава. Адаз масада рехъ къалурун 

шариатди тестикь авунач. Зи фикирда валай гъейри маса кас авач. Вун заз бегле-рин арада шагь я, 

гьакьван за ваз гьуьрмет ийизва. Зи бубади ви бубадихъ галазни дуствал хвейид я. Белки ваз чида. 

Абур стхаяр хьиз дуланмиш жедай вахтунда чун жаван гадаяр тир» Ви бубани, рикIел къе хьиз алама, 

кьакьан буйдин, беденда,, чина суй авай итим тир. Вичиз рагьмет хьурай. Женнетдиз аватрай. Заз чиз, 

аватни авунва. Гьа икI, Къазибег дуст, зи ихтиярдиз килигна, за вун хкянава. Вавай зи паб мус кьабул 

жедатIа, хабар це. Ам агакьнамазди за ви кьилив ракъурда. Аллагь-таладин къанун я. Ам чи кьин я». 

— 0-оой! — фикирна Султанбега. Вичиз пIузардал сифте цак акъатай вахтунда ванер хьанай, бес 

вичихъ са гьи хуьре ятIани тахай вах ава. Яраб ам Арсанбеган папаз вичин бубадилай хьайиди я жал! 

Вичин бубадизни жуьреба-жуьре уьмуьрар акунай гьа! Дидеди кьве йикъан кьев гьик! кьабулнайтIа? 

Ада разивал ганайни? ТахьайтIа адавай разивал тIалабай кас ава-чирни!? 

Бегди вичикай фикирна: нагагь вич виликан вахтара яша-миш жезваз, я лугьун хьи, вичин паб 

Назлудиз аялар тежез-вайтIа, вичини некягь цIийи хъийидай жал? Яни жуван гуь-гьуьлдал паб чара 

итимдин месик кутадай жал? Ваъ, ваъ! Гьич ихьтин дуыпуьш вичин кьилел гъидачир. Паб рахкурна, 

цIийи паб къачун хъсан я, авай паб чара итимдин месик кутадайдалай. 



Папарилай дуьньяда бул вуч ава. Им тахьуй, ам хьуй. 

— Вун фу нез къвезмайди тушни? — кIуфук къайивал кваз ракIарилай Назлу рахана. Ам 

буьркьуь тушир — вилериз акваз-вай. Гъуьлуь вичиз чир тахьана кIанзавай кагъазар кIелзава. Вич 

ракIарал атанмазди, Бегди абур газет-журналдин кIаник, я тахьайтIа перемдин къерехдик кутазва. 

Назлу ихьтин амал-рихъ галаз вердиш хьанвай. Ихтияр Бегдинди тир. Къуллугъ-дин крар я — кIанда 

— папаз чирда, кIандач — чирдач. Папаз вичин везифаяр ава. Къуй гьабур иердиз бажармишрай. 

Назлу мад сефер ракIарал пайда хьайила. Бег, гъилер гаму-низ яна, къайи нефес къачуна, 

къарагъна. Щун кIвализ атана, ада атирлу, якIунни кишмишрин кьил алай дуьгуьд аш тIуьна, са 

истикан туьнт чайни хъвана, папахъ галаз рахунни тавуна, мад тавдин кIвализ хтана, кьулухъай 

ракни агална, Салегьан макъаладин эхир кIел хъийиз эгечIна. 

Гила рахун Рагълах вилаятдиз акъатай Семенюкан аскерри-кай физвай макъалада ингье вуч 

тестикь ийизватIа, Къазибега аскерриз пуд юкъуз фу гьавайда гайиди туш. Абуруз хуьре фу-затI гуз, 

хер алайдаз дарманар ийиз, ада къваларив гвай хуьре-риз вичин векилар ракъурна. «Руракъар. 

Агъабегаз. Жуван кьу-шунни галаз хемисдин пакамаз, вини гирведай ракъин вил ма-лум хьанмаз, 

Салар дагъдик квай тама хьухь. Ракъар шегьер-дай яру аскер экъечIда. Ам тамун туьшуьниз 

атанмазди, гуьлле це. Ви эрчIи патахъ варакъар ва чапла патахъ иракъар жеда. Зи эмир агакьуникай 

хабар це». Маса кагъазда кхьенвай: «Муь-ракъар. Жалал-агъа! Кьисас къахчудай вахт я. Аллагьди 

чаз рехъ гузва. Аллагь патал дявеяр виридалайни пак дявеяр я. Иниз са виш кьван яру аскерар атанва. 

Абуру гьукумат чи гъи^ ляй акъудна, йиртихрин гъиле вуганва. Хемисдиз абур хъфиз-ва. Куь хуьряй 

килигайтIа, Мансар дагъдиз ракъин ишиуь ягъай чГавуз аскерри вацIун кьер кьуна еримишда. 

Агъабег аи патав акъатда. Адахъ галаз яру аскерар къирмишдай жуьре акагъура. Герек садни чан 

аламаз хъфин тийин. Им «ЧIулав лекьрен» эмир я. Нагагь ам кьилиз акъуд тавуртIа, ви кьилин дуван 

ийида. Къазибег». 

Султанбегаз жегьил вахтарилай чидай: Семенюкан аскерар садни амачиз чкадин агьалийри терг 

авунай. Садбур гуьлле гуз. Масадбур чIемерукрай ягъай хьелерал, пуд лагьайбурни гапу-ррални 

шуьшкайрал. Тарихдин ктабра къейднавай хьи, халкь-дин инкъилабдиз акси душманар савашда 

гъалиб хьана. Семе-нюк гуьлледиз акъудна, адавай анжах лугьуз хъхьана: 

— Куьне чун терг ийизва, амма куьне гьар садан ивидай жуван ивидал жаваб гуда. 

Салегьан макъаладин лап эхиримжи чарара Арсанбега, Агъа-бега ва Жалал-агъади «ЧIулав 

лекьрез» авур гьахъ-гьисабдин 
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делиларни ачухарнавай. Месела, Арсанбега кхьенвай хьи, вичик кьушунрикай анжах са касдал хер 

хьана, чпи 39 кас аскерар телеф авуна, абурулай пек-партал х'тIунна, кIвагI хъувуна. Хейлин тфенгар, 

патрумар, шуьшкаяр, барут авай кьватиярни хьанва. Жалал-агъади вичин кагъазда кхьенай: «Чи 

башчи, чГулав лекьерин кькл Къазибегаз. Ваз тади кваз хабар гузва хьи, ви эмир чна, вири къуватар 

эцигна, кьилиз акъудна. Душ-манар чна тамун къерехда лап 60 кас кьван телефна. Кьиниз-текьиниз 

килиг тавуна, вирибурун кьилер атГана. Кьилер чна вацГув вугана, агъадал ракъурна. ВацI Кьелен 

шегьердай яна,. гьуьлуьз авахьзава. Ана авай вагьши фялейри чпин юлдашрин патахъай яс чТугурай. 

Зи лекьер ахьтин гьалдиз атанва хьи, абурун хурук са агъзур аскер кутур, абур агъзур душмандин 

кьил атТузни гьазур я. Яшамишрай «ЧIулав лекь!» 

Бегова макъала кIелна куьтягьна. Вич халичадал кьуьнтек яру матак кутуна яргъи хьанваз, са 

кьадар вахтунда ам ийир-тийир жуьреда хьана. Нагагь Салегьан макъала чапдай акъа-тайтГа, Рагълах 

вилаятда еке гьарай-эвер гьатда. Бубадихъ га-лаз вични беябур жеда. Вичин ажугъда хейлин инсанар 

ава. Садбур ада къуллугърилай чукурна. Муыкуьбур вил галай къул-лугърал тайин авунач. Макъала 

чап авуниз вири такьатрал ма-нийвал азуна кТанда. Эвелни-эвел кIанзавайди гьа им я. Ахпа 

Гьамидан, Аваданан хтул Масанан дуван ийида. Салегьаз эвер-на, ам кьуьзекахъ галаз таниш авурди 

абур тир. И кьве мерди-мазарди фурай Къазибеган кагъазар жагъурун патал Салегьаз куьмек авуна. 

Агь душманар! Куьн текьенмаз алатдач эхир. Жаза тагана, кьисас тавуна, зун акъваздач. Амма ахпа, 

ахпа... Исятда макъаладин вилик пад кьуна кГанда. Им... 

МефтТери зарбдиз кТвалахиз са кардиз мад фикир гана. Макъала ракъурайди гьакъикъатдани 

Салегь вич я жал? Вучиз ракъурнава? Са вичин рикI тIа хьун патал тушни? Са йифиз ахварикай 

магьрум авун патал тушни? Белли... Белли? Бес туш жеди? Белки, Салегьа макъала чап авунатТа? 

Къе-пака гьар са хзандиз хквезвай журнал макъала аваз хтайтIа, вуч ийин? 

Гзаф фагьум-фикир авурдалай кьулухъ Бег ихьтин ниятдал атана: нагагь макъала чапнавачиртТа, 

Салегьа ам бажагьат ви-чел 'ракъурдай. 

Йиф гьич вил видел эциг тавуна акъатна. Месик са виш се-фер далудилай чинал, эрчIи паталай 

чапла патал элкъвена ме-син агъарикай чГагъанар туькIуьрна. Пакам ярар ачух жез-те-жез гьаятдяз 

эвичТна. Бегди я чилел ацукьнавай сифте жив, я гьавадин къайивал гьисс авунач. Ам кIвач кяна 

идарадиз фена. Инани кьарай аганач. ДакIардив акъвазна, вилик квай дагъдиз килигна. Салар дагъ 

тир. МуркIадин лацу кьил дамах гваз вили цавун аршдиз хкиснавай. 



Амма и еке Салар дагъдиз Бегдикай хабар авачир. Кьведни агъаяр тир. Ам Салар дагъларин 

арада, вич — вири Рагълах вилаятдин жемятрин. Салар вичелай тафаватлу жезвай анжах са лишан 

авай. Адак чан квачир, адаз инсандин кузвай рикI вуч ятIа чидачир. РикI! РикI! РикI акъатзава хьи! 

Агь, мерди-мазар Салегь! Назлудиз килигна, вун залай алатзавач хьи. Вун-ни кьирай, гьамни! 

Вилаятда рушар гзаф авай. Назлу жедачир, масад жедай. Гьадалай гуьрчегбурни авай, акьуллубурни, 

дев-летлубурни! 

Ибур исятда Бегди хъелни ажугъ кваз ийиэвай ниятар тир. Гьеле кIелзамаз Салегьа Назлудиз 

мезеяр гузвай, Бегдин рикIе гьеле руш-муш авачир. Адаз тТвар-ван авай пешекар хьана кIан-завай. 

Буба, чIехи .буба хьиз, къадимлу фахъ агакьайла, эвлен-миш хьанай. Амма дяведи умудар чIурна. 

Салегьа вич пагьли-пан яз кьуна. Арза кхьена, ам атлуйрин аскердиз гьахьна. Са нацралай хьиз ад,а 

Назлудиз кагъаз ракъурна. Почтада имид гада Челеба кТвалахиз, ада Бегдиз садра лагьана: 

— За Салегьа Назлудиз вуч кхьенватIа кТелна. 

— Вуч кхьенвай? 

— «За ваз гьуьрмет ийизва». Мад ихьтин гафар. 

— Идалай гуьгъуьниз Челеба Султанбегдиз Салегьанни Наз-лудин вири кагъазар къалурна. 

Аскердавай жегьил итимни хуьре амай руш чан алай инсанар тир. Сифте кагъазра абуру гьакIан 

салам-дуьаяр авунай. Ахпа яргъал, мекьи чкайра дяведин цIун кьула авай жегьил итимди рушаз 

тIимил-тIимил вичин рикIикай хабар гана. Адаз нич дяве куьтягь жедалди текьена амукьдани, 

амукьдачни чидачир, иниз килигна Назлуди лугьудай гьар чими гаф адаз еке иуьмек тир. Къад йис 

яшдиз акъатна, битмиш хьанвай жегьил дишегьлиди, Салегьак руьгь кутун патал, адаз бегенмиш 

жедай гафар кхьизвай. 

Салегьанни Назлудин кагъазар кГелиз, Бегдин эркек гьис-«•ор зурбаз юзана. Куьчеда, базарда 

дуьшуьш хьайи вахтунда Пег Назлудиз маса виляй килигиз башламишна. Эхиримжи са кагъазда 

Салегьа адаз кхьенвай: «За ваз т... гузва». Рушан кагъазда жузуна «т...» вуч я? Туьнбуьгь яни?» 

Салегьа жаваб гана «темен я». Кьвед-пуд кагъаз алатайла Назлудини кхьена. «Ваз т... гузва». Бегдиз 

адавай хабар кьаз кIанзавай: «Вуна гуз-най т... вуч тир?» Хабар кьунач, амма Бег рушан пIинияр 

хьтин яру, гьиссдив ацIанвай пIузарриз къанихвилел килигна. Гьа и пIузаррал рушаз Салегьаз темен 

гуз кIанзавай. Гьа икI чанда къуват ва дамах авай Бегди мукьвал-мукьвал Назлудин иIузаррикай 

фикириз башламишна. Фикиррихъ галаз санал п.иссерни юзана. Адаз виликдай течидай ашкъияр 

атана. Са вахтунда малум хьана хьи, юрфал кьван яргъи чIарарин путар да- 
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лудал вегьенвай, лацу чиниз жегьилвилин экв аватнавай Назлу Бегдин рикIе гьатна. 

Имидин рухвайри амал авуна. Абуру я Салегьан кагъазар Назлудив, я Назлудин кагъазар 

Салегьав агакьар хъувунач. Абур са-сад Бегди кIватIна вичив хвена. И кар себеб яз гададинни ру-шан 

алакъаяр атIана. Бег Назлудал эвленмиш хьана. Кагъазар-ни са гьинив ятIани агатна, кIвале амукьна. 

Бубадин кIвалер къахчун хъувур вахтунда и кагъазарни амай шейэрик кваз хта-на. И рекьяйни хва 

бубадал атана. Нагагь «ЧIулав лекьрен» чар-цIар хвеначиртIа, абур Салегьан гъиле гьатдачир ва и 

мер-димазардини абурукай Султанбегдин аксина менфят къачуда-чир. Нагагь Назлу вичи пабвиле 

къачуначиртIа, Салегь икьван туьнтни жедачир. Тарих эхир-кьил авачир квван вакъиайрив ацТанва. 

Квекай кхьидатIа, адаз жагъидай. 

Итимрин арада авайди дишегьли я кьван, дишегьли жаваб-дарни ийин. Къуй Назлуди Салегьаз 

эсер авурай. Им кьилиэ атай са меслят тир. Мадни сад — Гьамид. Герек хьайи вахтунда вакIазни 

буба лугьун лазимзавай. Яшайишди ихьтин таре ган-вай. Исятда маса чара авачир — душман ава гьа, 

гьадакайни менфят къачуна кIанзавай. Иллаки вичин гъилик квайди. Вич-ни Салегьан футфадиз 

куьмек гайиди. А, Гьамид! Гъуьлягъ Гьамид! Бич са затIни тушиз емишлухдин кьиле эцигна. На,— 

ла-гьана вичиз,— неъ, кеф чIугу! Я тIуьнач, я кеф чIугунач! Элкъ-вена жувак ленгер кутазва. Адет я: 

жува чIехи авур бармак жуван вилера гьатда. Ви дуван за ийида, амма исятда, жув кьарада акIизва 

кьван, гьадавай куьмек тIалабин. ТавуртIа, ах-па вичив агакьдай жазадин фура ацукьрай. Жазани 

ахьтивди гуда хьи, гьич эхир замандал рикIелай тефидай хьтинди. Гьамид, вуна заз фур эгъуьнна, я 

вуна и фур кIевир хъийида, я за-вун гьа фура хутада. Кьведакай сад. Пуд лагьай рехъ авач. 

Элкъвена Бег кIвализ хтана.                               ' 

— Назлу! Я Назлу!!! Наз-лу-у! Фена жал? 

Бег агъа ва вини мертебадин вири кIвалера къекъвена. ТIа5 жагъанач. Муаллим яз, ам мектебдиз 

фенвай. Столдал экIяна-вай суфрадал гъуьлуьз ^у-чIем, рганвай якни къацу чичIекар тунвай. 

Мектебдин зеведишдиз телефондай зенг авуна, Бегди вичин паб тадиз кIвализ рахкурун тIалабна. 

Пуд-кьуд юкъуз ам тар-сариз къведач, лагьана. Фад хтун патал машин ракъурна. Назлу хкведалди 

чурудал уьлгуьч элкъуьрна, атир янач, я спелриз. къуллугъ авунач. Гьак! чими яд капал илична, гъил 

ченедал» нерин кIаникай спелрал алтадна. Кьилин рех янавай чIарар ад-гъаз гуьзгуьдин къвалавни 

фенач. Паб гуьзлемишиз кIвалера къекъвена. Амни кьасухдай хьиз геж жезвай. 

Чапла гъил хкажна, къизилдин сятдал вил вегьена, амма 



;жьребри гьи вахт къалурзаватIа, вилериз акунач. Ваъ, лагьана I!егди вичи-вичик, гъалаб къачуна 

виже къведач. Сакит хьана кIанда. Даш айнадин кьакьан гуьзгуьдин вилик акъвазна, кьи-лин чIарар 

адгъунна, сифтедай чапла вилин кьилелай кьечГем акъудна, ахпа гьак! вири чIарар пелелай тегъвехъ 

вегьена. Спе-ларни магьид кIараб рекъиналди адгъунна, кIвенкIвериз, ту-чIарик атир хкIуриз, зварар 

гана. Мад вичикай эл-адетдин эр-кек, чина суй авай итим хъхьана. И арада Назлуни хтана. 

— Хьайи-тахьай авани? Валлагь, вун начагъ... 

— Зун начагъ хьунихъ ви вил галани? — сесина мекь аваз гъуьлуь лагьана.— Ацукь, паб. 

КГвалах ихьтинди я. Сятдилай хьиз машин гьазур жеда. Ваз Кьелен шегьердиз рехъ акъатна-на. Вун 

дуьз чи куьгьне дуст, гилан душман, ви сифте ашна, гила ам ви вуж ятIа, заз чидач, вун Салегьан 

кьилив фида. Ала-тай няниз вуна фикир гана жеди: за са затI кIелзавай. Им а мердимазарди Къазибег 

бубадикай кхьенвай макъала тир. Кае акьван ягьсуз я хьи, зи буба пислемишзавай еке макъала ада 

вичи заз ракъурнава. Къуй, лагьана, зи йикъан кьарай, йифен ахвар квахьрай. Ам, лугьун хьи, вичин 

мураддихъ агакьнава. За йифди вил вилел гьалчнач. Макъала, ам вич хьиз, мурдар затI я. Заз исятда 

чидач, за вуч ийидатIа! Са кар мутГлакь чи-да хьи, иесидин шаламар жакьвадай кицIин уьмуьр 

яхдIур югъ я. Ам, кицI хьиз, рекьида. Я за ам телефда, я ада зунни зи ди-де-буба динж тада. Вун гила 

гъавурда гьатнани? Вилер экъис-на, заз килигмир. Гьазур хьухь. Адахъ галаз вучтин ихтилатар 

ийидатIа, ваз хъсанГ чида. 

Рахадайла Бег кIвачел акъвазнавай, Назлу адан вилик стул-дал ацукьнавай. Гъуьлел алай дерт 

акурла, Назлудин нефес кьу-на. Мад гъуьуь вич Салегьан ашна тир лугьуз тестикьзава. Исятда и 

чIаларай тIеквенар акъудун герек туш. Нагагь мад лагьа-найтIа, «зун садрани Салегьан ашна хьайид 

туш», цIийи кьилелай къал-къил арада гьатдай. Къуй Бегди лугьудай жуьре хьу-рай. Салегьа Бегдин 

кефидик мукьвал-мукьвал хуькуьрзавайдини Назлудиз аквазвай. Белки, вич себеб я. Белки туш. 

Салегьани вичи сифтедай дуствилин кагъазар кхьенай, вичини, ам дяве-дай хкведалди гуьзлемишда 

лагьана, хиве кьунай. Амма вичикай мад сес-ван хъхьаначир. Инсанр я, кьисметар я, гьикьван вич 

рикIиз играми тиртIани, кьиомет Бегдинди хьана. Буй-бухах авайтТани, кIвалерин имаратрал, тГуьн-

хъунал, пек-парталдал агьвал iy тиртТани, лап снфте хса жедалди рикI гъуьлел ацукь-навачир. 

ДатIана рикIе гьа аскIан буйдин, чина ивидин бензе авачир Салегь жедай. Гьикьван айиб-няне 

тиртТани, са шумуд-ра, гъуьл-паб яз чпин гьафа-сафа ийир чIавуз, ада вичин месик квайдини Салегь 

яз кьунай. Ам мукьвал-мукьвал ахварайни 
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аквадай. Амма са хва, кьве хва, пуд хва Бегдилай хьана. Къан- i ни цIуд йисан виликан гатфарин марф 

хьиз, Салегь рикIяй i акъат хъувуна.                                            '• 

Инсанар я — Кьелен шегьерда, ингье ана, Рагълах пата сад садал дуыыуьш хьайила, кьвед-пуд 

гаф раханай. Анжах мек-тебда санал кIелай вахтарикай, сада садаз кхьей кагъазрикай лагьай затIни 

хьаначир. 

Назлу кТеве гьатна. Салегьан кьилив физни кIанзавачир, тефенани жезвачир. Бег — вичин 

гъуьлни, пуд хцин бубани, абу-рун чIехи бубадин невени тир. Гьакъикъатдани, Къазибегакай пис 

рахазвай макъала ктабдиз ва я журналриз чап авуртIа, им вичин хзандиз пис тир. Назлуди са фикир 

мадни авунай. Адан бубани чихиш квай кас тир. Ада савдагарвал ийизвай. Вичиз дидедивай ван 

хьайивал, вичин бубани Бегдин буба сада садаз | гьуьрмет ийизвай ксар тир. Бегди лугьузвай хьи, 

Къазибег бу-бади, Салегьан макъаладихъ инанмиш хьайитГа, «ЧIулав лекь» лугьудай тешкилат 

туькIуьрнавай, чIулав лекьерини халкьдин инкъилабдин аксина кIвалахнай, Асали Гъалибни абуру 

телеф авунай. Вичин бубани яраб и тешкилатдин крарик къаришмиш ятIа? Салегьа, вичивай Назлу 

къакъудна лугьуз, адан буба динж тазвачтIа, вичин хъел аватIа? Аваз хьайила, ада вичин бубадик-ни 

хуькуьрзаватIа? Икьван мурдарвал ийидай шей яни эхир? 

— Килиг, Назлу тапшуругъ кьилиз акъуд тавуна, хквемир. 

Паб акьахай тух чIулав машин, кьулухъай кьвед-пуд гапIал гум яна, алай чкадилай хкадарна 

виликай алатнамазди. Бег кIвализ хтана. Ам вини мертебадиз экъечIнач, бубадин шикил цлакай 

куьрснавай тавдиз фена. Къазибеган шикилдин вилик дуьз акъвазна, адан вилера вилер туна. Бег гагь 

чапла патахъ са кам юзана — бубадин вилер вичин вилерай акъатнач. Ам да-тIана вичиз килигзавай. 

Килиг,— лугьузвай адан чТулав, хци ишигъ авай, акьуллу ва лайихлувал авай вилери,— садан ви-

ликни гардан кIир мийир. Кьил хкаж! Чун ата-бубайрилай бег-лер я. Заманаяр къвез-хъфида, агъаяр 

дегиш жеда, амма чIехи-дини гъвечIиди, кьилни кГвачер амукьда. Лекьерни къветер цаварални жеда, 

чилерални. Лекь хьухь, къвед — ваъ. 

Бубадин вилерай вичин вилер акъуд тийиз, Бегди рикIяй адахъ галаз рахаз, лагьана: «Я буба, я 

чан буба Къазибег! Зун ви неве я, я чан буба. Заз вун хъсан чида. Гила мадни артух чир хьанва. 

Салегь фасикь ятIани, ада макъалада кIватI-навай ви кагъазрайни, рахунрайни, кхьинрайни за вун 

маса еридаваз аннамишзава. ЯкI жуваз жувни цIийи кьилелай чир жезва. Шеве гьатай вахтунда вун, 

Къазибег буба, еке амалдал ва устадвилел кIевяй экъечIна. Бес им заз таре тушни? Зунни исятда 

душманри кIеве тунва. Нагагь вун хьиз экъечIайтIа, зун ваз лайих хва я. ТахьайтIа, за зунни беябур 

ийида, вунни, чи 

I88 



вири тум-терихни! Ваъ, буба, за кьин кьан, за жуван тапанчи кьулухъ акъудич. Гьич са вахтундани! 

Элкъвей туп кьван яру матак кIаник кутуна, бубадин шикилдин къаншарда Бег цлан кIане 

ацукьна. Вич агъада, буба вине хьана. Гьик! ятIани абур сад садаз дикъетдалди килигзавай. Гьа икI 

бубадин суьретдилай вилер алуд тийиз, Бег фикирдик акатна. Вилерикай чанах хьтин Рагълах 

вилаятдин дагълар, абурун винел алай вили цав карагна. Гьарнихъай къвез цава лекьер кIватI хьана. 

Сифтедай гьар кIуьд дагъдай сад цавуз акъатна. Ахпа кьвед, пуд, вад, кIуьд. Мад ва мад сефер 

кIуьдар. Лекьерин сан кьадарсуз гзаф хьана. Къвердавай виниз жез, лекьерин лужар ракъинин вилик 

къугъвана, адан ишигь кьуна, югъ мичIи хьана. Ракъин нурар анжах дагъларин къерехриз язамай. 

Инихъ-анихъ лекьер чкIиз-вай вахтунда ракъин нурар кьериз-цТаруз мукьув гвай багъла-рал, 

вацIарал ва къаварал аватзавай. Эхирни лекьерин лужар мад ва мад цавуз хкаж хьана, абур сагъ-

битав чIулаввилиз элкъ-вена. И арада чIухун ни акъатна. Ракъин къвалав кьадарсуз мукьва хьайи са 

лекь кана, кабаб хьана, адан кIарабрикай хьайи яру цIелхемар давай агъуз аватна. Мад ва мад чIух 

хьайи ле-кьери чпин чан къурбанд авуна. Ахпа садлагьана, лекьер чкIа-иа, абур гьар сад са патахъай 

ракъинал элкъвена. Жида кьван хци кIуф ягъиз, ракъинай кIусар акъудна. Сад, кьвед, вад, кIуьд, мад 

ва мад. Гьар са чГулав лекьре кIуфа ишигъ гузвай зегьемлу тике кьуна, абур цавун бушлухда чкIана. 

Рагъ пайи-паяр хьана. 

Вилерикай карагай шикилрикай айих хьайила, Бегдин рикIи |"ьалаба къачуна. 

4. ГЬУЖУМ 

«Рагълах вилаятдин ишигъ» газет да са юкъуз Гьамидан тГвар кьунвай кьве макъала акъатна. 

Сифте чинал чапнавай ма-иъаладин тIвар суал кваз туькIуьрнавай: «Ядигарханадиз цIай ни яна?» 

Макъаладани тестикьзавай хьи, Варакъар хуьре Асали Гъалибан ядигархана лап секин йифиз цIу 

кьуна кана куьтягь хьана. Гзаф антикьа шейэр авай, иллаки къиметлуди Гъалиб гглеф ийидай шикил 

тир. ИкI ятIани ядигарханадикай амайди '|Iулав xapania я. Малум тирвал, гьеле алатай йисуз трестдин 

кьил Бегов Бегди ядигархана патал цIийи дараматар эцигун смишлухдин директор Гьамидавай 

истемишнай. Амма дирек-'юрдиз са къад агъзур манат къимиш атанач. Адав вичин чIал гна. Гъалибаз 

ядигархана эцигун маса идарайрин везифа я лугьуз тестикьзава. Чаз чиз емишлух харжарик кутун 

тавун па-гпл гьада авай ядигарханадик цIай кутаз тунвайди я. Идаз ихь- 
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тин са вакъиадини шагьидвал ийизва. Хабар хьайи кьван ити-мар, цив ацIурнавай къапар гваз атайла, 

Гьамид кьве гъил кьве жибинда аваз атана. Ада гьич са кIарас кьванни юзурнач. Куз-вани, 

жегьеннемдиз, куьтягь жедал курай лагьана. Кузвай яди-гардал кIватI хьайи инсанрикай садаз цIай 

ягъай касдин къа-ралту акуна. Директорди фикирдиз къачунач. Гила я жаваб гу-дай кас авач, я тIвар-

ван авай, вичин багьа чан чи бахтуниз жъурбанд авур Асали Гъалибан кIвал-югъ, ядигархана амач. 

Им эхиз жедай кар яни бес? 

Кьвед лагьай макъала пуд лагьай чина чапнавай. Ина Вара-къарин емишлухда хейлин багълар 

зулун ятар тагана кьуран-вайди къейдзавай. Жагъунар тахьуниз килигна, мал-къаради-ззд жегьил 

тарарилай чкалар алудзавай. Директордиз я къведай писан емишрин бегьердикай, я фялейрин 

дуланажагъдикай хабар авач. Ам вичин идарадиз къвезва, инай хъфизва. 

Кьве югъ арадай акъатайла газетди сифте чинал «Дустуни дуст тебрик ийизва» тIвар алай 

макъала чап авуна. Ада жемят-рик жуьреба-жуьре гьиссер кутуна. Ихтилат Салегьакайни Бег-дикай 

физвай. Абуру кьведани санал мектебда кIелнай. Сад 

•илимдин рекьяй, муькуьди багъманчивилин рекьяй пешеламиш хьана. Ичерин сувар 

къаршиламишдайла, Салегьа Бегдиз теб-рикдин тел ракъурна. Дустуни дустуниз цIийи ичер мубарак 

авуна. Газетди Салегьан телдай ихьтин гафар чап авуна: «Къа-зибег бубади хьиз, вунани халкьдин 

гьукуматдик лайих пай кутуна. Вахъ мадни еке агалкьунар хьурай». 

Ичерин сувар тухудайла Бегди Салегьан тел кукIвар авурди гзафбуруз акунай. Гила абуру фикир 

ийизвай: им вучтин кIва-лах хьурай? Гагь кукIварзава, гагь газетдиз акъудзава. Течи-дай ксари 

кьведални шадвал авунай. 

Амма кьве югъни алатнач, газетди ихьтин са макъаланичап авуна: «Заз са суал ава». «Заз 

рагьметдиз фейи зи бубадивай ван хьанай хьи, ам Кълинж Салегьахъ галаз са юкъуз аскердиз фена. 

Чеб са чкада хьана, дяведин савашрани са вахтара гьатна. Амма аскеррин арада хьайи рахунриз 

килигайла, Салегьа вичин кIвачел хер авуна. ИкI ам набуд хьана, аскервиляй кат хъувуна. Хьуруьз 

хтун тавуна, ада кьве йис кьван къачагърихъ галаз тамара кечирмишна. Ингье дяве куьтягь 

хьайидалай инихъ гзаф йисар алатнава. Кълинж Салегь дяведин игит я лу-тьуз, гьадаз датIана 

гьуьрмет ийизва. Зани ийизва. Идалай кьу-лухъни ийида. Амма гьамиша рикIик гиман ква. Жемятди 

ха- 

•лис игитдиз гьуьрмет ийизвани, тапандаз? Заз чириз кIанзава. Къуй Кълинж Салегь чидай ксари ва я 

ада вичи газетда лугьу-рай: вич вучтин кас я? КIвачел алай хер ни авурди я?» 

Вичинни Салегьан кьилер газетди гатазвай вахтунда Гьамид хуьре авачир. Адаз яргъал чIехи 

меркездиз рехъ акъатнавай. 
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Ина Селвана духтурханада къатканвай. Аял-куьял тахьун кьве-дазни еке дерт тир. Гила умуд 

атIанвай. Папахъ галаз духтурар ничизни килигнай. 

— Квез аялар тахьунихъ са себебни авач... Гила авач... — ла-I ьана Селвана духтурханадай ахъа 

хъийидай вахтунда хъукъ-най, желеб, вични какур хьанвай дишегьлиди.— Гила хъфейтГа жеда. 

Шуьд вацралай квелай тел гуьзетда. Жеда квез балаяр. 

Амма рекьиз вахкай тапшурнамада Гьамидаз Селванадилай-ни гзаф насигьатар ганвай, 

дарманарни кхьенвай. 

— Аквазван ваз,— лагьана Селванади мугьманханадиз хтай-ца,— ваз тум кутун тавуна бегьерар 

кТанзавай. Вуна эвелни-эвел ?кув сагъар хъия. 

— Зун гьамиша сагъ я, духтурди гьакIа гайи теклифар я. 

— Де ша тIун... Ви вил захъ исятда галани? 

Гьамида гьарус яз хъверна. РакIарив фена, ада дапIардиз куьлег яна. Папан патав хтана 

далудихъай юрф кьуна, вичив чуькьвена. Гьасятда сив сиве гьатна, кьведни къизмиш хьана» 

— ДакIаррин куьрсагар хьайитIани сад садав агуд. Гьикьван 

•жв аватIа-ку. 

Селванади месин къалпагъ алуддай чIавуз Гьамид дакIаррал гьавалат хьана. Ювалевай экв са 

кьадар тIимил хьана. 

— Дегь,— лагьана ада булушкадин вини дуьгмеяр ахъайиз-пхъайиз. Ракъин ишигъ аку. Ам дуьз 

месин винел ала. 

— Хьурай ман. 

— Ракъиниз чун месик къугъваз аквадачни? 

— Акурай ман. Я акун вучиз ийизва? Ам инсан туш хьи, Гакъинал чан алач. 

— Ваз алач — заз ала. Заз ракъинихъай регъуьда. Селванадивай сиве гаф куытягьиз хьанач. 

Гъуьлуь адан пуз-миш хьанвай пIузарар вичин пIузаррал кIевирна. 

Пакад юкъуз гъуьлни паб чIехи меркездай гъвечIи меркездиз, анайни, энгел тахьана, Рагълах 

патаз рекье гьатна. Автобус инсанрив ацIанвай. Мехъеррикай хъфизвайбур я лугьуз, итимар на папар, 

гзафни-гзаф жегьиар, ван хкажна, рахазвай. Ара-ара дишегьлийри «Перизада, гьай, гуьзел яр!» мани 

лугьузвай. Абу-|)ув тафтни кеменчи гвай. Автобус дарискъал яз, жегьилри, кIва- 

•iep чиле эцягъиз, алай чкадал кавхаярни язавай. 

Кьелен шегьердин мукьварив гьаваяр цуру тиртIани, яргъаз пкъатирдавай цав ачух жезвай, зулун 

эхир тиртIани, чими га-|)ир акъатнавай. Гьуьлуьн къерехдивай физвай вахтунда балугъ-дин Ба кьел 

квай цин гьаваяр нерихъ галукьзавай. 

Мензил яргъиди тир. Тахта хьтин дуьзенда анжах инал-анал I ьуьлуькай гарари хкудай яд кIватI 

хьанвай гъвечIи вирери, | уьзгуьди хьиз, нурар гузвай. 

Гъуьлуьхъ галаз са ацукьагандал динж хьанвай Селвана,, 
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кьепIинавай аял хьиз, кьил адан къуьнуьв игисна, сует хьанвай. Адан фикирар инихъ-анихъ 

чкГанвай. Амма мез гьамиша тIаз-вай сарал элкъведай жуьре, адан фикирарни рикIик квай аял-

динди тир. Яраб вичиз са бала мус кьисмет жеда, гила вич сагъ хъхьанвани, тахьайтIа аял тахьунин 

себеб гъуьл яни, лугьуз ам вич вичел машгъул тир. Автобусдин дакIардив ацукьнавай Гьамидан 

кьилизни ара-бир аялдин дерт къвезвайтIани, адаз маса дердерни авай. Вичиз Индиядиз рехъ 

акъатнаваз, Бегова ам атТанвай. Яру Няметни ада вичел илитIнай. Идани вич сай-I тиишзавачир. 

Вичи «як» лагьайла, ада «вак» лугьуз жаваб гуз-д вай. Асали Гъалибан ядигарханадик цIай акатунни 

Гьамида;! дерт хьанвай. КТвалер чеб эцигиз хъжедай, эцигунни адан къас'I тир, амма канвай антикьа 

шейэр мад жагъин хъийидачир. 

Гьамидан рикIе мад са карди цIархарзавай. Вичел Беговг Яру Нямет илитТай вахтунда адаз фир-

тефир чка хьанач. Хъе.I ргана, налугьуди, им хъуьтIуьн цикIиз еке цIал эцигнавай тIач я. Эхирни 

вуна заз къастар ийизва кьван. Бегов, за вазни ийида, 

-дагьана, ада министрдиз кагъаз ракъурна. Къуй и элкъвей лацу чин алай касдиз чир хьурай Бегован 

амалар, ада емишлуха! тарашзавай къайдаяр. Сад лагьайди, жегьил багълари гьеле ру-гуд лагьай 

йисуз бегьер гуз башламишзаватIани, абурун еми-шар планрик кутазвач. КIватIзавай кьван емишар 

къейд тийид хиритIиз, къазанжи Беговани адан имид хва Челеба, гьак! мад-ни пуд касди незва. Кьвед 

лагьайди, гьар йисуз трестда I20— I30 га багълар авачирбур яз гьисабйз, чуьнуьхзава. Абурай 

къвезвай бегьерни муьфтехур тГуьниз акъудзава. Ибур дуьм-дуьз делилар я. Къастунал мягькем, 

Беговавай маса къачуз те- 

•жедай векилар ракъура — лап асантдиз и шандакьар ашкара жеда. 

Кагъаз ракъурайдалай инихъ квве вацралайни гзаф алат-най, амма я жаваб хтаначир, я атай-

хъфей векил хьаначир. Министр Рагълах вилаятдиз мугьман хьайи вахтунда Гьамидан къайт адавай 

жузун тир: азиз министр, за квев арза ракъурнай, зид шикаят тушир, гьич хабар-этер хьанач хьи? 

Амма вуч ятIа-ни, Гьамида ери-бинедин гьакъиндай суракь авуначир. Вич и кардал дуьз тирни, чIуру 

тирни? Арза кхьинални вич гьахъ тир-ни, нагьахъ тирни? Гьелбетда, алатай йисарани вичиз абуру 

нез-вай муьфтехур факай хабар авай, амма вич киснавай. Э-э, Гьа-мид,— лугьуз ам вич вичив 

автобусдаваз къведай рекье раха-на,— вак Бегова хкуьрдалди вун кисна хьи! Гила вуна акъудза-| вай 

пердеяр вучтинбур я? Ваз акваз хьайила, вучиз вун, бубад хва, дал хьанвай? Гила, Бегова ваз тади 

гайи вахтунда вак вуч дIай акатна? Кьиса,с хъийизвани? Им итимдин жуьрэтлувал яни? 

Пабни гъуьл гьа ихьтин фикирри тухванвай арада бирдан 



автобус, парахъ-ларахъ ийиз са куьна акьуна, ракьар рахай, шуыпеяр авахьай ванер акъатна. Ам 

садлагьана шегьре рекьяй пкъатна, къвалав гвай хандакIдиз аватна. Ина ам, кьасабчидин гъиликай 

хкатай жунгав хьиз, чабалмиш хьана. Мад ракьарин рикIи цIугъдай чарахъ-парахъ акъатна, автобус 

вилик чархар цавуз хкаж хьана акъвазна. Гьарайдайди. Щугъдайди. Себ-сив ийидайди. Кьилел 

гъилевай пенжек-менжек вегьена, кьиникьи-кай вич къутармишиз алахънавайди. 

Аллагьдиз шукур, кьейи-текьей кас хьанач. Кьил, гъил, мет тIар хьайиди. Пимил-шимил пеляй, 

гъиляй ивияр акъагайди, кIарабдиз азият гайиди. Виридалайни шофер диз хасарат гана. Вилик квай 

шуьше зиргъим-зиргъим хьанваз, хци пипIер алай кьусар адан чиниз яна, ам кьацIар-кьацIар авуна. 

Ивияр селлер хьиз авахьна. Чин хьиз, гъилерни кукIварна. 

Са сятдилай кьван вахт арадай акъатайла духтурар авай машин атана, шофер геж тавуна абуру 

тухвана. Маса машин-давай духтурри амай инсанар ахтармишна, хер-кьац! хьанвай-даз куьмекна. 

Я Гьамидаз, я Селванадиз хасарат хьанач. Селвана анжах са кьадар вахтунда шехьна! Амма 

духтуррин институт куьтягьна-вайди яз ам яваш-яваш хер-кьац! хьанвай инсанриз куьмекариз 

эгечIна. И къайгъудик. кваз рикIни секин хъхьана. Виликай-кьулухъай атай автобусри са кьадар 

инсанар хутахна. Рекьел вил алаз са тIимилбур амукьна. 

Югъни нисинлай алатнавай, руфунни гевикьнавай, гьарарат-дини туьтвер кьунвай. 

— Вири хъфизва, жувни рекьея акъеч! тIун, — лагьана яваш-яваш чиниз тIебии ранг хтай 

Селванади. 

— Къуй, амайбурни хъфирай. 

— Хъфида ман... 

— Са герен эха, свае. Чун бахтлу инсанар я. Автобус рекьяй акъатнатIани, чаз са хасаратни 

хьанач. 

Рекьел вил алаз хейлин вахт акъатна. Гьуьлуьхъай къвезвай гарук хъилер акатна. Йирферал 

эвядай техил хьиз, ада лепе-ле-пе шимер яна. Далу гар къвезвай патаз гана, Селвана кьуран-вай векь 

квай кIунтIал ацукьна. Шегьре рекьин кьве патахъай-ни машинар къвез-хъфена. Гьамида гъил 

хкажай вахтунда сад-бур акъвазна, шоферри хьайи-тахьайди чирна, амма чеб тухуз майил авунач. 

Масадбур гьич акъвазни авунач. ИкI тиртIани, сад-кьве сятдин вахтунда рекьин юлдашар вири 

инихъ-анихъ хъфена. 

Селвана мад виликан фикиррик квай. Яраб вичиз аял мус жедатIа? Вичихъ галаз санал гъуьлуьз 

фейи рушарихъ садни ваъ, кьвед-пудни кваз аялар хьанва, абуру куьчейра чамарарни язава, вич гьеле 

баладикай магьрум я. Духтурри вичин къенер 
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сагъ-саламат я лугьузва. Низ чида кьван — белки гьакIа гуз-вай рикI-дуркIун я жеди. Белки абуру 

ийизвай рахунар гьахъ-лубурни жен. Гена жувал гьалтай гъуьл инсафлуди хьана. Гьел-бетда, адан 

рикIни динж тут. Гьи итимдиз неве кIандач? Я айибни туш. Гьашаратар затГар хьана, гьабурни чпин 

балаяр аладунинни-кагьадунин рекье ава. Ктабра ма^ни кхьенвай хьи, хейлин жуьрейрин балугъар, 

куьр вегьин патал гьуьлерай ва-цIариз къведа, четинвилер эхиз, лап нишрав ятар авай хуьле-риз 

фида, амма куьр вегьена чеб рекьида. ТЧебиатдин къуватар я гьа! 

Фикиррин яцГаз гьахьнавай Селванадиз шегьре рекьелай ви-чиз эверзавай Гьамид я акунач, я адан 

ван атанач. 

— Я руш, вун ахварик квани? — лап япувай Гьамида жузу-на. Айих хьана килигайтIа, рекьел 

«Дагъви» машин ала, кьвед-пуд итимни ханвай автобусдин къвалав акъвазнава. РикIик шадвал 

акатна. КТвачел акьалтна, Селванади къацу булушка-дин этетдикай цацар хкудна. Кьведни 

нацIарин зинбиларни къахчуна, автобусдиз килигзавай итимарни фагьум тавуна» «Дагъви» машин 

алай чкадал шегьре рекьел хтана. 

Са гъилик шейэрив ацIанвай зинбил кваз, муькуь гъилел Гьамида умуд кваз иесивал авуна. 

Машиндин вилик квай рак ахъайна, папаз теклифна: 

— Вилик ацукь. Итимар кьулухъ жеда. Селванадин гуьгьуьлар ачух хьана. Яру-цIару халича 

вегьен-вай ацукьагандал фаракъат хьанмазди ада гъуьлуьз, вилери хъвериз, мецин кIвенкI къалурна. 

Гъуьл инихъ-анихъ килигна. Касдизни аквазвач. Ада папан кIуфуз темен гана. Кьулухъ патан рак 

ахъайна, амни къенез гьахьна. Паб далудихъай кьуна, мад къаст къугъунар авун тир, амма артух 

шиндикьар ийиз хьанач. Автобусдилай итимар хтана, и арада Селванадик хъуь-руьн акатна, амма 

течидай инсанар мукьув жез акурла, ам хъвер хуьз алахъна. Хьанач. Яру лечек пелез чТугуна, са 

пIипI сивел кьуна, ада са кьадар вахтунда къеняй булахдин фунтал хьиз къвезвай хъвер эхирни 

элекьарна. И арада вичиз такваз машиндин иесиди" вич галай патахъай ракIариз куьлег яна. Ам 

машиндин кьулухъай элкъвена, чархара кIвачер эцяна, ял лазим кьадар авани-авачни чирна. Эхирни 

ам, чапла патахъай виликан рак ахъайна, къенез гьахьна. 

Ай-тьарай! КилигайтIа, Мифтягь! Душманрин душман! Ягъи! Намерд! Селванадин вири 

кТарабра аяз гьатна, чандик зурз .акатна. Гила вучин? Гьиниз фин? Физвай. Тефиз тушир. Селва-на 

чилерай чилериз фена. Чина бензе ранг амукьнач. Бейнида чГулавар къекъвена. 

Вичелайни аслу тушиз са вил Мифтягьал алукьна. Адан тIишел наши хъвер къугъвазвай. Кьулухъ 

ацукьна, рекьин цIийа 
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юлдашрихъ галаз ихтилатдал машгъул Гьамидаз вилик вучтин гьал-агьвал кватIа аквазвачир. Эй, 

бейниван Вун вуч шад-хурам я! Ваз папан рикIикай хабар хьухь тIун! 

Селванадиз ийир-тийир чиз амукьнач. Мукьвал-мукьвал ам наши вилерал нез, Мифтягьа, 

мотордик гьерекат кутуна, машин рекье туна. 

— Шив, зи шив! Де вач! Мад вач! Мад! Мад, зи араба! Мифтягьа и лагълагъар, Селванади 

кьатТайвал, айгьам кваз ийизвай. Машиндиз «шив» лугьун адан адет тир. Идакай Селванадиз 

виликдайни хабар авай. Амма гила кьасухдай хьиз ван хкажна, уьтквемдиз эверзавай: 

— Де, вач. Фад-фад! 

Идални бес тахьана, жендакдин гьар як хъуьрез лагьана: 

— За куьн, юлдащар, итимар-папар, кьве сят жедач, кIва-лив агакьарда! Де фад, зи шив! Зи мирг! 

Зи аслан!.. 

Селвана далухъандинни ракIарин nmile чуькьвена. Нагагь рак ахъа хьана, вич аватна, кьенайтТа, 

хъсан тир. Ихьтин ази-ятдай хьайитIани акъатдай. Вичиз хабар авачиз къуьнуь ри-кIиниз гужни 

гузвай. Кьилиз мад сефер тIал ягъай чIавуз гъил ра'кIарин гъилелни фена. ХъуьчIуьн кIаникай ам 

инихъ-анихъ юзурни авуна. Амма рак ахъа хьанач. 

Рехъ чIагъан хьиз синер-лекъвер яз, зарб кваз физвай машин виниз-агъуз аватна, и патахъ- а 

патахъ чабалмиш хьана. Шофердин ихтиярдай акъатай хьиз, ам цаварай фена. 

— Э-э-ей! Мифтягь! Чахъ балаяр авайди я! Абурукай етимар ийиз тади къачумир! — 

далухъандин къерех кIевиз кьуна, итим-[)и зарафатни хъвер кваз гьараярна. 

— Аа, кичIезвани? Ингье, Селвана вахаз хабарни авач! — Мифтягьа дишегьлидал мад наши 

вилер вегьена. Чин акван •гийидай къайдада кьил генжедал кIевирнавай. Къацу булушка-дин винелай 

мичIи вили пенжек алукIнавай. Этегдикай кIваче-|)ин яцIу якIар экъиснавай. Ибур Мифтягьаз таниш 

якIар тир. 

Селванадикайни, дишегьлиди вичи кьатТайвал, ам кьасухдай раханай. Ам вичел хъуьрезвай. Идал 

шак алачир. 

Гьа икI четин гьалда гьатнавайтIани, рехъ къвез алатзавай. Ингье, Сарвар тепеярни, яргъи 

вирерни, хъипи шимерин ясту дагъларни кьулухъ алатна. Зулун куьруь йикъан ракъин нурар-ни гила 

аскIандай атана. Вилик квай шуьшедай ягъайла, машин-да экв туна, абур кьулухъ галай шуьшедай 

къецел экъечIзавай. ЧIулав къир цанвай рекьин яргъал кьиле аскIан тарарин тамар квай тепеяр малум 

хьана. 

— Мифтягь! — лагьана кьулухъ ацукьнавай пуд итимдини,— Север булахдал акъвазна кIанда. 

Къайи стIалар хъван. Туьтер иьуранва. 

— Акъвазда ман. Гьеле гзаф мензил ама. 

I3*                                                                I95 



— Имни дуьз я. Къала, Селвана, итимриз са-са якIуш хьаии-тIани це,— Гьамида паб 

буюрмишна, амма Селвана юзанач. 

— Я руш, ваз ван хьаначни?—Гьамида кьулухъай папан къуьнуьк гъил хкIурна. 

— А, вуч? Вуна лагьай затI авайни? — Селванади са жизви кьил кьулухъ элкъуьрна. 

— За чаз гьардаз са якIуш це лугьузва.                     ' 

— Исятда.                                             ' Селванади вичин кIвачерин вилик дарискъал чкада 

эцигна- 

вай зинбил ахъайна, ягълу кьан тийидай чарчик квай якIушар 

винел акъудна, чарни кваз кьулухъ вугана. 

— Неъ, юлдашар, чIехи меркездин няметар я. Селвана, Миф-тягьазни це ман. Чун, гьич 

тахьайтТа, кар-кеспидик квач. Миф-тягьа кГвалахзава. 

— Мад амач,— жаваб гана Селванади явашдиз. 

— Ингье яхъ! ЯкIуш адав гице. Фад яхъ, гъиляй аватзава. Мифтягь вилерин тумунай Селванади 

вуч ийидатIа лугьуз килигна. Селвана юзанач, Гьамидаз вичиз Мифтягьав якГуш ву-гун хъсан 

акунач. Ам белки папакай бейкефни хьана. 

Гъил зурзаз Селванади якIуш кьуна, амма Мифтягьа вилик авур гъиле вуганач. Вичинни адан 

арада ацукьагандал вегьена. 

— Чухсагъул, Селвана вах. Зинбилдай чуьхверарни акваз-ва. Сад къимиш къведатIа. 

Ван хьанатТани, Селвана юзанач. Гьамида тикрарна: 

— Мифтягьаз ич-чуьхвер, вуч аватIа, це ман.— Ахпа Миф-тягьахъ яргъи хьана лагьана; — 

Селванадивай машин къачуз жедач. Адан кьил элкъведа. Са геренда акъваздани? 

— Север булахдал тIимил мензил ама. Да вач, зи балкIан! Селванадивай гъил хкажиз хьанач. 

Кьуркьушум цанвай хьиз, ам кьадарсуз задан тир. Къал акъатизни игьтият авай. Гуж^баладал гъил 

зинбилдиз яргъи авуна, аквазвай, цурун абу-гарданар хьтин, чуьхверрикай сад къачуна, амма 

Мифтягьа тIи-шекни вилерик хъвер кваз вилик авур гъиле тунач, якIуш хьиз, ацукьагандал вегьена. 

Мифтягьа чуьхвер къачуна, ам шалвар-дин метТел элкъуьрна, гзаф иштягь авай къайдада еке-еке кIа-

сар ийиз, жакьвана. Сивяй инихъ-анихъ мижедин цIиртIер чкIана. 

— Пагь, пагь! Вуч тIямлу емиш тушни! Ихьтинди я Рагъ- 

лахда, я Лезги вилаятда жеч. 

Мифтягьа мад гьаясузвилел Селванадал вилер вегьена. Са зур сят кьван вахт алатайла. Север 

булахдин туьшдад 

атана. 

— Булахдал элкъведан, фидан, итимар-папар? 

— Булахдал! Дуьз булахдал. Чав са кьатIни гва. Гьадазни хъивен. 



Мензилдин кьилиз акъатнамазди Мифтягьа машин булах галай патахъ элкъуьрна. Къарагъаж 

тарарин куьлгедик атана. Рагъ квахьна. Итимри, цIай квайбуру хьиз, кьве ракни ахъайна, яру-хъипи 

рангари кьунвай тарарин арайрай булах галай патахъ чукурна. КIвачерик кьуру хьанвай пешер 

рахана. Сел-ванадизни рак ахъайна къецел экъечIиз кIанзавай, амма адахъ куьлег галай. Мифтягь 

лагьайтIа, чеб хелвет амаз, юзун тавуна, алай чкадал алкIанвай. Адан наши амалри лугьузвай: 

Селванади завай тТалабрай, за рак ахъайда. ТахьайтIа, гьич ийич. Ки-лигда, ни вуж тухудатIа... 

Кьве гъилелди элкъвена рул кьуна, гьеле чIулавзамай, амма кьери хьанвай чIарар алай кьил 

гъилерал эцигна, итим чин Сел-ванадихъ элкъуьрна, ам вилерал ахтармишиз, акъвазна. Киона-

вайтIани, адан суфатдин макьамри, гагь вилик тухуз, гагь кьулухъ чIугвазвай кIуфу, гьарамзадавилин 

цIелхемар къугъваз-вай вилери наши къастар ачухарзавай. Лал киснавай Селвана, вилерин кIаникай 

адан амалар фагьум ийиз, шуынедай вилик килигиз хьана. Гагь-гагь кьил чапла патахъ галай 

дакГардихъ элкъуьрна. Хъилен, ажугъдин вире авайтIани, ам винелай секин тир. 

Гьа икI, белки, са вад декьикьа кьван вахт фена. 

Эхирни Мифтягь рахана: 

— И чкаяр ви рикIел... 

Къеняй Селванади жаваб гана: «РикI ви акъатрай». 

— Зи рикIелай къвезвач. Вунани, заз чиз, гьа къакай фи-кирзава. 

— РикI ви пад хьурай! Фикирар ви авахьрай, намерд.— Селванадиз хъел атана. — Лал хьухь. И 

чкаяр ваз ахварай аку-нани? Заз хабарни авач. 

— Хабар авачирдаз хъел къведач хьи. Кьилел цIай ала... 

— Ща кана кьий вун! 

— Мадни экъуьгъ. Хъел акатайла, вун лап гуьрчег жеда. Гьа-къикъатдани вун гуьрчег я. 

Аллагьдиз шукур хьуй, са кIус пай заз гана. 

ИкI лугьуз-лугьуз Мифтягьа Селванадал гъил яргъи авуна. Шуьшедай итимар тамуз фейи чкадал 

вил вегьена, кас-мас ма-лум тушиз акурла, бирдан вилик хьана, адан къаст Селванадиз, гьа инал 

къужах авуна, теменар гун тир, амма Селванадин гъиле чуьхвер аладарзавай кант! авай. 

— Килиг! 

— Я руш, вун лап яракьлу я хьи! Пагь-пагь! КичIе хьана. Яз кIанзаван? Ягъ. За чуькьни ийидач! 

Вуна тийидайди заз чида. Вуна гъуьлуьз лутьуда лугьуз кьинерни авунай. Лагьанач хьи! Машаллагь. 

Акьуллу кар авуна. 

— Жува фена халкьариз ахъайични! 
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— За? Ваз ван хьанани? Садазни лугьун къаст туш. Дуста-рин арада им чIуру кар жеда хьи! 

— О-о. Ваз закай дустни кьаз кГанзаван? 

— Вучич авач! 

Тарарин арайрай рекьин юлдашрин къаралтуяр малум хьа-на. Мифтягь, машиндай экъечIна, 

абурун къаршидиз фена. Еке къарагъаждин кIаник итимри гьарда вичив гвай фу-зат! акъуд-на, 

кIвачин кьилел, сада садаз паяр гуз, рекье буш хьанвай ру-фунар ацIур хъувуна. Гьасятда беденрик 

чан ахкатна, дамарра ивиди йигиндиз гьерекатна. 

Цавун тагъдиз сифте гъетер хъичей вахтунда Гьамидни Сел-вана кТвалив агакьна. Ина абур 

Селванадин дидеди гьузетзава. ГъвечIи, кьурай, кьил михьиз лацу дишегьли абур хкведалди вил алаз 

ацукьнавай. КIвалера харар квай шурпадин, кишмиш-рин кьил алай дуьгуьд ашдин ва наршарабрин 

атирар авай. Ру-шаз, хва кьван играми езнедиз, гъил къуьнел эцигна, темен га-на, дидеди хабар-этер 

кьуна, кьведазни чан-рик! авуна. Иесияр хтай кIвалерик чан акатна. Гьасятда вири кТвалера эквер 

куькI-вена, гужлу авур радиодай манияр чкIана. Гьавади юзун къачу-на, къаб-къажахдин, цурун 

кварцяй цазвай цин, шадвал кваз ийизвай рахунрин ванер гьатна. 

— Чан балаяр, куьн кьведни бахтлу хьурай. Заз амайди са умуд я. Яллагь, квез кIуьд бала хьурай. 

Женни ийида. Зазгьар йифиз ахварар аквазвай. Гагь кьилел нуькIер элкъвезвай, гагь, эквер кикIиз, 

кьуд пад ишигълаван жезвай. Садра куьрпе аял кIемеваз бул бегьер алай багъда акуна. 

— Чан диде, яраб валай ширин нямет аватIа. Валлагь, вун акваз кIанз вилер акъатзавай. Чан 

диде, чан... Гила лагь. Чи имияр, халуяр, халуйрин сусар, зи вахарни стхаяр гьик! ава? Абурун сагъ-

саламатвал... 

— Вири, чан бала, сагъни, саламатни... Аллагь-таладиз шу-кур, вири кIвачел ала. Вун, чан бала, 

куьн кьведни суракьзавай. Квез, балаяр, гъуцари гуй лугьуз вайзарарзавай. Де куьн гьик! хьана? 

— Лап хъсан. Духтурри лагьана хьи, чун кьведни сагъ я, жеда ман. 

Селвана, амалдар кац хьиз, дидедин кьуранвай хура гьатна. Адаз гьеле гъвечIи вахтунилай им 

кГандай тегьер тир. Дидедин хура ам секин жедай, рикТелай шел-хвал алатдай, икI фад ах-варални 

фидай. 

Са гьафте кьван вахт акъатна. Йикъар мадни куьруь хьана. Идарайри кIвалахдай, мектебра тарсар 

фидай кьве сят амайтIа-ни, шегьердал мичIер кIватI хьанвай. Анжах куьчейравай электрик фонарри, 

дакIаррай къецел язавай ишигъри гьавадик экв кутунвай. Къалин лацу жив пилте-пилте кIвалин 

къаварал, 
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тарарин кьилерал, цларал, къецел алай иисанрин бармакрал, ша-ларал, къуьнерал ацукьзавай. 

Куьчейрин чилерни пурпу лацу-вилив ацIанвай. 

Живеди кьунвай базардин майдандин пипIел машин акъва-зарна, эквер туьхуьрна, инихъ-анихъ 

вил экъуьрна, Мифтягь дарманхана галай патахъ фена. Къене еке экв авай залдиз, кIва-чин тулIарал 

хкаж хьана, дакIардай килигна. Дарманар маса къачуз атанвай ксар тек-бир авай. Зеведишдин 

кабинетдиз къве-дай рак кьулухъ патахъ галаз, ам гьаятдиз фена. Ина экв-зат! авачир, чилел гзаф жив 

ацукьнавай, мадни къвазвай, бирдан кьве кицI кIвачерикай хкатна. Хъсан хьана хьи, абур пехъибур 

тушир. Мифтягьаз гьамиша абурукай кичIедай. Щувад йисавай жаван яз, ам пехъи кицIи кьунай. 

Гена вахтунда духтурдин гъиле гьатна. Ам тахьанайтIа, кIарабар исятда шегьердин кьи-лихъ галай 

сурара жедай. 

Хунча ракТарин жигъирдай экв аквазваз, Мифтягь, иеси хьиз, умуд кваз рак ахъайна, къенез 

гьахьна. ГъвечГи, дар дегьлиз-дай са рак чапла, муькуь ракни эрчIи патахъ галай, сад садав винел 

эцигна, ишикIрикай цлар авунвай. ЭрчIи рак ахъаяйла, Мифтягьаз лацу халат алаз дарманрал 

машгъул Селвана акуна. Ам вичихъ далу гана кардик квай. Картондин къапарай дарма-нар къачуз, 

абур вилерив мукьва ийиз, чпин чкайрал эцигза-вай. 

Вич кеспидал машгъул тиртIани, Селванади рак ахъайна, къенез инсан гьахьайди кьатIанай, 

анжах вуж ятIа, чидачир! 

— Иниз къведай ихтияр авач. Дарман кIанзавайди алвер къвезвай залдиз алад,— лагьана 

Селванади, гьич кьилни эл-къуьр тавуна. 

— Зазни авачни? — жузуна Мифтягьа зарафат кваз хьиз. 

— Садазни авач. 

— Заз ава,— жаваб гана, Мифтягь къвалав атана. Ада Селванадин далу дал гъил эцигна, муькуь 

гъил ада кIаникай хурал тухузвай. Селванадиз хъел атана. 

— Вибур вуч уюнар я? Экъеч! инай! Дад-аллагьдин хатур аватIани, зи вилерикай квахь. 

— Санизни квахьдач. Заз дарман герек я. 

— ЯтIа, алвердин залдиз вач. Гьанай къачу. 

— Заз кIандай дарман ана авач. 

— Ана авачир дарман инани авач. 

— Вуна дармандин тIвар хьайитIани жузазвач хьи... Вуна садра... 

— Мажбур туш. Алад. Ваз минет хьуй — чи чандилай алат! 

— Ваз ви чандикай хьиз, заз зи чандикай къайгъу ава. Зазни кIани дарман ава. 
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— Лагь. Вуч дарман я? АватТа, гуда, анжах фад хъвач. Вун акур вахтунда зи кьил элкъвезва. 

Столдин пипIел хъалхъац къиб хьтин къацу телефонди ду-румлу зенг авуна. Мифтягьаз сивиган 

къачуз кГанзавай. Сел-ванади вилик пад атIана. 

— Вуж я? Ав, зун я, Гьамид. Ниси за къачунва. Эхь, хъсан ниси я. Сарар чуьхуьдай кулар? 

КIвале амачни? АцIанвай шей-эр я. КIантIа вад... Ваъ... зун мус? Швалах куьтягь... ав. Са сят кьван 

ама. Ваъ, вун атун герек туш. Файтунар авайд вуч я? Имид хци гьамиша заз чка гузвачни!!! Ав, 

зани... 

Телефондин сивиган гьачардал эцигна, Селванади фикирна: 

и мердимазар дарман таганмаз алатдач. Вични кьирай, вичиз кГанзавай дарманни! Вичи дарман 

цавай-чиляй аквада, анжах вилерикай квахьрай! 

— Вуч дарман? Лагь. 

— Гуда хьи? 

— АватIа — гуда. Фад. Заз мажал авач. 

— Ава. 

— Ваз лагьанан: аватIа—гуда? 

— Авайди я. Авачирди за тТалабдачир, 

— Дарманнама гьинва? 

— Ам герек туш. 

— Лагь, лагьа. Вуч дарман я? ТIварни чидачни? Селванади тадарак патал хвенвай надир 

дарманрин шкафдин куьлегни кваз гъиле кьуна. Къуй фад-фад къачуна хъфирай, валлагь, гьич 

къиметни тIалабич. Амни вичи гуда, анжах чан-дилай алатрай. 

Мифтягь кьулу-кьулухъ хьана, вич гьахьай рак жуфтдиз агална, алвер физвай залдиз акъатнавай 

ракТарални вил вегье-на. Касни авач. Садазни чеб аквазвач. Гила лагьайтГа жеда. 

— Заз кIанзавай дарман, Селвана, вун я. Вун. Гъвурда гьат-нани? 

— Вуч-вуч? 3-зз-уун? Агь, мердимазар! Ваз за инай квахь лугьузва! Зав исятда къайдачийриз 

эвериз тамир! 

— Эвера. Мадни хъсан,— жаваб гана Мифтягьа лап секин яз. — Заз вуч ава? Я паб авайди туш. Я 

аял. Садан чинани зун уьзуькъара туш. Вуна низ эверна, завай хабар кьуртIа, за хьайи-хьайивал 

лугьуда. Зазни кIан хьана, лугьуда за, вазни... 

Селванадин гъилер-кIвачер буш хьана. Ам дарманрин ишикI-дал ацукьна. Мецин тар кьуна. 

Лугьур-талгьур чиз амукьнач. 

— Мвалахдай вахт хкатайла, за вун хуьруьз хутахда.— Ада вилер цлакай куьрснавай сятдал 

вегьена. Селванади залдиз физ гьерекат авуна. Мифтягьа рехъ кьуна. 

— Сифтедай заз живаб це. Дарман гудани — гудачни? 

— Ваз гудай са дарманни заз авач. Гъавурда гьатнани? 



— АкI ятIа, хъел къвемир. За исятда Гьамидаз зенг ийида. Север булахдал вунани за авур 

къ^гъунрикай галай-галайвал лугьуда. Ахпа ада ваз серенжем ийида. 

— КичIерар кутазвани? 

— Ваъ, рикIел хуьх лугьузва. 

Мифтягьа гьужум давамарна. Лап кутугай вахт тир. 

Мифтягь бирдан телефондин къвалав фена, гьасятда сивиган-дал гъил вегьена. Ахпа ам 

Селванадиз килигна. Ваъ. Мягькем акъвазнава. Я кичТезвач, я разивал гузвач. Гила жедайди жеда. 

Шанзавайдини гьа им я. Дуьз лагьайтТа, Мифтягьан къаст Бе-гован тереф хуьз кIанз, Гьамидаз 

писвал авун я. Селванадиз — ваъ. Амма вичел Бегова ихьтин жуьреда Гьамидаз къаст авун 

тапшурмишяава. Ам вичи кьилизни акъудда. Гьамида, Сале-гьахъ галаз шерик хьана, Беговаз фур 

эгъуьнзава. Ам фуруз ава-тайтIа, вичизни фу амукьдач. Каф кьилеллаз ятар къвезвай ви-чин вацIарни 

кьурада. Иниз килигна, вуж ви рекьел акъвазна-ч ватIа, ам кьена кIанда. ТахьайтГа, фад-геж ада вун 

суьрмишда. 

Мифтягьа тадиз-тадиз Гьамидан телефондин нумра кГват!-на, гьасятда симерин муькуь кьиляй 

Гьамидан ван атана: 

— Ало, вуж я? 

— Зун я, Гьамид... Заз ви папа... 

Эхиримжи гафар сивяй акъатдалди телефон цла акьуна. Селванади ягъуникди Мифтягьан гъиляй 

сивеганни акъатна, ам столдал алай лампадин къацу къалпагъдихъ галукьна. Амни жиргъим-жиргъим 

хьана, шуьшедин чими кIусар кьуд патаз чкIана. 

— Зи кIвал чIуриз атанвай душман... Душман!!! Ви бубани диде кьведни сурарай сурариз фирай. 

Инсафсуз вагыыи... 

Селванадиз къагьар атана, ам къуьн лацу шкафдин пипIез яна, вилерал стIалар къвез, шехьна. 

Алвердин залдай къуллугъчи дишегьли атана: 

— Селвана вах, ваз... ваз Гьамид стхади тилифундихъ эвер-зава. 

— Зун хъфенва, лагь. Ваъ, къваз. Исятда. Мифтягь кабинетда туна, Селвана залдавай 

телефондихъ фена. 

— Заз исятда сада зенгнавай. Ягъалмиш туштIа, Мифтягьан сес тир. Ав, Мифтягьан. «Ви папа» 

лагьай ван атана, ахпа сес квахьна. 

— Гьам я-я-я. Дарман кТанзава. Авачир... авачир. Ваз ши-каят ийида лагьана, зенг авуна... 

— Я чан свае, ваз гьамиша тадаракар авайди я. Це, аллагь-дин хатур аватIани... 

— Дарманнама гвача-а... 

— ГвачтIа, пака хкваш лагь ман. Мифтягь къвалав гван? 
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Адав сивиган гвце. 

Мифтягьаз лацу халат алай руша телефондихъ эверна. 

— Мад ваз ван хьана, бубад хва, дарманнама къе гвачтIа, пака хьайитIани Селванадив агакьара. 

— Башуьсте, Гьамид стха, вуч гаф ава. Сивиган вичин чкадал эциг хъувуна, Мифтягьа гьа рушни 

алаз Селванадиз лагьана: 

— Ваз Гьамида заз кIандай дарман це лугьузва. 

— Пака хъша,— жаваб гана Селванади. Адан къаст вич гьатнавай ракьарай са жуьреда акъудун 

тир. 

И арада дарманханадиз са кIеретI итимарни дишегьлияр гьахьна. Бармакар, шалар, палтуяр 

живеди кьунвай. Садбуру памбаг суракьна, масадбуруз жуьреба-жуьре дарманар кIан хьана. 

Дарманханадин залда алвер ийизвай кьве рушни абурал машгъул хьана, Селванадин гуьгъуьна 

гьатна, Мифтягь адан кабинетдиз хтана. Вичини кьулухъай ракIариз тIуб яна. 

— Дарманхана сятдин ругудаз агал хъийизвани? Зун инал сятдин придан зураз хкведа. За вун 

хуьруьз хутахда. 

— Са хуьруьзни вуна хутахдач. Ваз ван хьанани? 

— Килиг, пака вун пащман жеда. Я вун зи чIалаз килигда, я Гьамидаз са хабар гуда. Тилифунар 

кьуд пата ава. Юкъузни ваъ, къе. Вун кГвалив ахгакь хъийидалди адаз вири чир жеда. 

ИкI лагьана, Мифтягь кисна. Селванади вуч лугьудатIа чи-риз, са геренда акъвазна. Ваъ, эсер 

авунач. Селвана сятдин кIа-никай цлаз къуьн яна акъвазнава. 

Мифтягь тадиз ракIарихъ уьтмиш хьана. Ада ракТарин кьи-лел вичин гъил вегьизвай — бирдан 

Селванадик чан акатна. Ада вич Мифтягьанни ракIарин арадиз гадарна. Хур хура гьатна, пел пеле 

акьаз са тIимил амай. КичI акатай Селвана буш хьана. 

— Акъваз, акъваз, вун пехъи жемир. Вун ахмакь хьанвани? Вуна къаст авурла, мад за садазни 

лагьанач хьи... 

— Зун ахъая. Вуна ваз кIандайвал ийизван, зани заз кIан-дайвал ийида. 

Мифтягьа, Селванадин къуьнер кьве гъили кьуна, ам къерех ийиз гьерекат авуыа. 

— Вун сакит хъухьухь. Заз вуна зи кIвал чIурна кIандач. 

— Вун зи чIалахъ жедатIа... 

— Ви чIалахъ... ви чIалахъ. Зи чТалахъ вучиз жедач? 

— Вибур гьакIан савдаяр я. Къекъеч!. 

— Ваъ, Мифтягь. Ваъ... 

— Вахт физва... Рази яни, тушни! АтIай жаваб це... 

— АтIай жаваб. Ам гьик! гуда? 

— Лагь хьи — зун хуьруьз хутах... 

— Ма... Маса се... сефер. 

— Къе — лагь. 
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— За лагьана хьи, маса сефер... 
— Ваз зун алцурна алудиз кIанзава... Ахпа лагьай къуьрехъ тум хьанач. Таб туш хьи? 
— Ваъ. 
— АкI ятIа, заз темен це. 
— За? 

— Гьелбетда вуна, таб туширдн чкра. Зун хъфида, вуна мус разивал гудатIа килигиз акъвазда. Де 

це ди. 

Мифтягьа вичинни ракIарин арада амай дишегьлидин юкь кьве гъилелни чуькьвена, ам вичив 

игисна. 

— Де це ди... Зун хъфида. 

Селванадин пIузарар юзана. Ада са вуч ятIани лагьана, ам-ма Мифтягьаз ван хьанач. 

— Вуна вуч лагьана? 

— Жува це... 

Мифтягьан вири якIар хъуьрена. Ам гъалиб кьана! Селванадин зурз квай пIузаррал гьарус яз 

вичин сив гьалчзавай, нефе-сарни какахьзавай, амма дишегьлиди бирдан кьил чапла па-тахъ 

элкъуьрна, итимдин пузмиш хьанвай пIузар къизилдин япагьандин хци къерехди, уьлгуьчди хьиз, 

атIана. Иви Селванадин япузни яна, Мифтягьан сиверални элкъвена. Адан вилер ажугъдив ацIана. 

Селванадиз хал яна, адан дин-иман фена. Мифтягьан хурай акъатна, ам эвелни-эвел иви акъвазардай 

дар-мандихъ къекъвена. 

— Валлагь, заз кIанзавачир. Валлагь... Вуна багъишлами-ша... Ацукь, инал, стулдал ацукь... За 

исятда иви акъвазарда... 

Мифтягь хъел кваз ацукьна. Маса чара авачир. Эвелни-эвел ивидин вилик пад кьуна кIандай. 

Амни акьван бул авахьзавай хьи. Селвана дарман, памбаг гваз эгечТдалди ченедилай ава-хьиз, стIал-

стIал пенжекдин хурал къвезвай. ЧIана вичи кьил вилик авуна. Ивидин стIалар тахтадин чилиз янавай 

хъипи шир-дал аватиз хьана. 

Селванади адав кьил хкажна стулдин далухъандал эцигиз туна. Памбагдал пIузарар ивидикай 

михьна, нерин кIаникай ру-хул элкъуьрна. Винелай йод яна, кьуд къат жуна хирел илисна.- 

— ТупIув яхъ, за ченени пенжек михьи хъийин. Шузардилай жуна алуд тийиз, Мифтягьа 

меслятдин жуьреда лагьана: 

— Памбаг гице. Япагьандикни иви ква. Гардандикни. Ябни гардан михьи ийиз регьят хьун патал 

Селвана агъуз хьана. 

Теспача гьалдикай хийир къачуз, Мифтягьа, вичив вугай жу-надин кIусни аваз, азад гъил адан 

далудихъ вегьена, ам илисна вичин метIерал ацукьарна. Селванадини муьтIуьгъ яз и жуьре- 
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да вичин япагьан, яб, гардан ивидикай михьиз туна. Амма ам фад къахрагъна. 

— Къуллугъчияр хъфенвач.. 

Эхирни темен гудай чкадал пIузардай ивияр экъичай гьа-диса куьтягь хьана. Селванади гьеле 

тахсир гьисс ийизмай. Адан чина эйбежер рангар авай. 

— Чухсагъул, Селвана! Машаллагь! Ваз зун зурбаз алцуриз кIанзавай. Амма вагай зун алцуриз 

жедач. Гила заз яб це. Исят-да дарманхана агал хъийидалди цIуд декьикьа ама. Зи машин 

ыйайдандин пипIел ала. Ам за гьаятдиз хкида. Акьуллу инсан хьиз, вун атана, зи къвалавай машинда 

ацукьда. За вун хуь-руьз хутахда. Рекье... Вуна кьил баштан ийида, килиг. ТакIан межер. Тилифун 

атIангъе, куьчедин муькуь пата алакъадин идарада ава. Вичини югъ-йифди кIвалахзава. За Гьамидаз 

зенг ийида. Ваз акуна хьи... Гьамидаз чна рекье авур къугъунарни чир жеда, ина авурбурни. Адаз 

ахпа жува жаваб це. 

Селванади гаф-зат! лугьудани, лугьудачни чир тавуна, Миф-тягь квахьна. Ахъазмай ракIарай 

къецел акъатнавай саврухдин гьава атана. 

4. ЗВАЛ АКЬАЛТНАВАЙ АЖУГЪАР 

Салегьакайни Гьамидакай макъалаяр чап авур газетар хуь-рериз хтанмазди Рагълах вилаятдик 

къал акатна. Жемятар юзана, абур газетрин суракьда гьатна, макъалаяр инсанри кIел-на. Сиве 

эхиримжи свах амай итимрини, дуьньядикай дадар атIанвай дишегьлийрини, кьуьзекрини жегьилри, 

идарайрин дирекри, муаллимри ва мектебра кIелзавай аялри. Салегь вила-ятда тIвар-ван авай алим 

тир. Гьамидан гуьгъуьна лагьайтIа, «я вичи недайд туш, я масадав нез гудайд туш» лугьуз рахунар 

авай. Гьидаз-гьадаз абурун араярни чидай. Лал Аваданан кьи-лив Гьамида Салегь тухвана лугьуз ва 

адав чинебан сирер авай са вучтин ятIани кагъазар жагъуриз туна лугьуз жемятди аш-кара рахунар 

ийизвай. Гьамиданни Султанбегдин рафтарвиле-ра цурувал гьатнавайди Варакъарин жемятриз малум 

тир. Ин-санар тушни — гьар сада сад гьахъ ийизвай. 

Садбуру лагьана: 

— Гьамид ава гьа, ам кьена кIанзавай мердимазар я. Яру Няметаз кIвалах тагуз ада чан акъудна. 

Даш-баш кТанзавай. Яру Нямета дашбаш гуда жал! 

— Ваъ.я жемятар, гурай-тагурай. Бег, Бегов чидан вуж ятIа, чи вири вилаятдин фан жилав адан 

гъиле аван? Ава. Касди жемят патал чан эцигнава. Гьамидаз адан эмир инкар ийидай вуч ихтияр ава? 

Сада эмир гуда — муькуьда ам кукIвариз га-дарда. 



— Заз хъел авайди масад я. Куьн садра мадкъаладиз килиг. Асали Гъалибан ядигарханадиз цIай 

яна гадарнава. Хабар хьайи вядеда зун фена, жуван вилерал килигна. Им, гьелбетда, беябурчивал я. 

ГьакIан кьуд цал ама. Чпизни чIулав гум яна-ва. Къеневай кьван антикьа шейэр, шикилар, суьретар, 

вири кана куьтягь хьанва. Ни цIай яна? Газетди хабар гузва — Гьамида. Ам вуч кас я? Гьамид 

Риракъай тушни? Адан Варакъа вучтин азар ава? ТахьайтIа варакъар риракъарилай алчах яни? Ина 

емишлухдин кьил кьадай эрдсекар кьит хьанвани? Беговая тахсирни я. Гьар миллетдихъ вичин 

емишлух авани? Гьардан кьилени герек жуванди жен! Саракъар — саракъариз. Варакъар 

— варакъариз! 

— Яз, вун гьахъ я гьа. Килиг, Варакъай садани маса хуь-ре емишлух идара ийизвач. Чиди 

риракъарин гъиле туна. Ри-ракъар чида хьи, чеб къалп миллет я. Руфунал чуькьвена чIул 

'Яугвазвайбур я. Гишила рекьинни ийида, амма са ични неч, нири хирит! ийиз алахъда. 

— Дуьз я. Риракъар машакъат инсанар я. Абурувай, гьатта хъуьтIуьз вуна жив тIалаб авуртIа, 

живни жагъич. 

— Шуьракъарни гьахьтинбур я. 

— Жедачни. Куьн садра, гьикьван абур мукьва-кьили, ми-рес-варис хьанватIа, килиг! Садбуру 

садбурулай ирс къачузва. 

Газетриз Салегьакайни Гьамидакай акъатай макъалаяр кIе-лай маса ксари лагьана: 

— Къундармаяр я. Заз Салегьни чида, Гьамидни. Сиве тIуб туртIа, ида, я ада кIасни ийидач. 

— Гьахъ я. Гьамид папан патавни къаткиз жерди туш. Же-дайтIа, эвленмиш хьана вад-ругуд йис 

я, са аял хьайитIани прадал акъуддай. 

— Я кас, аялдин, папан месэлаяр чибур туш. А газетда пбурукай рахунни авунвач. Михьи 

инсанар я. Яру Нямет, гьикь-нан чиди ятIани, къачагъ я. Ада кIвачин кьилел акъвазай бал-|сIандайни 

пад акъудда. 

— Куьн заз килиг, Яру Нямета фад-геж Гьамидан кIвал чIурда. Заз садра ада Гьамидакай авур 

ихтилатрин ван хьана. Най-бабай! Инсанарни ажугълу жеда кьван! Нямета кьин кьаз лугьузва хьи, 

Гьамида вичивай, пара-тIимилни ваъ, кьуд агъзур манат даш-баш тIалабна. ГайитIа, зеведишвиле 

эцигда, тагай- 

•ria — ваъ. 

— Жеч, я стха. 

— Мад за таб ийич хьи! 

Салегьакайни гьа ихьтин рахунар хьана. 

— Кесиб хзандай, вични кесиб кас я. Вичи вичел ада хер чйич. Зун инанмиш жедач. 

— Гьик! жедач? Газетдиз кагъаз кхьей касди къундарма 
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авунани? Къундарма тиртIа, газетди бажагьат каг-ьаз чаг ийи-дай.                                                      j 

— Заз чиз, цIай авачир чкадай гум акъатдач. Щай aaaJ Жагъурна кIанда. Салегь квез милайим яз 

аквамир. Хпен хам' алай игри вак я. Адаз Бегов, адан вири тум-тарих такIанда. 

— Ваз жедачни? Жегьил вахтунда Бегован паб Салегьан адахли туширнн? Бегов къуватлу хьана. 

Пехил я. 

— Ваъ, я стхаяр, я жемятар! Салегьаз Назлу ахварайни. акурд туш. Назлу девлетлу алверчийрин 

неве тушни? Адав Са-легьавай гатГумиз жедани? Салегьни лап жаван яз, дяве баш-ламишай кьиляй 

аскердиз фена. Бегди Назлу гуьгъуьнай къа-чуна. 

— Заз чиз, абурундини милли гъаразвал я. Муьракъарни риракъар тарихда санал дуьз атайбур 

туш. Гагь яйлахрин, гагь тамарин гьакъиндай савашар хьана. Рушарин патахъайни къал-макъал авай. 

— Я ксар, яйлахрин, тамарин, рушарин гьакъиндай къал-макъал са хуьруьн къенени авачни? 

— Хуьруьн къене са жуьреда, хуьрерин арайра масакТа. Ина абур милли чуьруькриз элкъвезва. 

— Элкъуьр тавурла, элкъведач хьи. Чун, гьич тахьайтIа, дегьзаманадилай са халкь я. Ам кIуьд 

стхайрилай башламиш-нава. ЧГалани, адетрани авайди жизви тафават я. 

— Ам зазни ваз я, амайбуруз туш эхир. Ингье, Салегьа ви-чихъ чIугвазва, Бегова — вичихъ. Яраб 

ни вуж чIугвадатIа? 

— Вуна нин пад кьуртIа... 

— Зун я Риракъай туш, я Муьракъай. Чпи чпин месэла гьялрай. 

— Гьа иниз килигна чи крар чIур жезвачни бес! 

— Чи ара я, Къазибегдини малла Вагьаба инкъилабдин вахтунда риракъар, чпин аксина экъечIна 

лагьана, гзаф телефнай. Салегьав и делилар гвачиз туш. Заз садра кIуьракъиви Мазан акунай. 

Тарихдай тарсар гузвай муаллим. Ракъар шегьерда гзаф муаллимар алаз ада ихтилатна: риракъар са 

вахтунда муь ракъарин пацук акатна. Муьракъари абур лукIариз элкъуьрна. Им са агъзур йисан вилик 

хьайи кIвалах я. Исятдани муьра-къарив чеб агъаяр хьайибур я лугьуз дамахар гва. Абуру чеб михьи 

халкь яз гьисабзава. 

— Амайбур чиркинбур яни? 

^— ЯтIани, туштТани, Муьракъарай гзаф девлетлу инсанар пайда хьайиди виридаз ашкара я. 

Беговрин сихилни гьабурукай тушни бес? 

— Сес хкажна, рахун хьайитIани мийир. Кьуд патахъ жа-сусар гала. Фена, Беговаз хабар гуда. 

Ахпа адан гъиляй гьиниз фида? Ада, валлагь, вун ракъай падни чирдач. 
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Рагълах вилаятдин газетди Гьамидакайни Салегьакай чап цвур макъалайри гьарай-вургьай тур 

хуърера ихьтин ванерни чкIана. ГъвечIи меркездиз фена хтай са касди лагьана кьван, Салегь 

кIвалахдилайни чукурнава, ам дяведин вахтунда душ-мандин патаз фена, вичи вич есирвиле 

гайидини тестикь хьан-ва, метIел херни душмандин пата авуна. Йикъар-йифер акъат-на, мад са ван 

чкIана. Гуя Салегь дустагъна^а. Адан кIваляй чи гьукуматдиз акси хейлин делилар гьатнава. Хариж 

уьлквей-риз фейи вахтара ада гьабурун гьукуматриз чи уьлкведин сирер маса гана. Гьамидани адаз 

куьмек авуна, адан патахъайни си-лис тухузва. 

Хуьре цIийи кьилелай жемятри Салегьални Гьамидал сас элкъуьрна. 

— Дуьнья тушни — гагь экв аватнавай югъ я, гагьни — ми-чIи-чIулав йиф. 

— Инсанарни ахьтин затIар я: гагь дагъларай цавуз акъат-зава, гагь вацIун дегьнедиз аватзава. 

— Яраб гьакъикъи агьвалат я жал? Вирида тестикь ийизва, амма бейниди кьабулзавач. 

— Я кас, кьве кIвач квай инсанди тийидай кIвалах авач. Са затI арадал алачиртIа, ванни 

гьатдачир. Риракъар ава гьа, гьамиша дуьньядик къал кутазвайбур я, Салегьан чIехи буба рикIел 

хкваш... 

— Ада вуч авунай, зи рикIел алач? 

— Тавур вуч ама? Адани гьукуматдиз хаинвал авуначирни? 

— Ам халкьдин гьукумат тушир кьван. Девлетлуйрин. 

— Вуч тафават ава? Чпин хесет я ман.. Гьахьтин тIул ква. 

— Де хьурайди. Салегь Риракъай. Гьамид Кьверакъай. Абу-рун арада вучтин алакъа ава? 

— Кьведазни Бегов такIан я. Мад вуч садвал жеда кьван! 

— Бегов кIир кутаз жедай кIерец яни? Кьведанни сарар кукIварда... 

Салегьакайни Гьамидакай физвай рахунар яцIа авай са юкъуз жемятрин сиве мад са кIашкIум 

гьатна. Ван чкIана хьи, кIуьракъиви Масан ивияр экъичдалди гатанва. Кьенвач. Хирер-кьацIар гзаф 

ала. Нагэгь пакамахъ фад рекьиз экъечIзавай фай-тунчи тахьанайтIа, рекьел тIакьана рекьидай. Йиф 

аяз крайди тир. 

Масанал хирер авунин хабар гьакъикъиди хьана. Файтунчи-ди иви авахьзавай жендек шегьердин 

духтурханадиз хкана. Си-лисчияр кIватI хьана. Абуру рикIивай жузун-качузун авуна, амма Масанай 

чуькьни акъатнач. Сад лагьайди, аязди кана хам алатнавай нерин кIвенкI квачиз, вири чинни кьил 

жуна элкъуьрна кутIуннава. Сив ахъа хьунухь мумкин туш. Кьвед лагьайди, силисчиди адан гъиле 

къелем туна, вилик дафтар эциг- 

207 



натIани, Масана вич вичел хтай вахтунда, гьич са нукьтIа кьван-ди эцигнач.                                                 

' 

Муаллимдикайни хъуьтIуьз кар-кесли кьери жемятриз яргъи нагъил хьана. Амма и дуьшуьшра 

гьакъикъи агьвалат авай.. Хирериз килигайла, абур галурдин кIвалах тир, чебни садни-кьвед ваъ, 

ругуд авай. Масан абурук са рахунни алачиз кечмиш жедай. Касдин бахт ам тир хьи, хъуьтIуьн вахт 

яз, адал вичин халуди гавра хамарикай цванвай кIурт алай. Файтунчини хуь-руьз къ,вез рекье авай. 

Итимдин яшар яхцГур йис тир, бедендик гьерекат квай, иниз килигна хирер фад сагъ хъжезвай, амма 

Масана кIевивал авунай. Гьикьван силисчияр гьавалат хьана-тIани, ада са затIни хиве кьунач. Чидач. 

Акунач. Вичи садаз-ни пис кар авунач. 

Са кIвалахди духтуррин рикТик залан фикир кутунвай. Адег яз, шад-хурам Масан я цлан, я 

ракIарин са чкадиз сятералди, вилери лулIни тавуна, килигдай. Вични гьич юзанни ийидачир. Вуна 

лугьуда хьи, кьурай кIарас я. Адаз кьилин азар хьун мум-кин тир. 

Гьинай-гьанай фикир-фагьум йиз, жемятри жуьреба-жуьре гьадисаяр яратмишна. 

— Белки ички хъвана, кьиляй акъатнавай сад дуьшуыц хьана, гьада къазаяр гъана. 

— Муаллим я, гьамиша хъсан къиметар гудач. Кьвед ар къвезвай адан хъел авай гадади, я адан 

бубади, стхади къасг авуна жеди. 

— ИкIни хьун мумкин я. Гъилик иер рушар гзаф ква. Са-дахъ галаз гьафа-сафа ийиз кIан хьана 

жеди. 

— Ваъ, жемятар, гьинватIани, Масан Гьамидахъни Сале-гьахъ галаз алакъада ава. Ада шегьердай 

алимдиз эверна, адав са вучтин ятIани кагъазар вахкана. Авадан адан чIехи буба ту-; 

ширни бес! 

— ГьакIан рахунар я. Масанал гавран кIурт алайни? Алай. Заз чиз, гьадал темягь фена, дуьшуын 

хьайи са мердимазарди авур къаст я. Ада кIурт хутIунун тIала'бна. Масаназ къимиш ' атанач. Эвездай 

гапурдин тияди гьик! кIвалахдатIа чирна. 

— Вид зарафат я. 

— Мусни туш. Гьакъикъатда ягъунар-кьиникьар гъвечIет багьнаяр аваз жедай шейэр я, инсанри 

абуруз еке себебар жа-гъурда. 

... Дагълара нянин аяз къати жезвай вахтунда Челеба Бег-диз телефондай хабар гана: вич чIехи 

меркездай хтанва. Ви къвалав исятда къведани, сабур ийидани? 

— Гьелбетда, исятда. 

Идарадилай Бегован кIвалел гъвечТи мензил авай, вини кьил са вере кьван. Челебни фад 

къекъведай кас тир. ЯцIу живедин 
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къат кIвачерик квайтIани ва вични гагь-гагь адан гьамбарра гьатиз акъатзавайтIани, фад атана 

агакьна. Гьатта Бегова къейд авуна: 

— Вун давай атанани? 

— Лувар квайди чиляйни фад къведачни, чIехи стха? Челебан чупур чин Беговаз аламат акуна^ 

Вилерални галат-навай гьал алай. Чебни яру хьанвай. Касдиз яргъал меркездай хъуьтIуьн вахтунда 

хкведай рекье тадияр гзаф ганай. Кьелен шегьердай Рагълах шегьердизни хтун хъуьтIуьн вахтунда 

асант кIвалах тушир. 

— Хвашгелди, Челеб. Ацукь. Назлуди исятда чай-май гъида, ичзкини. Ваз мекьи хьанваз аквада. 

— Кьуьд тушни, мекьини жеда ман. 

Стхаяр тир кьве бубадин рухваяр, яру-цIару матакар кIа-ник кутуна, еке чIагай халичадал, 

Къазибеган шикилдин кIаник ацукьна. Челеба гьеле аяз кумай, яр акъатнавай гъили гъил тIушунна, 

кьве гъилни ченедал, хъуькъверал, хкисай пелел эл-къуврна. Бедендал са жизви чимивал хтана. 

КIуфук мили гьал кваз Назлу атана, ада вичин адетдин ди-рибаш гьерекатрал халичадал къерехар 

къацу, къен хъипи суф-ра экIяна. Анжах са келима ада сивяй назик ванцел акъудна: 

— Вун хвашгелди, стха, 

— Сагърай, вах. 

Суфрадал дал-бадал недай-хъвадай затIар атана. ЧIем, бугъ алахьзавай як, яситIа, къаймах, ниси, 

фу, шекер. Амма я Бег-ди, я Челеба фу-зат! нез майилнач. Сифтедай кар авуна кIан-завай, ахпа 

руфунин къайгъу чIугуна. Карни ам тир хьи, Са-легьан мадкъаладин вилик пад кьун лазим тир. Дуьз 

лагьайтIа, Султанбегди, макъала кIелайдалай гуьгъуьниз гзаф къарсат-мяш хьанайтIани, са гьал 

цIай-гум элекьайла, фикирнай: Салегь вичин макъалани галаз кьирай. Ам Назлу тадиз Салегьан кьи-

лив Кьелен шегьердиз ракъурунал пашманни хьанай. Аллагь-диз шукур, Салегь кIвале, шегьерда 

авачир. Ам, Марвара хабар гайивал, чIехи меркездиз, анайни Болгариядиз фенвай. Амма ахвар 

текъвезвай са йифиз Бегдин кьил задан фикирри кьу-на. Ингье, Салегьан макъала чап авунвай ктаб 

ва я журнал Рагълах миллетрин хуьрериз хтанва. Къазибег бубадикай мах-лукьдиз негъил хьанва. 

Жемятди адан тI.вар жакьвазва. Шуму-дан сивиз тIапIар яда? Вичихъни дустарни ава, душманарни. 

Дустар инанмиш тахьайтIани, душманри шадвилер ийизва. Ви-чикни ленгер кутазва. 

Ваъ, ваъ! Саймазвал гьич виже къведач. Иниз килигна, ма-са чара авачир — вири къуватар 

эцигна, Салегьан макъаладин вилик пад кьуна кIандай. 

Акьуллу са касдал меслят гъайила, ада лагьанай: тарихдин 
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рекьяй макъала тушни? Ам я газетда, я журналда, я кIвагIал-да чая ийидай шей я. Тарихдин 

журналарни уьлкведа инсан-дин гъилел алай тупГарилай тIимил я. Вач, чира, вилик пад атIутI. 

Султанбега журнала? чап ийизвай чIехи меркездиз, жаваб-дар кIвалах я лагьана, Челеб 

ракъурна. Ингье ам хтанва. Сиф-те яз Султанбегдиз ада вич фейи-тефей чкайрикай хабар гузва. 

— Ав, ав. Бег стха, макъала «Инкъилабдин тарих» тIвар алай журналдиз ракъурнава. 

— Дуьз лагь, ваз ви вилерал акунан? 

— Вун акьван мукъаят хьанва хьи, захъни инанмиш хъжез-мач.— Челебан ванцик серинвал 

акатна. Касди са гужунал Са-легьан макъала авай чка чирнава, Султанбег шаклу я. 

— Зи чкдал вун алайтТа, вунни шаклу жедай. Хъел къве-мир, Челеб. Вуна макъала кIел-затI 

авунан? 

— Вуна заз къалурай затI я. Журналдин къуллугъчиди зун Салегь яз... 

— Душмандин тIвар хьайитIани кьамир. 

— Кьазвач. 

— Ахпа? 

— Ада лагьана: макъала бегенмиш хьанва. Вуна хъсан кхьенва. Гила чна са алимдал ракъурда. 

Къуй ада къимет гу-рай. Заз жув Сале... адай ,гуз кIан хьана... 

— Эй, вунни затI туш. Гъилиз къвезвай къвед ахъайна.  д 

— АкI туш ман. Къуллугъчиди зун макъаладин неси ту-ширди кьатГана. Са-кьве келима сивяй 

акатнамазди... 

— Гьи алимдал ракъурдатIа чирначни? 

— Гьеле ваъ. Ам чир жедай кIвалах я. Лап важиблуди ам я хьи, макъала гьеле журналди 

чапнавач. Ам алай чка чида. Гила маса серенжемар акуна кIанда. 

— Мад вучин, Челеб? Вун мад сефер меркездиз хъфена кIанда. 

— Вуч гаф ава, чТехи стха? Ам завай. КIантIа, виш сефер къвечни. Ви эмир зи кьин я. 

— Акъваз. Са кар ава. Журналдин къуллугъчиди суракь авуначни: ваз вуч кГанзава? Иллаки 

макъала вид туширди чир хьайила. 

— За лагьана эхир: зун Рагълах вилаятдин милли тарих-дин идарадай я. Ина чи алимрин 

макъалаяр ава. Зал абур гьи гьалда аватГа чирун тапшурмишнава. За са дишегьлидиз икI лагьана. 

Ада зун макъалайрин ери-бине чидай итимдин къвалав ракъурна. Масадбурун макъалаярни авай. Заз 

чиз, шак атай затI авач, стха. 

— Вуна... 

— А, багъишламиша. Са кардикай за мадни хабар кьунай. 
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Макъалаяр мус чап авун мумкин я? Къуллугъчиди лагьана: 

гьеле фад я. Журнал йиса кьуд сефер чап ийизва. Куь идарадин макъалаяр... Гафун кьат! туна, ам са 

ктабда къекъвена... Ахпа лагьана... Ингье сад-зур йисалай хьиз, амайбур къведай йисуз чап ийида. 

Шак къвемир. Амма журнал кьелечIди я. Макъалаяр гзаф ава. 

Султанбег са кьадар сакит хьана. Гъи'лин-кIвачин дамаррай тIарам гьал акъатна. РикТел 

суфрадаллай няметар атана. 

— Де ша, вилик хьухь. 

— Зун гьакТни вилик ква. 

Султанбег кТвачер кТаник кутуна ацукьна. Лаваш фу кьве гъилел кьуна, чин чиниз яна, кьатIна, 

Челебан вилик къацу-хъипи суфрадал вегьена. Курунай кIараб квай ягълу якIун тике къачуна, ам нез 

башламишна. Малдин як тиртIани, Назлуди иердиз рганвай. Як сиве цГразвай. Ада иллаки серкин 

кьилерихъ галаз дад гузвай. ЯкIа виче акIурнавай серкерилай гъейри таза серкерни суфрадал алай. 

Винелай хъуьруынар алудна, Бегди сифте сад, мад сад сивиз вегьена. Хабарни хьанач, налугьуди» 

газар я. 

Челебани серкин са кьил къачуна, сиве туна, куз эгечIайла пIузарар чуькьвена, вилерал стIал 

атана. 

— 0-оф... Вуна, чIехи стха, серг гьик! незва? Кузвачни? 

— Курай ман. Серг квай итимдиз адакай хабар жеч хьи. Вун бубад стхади назикдиз вердишарна. 

Аяларни гьак! верди-шарзава. 

Султанбег, кьил хкажна, бубадин суьретдиз килигна. Челе-ба адан ният кьатIана. 

— Зун дидедал атана, ваз чида. Вун бубадал. Къазибег буба викТегь кас тир. Ви рикIел аламани? 

Чи сифте цIуд яшар хьайила, ада няниз хуьруьн кьилихъ галай сурарал тухванай гьа. Чун, вад тирни, 

ругуд тирни, гадаяр авай. Къазибег бубади чаз чан къвен хъийидай мейитрикай ихтилат авуна. Къе 

хьиз ри-кIел алама. Варз алай йиф тир, амма мекьидай. Гъетер цаварал хъчIенвай. СтIур дагъдин 

гирведай аждагьанар хьиз чIулав ци-фер ахмиш жезвай. Ахпа чун, хпен кIуртар алаз сурарин арай-ра 

чилел къаткана. Ахвар гьинвайд тир? РикIи пахъа-пахъ ийизвай. Заз ам акъатиз 'кичIезвай. Завай са 

декьикьадани ахвариз хьаначир. Ахвар гьинвайди я. Катиз кIанзавай. Амма Къзи-бег буба гуьзчи тир. 

Гьа икI пакама ахъа жедалди сурара амукьнай. 

— Заз къайгъу авай кIвалахар туш. Бубади гатана, садра зун кIваляй катайла, сурарал фена, гьана, 

мейитрин винел кса-на. Ви рикIел алама жеди? 

— Аламукьдачни бес! Зи бубани къурхудикай хаКарсуз кас тир. Зун бубадал атанач. За исятдани 

гьайиф чТугвазва, Бег. 
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Итимар и ихтилатдик квай вахтунда рак гатана, кТвализ Яру-Няметни Мифтягь гьахьна. 

— Бег стха, вуна «ша» лагьанай. 

— РакIарал акъвазмир. Инихъ ша, гадаяр,— эмир гана Сул-танбегди. 

Шалубриз аскIан, туькме, чин гумрагь Няметан патав буй-диз кьакьан, вилера рагъул цин 

ранг авай, хъуькъверик иви квачир Мифтягь мегъуьн тарцин патав гвай къавах хьиз аква-дай. 

Нямет адалай мецелни дилавар тир, нефсни екеди авай, ам-ма Мифтягь амалдар тир. 

— Ша, ацукь. Руфуна фу тахьанмаз кьилиз акьуллу фики-рарни къвеч. На вуч лутьуда, 

Мифтягь? 

Нямет Мифтягьалай вилик акатна. Ам якIар гзаф алай къе-рехдивай суфрадив ацукьна. 

— Я аллагь, берекатар мадни гурай.— Ивидин дамарар ак-вазвай вилер виниз хкажна, вил 

Къазибеган суьретдал вегьена. Кьве гъил кьве метIез яна. Мифтягь гьеле суфрадив мукьва 

хьанвачир — Нямета якIун еке тике, сив а'цIурна, жакьваз баш-ламишна. Бег гъилевай лаваш 

суфрадал хъивегьна, стхадихъ элкъвена: 

— За, Челеб, Няметал тапшурмишай кар авай. Къуй раху-Д рай. Чи ихтилат ахпа хъийин.                              

Я Нямета Бегди вич диндирмишун чIем хьиз кьабулна. 

— За, чIехи стха, вуна лагьай... 

— За ваз лагьай затIни авач, Нямет. Ви рикГелай фен^ жеди... 

— Валлагь, дуьз я, багъишламиша, чIехи стха. Вуна лагьай затI авач. За арзе кхьена. Дуьз чIехи 

меркездиз ракъурна. КIва^ лахдал кьабул тийиз, Гьамида зи чан акъудна. Кьуд вацра зун куьчейра 

гьатна. Кьуд вацра мажибдивай хьана. За арзада кхьена: ви, чIехи стха, вун сагърай, буйругъ аваз-

аваз, Гьамида зун кIвалахдив агуднач. Себйб? Себеб, гьелбетда, вич вичиз ма-лум я. Гьамидаз даш-

баш кIан хьана. За гьинай гуда?.. 

И гафар лугьудайла Яру Нямета Челебал вил вегьена, амма Челеба адан гафар вичин бейнидив 

агуднач. 

— Зун Яру Нямет туш, за Гьамидаз гьич чет кепекни элив-рич. Адаз завай даш-баш кIан хьана 

— за адавай, чIехи стха, вун сагъ хьуй, кьуд вацран мажибни къахчуда. Гьел... Гьелбетда, чIехи 

стха, ви изин хьайитIа... 

Яру Нямет кисна. Лавашдин яргъи шуькТуь зул элкъуьрна, адакай кIватI авуна, ам сивиз 

чуькьвена. 

Сив буш хъхьайла, мад лагьана: 

— За, чIехи стха, вуна ла... За лагьай. Са чIалалди, ядигар-ханадиз цIай ягъунин тарихни чирна. 

Гьамни Гьамидан къелет я. Вири жемятди тестикь ийизва. 

2I2 



Бег кIвачел къарагъна, са геренда тIал гьатай мет, гъил •щигна, инихъ-анихъ юзурна, Ягълудин 

цIара,I атанвай пIузар-рилай лацу ипекдин яйлух элкъуьрна. 

— Куьн ацукь, фу-зат! неъ. Челеб, ички цуз тIун. Мифтягь вил гуз килисгзава.— Ахпа Няметахъ 

элкъвена, адаз Бегди лагьана: 

— Ша, яру кас, ина са сандух ава, заланди я, маса чкадал хкана кIанда. 

Челебни, Мифтягьни кIвачел акьалтна. 

— Чнани куьмекични... 

— Вирида ийидай кТвалах авач. Куьне... — Бегди гъил суфрадал туыпарна. 

Нямет гуьгъуьн.аваз дередин къацу перемни мичIи вили шалвар алаз Бег, хунча ракIар ахъайна, 

къвалав гвай кТвализ фена. Им Няметаз чидай кIвал тир. Кьуд цла ктабар патал кье-фесар тунвай, 

абурни яцIу-шувкIуь, гьяркьуь-дар ктабрив ацIан-вай, чIагай къир куьрснавай дакIардин вилик 

цIалцIам стол квай, адан са падни ктабри кьунвай. Инани столдин кьилихъ Къазибегдин, адан папан, 

яни Бегдин дидедин ва пуд хци са-нал янавай шикилар галай. 

Бегди Няметаз маса кТвализ акъудна кIанзавай я сандух къалурнач, ам авайди тушир, я адаз, 

ацукьдай чкаяр аваз, ацукьун теклифнач. КТвалин юкьвал кIвачин кьилел, вуч хабар ятIа течизвай 

Няметан пенжекдин хев кьуна, виняй агъуз ки-лигиз Бегди лагьана: 

— Сад лагьайди, арза чIехи меркездилай гъейри силисхана-дизни ракъура. Суд авун тIалаба. 

Даш-баш Гьамида тТалабна лугьун тIимил я. Къачуна лагьана кхьихь. Еке пул. Жувни кIе-виз акъваз. 

— Башуьсте, чIехи стха. 

— Кьвед лагьайди, Гьамид миллетчи яз къалура. 

— Башуьсте, чIехи стха! 

— Мадни сад. Жемятар адан чиниз акъуд. Гьамид — муь-ракъиви, куьн — варакъар. Килиг 

садра: муьракъарин емиш-лухда жемятдин къазанжияр куь къазанжийрилай хейлин еке я. Чилер, 

багълар къачуртТа, куьбур лап са дережадин артух я. Куьн бувркьуь яни? Варакъарин жемятдиз 

вилер авачни? Авач-тIа, вун хьтин эркекар авачни? Суракьа, чира, жемят хкаж. Мадни килиг, 

гараждин кьил Гьамидаз нив вугуз кIанзавай? Вичин хуьряй садав. Зун тахьанайтIа, за вун илнт! 

тавунайтIа, Гьамида гьадаз чка ийидай. Акунани — Гьамидаз вичин миллетдин гьиссни ава, 

къайгъуни. Вун, куьн, варакъар, семеяр хьиз ацукь-мир. 

— Ви буйругъ, чIехи стха... 

— За са буйругъни гуэвач, яру кас. Са буйругъни... За анжах 
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ви, куь вилер ахъайзава. Гъалибан ядигарханадиз янавай цIай-ни Гьамидал илитI. Газетдани 

кхьенвани? Жемятдини лугьуз-вани? 

— ЧIехи стха, вуч авуна кIандатIа, лагь. За чанни эцигда. Гьамид зи ивидин душман я. Ада ат-

Гай кьван зи ахварар! Ибур за яшинда рикIелай алудич! Валлагь,алудич, биллагь! 

— Им башкъа ихтилат я. 

Бегни Нямет мугьманар авай тавдиз хтана. Кьведан вилер-ни сифтени-сифте цлакай куьрснавай 

Къазибегдин суьретдал туьш хьана. Ам абуруз рази яз килигна. 

Яру Няметан къаст бул-буллух няметар алай суфрадихъ ацухъ хъувун тир. Гьатта адан 

къерехдивни атана, агъуз жез-вай, и арада Бегди ченедилай гъил элкъуьри.з лагьана: 

— Няметаз хъфиз кIанзава. 

Агъуз жезвай Нямет винел чIугуна. Матакрал ацукьнавай Челебакни Мифгягьак, Бегдик 

вичикни хъуьруьн акатна. 

— Валлагь, вил галамаз хъфизва,— Нямета уфт ала-дарна.— Амма бей-чара кГвалахар ава. Де, 

куьн сагърай. 

Нямета вичин кьулухъай ракни агалайла, кьве хъвехъни. цIегьери кьацIар-кьацIар авунвай 

Челеба къейдна: 

— Нямет тух тахьанмаз хъфена, йифди ахварич! 

— Ийида,— лагьана Мифтягьа, вични хъфиз кГвачин жез» И арада Яру Нямета ракIарилай мад 

вичин кьил къалурна. 

— ЧIехи стха,— лагьана, ада Бегдиз къецел экъечIун патал вилералди ишара авуна. Дегьлиздай 

абур кьведни агъа мерте-бадиз физвай гурарин кьилел атана. Инални акъвазнач. Яргъи шуькГуь 

рекьеган вегьенвай гурарай агъуз эвичIна. Бегди куь-кIуьрагдал тIуб гьалчнач. 

Масадаз ван хьун герек тушир сир хьиз, яваш вавцел, гьатта сивел капаш эцигна Нямета Бегдиз 

хабар гана: 

— Заз са кар чир хьанва. Мифтягьакай. Лугьудани? 

— Ялдай итим бубадиз килигдач. 

— Са вацран хьиз вилик хьайи кГвалах я. Няниз, лап мичIи хьайи вахтунда зун кьилин дарман 

кIанз дарманханадиз фен-вай. Еке саврух авай вахт тир. Заз ана Мифтягь акуна. Вични теспача 

гьалда. Дарманар маса гузвай чкада. Гьамидан паб вуч я, Селвана, гьамни авай. Абур кьведни са нихъ 

галаз ятIани тилифундай рахана... 

— Ахпа,— Бегди тади кутуна. 

— Ахпа абур кьведни кьулухъ галай кIвализ хъфена. Ракни агална. А, рикТелай фена. 

Тилифундихъ атай вахтунда за Мифтягьаз салам гана, амма ада зун саймишни авунач. Заз адан вилер 

са жуьре акуна. Гатфарихъ кацин вилер жеда гьа, гьахь-тин цIарцI алай. 

— Ахпа... 



— Абур къенез хъфена, зун, дарман къачуна, къецел экъеч!-на. Саврух екезмай. Майдандал 

тунвай машиндиз худ гана, эк-вер куькIуьрна, хуьруьз хъфиз кIанзавай. Хьанач. Къалин жив цава 

къугъвазвай. Вилик пад лацу пал тир. Чархалай аватун... Зунни паб-аялар авайди... Акъвазна. Къуй, 

лагьана за, саврух буш хьурай. Зи умуд кьилиз акъатна. Зур сятдилай хьиз саврух дередай виниз 

квахьна. Чилел пурпу жив ацукьнавай, ацIай варзни цавун аршда авай, юкъуз хьиз экуь тир. Яргъалай 

заз Мифтягь акуна. Ам алакъадин идарадай майдандин пипIел атана. Вични мукьвал-мукьвал 

дарманханадихъ эл.къвез килигза-вай. Ам машинда ацукьна. Ракни къеняй агална. Машиндин эквер 

куькIвена. Туьхвена. Мад гьа икI са шумуд сефер. За гье-ле шак авур кар авачир. 

Гурарин кьилел экв малум хьана. Челеба, инихъ-анихъ вил экъуьрна, агъа мертебадай Няметан 

ван атанваз, эверна: 

— Бег стха. Бег стха. Ваз тилифундихъай эверзава. ЧIехи меркездай я. Вуч жаваб гуда? 

— Къвезва, Челеб. Ахпа, Нямет, жуван ихтилат хъия. На-гагь таб-гьилле туштIа... 

Яру Нямет хъфена, Бег, дагъдин мирг хьиз, яшар хьанвай-тIани, кьезилдиз гурарай виниз зверна, 

тавдиз хтана, ам инай къвалав гвай вичин кабинетдиз къвезвай рекье, ,ада матакдал ацукьнавай 

Мифтягьал пичIи вил вегьена. «А, гьарамзада, заз чуысьни ийизвач гьа!» 

Зенгнавайди министр тир. Ада шад хабар гана. Бичи гьу-куматдиз Бег «Зегьметдин Игит»тIвар 

гун патал теклифнава. Телефондай лугьудач, теклиф хушдиз кьабулнава. Бегдилай гьукуматда гзаф 

рази я. Гьам багълари гузвай бегьерриз, гьамни Бегди яратмишнавай цIийи ичериз килигин. Исятда 

вуч авуна кIанда? Сад лагьайди, и мукьвара чIехи меркездин газетрай мухбирар къведа. Кинодин 

оператор са ва.цралай хьиз пайда жеда., Абуруз трестдин агалкьунар къалура. Иллаки жуван цIийи 

ичер. Кьвед лагьайди, жуван уьмуьрдин рекьикай, кIе-лунрикай, кIвалахрикай тамам малуматар 

гьазур ая. Пуд лагьайди, сечме авунвай къазибегер, пайгъамбарбегер, султанбе-гер гьар жуьредикай 

са ишик! ичер са кас галаз ракъура. Гьу-куматдин са дирекдин хциз свае гъизва. Къуй вичин вилерал 

акурай, дадмишрай. Агъзур сефер гуьзелдикай ван жедайдалай садра ам акун хъсан я. Кьуд лагьайди, 

виликан месэла мад хкаж жезва. Министрдин са вичин ваъ, гьукуматдин дирекрин къаотни Бег чIехи 

меркездиз хкун я. Хъша, гьуьясетар авун герек туш. Вири уьлкведин багъларин кьилин агрономвал 

еке къуллугъ я. Са вахтунда белки мадни хкаж жеда. Ва, эхирни, мухбирар, кинодин къуллугъчияр 

атана хъфей вахтунда жув-ни ша. Мад хариж уьлкведиз фидай рехъ акъатзава. Кьведни 
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санал фин. Соломеядизни 

ракъурзава. 

Гуьгьуьлар ачух яз Бег мугьманар авай тавдиз хтана. Адан гьар са якIук шад-хурамвал акатна. 

Гагь эрчIи, гагь чапла гъил спелрал элкъвена. Вилер айнадин кьулухъай вичиз килигзавай, 

бубадин вилерал туьш хьана. 

Министрди гайи хабарри Салегьани Гьамида вичин аксина тухузвай гьерекатар кьулухъ 

акъудна. Чпиз фитнеяр ийиз-ацукьрай! Ни гзаф кьел неда, гьада гзаф ядни хъвада. Вири гьерекатар, 

ажугъар пехилвиляй я. Ме-ктеб са йисуз куьтягьнатIа-ни, Бег зарбдиз уьмуьрдин дагъдин 

кукIушрив агакьна, Салегь. кьирай, кьиф хьиз, иски чарарик къекъвез, абурукай вичин фу 

жагъурзава. Авай пеше вуч тир: флан кас инкъилабдин вах-тунда са дагъдай маса дагъдиз фенай, 

флан кас тама чуьнуьх хьанай, флан касди дяведикай кьил баштан авунай. Тфу! 

Къзибег бубадикай Салегьа къалп макъала кхьена — гила чун килигда, адавай макъала чап ийиз 

жедани! Зун Къазибег-дин неве туш жал. Макъала — макъала я, гьич са цIарни чаи ийиз жеч. Жеч 

ваъ, ийиз тадач. Ахпа чакай вуж къуватлу ятIа чир хуьрай. И дуьнья, Салегь, туьретмиш хьайидалай 

инихъ, вуж: 

гужлу ятIа, гьаданди я. Вуна, бубад хва, гьахъ-махъ лугьузва-ни? Гьар инсандиз вичин гьахъ ава. 

Ингье къуьрни жанавур. Жанавурдиз гишин я, адаз аллагьди яни, тТебиатди яни, маса ем ганвач. 

Анжах вичелай къуватсузбурун як. Жанавур квел: 

тахсирлу я. Я аслан, я пеленг адавай кьаз жедач. Абур вичелай къуватлу я. Къуьр вуч патал 

туьретмиш хьанва? Жанавурди тIуьн патал. Сад авачиз масад яшамиш жедач. Гила гьахъ нив гва? 

Къуьр тIуьна яшамиш жезвай, къуыр тТуьрла къуватар къвезвай жанавурдив гвани, тахьайтIа, вич 

паран-ларан ийиз- J вай вахтунда тIа жезвай къуьрев гвани? Гьелбетда, кьведавни? | Агь, бубад хва 

Салегь, вахъ къуьрехъ кьванни акьул авачни?' | Ваз чидачни—эхир кьиляй къуват гъалиб жедайди!? 

ЧидайтТа, | вун зи бубадинни, зинни геле къекъведачир. Мад вучин. Bas | акьул авач кьван, ам за ваз 

гуда. За вун лазим чкадал ацу- | кьарда.- 

Бегди Мифтягьаз, сивик хъвер кваз, лагьана: 

— Давамар ая, Мифтягь. Ам гъавурда гьатнач. 

— Вуч, чIехи стха? 

— Гьа зазни ваз чидайди... 

Челеба кьил хкажна, ам Бегдизни Мифтягьаз килигна, вуч хабар ятIа, чириз кIан хьана, ада 

гьатта су ал вугун патал сивни ахъайна, пIипI хкатнавай сасни къалурна, амма Бегди кIвенкI атIана. 

— Ам, Челеб, зинни Мифтягьан сир я. 
Ш t? 

къвез кIанзава. Ада ваз саламар 



— Нагагь кьведаз чидатГа, пуд лагьайдазни чир жеда,— хъвер ийиз Челеба жаваб гана.— За тади 

ийизвач. 

— Вунни гьахъ я. И дуьньяда вири гьахъунихъ къекъвезва. Садазни жагъизвач. Мифтягьа 

разивилелди кьил агъузна, амма ам гъавурда гьатнач. Вуч давам авун лазим я, вучтин сир я? Адан 

рикIел эвелни-эвел Гьамидакайни Салегьакай газетдиз ра-къурай макъалаяр хтана. Макъала газетдиз 

чап авунихъ умуд-навачир. Амма ракъурай са гьафтедилай, ам еке гьарфарал кIватIна, лап виле 

акьадай чкадал басма авунвай. Салегьакай кхьей макъалани гьа икI хьанай. Дяведин вахтунда 

Салегьал хер хьанайни, хьаначирни, ада вичи вич янайни, душмандихер авунайни — низ чидай сирер 

я? Салегь кьецIи ийиз дяведай хтун авуна. Гьамни, дуьз лагьайтIа, гьакъикъатдани ам кье'цIи тир-ди 

нивай тестикь ийиз жеда? Белки вич инсанрин вилериз тIуб гун патал гьак! къекъвезва... 

— Мифтягь, гила хьаиитГани лутьун: види гъуьрчехъанвал хьанач. Къапа-къап гьалтай севни 

кьенач. Килиг, силисчи адан геле гьатнава. 

— ЧТехи стха, ам ракьара гьатдач. Вични... Мифтягьа гъил хкажна, гъуьрчехъан яргъал чкайриз 

хъфей-вилин ишара авуна. 

— Муькуь кIвалах, чIехи стха, зурбазнава. Масан ягъай чка-дай ам дуьз Риракъарихъ уьтмиш 

хьана. КIвачерикни ивидин гелер кваз. Ана гъулгъула гьатнава. КIуьракъарни риракъар сад садал 

элкъвенва. 

— Ваъ, я кас. 

— Валлагь-биллагь, чIехи стха! Заз хабар хьана: Масанан тарсариз са пай аялар хквезвач. Иллаки 

Риракъара мирес-варис авайбур. Са хзанда гъуьлуьз гузвай рушни элкъуьрнава. Гьида гьадаз, гьада 

гьидаз ажугъар квай кагъазарни ракъурнава. 

— Де килиг, ам ви пеше я. Пул лазим ятIа, лагь... 

Ихтилат ийизваз, Бегди столдин пипIел алай кагъазар къай-дадиз хкана. Абур сад садан винел 

кIватI хъувуна. Эхиримжиди Салегьан макъала авай конверт хьана. 

Ацукьнавай чкадилай Мифтягьаз ам акуна. Адан мецел ата-наъ «Бег стха, Салегьан макъала вал 

ракъурайди зун я». Амма и фикир адан кьиле амай. Бег кьулухъ ,элкъведай вахтундакон-вертдихъ 

гъил галукьна, ам халичадал, Мифтягьан вилик ават-на. Мифтягь тепилмиш хьана. Бегди адан вилик 

пад атIана. Ада неинки конвертдин иесивал хъувуна, гьакIни тадиз адан кхьинар авунвай пад кIаник 

элкъуьрна. Мифтягьа кьатIана: 

Бегдиз адан винел вуч кхьенватIа виучз акуна кIанзавач. Бей-нивандиз чидачир хьи, макъала 

ракъурайди Мифтягь я, кон^ вертдал авунвай кхьинарни Мифтягьанбур я. 

Вичин гъиляй Бегова конверт яна акъудай жуьре акурла, 
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Мифтягьак къурху акатна. Ада фикирна: яраб Бегдиз Салегьац макъала гьакъикъатда за 

ракъурайди чир хьайитГа, ада вуч ийида? Къазибег бубади инкъилабдин аксина чГугур женг аш-
I 

кара хьун Беговавай эхиз жеда жал? Ада, валлагь, ахьтин ка<* фейи падни чир тежедай жуьре 

дуьньядилай квадарда. 

Мифтягьан кьилиз акси хиялни атана. Белки жува и макъала Салегьавай къачуна, Беговал 

рахкурайди я лагьана хиве кьуртГа, Бег вичелай мадни гзаф рази жеда? Вични гьакIан разивал 

жеяачир. Вичиз еке гилир къведай разивал! 

Лугьудани — лугьудачни? Ша, лугьун, хиве кьан! Ой, аллагь, 
I 

хупI четян кIвалах тушни? 

Ажугъ атайтIа вучда? Ахпа гьиниз фида, нивай чара акваэ жеда? Ваъ, ваъ. Вични инал, Челеб алай 

чкадал, сир ашкара авун лап еке къаммазвал жеда, Валлагь,, гьа инал кьве стхадини бамишарна, 

жендекни са харал чувал-диз чуькьвена, хуьруьн къерехдиз тухвана, дагьардиз гадарда. 

Мифтягьан дин-иман фена. Жендекдик къайи зурз акатна. Жув жувал ихтибар тежезвай 

дуьньяда масадал жув ихтибар жедан? Ваъ, Мидтягь, ахьтин ахмакьвилив эгечIмир. Мукъаят хьухь, 

гада. Гьич кьил квадармир! 

Са къурху мадни авай. Конвертдал авунвай кхьинар вичин-i6yp тирди Беговаз ашкара хьайитIа 

вучда? Емишлухда бухгалтер яз, вичи трестдиз жуван гъилел кхьей гзаф кагъазар ракъур-най эхир! 

Жуван хатIни кьетIенди я. Гьарфар тик кьакьан, кIва-чер яргъи. Лап чГагай нехишар хьтин. Гьеле 

мектебда кТелдай вахтунда муаллимри адан хатГарин тариф ийидай. Вичив цлан газетдин 

макъалаяр кхьиз тадай. Дуьз лагьайтТа, а вахтарилай инихъ хатI са кьадар дегиш хьанва, амма икI 

ятIани, ам гуьр-чег кIалубра ама. 

Айгьана Бегова конвертдал авунвай кхьинрин хатIуниз фи-кир гана, ам Салегьанди туширди 

чир хьана, ахпа адан иесидихъ къекъвез, ам вич тирди чир хьайитIа, ахпа яраб вуч арадал 

къведатIа? Бегова ам гьик! кьабулдатIа? Лугьун хьи, адаз хъел атанач. Ам гуя шад хьана. 

Мифтягьа вичиз авур вафалувал къа-лурна. Бес эверна хабар кьадачирни: 

— Мифтягь, им вуч кар я? Ваз и макъала гьинай атайди я? Ам вуна зи гъиле вугун тавуна, 

алакъайрин идарадай вучиа ракъурнава? Я мердимазардин хва, ам чара касдин гъиле гьат-дачирни? 

Алакъайрин идарадин къуллугъчийрин кьула гьарам-задаяр тIимил авани? Садан рикIел атана, 

конверт пад авуна, макъала кIелна, зал рахкурни тавуна, вичиз тунайтIа, вучдай?' Гьа 

мердимазарди жемятдин арада Къазибег бубадикай нагъи-лар чIукIурдачирни? Имни хьурай гьа, 

вуна закай жув вучи» чуьнуьхзавайди я? Зал ихтибар ийизвачни? Зал, Беговал? Сул-t танбегдал? 

Къазибегдин хцел ва неведал? Огьо — яда, вун лап еке затI я хьи! 
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Ихьтин фикирар ийиз, Мифтягьа вичин кьилик тIал кутуна. Салегьа вичив макъала кIелиз тунани 

— кIела ман. КIелна вах-це. Лагь: чухсагъул, вуна, Салегь стха, зи вилер ахъайна. Я лагь ман: заз 

чидайди чуьртинин кIарабар инихъ-анихъ ви-гьин я. Тарих-марих зи пеше туш. 

Мад вучин, хьайиди хьана. Идалай кьулухъ акьуллу жеда. 

Амма рикI маса жуьредани рахазвай. РикIи лугьузвай: Мифтягь, Салегьан макъала вуна 

рахкурайди тирди Беговаз ашкара я. Тадиз са кIусни гиман квачиз жув малум ая. Исятда лагь. Гьич 

кIусни энгел мийир. Беговаз вакай хъел къведа лугьузва-ни вуна? Ваъ, я стха,ваз Бегов чидачни? 

Бегов тахьуй, вун хьуй. Ви кьилел садаз хасаратвал гъиз кIанзава лагьана, ваз фад амаз хабар гайила, 

вун а касдилай рази жедан, нарази? Заз чиз — рази. Разивал анихъ амукьрай. Вуна адаз еке 

гьуьрметар ийида. Вуна ам стхадай кьада. 

Бес Беговани гьа икI ийидачни? Адан къеневайдини ин сан-дин рикI тушни? Вични икьван вичин 

бубадал рикI алай, адал дамах йизвай касдин? 

Мадни са кар авай. Селванадин месэла. Гьамидан рикI акъу-дун патал, ам жемятрин вилера зайи 

авун патал, Бегдин тапшу-ругъдал, вич адан гуьгъуьна гьатнавай. Бегдин тапшуругъ, адан буйругъ 

вичиз кьин тир. Бегди «йикь» лагьайтIа, Мифтягь рекьи. дай. Амукьна Гьамидан папаз жунгаввал 

авун. Амма Север булахдин къвалав гуж гъалиб авуна, вичин къаст кьилиз акъуд-найтIани, 

Мифтягьаз ам ашкара ийиз кIан хьанач. Кьили лугьузвай: Мифтягь, баркалла, вун зркек я, Бегдин 

тапшуругъни тамамарна, жувазни ширин дадар акуна. Амма рикI, вуч ятIани, "наразиавай. 

Селванадин тIвар чIуру патахъай инсанриз, гьатта Бегдизни кваз малум хьунал. Вучиз ятIа, 

Мифтягьаз вичизни чидачир. Гьеле вичин кьилни акъат тийиз, касди мукьвал-мукьвал Селванадикай 

фикир ийизвай. Гагь-гагь йифера ахва-рикай айих хьайи вахтундани ам рикIе жедай. Сад ава гьакIа 

дишегьлидихъ вил хьун. Гьикьван лагьайтIани, Мифтягь жегьил итим тир, па'бни кечмиш хьана кьве 

йисалайни алатнавай. И гьалда дишегьлидихъ тамарзу хьун я айиб тушир, я гунагь. Амма вуч ятIани, 

къвердавай Селванадихъ адан вил Бегдин тапшуругъ тамамарун патал жезвачир. Вичиз ам хуш тир. 

Белки гьа иниз килигна, адаз вичинни Селванадин араяр инсанриз ашкара хьана кIанзавачир. Иниз 

килигна, вичин къаст кьилиз акъуднайтIани, Бегди суракь авурла, ада хиве кьуначир. 

Мифтягьаз чизвай, Бегди жаваб гуьзетзава. ГьакIан гафарал-ди ваъ. Краралди. Шегьерда, хуьрера 

ван гьатуналди. Къуй Гьа-мидаз гагь са патай, гагь муькуь патай вичин папан геле жунгав авайди 

малум хьурай. Гьикьван гзаф адан япар ихьтин ванери, кIашари, далдамдин хъурхъ хьиз, гатаз 

хьайитIа, ам гьакьван 
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къапарайни акъатдай. Адаз фир-тефир чка амукьдачир. Гьан, Гьамид, гила ви гуьгьуьлар гьик! я? 

Мад вуна, бубад хва, шин-дакьар хъийидани, тахьайтIа вун, жемятри вил кутуна, Рагълах 

вилаятдилайни гъил къачуна, кьил элкъвей са патахъ катдани? 

Мифтягьа эхирни фикир авуна хьи, я вичинни Селванадин гьахъ-гьисайдикай Беговаз хабар гана 

кIанда, вични, лагьайвал, уьлкведа твадай гьарай-вургьайдал, я адаз эвез яз Беговаз хуш жедай са 

маса кIвалахна кГанда. Гьа икI ам мад вичи гъвечГи меркездай рахкурай Салегьан макъаладал 

хтана. 

Лугьудани? Лугьудачни? Яраб, хуш хьана, Бегова вичиз бар-калла ийидатIа? Я, аксина яз, хъел 

атана, вичиз жаза гуда-тIа? 

Ой, дуьнья, дуьнья! Ви зидвал вуч я? Ви гьар са суалдиз кьве жаваб вучиз ава? Лацудаз ^лацуди 

я>>, чIулавдаз «чIулавди» ву-чиз лугьуз жедач? И гьахъни, нагьахъни нив гва? Вуж гьахъ хьурай, 

вужни нагьахъ? 

...Сифтедай Мифтягь, ахпа, са герендилай Челеб... «геж& хийир стха» лагьана хъфейдалай 

гуьгъуьниз, Бегов, тав кIвал туна, къвалав гвай кабинетдиз хтана. Экв куькIуьрнач. Экв авай кГваляй 

атайла, ина лап мичIи тир. Амма са арадилай кГвалик ишигъ акатна. Ам пердеяр куьрснавай 

дакIаррай къвезвай. Вични вапран нурар тир. 

Бег Челебал рази тир. Касди, чIехи меркездиз фена, Салегьаз: 

вичин макъала чап ийиз кГанзавай журнал жагъурна. Эвелни-эвел ам басмадай акъудиз туна 

кГандач. Иер хьана хьи, вахт ава. Серенжемар кьабулдай мумкинвилер жеда. ГъвечГи къул-

лугъчийрихъ галаз ара гатIумун серф туш. Рахунар-луькТуьнар» гзаф жеда. Герекзавайди кар я. 

Журналдин иеси акуна кIанда. Ада «ваъ» лагьайтIа, Салегьавай затIни ийиз жедач. 

Экв куькIуьр тавуна, Бегди, юкъуз хкана, столдин кГаник чилел эцигнавай мишин чемодан винел 

акъудна. Ам кьве чIиб кьван яргъи ва чIибни зур кьван гьяркьуь тир. Кьакьан-вални кьуд тIуб кьван 

жедай. 

Вич хъуьтуьл ацукьагандал динж хьана, Бегова стулдин кьи-лел вегьенвай пенжекдин 

къултухдай, гъил экъуьрна, куьлегар жагъурна. ГъвечТи и алатдал чемодандин кьве тIапIарни ахъай-

на, къалпагъ виниз хкажна. Кьве гъилни адан къене гьатна.. ЦIалцIам тир. 

Пул! Чан пул! Тармачар. Сад. Кьвед. Пуд. Вад. Ругуд. Ирид.. Муьжуьд. Шуьд. 

Са-сад столдал эцигиз са къат куьтягь хьана. КIаник мад са къат квай. Инани пулдин тармачар авай. 

Винел къатуна кьван. Чебни гьич ширни таханвай. Яни гьеле са касдин тIубни хкIун тавунвай. 

Гьукуматдин хазинадай... Бегован хазинадиз^ Пул! Гьич кицТини недай затI туш. Адан нерик 

кутуртIани» 
f\t\f\ 



гьич нини чГугвач. Жанавурдив гице. Недач хьи гьайванди, не* дач. 

Гьайванар тушни бес! Абуруз пулдин тIеам гьинай Чир хьурай? Вири тIеамар нагагь аллагьди 

туьретмишнаватIа, са пул ада авурди туш. Аллагь вич тIебиатдикай туьретмиш жедай вахтунда алвер 

авачир, инсанри, барабар яз яшамиш жез, къе-нинди къе, пакаманди аллагьдивай хьурай лугьуз 

девирар кечир-мищзавай. 

Чан пул! Вун туьретмишай касдиз аферин! Яраб пулдилай къуватлу шей дуьньядал алатIа? Гьич 

жеч! Ада инсандик еке къуватни, къудратни такьат кутада. Нагагь жибинда кIуьд агъ-зур манат 

хьайитIа, жува жув итим хьиз гьисс ийида. Къанни цТуругуд агъзур хьайила, кIвачери мадни еке 

гьерекат къачуда, рикI гегьенш жеда. Пулдин кьадар кьуд, ругуд, кIуьд сефер мадни артух хъувуртIа, 

лувар акатда. Патарив гвай дагъларни жува туьретмишай хьиз гьиссда. Буьркьуь кас кьве ракъин 

ишигъдай кьабулда. Кьуьзеказ таза таватни гъуьлуьз къведа. 

Са^садбуру лугьуда хьи, пулдихъ вири маса къачуз жеда. Къуллугъарни. ТIварарни. КТвалер-

йикъарни. Гуя анжах сагъ-вал маса къачуз жедач. Жеда, жеда. Пул гайи вахтунда вун лап ариф 

жерягьрин гъиле гьатда, абуру мейитдикни чан кутада. 

Ихьтин фикирар ийиз, рикIе пулди кутунвай еке руьгь аваз» Бег пулдин къундахрихъ галаз 

къугъвана. Запундин кГалубар хьтин къундахар сад садан винел эцигна. Амма абурун кьадар гзаф 

жердавай, абурукай туькIуьрнавай дестек гъал-гъалдал атана. Столдал цIийи кьилелай абур сад садал 

эциг хъувуна. Гила пулдин дестек виликандалай хкаж хьана. Амма чемоданда пулдин къундахар гзаф 

амай.Бегован къаст абур вири са дестекдиз; 

ягъун тир. Амма жезвачир. Гьикьван адан пайгарвал хуьзг алахъзавайтIани, вири пул кIвачел акъуд 

жезвачир. 

Бегоаа, къугъунрал машгъул хьанвай аял хьиз, ахварни ри-кIелай фена, къаст авуна хьи,вичин 

къаст кьилиз акъудда. Ада мад ва мад сефер пулдин къундахрикай дестек туькIуьрна. Эхирни, 

иесидин вилик кьве кIвачел тим-тик къарагъдай кицI хьиз, пулдин дестекни юзун тийиз адаз 

муьтIуьгъ хьана, кьил: 

хкажна, акъвазна. 

— Агь, вун тирни заз муьтIуьгъ тежезвайди? Жеда. Жеда,— лагьана Бегова вичи вичик. 

Ахпа ада дестек эрчIи гъилин къерехдал яна, къундахар гьар патаз халичадал чкГана. Цлал 

алукьай сад ахъа хьана» пулдин чарар, гарун хура гьатай пешер хьиз, гьарнихъ фена^ Экв куькIуьрна, 

Бегди, метIер халичадиз яна, пул кIватI хъувуна. Вири къундахар къужахда кьуна, адал ацукьна. 

Ахпа, столдин кГвач кьуна, ам цлавай къакъудна, халичадин пIипI хкажна. Адан кIаникай чилиз 

янавай тахтадай са кIалуб акъуд- 
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на. Ам зумул тир. Адан кIаник сандух хьтин буш чка квай. Нна Бегозан хазинадин са пай хвенвай. 

Тек са пай хвенвай. Тек са вичи иесивал ийизвай чка тир. Назлудиз адакай хабар авай. Амма иник 

адан гъил хкIазвачир. 

Щийиз вичиз хканвай гилир кТвалин чилиз янавай тахтадин тсIаник чуькьвена, зумул агал 

хъувуна, Бегова стол цлав агуд-на. Гила ксайтIа жедай. Ам гьатта Назлуди ширин ахвар ийизвай 

кIвализни гьахьна, амма месин къвалав къвезвай вахтунда кьулухъ элкъвена, кабинетда столдин 

кьилихъ уалай лампа куь-кТуьрна. Къацу къалпагъдин къерехдивай вилериз хци ишигъ яна. Нинеяр 

тIа хьана. Вилер агажна. И лампа туьхуьрна Бегоя ва къавун лампа куькГуьрна. Гила хъсан тир. 

Ишигъ вилериа хьайитIани язавачир.                                      | 

— Бег, я итим, вун гьеле ксанвачни? — жузуна рак ахъаз! вай кIваляй Назлуди.                                      

| 

— Ксус, ксус. За рак агалда.                             | 

Хиве кьур кIвалах кьилиз акъудна. Бегов столдихъ ацукьнаI Столдин чапла патан кьватидай лацу 

са чар акъудна, къула' гьарфарал ихьтин буйругъ кхьена: 

Варакъарин хуьре гьеле малум тушир касди ва я ксар! тГвар-ван авай инкъилабчи Асали 

Гъалибан ядигарханадиз цIа^ яна, ам канва. Силис къвезва. Ада тахсиркарар гьик! хьайитIа-| ни 

ашкара ийида ва абуруз жаза гуда. Амма адаз ва я абуруз| жаза гунал кар куьтягь жезвач. Ядигархана 

цIийиз эциг xbyJ вуна, виликан гьалдиз хкана кIанда. Им Варакъар хуьруьн емишчийрин пак буржи 

я. Гьайиф хьи, емишлухдин кьиле авайI Гьамида гьеле са серенжемни кьабулзавач. Ада трестдиз са| 

теклифни ганвач. Им вуч лагьай чIал я? Вич Варакъар хуьряй| туш лугьуз, Асали Гъалиб адаз 

гьисабавачни, тахьайтIа ада| ядигархана къайдадиз хкун емишлухдин буржи тушиз гьисаб-| завани? 

Гьар гьик! ятIани, ам къерех хьанва.                 I 

За буйругъ гузва: сад лагьайди — Асали Гъалибан ядигар-| хана цIийиз эциг хъийин, кьвед 

лагьайди — гатфарин тумар цаз| ва багълара кТвалахар ийиз эгечТдалдии кIвалах куьтягьин, пуд| 

лагьайди — ядигархана виликан гьалдиз хкун патал ва цIийи| антикьа шейэр кIватI хъувун патал 

цIемуьжуьд агъзур манат) тресудин патай ахъайин, кьуд лагьайди—мад лазим харжияр) жемятдивай 

кIватIин». 

Буйругъдин кIаникай Бегова гегьеншдиз къул чIугуна. 

5. ГЪУЛГЪУЛА 

ХъуьтIуьз рагъ элкъвей йифиз гъвечIи меркезда ва вири кIуьд хуьре жегьилри ялавар 

куькТуьрна. Кьуру чхаяр, кIара-сар, купГар куьчедиз акъудна, абур хуьруьн юкьвал майдандал 



кIватIна, абуруз цIай яна. Фири нек хьтин вацран эквер авай, кьуд над пурпу живеди лацу авунвай, 

гьавадик таза къайивал квай чIавуз яру-хъипи ялаври гадайринни рушарин вилерик гьевеслу 

цIарапIар кутунвай. Гатфар алукьдалди амайди пуд варз тир. Шадвилер авуртIа жедай. Адет тирвал, 

жегьилри ялав-рилай и патай а патаз хкадардай. Чпел гьихьтин члаяр алатIа, къуй абур алатрай, 

лугьудай. 

Халкьдин арада адет хьанвай кар яз, пуд йифиз ялавар авур-далай гуьгъуьниз гьар кIвале суварар 

башламишна. Ина мугь-мандиз ша лугьун адет тушир. Низ ви кТвализ атана, фу-къафун дадмишна, 

ваз сувар мубарак ийиз кIанзаватIа, гьадан ихтияр тир. Гадаяр кьве-кьвед ва я пуд-пуд къведай. 

Рушар еке кIеретI-ралди. 

Хуьрерай хуьреризни мугьманар къвезвай. Гзафни-гзаф мукьва^кьилияр, мирес-варисар, 

къавумар. Рагъ элкъвей сувар гьеле кьиле физмай. 

Амма садлагьана махлукьрин шадвал ажугъди чукIурна. Адан кьил Риракъарин емишлухдин 

идарадилай башламишна. Пакамахъ кIвалахал атай къулугъчийриз ракГарал кълинж янавай чIулав 

чар акуна. Патахъ-патахъ яру гьарфаралди анал кхьенвай: «Риракъар! Куьн садни амачиз телеф 

хьурай! Мер-димазарар!» 

— Дегь, им вуч хабар я? — жузуна тажуб хьанвай инсанри сада садавай. 

— Чаз бедбахтвал кIанзавайди вуж хьуй, я жемятар? 

— Вуж жеда кьван? Юуьракъар. Чи Масанал хирер авур-бур абур тушни. 

— Ваз гьинай чида? 

— Вирида лугьузва! Силисчи чи хуьруьз атаначирни? Ада-ни тестикьнай, гуя Масан ягъайди чи 

хуьруьз атана. Ивидин стIалар кIватIна, абур ахтармишна. Лугьузва хьи, Масанан иви я. 

— Чакай сад телеф жедалди, кIуьракъар вири кунфайкун хьурай. Чеб мердимазарарни я, 

чуьнуьхгумбатIарни! 

— Яз, я гьа, гадаяр,— рази хьана кIватI хьайи жемятар. 

— Вини дагъдихъай угърияр хьиз къвез, абуру чи багъла-риз гзаф пахтаяр янай. Исятдани язава. 

— Эвелни-эвел и чиркин чар кхьейди чирна кIанда. Хъел квай, чинрик савух акатай дагъвияр чар 

ракIарилай 

алудиз алахъна. Анжах кълинж адан вири далу патал элкъуьр- 

навай. Пад тахьана ам алудиз жезвачир. 

— КукГвара, я кас! 

— Ваъ, ваъ! Тур! Силисчидиз эвера! 

— Силисчидиз вучиз эверда? Чнани фена, Муьракъарин ракТарални гьа ихьтин къаргъиш 

кхьични! Ийидай вахт я! Мад, 
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гьикьван хьурай, жемятар! Масанал хирерни чпи авуна, ажу гъарни чаз ийизва. Ваъ! Зун и кардал 

рази туш! Нагагь чи ара да халис кьвед-пуд эркек аватIа, чнани кьисас къахчуна кIан да. Герек 

гьабурун са касни ивидай жен!!! 

...Са гьафтедилай хьиз «Рагълах вилаятдин гьахъ» газетд! ихьтин хабар гана: «Пуд йикъан 

вилик Варакъар хуьре йифиз тьеле малум тушир касди, еке писликвал авунва. Емишлухдиь 

идарадин гьаятда эцигнавай Гъалибан кIалуб къванцелди яна, адан нер кукТварна. Малум тирвал, 

алатай гатуз ина Асали Гъа$ либан ядигархана цIай кьуна канай. Шак алач хьи, адазни сада 

кьасухдай цIай янавайди я. Ам вуж хьурай? Низ Гъалиба душманвал ийизва? Вични икьван вахтар 

фейидалай кьулухъ? Асали халкьдин душманри цIай яна телеф авурди вири жемят-диз малум я. 

Гила адан кIвалериз цIай янава. Имни тIимил яа акуна, кишпирдикай атIанвай кIалубдин суьретни 

кукIварнава. Им икьван гагьди кисна, гила уях хьанвай куьгьне душмандин| кТвалах яни, тахьайтIа 

гьакТан са алчахдин намуссузвал яни? И суалриз гьеле жаваб гуз жедач. Чна умуд ийизва хьи, сили-

сатди и сиринай кьил акъудда». 

Кьве югъни арадай акъатнач, гьа газетди кIаникай «Шагь-бан» лугьудай касдин тIвар алай 

кагъаздай ихьтин цIарар чаи авуна: 

«Юлдаш редактор! Са варз кьван вилик куь газетди кхье-дай: Варакъара Асали Гъалибан 

ядигарханадиз цIай ягъуник емишлухдин кьил Гьамид къаришмиш я. Варакъарин жемятри "и кар 

тестикьарзава. Акурбуру шагьидвал ийизва: ядигархана кузвай вахтунда Гьамида цIуз яд ядай ихтияр 

ганач. Вични яд авай къаб гвачиз атана. Мадни малум я хьи, хуьруьнбурукай садаз цIай ягъай ка'с 

акуна. Адан къаралту Гьамидаз къалур-на. Амма ам алай чкадилай юзунни авунач. Им вуч лагьай 

чIал я? Гьамидаз Асали Гъалиб са касни туш. Я дуст, я халу, я ви-чин ивидин тай. Гьамид — 

Риракъай. Гъалиб — Варакъай. Ри-ракъара халкьдин са инкъилабчи дидеди ханач лугьуз, адавай 

Варакъара ам хьун эхиз жезвач. Заз ван хьайивал, силисчиди Гьамидаз эвернай. Ада, гьелбетда, са 

тахсирни вичик кутунач. Силисчини гьадан пад я! ГьинватГани, Гьамида ам ацТурай гьаД я. Сиве 

тIуб туртIа, кIас тийидай кас яз къалуриз, Гьамид гьа-къикъатда кьве кIвачел къекъвезвай жанавур я. 

За, са за ваъ, Варакъарин вири махлукьатди Гьамидаз серенжем акун тГалаб-зава. Эвелни-эвел, ам 

Варакъарай чукурна кIанда. Ам гьакьван къимет авай кас ятIа, къуй Риракъарин емишлухдин иеси 

хьурай. Чаз герек туш. Варакъар — варакъариз! Зи — са зи ваъ, вири варакъарин — ният гьа 

ихьтинди я». 

Макъаладин кIаникай редакциядин мецелай ихьтин къейдер гаивай: «Тахсиркарвал Гьамидал 

вегвйдай ихтияр ва делилар 
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газетдиз лазим кьваибур авач. Им силисчидин буржи я. Къуй ада и тахсиррай кьил акъудрай. Са кар 

малум я хьи, трестдин кьил Бегов Султанбегди буйругъ ганва. Адан буйругъдалди яди-гар кIвалер 

гатфаралди цIийиз эциг хъувун лазим я. И кар Гьамидан емишлухдал тапшурмишнава. Буйрутъдай са 

маса карни малум жезва. Гьамида ядигархана кIвачел акъуд хъувун •патал вичи са серенжемни 

кьабулнач. Трестдай вучтин буйругъ къведатIа лугьуз килигиз ацукьна. Адалай варакъар нарази хьун 

тажуб жедай кар туш». 

Гьа йикъара Риракъар хуьре аскердай хтай са жегьил касди мехъер ийизвай. Няниз башламишай 

кьуьлер ва маса шадвилер пакама ахъа жедалди давам жезвай. ХъуьтIуьн вахт яз, мехъер-межлис 

хуьруьн юкьвал алай клубда тухузвай. Ина бегдин.ва сусан мирес-варис, мукьва-кьили, къуни-

къунши кIватI хьанвай. Патав гвай хуьрерайни таниш-билишар атанвай, иллаки бегдихъ галаз санал 

аскерда хьайи юлдашар. 

Кьуьлерин яцI хьайи вахтунда са кьуракъиви гадади рира-къиви руш кьуьл авун патал майдандиз 

акъудна. Гада адаз танишди туширтТани, хват хьтин, чкадин гадайрин вил алай руш майдандиз 

экъечIна. Шумал буйдин, лекьре хьиз, элкъвез-элкъ-вез кьуьл ийизвай гададин гьунар акурла, са 

тIимил ички хъваивай риракъивиди шиндакь авуна. Амни майдандиз фена, вич рушал элкъвез 

башламишна. Рушаз и кар бегенмиш хьа-нач, ада кьуракъиви гададихъ галаз кьуьл давамна. Къунши 

гада, хъел атана, кIек хьиз, кьуракъивидин чиниз экъечТна. 

— Инихъ ша садра! — лагьана ада къецел физвай рак къа-лурна. 

Мугьмандиз кичIе хьанач. Хват хьтин рушани яб янач. Ажугъ акатай руракъиви гадади вири 

жемятдин вилик кьура-* къивидин чиниз лапIаш вегьена. Далдамчияр акъваэна, зуьрне-чиди 

вилералДи абуруз ишара авуна: «Ягъ куьне», амма май-: 

дандиз са шумуд гада экъечIна. Садбуру чпин хуьруьнви кьуна, масадбуру — мугьман. Амма футфа 

кутадайбурни хьана. Къвердавай гзаф туьнт жез, жегьилар сад садал элкъвена, йда ам, ада им яна. 

Садбуру къванер хьтин гъутар гьерекатдик ку-туна, масадбуру кIвачералди кIвалахна. 

Гьа икI хпен хъицикьдин кIуртунин падни къазунна, кьуракъиви чкадин гадайрин гъиляй 

акъатна, къвалар тIушуниз, руракъариз себ гуз-гуз вичин хуьруьз хъфена. 

... Чилин циф кьурана вили цав ачух хьанмазди, Руракъарин агьалийри хуьруьн кьилихъ галай 

багъ фагьумна. КилигайтГа, жегьил кьван тарар, нажах илигна, кукIварнава. Танар лацу живедикай 

хкиснава, чхелар алай вини кьилер живедал гадар-нава. Вуж хьурай? Вуж тахьурай? Тарихда 

батълариз ихьтин: 

къастар садрани авурди тушир! 
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Ажугъ атай эгьлийри, яргъи чIичI авай кавалар къуьнери-лай кьамал чIугваз, веревирдна: и 

инсафсузвал нин къелет я? 

— Нинди жеда кьван, жемятар — лагьана сада. — Душман-динди. Дустуни ихыин вагьшивал 

ийич. Вак акваз, гелехъ къе-къвен вучиз ийизва, буьркьуь яни? 

— Бес вуж хьурай? Чи хуьре ихьтин намерд тахьун лазим я эхир! Халкьдин баг'ь я. Виридан пай 

ква. Жемятдин сив и багълариз килигзава. Майваяр гьасил ийида — фу жеда. Та-хьайтГа, къавуз 

килигиз ацукь. 

— Яз, чал кьверакъар пахил халкь я. Гьабурун къелет я жеди. 

— Саракъаринди тушни? Абуру акъвазай балкГандикай як атIуда. 

— Кьведбурни кьирай. «Дуст, дуст» — лугьуз, им душман-дини тийидай къелет я. 

— Рахунрикай файда авач. Ракъура гадаяр кьве хуьруьзни. Чти чаз вуч авунатIа, чнани гьам 

хъийида. Куьруь ихтилат я. Адалатни я. Куьне — чаз, чна — квез! Вил — вилихъ! Кьил — кьилихъ! 

— Сифтедай чирдачни? 

— Гьик! чирда кьван? Жегьил тарар гьайиф. Гьарда цIуд пут ичер гъизвай. Ахьтин бегьердиз 

хтун патал, эй, цIуд йис герек хъжеда. Пимилни ваъ. Акьван вахтуналди, заз чиз, инал алайбурукай 

садни амукьич. Агь, вагьшияр! Вагьшийрин вагь-шияр! За гада ракъурда. Фена вичини 

Саракъаринни Кьвера-къарин багъларал дегьре илиграй. 

— Дуьз я, валлагь. Лап лазим кар я. Къуй чун зайиф яз акун тавурай. Душмандиз душманвал 

авуна кIанда. ТахьайтIа ви кьилел ацукьда. Зани гада ракъурда. 

...Кьуракъар хуьре яшлу са итим кечмиш хьана. Ам вири вилаятда тГвар-ван авай кас тир. 

Инкъилабдин вилик ада Сарсар пата хандин аксина лежберар кIвачел акьалдна. Гвен гуьзвай вахт яз, 

абуру ратIрал кIватI хьайи кыван техил чпин кIвалериз чIугуна. Илчи ракъурна, хандиз хабар гана: 

нагагь ада чпиз къастар ийиз хьайитГа, чпи адан всири утагъриз цIай яда. Хан-ди пачагьдивай куьмек 

тIалабна, амма и вахтунда пачагьлугъ хариж уьлкведихъ галаз дяведа авай. Пачагьдиз уьлкведин дер-

дер гзаф авай. Хан куьмек тахьана амукьна. Гзаф къал-къив авунатIани, адалай лежберриз са жазани 

гуз алакьнач. 

Инкъилабдин вахтара рагьметдиз фейи касди хуьрерай халкьдиз вафалу жегьилар кIIва'тIна, 

абурукай кьушун туькIуьр-на. Адаэ яракьар, балкIанар жагъурна. Кьушундихалкьдин гьу-кумат 

туькIуьрун патал хайи вилаятдиз еке куьмек авуна. Амма савашра адал задан хирер хьана. Щийи 

гьукуматдин сифте йисара ада Рагълах шегьерда суддин къази яз кГвалахна. Сад-226 



ра вичин хуьруьз хкведайла адал каш квай кьве жанавур гьалт-на. Абуру рекьиз са тIимил амай. 

Рехъди физаай атлуйри ам ажалдикай къутармишна, амма уьмуьрлух яз набуд хьана. 

Ингье гила и кьуьзуь касдин эхир атана. Вири къунши хуь-рериз ам кучукзавай вахтуникай 

малумат ганатIани, салааярик са кьве кас атана. Кьуракъарин махлукьдиз и кар гзаф такIан хьана. 

Вад-ругуд югъ арадай фейила ихьтин са ихтилатни абу-рун япухъ галукьна: 

— КьенатIа, кьена ман. Рагьметдиз фирай. Чун гила, кар-кеспи туна, кьуракъиви кучукиз фич 

хьи! Чибур кечмиш хьайи-ла, чинизни атун тавурай. Эверни ийич. Кьуракъар машакъат халкьар я. 

Валлагь, иниз къведайла жува недай фуни хъуьчIуьк кваз кIатада. 

...Туп ягъай хьиз, Рагълах вилаятда ван чкIана: гъвечIи меркездин са магьледа варакъарин 

жегьилри руракъарин ал-верчийрин туьквенар атIана, парча-чара къазунна, гъиле гьа-тай пул 

чуьнуьхна. Сифтедай пуд агъзур манат тир лагьанай, гуьгъуьнай чуьнуьхайди еке пул хьана. 

Кьудкъад агъзурдин тIвар кьуна. Са туьквенчи яна, ам кьинни авуива лугьуз ван чкIана. И ван са 

шегьерда къекъвенач, гару вири хуьрериз чу-кIурна. Виринра агьалийрик къалабулух акатна. 

Варакъариз руракъаривай вуч кIанзава? Намус-гъейрат амачни? Вуч я, Асали Гъалиб чпин хуьряй я 

лугьуз, дамах къачунвани? Чпи-вай са Гьамидаз жаза гуз жезвач. Къурумсахар! 

Руракъарин жегьилар сиве тIуб кьуна акъвазнач. Ери-бине дуьм-дуьз чидачиртIани, а'буру 

шегьердавай варакъарин туькве-нар дарбадагъ авуна. Лаш гана, даш шуьшеяр кукIварна, къе-нез 

нафт яна, цIай кутуна. ЦIайни гум цавун аршдйз акъатна. Кьуд патахъ галай хуьрериз килигдай 

тамаша хьана, 

Эхирни, Рагълах шегьердин минарадилай фекьиди азан гу-дай чIавуз хъуьтIуьн аязди экв 

авуднавай гьавади тфенгрин ван къачуна. Кьуд патани дагълар ва тамар живеди кьунваз, ам са 

дагъдай маса дагъдиз яна, са шумуд сефер цавара къекъ-вена. Тарарин кукIаара ва далдайра агаж 

хьанвай нуькIер, пе-хъер ва керекулар цавуз чкIана, анайни там, рук гьинватIа, гьаниз яна. Кесибрин 

рикI аватна, чеб гъуьрчехъанри лишан-дик кутунвай хьиз кьабулна. 

Мад ва мад цавуз ягъай тфенгрин ванер акъатна. Мад абу-рун хасарат квай ван цавара къекъвена, 

гьам шегьерда, гьамни хуьревай жемят хъуткьунна. Рик! зайиф сада-кьведа рикI кьуна. Виридалайни 

тфенгрин сесери дагъларин тим-тик чинриз, рага-риз ва чархариЗу янавай кьакьан тарара кIватI 

хьайвай пурпу живер къарсатмишна. Селлер хьиз живедин лацар дагъларай, тамарай авахьна. Са 

хуьрера ада дагъдин, раган ва чархун кIа-не авай кIвал-югъ кIевирна, хуьрера гьарай-вургьай туна. 
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6. ТУЫЯУЬН ТАВУР СЕФЕР 

Гьеле йикъар куьруьзмай. ХъуьтГуьн яцI ханвай, амма гатфарар жедалди гзаф вахтар амай. 

ЧГулав рангунив табатънавай хъицикьрин кIурт хтIунна, Бегов аяздик яру хьайи гъил гъилел 

тIушуниз кIвализ хтана. Ина дулмадин ва чранвай якIун атир авай. ЦIун кIвале Назлу къайгъуйрик 

квай. Гъуьл ракТарилай папаз килигна. Ам рази тир. Мус къецелай хтайтIани, суфрадал чими 

хуьрек жедай. И сефердани ам ягъалмиш хьаначир. 

— Тавдин кГвале ацукь, за исятда недай-хъвадайди гъида, — рикI секин яз Назлуди хурун 

ванцелди лагьана. 

— Къавурмишнавай як гзаф гъваш. 

— Яз ви яшара акьван гзаф я'к тIуьн... Гъуьлуь гаф атIана: 

— Духтурринди гьакIан чIалар я. Як уьлкведа кьит хьайи-ла, абуру ам тГимил тIуьн теклифда, 

гъери тIимил хьайила — гъери. Амма гьеле як гзаф тГуьна лагьана, я вахтсуз кьуьзуь хьайиди, я 

кьейиди заз акунач. 

— Вун рекьидалди вири кьирай. Вуна акI куьз лугьуда, итим? 

— Газет-журнал къахчуначирни? 

— Кабинетда столдал ала. Чарарни ква. Сад министрдинди я. 

— КГелначни? 

— Ваз къвезвай чарар за кIел тийизвайди чизва хьи. 

— Герекни туш. 

Бегов тавдин кТвале кьве дакIардин арада цлав эцигнавай гуьзгуьдай вичин буй-бухахдиз 

килигна, сивин патарин якIар инихъ-анихъ ийиз, спелар юзурна. КIуф вилик авуна, вини пIу-зар 

нерин кIвенкIвел чIугуна. Вич вичел ашукь яз гъили гъил тГушунна, ахпа кьве сефер кап яна, 

гуьзгуьдивай кьулухъ к'ъе-къечГна, спелдин кIвенкIвериз звер гана. 

Газетарни журнала? са хара кьван хтанвай, абурун жилде-риз вил ветьиз, гьич садни ахъа тийиз, 

Бегова абурун арадавай чарар кьилди хкудна, абурукай миниотрди рахкурайди жагъур-на. 

Чарче ихьтин хабар гузвай: 

«Зи дуст Бег! Завай ви тавакъу садлагьана тамамариз хьа-нач. Журналдин редактор меркезда 

авачир. Хтай сифте йикъа-ра ам за танишар арада аваз жаръурна. Танишри ам туьит хе-сетрин инсан 

я лугьуз хабар гана. Иниз килигна садлагьана адав гатIумизни хьанач. ИкI ятIани, ви бубадикай 

кхьенвай макъаладин гьакъиндай ихьтин гьал малум хьанва. Макъаладиз кьве тарихчиди къимет 

ганва, кьведани ам чап авун меслят къалурнава. Журналдин къуллугъчийрин къаст макъала алу-кьай 

ййсан юкьвара ва я лап геж хьайитIа, йисан эхирда чап 
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пвун я. Зи са юлдашди редактордин амлед хва жагъурна. Иьведни адан кьилив кГвализ кьван рекье 

гьатна. Редакторди ибур кьабулна, амма куьн патахъай атанвайди ятIа чир хьайила, сифтедай 

«вичивай са кувмекни ийиз жедач», лагьана. Адаз Кълинж хъсан чида, ам гьакъисагъ алим я, лагьана. 

Эхирни ам зи векилри ихьтин меслятдал гъана. Макъала и йисуз ваъ, къведай йисуз чап ийиз жеда. 

Гьамни макъаладиз инкар ийи-дай са къямет гайитТа. Гьахвтин къимет гудай касни жагъурна кIанда. 

Кълинжан делилар зурбабур я. Абур гьеле-меле инкар авун асант кIвалах туш. Редакторди ихьтин са 

меслят мад авуна. Къуй Кълинж жагъуррай, адаз аман-минет ийидани, маса жуьре адахъ галаз мйслят 

жедани, ада вичин макъала кьулухъ чТухгурай. Чи журналдиз са маса вакъиайрикай макъала ра-

къуррай. Чна ам лап мукьвара чап ийида. Килиг, куь ихтияр я. Бег, заз чиз, пйс хьанач. Редактордин 

насигьатриз килиг... Соломеяди вазни Назлудиз салам-калам ийизва. Ви хатур кIан-дай Николае». 

Бегдиз рикIелай еке къван алатай хьиз хьана. Чар кIелиз башламишай декьикьада кьур нефес гила 

хтана. Са гъвечТи умуд рикIе гьатна. Эвелни-эвел кIанзавайди макъала мукьвал нахтара чап тавун я. 

Къведай йисалди гзаф вахтар ама. Тади квачиз, аасьул кIватIна, акси серенжемар кьабулиз жеда. 

Гена, Кълинж Салегьа вичи, Бегован фикирдалди, вичин аксина кIва-лах тухуз кувмек авуна. Ада 

макъала ракъурначиртIа, Беговаз адакай хабарни жедачир, я тахьайтIа ам чапдай акъатайла хабар 

жедай. Ахпа жува кIамай квван тупIариз сас це, кукIвара, ивидал гъваш. Чапдай акъатай макъала — 

им керекул туш, ам даима амукьда, ам я куз, я кукЬвариз жедач. Къелемдал авур кхьинар 

нажахдивайни алудиз жедач. 

Кълинж Салегь кьирай! Вичивай хьайитIа, макъала Бегдал ракъурна, адаз Бегдин рикIиз гапур 

сухиз кIан хьана. Ам гила чна, фикирна Бегова, гьадан вичин рикIиз сух хъийида. Сиф-тени^сифте 

макъала инкар ийидай аким жагъурна кIанда. Гьа-йиф хьи, Беговаз хъсан чидай садни а'вач. 

Алимрихъ галаз адан ара хьаначир. Абур артух инсанрайни ада гьисабзавачир. Вични тарихчияр. 

Кьифер хьиз антТикьа чарарни кагъазар авай тIеквенра къекъвезва. Дуьньядавай кьван садазни 

герекзавачир вакъиаяр винел акъудзава. Тарих вуч хьуй? Гьар ханди адаз вичин виляй къимет гузва. 

Садаз ам тIарам тават я, назик ха-нум, муькуьдаз — къагьбе. Салегьакайни тарихдиз къимет гудай 

арифдар хьанва! Огьо-гьо! Яраб вичиз чидай Салегь тушир-ни? Мектебда кТелдай вахтунда зулун 

багълариз фена тарарин кукIушрамай емишар къван гана недай! 

Амма Беговавай аннамиш тавуна жезвачир хьи, Кълинж Салегь вичин уьмуьрдин шегьредал, 

алат тийидай къванцин 
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хвах хьиз, акъвазнава. И хвах чиляй э'къечIнани, кьилихъ га-лай рагакай хкатна 

рекьел айатнани. Ам вичин рекьел ала хьи, ала. Вични гзаф кьакьанни я, гьяркьуьни. 

Я адан къваларив чка гвач, я адан винелай, я ам алай чкадал туна, физ жедач. Ам, я 

вичин кIалубрив кьадай хандак! эгъуьнна, адаз гадарна кIанда, я кIашаралди 

кукГварна, кIусарна кIанда, я алай чкадал туна, уьмуьрдин маса шегьре жагъурна 

кIанда. Юанда? КIанда! Ав, белли. Бегов, Пайгъамбарбегдин хтул, Къазибег-дин хва. 

Ваз маса чара авач... 

Садра, бубад хва, иердиз фагьум-фикир ая. Де ая ди, ая ман! Ваз хуш авай 

кIвалах я хьи! Вун виш сеферда фейи рехъ я хьи! РикIел къвезвачни? 

Атана. Министрдини журналдин редакторди лагьайди вуч я: жагъура 

макъаладин иеси. Гьам хъуьтуьлра. Къуй ада вичин эсер кьулухъ чГугун хъувурай. 

Вассалам, шут тамам! 

Фу-зат! тIуьна, руфун рази авурдалай кьулухъ Бегди папаз эверна: 

— Ша, Назлу, чна ихьтин кар ийин. Садра кьил кутур кIва-лах эхирдал гъана 

кIанда.                                  » 

— Башуьсте, итим, лагь. — Назлудиз гъуьлуьн гъилеравад чар акуна. Итимдик 

секинсузвал квай. Вичин рикГинн гъалаб юьачуна. Столдин къвалавай яру махпур 

чIугунвай стул къачу-на, ам са кIус яргъал эцигна, Назлу ацукьна. Гъуьл вичиз фа-

гьум кваз килигиз акурла, кьуьнтерал кьван чуплах гъилер гагь ацIай метГерал, гагь 

сад садан тупIара туна, руфунал кьу-на. 

— Ви... виликан адахлиди, Назлу, вуна яб це, иердиэ яб це, хъелни къвемир, ада 

Къазибег буба кьацТурзавай чиркин ма-к?ъала кхьена, ам чIехи меркездиз чап авун 

патал ракъурнава. Гьаясуз касди, зи рикI пад хьун патал, утанмиш тахьана, ваъ... 

ягьсузвал къалуриз, гьа макъала зазни ракъурнава. Макъала» лагьана хьи, чиркинди я. 

Ам тек са зи бубадикай туш, ви аял-рин, чи рухвайрин чIехи бубадикайни я. Вун 

гъавурда гьатна-ни? Нагагь макъала чап хьайитIа, захъ дустар кьван, душма-нарни 

ава, абурун сувар жеда. Гьелбетда, зи тГварни, чи хзан-дин тГварни жемятди гваз 

къекъведа. 

Бегди эрчIи гъил кIватIна, лап тIа жедай къуватдив вичин
а 

мет яна. Гъуд гьанал 

туна, ахпа мад ва мад сефер мет гатана. Назлудин рикIиз хаф яна, ам тадиз гъуьлуьн 

мукьув хьана, адан кIвачерив халичадал ацукьна, мет гатазвай гъил кьуна» адаз темен 

гана. Вилерал стIал атана. 

— Зун исятда хкведа, — лагьана, Бегди гъил вичихъ чIугуна, тадиз кТвачел 

къарагъна, халичадал ацукьнавай иаб туна, кГваляй акъечIна. Назлудиз ам туп-туп 

ийиз гурарай агъуз j эвичIайди ван хьана. Гъил чилиз яна къарагъна, ада министрди 
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ракъурай чарчел вил вегьена. КIелнач. Салегьан хъел атана. Ада ийизвай пис рахунар гьакъикъатдани 

вичин балайрин чIехи бубадикай тир. Макъала Назлудиз гъуьлуь къалурначир, амма Назлу адан 

патахъай пуд вацран вилик Салегьан кьилив гъуьлуьн эмирдал фенай. Амма кар туькIвеначир. Гьа 

вич фейи юкъуз Салегь тамашун патал хариж уьлквейриз фенвай. Кьулухъ хтана, Салегь ватандиз 

мус элкъвен хъийидатIа лугьуз, вил алаз хьана. Мад сефер хъфин ферз тир. 

Назлуди аннамишайвал, Салегьанди гьакъикъатдани къелет тир. Чпи санал мектебда 

кIелайдалай, гуьгъуьнай Ватандин ЧIехи дяведиз Салегь фена, вичини ада сада садаз юлдадшвилин 

кагъазар кхьейдалай инихъ вацIарай гзаф ятар къвез алатна-ва. Ингье вичикай бадени хьанва. ЧIехи 

кьве хцизни хзанар ава, патарив гвай шегьерра, чпин балайрихъ галаз къугъваз, яшамиш жезва. Гьеле 

эвленмиш тахьана амайди пуд лагьай хва я. Бегди адал вичин бубадин тIвар, Къазибег, эцигнава. 

Идани чIехи меркезда институтда кIелзава. Алукьдай гатуз ам, пеше-кар хьана, диде-бубадин кьилив 

хкведа. Мехъерни ийида. Гада-диз кутугай рушарни ава. Са рушал Назлудин рикI ацукьна гзаф йиеар 

я. Килигин ман. Бубади гьеле затIни лагьанвач. Рухсатриз хтай гададини лагьана хьи, гьеле вичиз 

сусарикай фикир авач. Пешекар хьана кIанда. Буба хьтин акьул авай. Кеспи устадвилелди чидай. Хва 

бубадилай усал хьана виже къведач. 

Яру еб алчуднавай чарарин туп гъиле аваз Бег хтана. Кис-на, чин савух яз, гьич папал вилни 

вегьин тавуна, ам столдихъ ацукьна. Яргъи мукIратIдал кьве патахъайни еб кьатIна, Бегди кьуд пIипI 

алай кагъазар са патахъ, пуд пIипI алайбур муькуь патахъ пайи-паярна. 

— Ингье, — гьар паталай са кагъаз гъиле кьуна, Бегди абур лапаз къалурна. — Вун ваз и чарар 

кхьей мердимазардин па-тав вач. Алатай сеферда арадал затI атанач. Ам авачиз хьана. За исятда ам 

шегьерда авани, авачни чирна. Авазва. Вун адан пкьилив къведа. Лагь хьи, Бег валай гзаф рази я, 

чухсагъул лу-гьузва, вичи макъала Бегдиз ракъурна, еке марифатлу кIвалах авуна. Мадни лагь хьи, 

жуван къимет ятI. Чап авун патал жур-налдиз ракъурнавай макъалани, Къазибег бубадин аксина ви-

чиз вучтин чарар аватIа, абурни заз маса гурай. Вуна адаз пул тухуда. КIуьд, цIемуьжуьд агъзур. 

ТIимил яз акуртIа, мадни гуда. Зи вири девлетарни къачурай. Ювалер-къарни! Анжах зи бубадин 

тI'вар михьиз турай. 

Бег рикIин сидкьидай, вилер вилик экъисна папаз килигна. Ам ахтармишна. Ада кьил агъузнаваз 

акурла, буйругъ гана: 

— Заз килиг. Зи вилериз. Нагагь вири тIимил яз акуртIа, вуна адаз, зи уьмуьрдин, чи вири тум-

терихдин душмандиз 
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лагь хьи, Бегди вунни, яни, Назлу, рахун вакай къвезва, вунни за адаз пишкешда. Кьвед лагьай паб яз 

къачурай. Ваз чизва хьи, ягъидин хъуткьунар вири вун себеб яз хьайибур я! Куьн лап Эслини Керем 

тир кьван! Фаргьадни Ширин тирни! 0-гьо-гьой! Хкахь тийидай муьгьуьббатдин цIай хьана хьи! 

Щемуь-жуьд, къанни ирид йисаралди гум кьилеллаз ава. Лагь ди, паб, адан кьилни рикI вуна гьи 

алаиатдал ашкъилу авуна? Вуна адаз вучтин няметар къалурна, паб?! 

Жуыптуьнин вини кIарариз акъатай Бег садлагьана кисна. Мад чуькьвена кIват.Тнавай гъутал 

мет гатана. 

— За ваз, зи паб, ваз ви ашнади ракъай чарар кIелин! А, вуна фикирнавайни — заз хабар авачир 

лагьана. Ингье ада ваз дяведай рахкурай чарар. Гила за ваз кIелин. 

Назлу алай чкадилай виниз хкаж хьана, налугьуди, ам са гьихьтин ятIани къуватди цавуз 

акъудна. Кьве вилни Бегди зурз кваз ахъайзавай чарара гьатна. 

— Гила кIелин. Ингье: «Зи вилерин экв Назлу! Савашар гзаф ава, аскерар, ветIер хьи'з, и 

патайни, а патайни къирмиш жез-ва, дявейрин арайра за анжах вакай фикирзава. Ви къамат, ви вили 

вилер, ви кГуфал къугъвадай хъуьруьн датIана зи рвкIе ава». 

Назлудин кIвачер чиликай хкатна. 

— Бес я, Бег. Аллагьдин хатур аватIани, бес я. 

— Бес вучиз жеда кьван?! Мад яб це. Мад са чарче ашнади ваз кхьиэва: «Зи гуьл, зи цуьк Назлу! 

Дуьньяда гзаф гуьрчег затIарни, цуьк акъуднавай багъларни, тамарни дагълар ава. Амма заз авай-

авачир цуьк са вун я. За ваз икрам ийизва, зун ви вилик метIерал акъвазнава. За, йифди-югъди вакай 

фикир ийиз, вун зи рикГе кьуна, лугьузва: и дяве мус куьтягь хьурай? Мус ви цуькведин атирдихъ за 

ни акалин?» 

— Дад аллагьдин хатур аватIани, куьтягьа, Бег! 

— Куьтягьдач, паб! Гила за вуна ашнадиз кхьей чарар кIе-лични. 

Бегди хъел кваз япар чуькьвена кьунвай квве гъилни лап гьилни чуькьвена япарал эцигна. Къуй 

ван хьайитIани тахьу-рай! 

— А-а, япар кIевирзавани?! 

Бегди хъел кваз япар чуькьвена кьунвай кьве гъилни лап тIа жедай гьалда яна. 

— Яб акала, паб. Вуна кхьизва: «Чан Салегь! Я Аллагь, я реббим, дяве фад куьтягь хьурай, ви 

кьилелай ажал алатрай. Вун ватандиз хтана заз акурай, за ваз са цуьквер ваъ, захъ вуч няметар аватIа, 

вири багъишда». Тфу! Имни руша чарадан га-дадиз, никягьдик квачир ашнадиз кхьизвай гафар ян? 

Гьаясуз! 
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— Зун чТуруз яз хьайила, къачудачир ман... Зи кагъаз ви гъиле гьик! гьатна? 

— Ам ваз буржи кар туш, паб. Виз буржиди ам я хьи, ви руьгь къагьбе я. 

— Зун ваз руш яз атайд я. 

— Низ чидай кьван! Дишегьлидиз течидай амал аван кьван! Белки анални зун алцурна жал. 

— Ваз икI лугьуз гунагь я. 

— Заз гунагь тиртIа, ви ашнади зи кьилел гъизвай кьван дердер за эхдачир. Гила килиг! Вун дуьз 

ашнадин, виликан аш-надин кьилив къведа. Пулни тухуда. Юандай кьван твах. Аш-на тушни, рази 

ая. КIантIа жувани рази ая. Вахъ вил галама-чиз туш. Ви вилни. ТахьайтТа, зун куь кьисасдикай 

хкатдач. А мердимазардивай макъалани маса къачу, зи бубадикай ва адан юлдашрикай адан гъилевай 

чарарди. Садни кими тушиз. Абур винел акъудиз тур. Масаназ за гьеле къаст хъийида. Ам кьин 

тавуниз килигмир. 

Бегди мад гъутал вичин мет яна. 

— Килиг, паб, кГвалах туякIуьр тавуртIа, за Рагълах вила-ятдин Эслидинни Кереман чарар 

дуьньядиз ашкара ийида, зи бубадин аксина макъала чап авур журналда акъудиз тада. Къуй жемятри 

кIелрай. Абур фад гъавурда гьатда. Ви ашна гьихьтин алим ятIа, виридаз ашкара жеда. Адахъ галаз 

ви ма-рифа'тдайни инсанри кьил акъудда. Эвелни-эвел ви рухвайри. Абуру ваз вуч ийидатIа, зун 

килигда! 

Бег мад вини кIвачиз акъатна. Къене гзаф йисара кIватI хьанвай кьван бархунрин цIай еке тир. 

Назлудин рикI буш хьана, кьилик ван акатна... 

Пакад юкъуз Назлу кIвачин хьана. Гъуьлуь вутай кьван пулни рекье недай фу-затIни зинбилда 

туна, ам кьвед лагьай мертебадай гурарай агъуз эвичIна. Бегни кьулухъай атана. Йифиз къвайи 

живеди кьунвай гьаятдин ракIарив атайла, ада папан къуьнел гъил эцигна, ам вичихъ элкъуьрна, 

сивиз къайи темен гана. 

— Вач, крар туькIуьрна хъша. Бегдин пабни Къазибегдин хтулрин диде тирди чира! — лагьана 

ада секиндиз, а'мма кьве-дан рикIени нянин къалмакъалдин аяз амай. 

Министрди Бегдиз и мукьвара багъишай цIийи машинда акьахна, Назлу хъуьтIуьн рекье гьатна. 

Мензил яргъалди тир. Вичин уьмуьрдикай, кьадар-кьисмевдикай фагьум-фикир ийидай вахт авай. 

Салегьа кхьей макъала, адаз тухузвай еке пулар, гьич са затIни кьиле гьатзавачир. Аламатни гуж 

хьанвайди ви-чини Салегьа жегьил вахтара сада садаз кхьей кагъазар Бегдин гъиле гьатун тир. 

Гьинай адан гъиле гьатна? Вучиз? Ни адав вугана? Адаз а вахтара вичивай вуч кIанзавай? Чпин 

арада 
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гьич садрани сада садаз майил авур кар авачир! Гилани КИЛИР гьа! Шумуд сефер гатфарарни 

хъуьтIер къвез хъфена, аялар хьана, абурукай бубаярни хьанватIани, Бегди вири и вахтара, хазина 

хьиз, жегьил вахтунин чарар, яру еб элкъуьрна, хвенва.. 

Назлуди вичи вичизни туьгьметар авуна: зунни кьий гьа? За вучиз дяведавай Салегьаз жуван 

цуькверикайни майвайри-кай кхьенай? Ахмакь тир гьа! 

Дагъдин дар гирведал атайла, Назлу вичин фикиррикай: 

айих хьана. Машин цIалцIам хьанвай живедин рекьяй агъадал физвай чIавуз фикирна: 

цТуьдгъуьнна, машин кТаник квай да-: 

гьардиз аватда гьа! АватайтIа, аватда ман, — жаваб гана рик!и.; 

ТIимил машинар аватзавани къаяйрилайни дагъдин чархари- ; 

лай. Кьейидан патахъай салам-калам луд юкъуз жеда, вад '•: 

юкъуз жеда. Чан аламайда вичи вичин къайгъуяр чТухгвада. Нагагь вич дагьардиз аватна телеф 

хьайитIа, «ухайш!» лугьу-да Бегди, гьа пакад юкъуз са дишегьлидал вил эциг хъийида. 

МуркТади кьунвай Кьелен гьуьлуьн къерехдиз атай вахтунда Назлуди сифте фикир авуна: Салегь 

кГвале жедани, жедачни? Вич адан кьилив кIвализ къведани, тахьайтТа, адаз шегьерда вичин амлед 

руш яшамиш жез, адан кТвализ эвердани? ИкIни тавуна, сифте Марварахъ галаз рахадани? Вичиз 

чидай гьалда» Марвар Салегьан виде нуфус авай кас я, гьакIан паб туш. Белки Салегь гьада асантдиз 

чГалав гъин. Мад вучин кьван, дуь-ньядин кIвалахар я. Гьикьван садаз сад такIан ятIани, са уьлк-веда 

яшамиш жезва, са дуьньядал атанва. КIеве гьатайла сада садаз куьмек авуна кIанда. Гьуьрметдай 

ийидачтТа, нагъда пул-дихъ ая. Чна ваз еке пул, ви кIуьд йисан мажиб, тIимил ятIа> жуван къимет 

ятIа, мадни кьве къат, пуд къат гуда, амма ву-на чаз чап тавунвай макъала ва Авадан къужадин 

багъдай жа-гъай Къазибегдин чарар-цIарар маса це. Садни садаз буржлу яз амукьдач! 

Назлудизни ам фейи рехъ гьик! жедатТа лугьуз фикирдик квай. Бегдиз бейхабар крар гваф авай. 

Назлу къвеавай виликан юкъуз гъвечIи меркездиз чIехи меркездай Салегьанни Марва-ран руш 

хтанай. 

Адан тIвар Нурлана тир, вичини тарихдин рекьяй ивститут-да кIелзавай. Пуд йис алатна, са йис 

амай. Диде-бубадиз чпин велед гьи вахтунда хтайтТани хуш тир, амма худда тарсар физ-вайла 

ахкъатнавай ам. 

— О-о, — лагьана Салегь бубади нерилай шуыпеяр алудна, — вун хтурай, рагъ... 

— Рагъ къведатIа чидач, зун хтанва. Гьан, куьне, кьуьзуь-бур, вучизва? Куьн, къала, рушал кьил 

чIугваз къведач хьи. Диде гьинва? Ксанвани? Агь, ахвар хват тушни! Я диде, чан. 
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Де къарагъ. Ви рагъ хтанва. Варзни галаз. Гьич тахьайтIа, зи тIвар Нурлана тушни? 

Нурланади электрик экуьнин са-са куькIуьра'гдал тIуб гьалч-на, вири кТвалер, гьамамни кваз 

ишигъламишна. Диде ксанвай кIвалени гьам къавун, гьам цлан лампаяр куькIуьрна. 

— Де къарагъ, диде. Ви руш хтаива! Нурлана, яргъи кифер къуьнелай кьулухъ вегьиз, дидедин 

винел алай яру-цIару яргъандал ацукьна. 

— Ой, чан бала, чан бала... 

— Чан диде, валай ширин нямет авач. Валлагь, вахъ рикI акъатзавай. 

— Виняз хьухь. Зун къарагъда. 

— Ваъ,ваъ,геж я. 

— Ви кеф-гьал? 

— Гьамиша хьиз. Вири дуьнья зиди я, зунни дуьньядинди. Нурлана меселай хкадарна, цIегь хьиз, 

къарагъна, фена, рак жуфтдиз агална, дидедин патав хтана. 

— Къала, зун вахъ галаз къаткида. 

ИкI лагьана, ада йигин ва кьенят гьерекатрал вичелай сиф-тедай вили сун булушка хтIунна, 

кТаник квай лацу перем гуьз-гуьдин къерехдал гадарна. Фена, ракIарив стул эцигна, мукь-вал хтана. 

Гила кьве гъилелни далудихъай дуьгмеяр ахъайна, хурарилай къалпагъар алудна, анжах къалчахрал 

алай куьруь, бедендин рангунин пекдин вахчаг туна. 

— Заз килиг, де. Гуьрчег яни зун. Гьар патахъай килиг. Хъуьрез-хъуьрез Нурлана яргъандин 

къерехдивай вичиз 

тамарзувални наразивал кваз килигзавай дидедин вилик ranla- 

экул хьиз элкъвена. 

— Я руш, я гьаясуз, айиб хьана! Вуна, вуч чГвекь кьецIил яз, жендек къалурзава? 

— Дегь, айиб вучиз жеда? Рушан гуьрчег беден — им вири-дак хвеш кутадай аманат я. 

Суьретчийри ширералди гуьрчег дишегьлийрин шикилар чIугвада. Заз гуьрчегвал тIебиатди ган-ва. 

Са хейлин суьретчияр гьавалат хьанва. Ваз гуьрчег беден ава, вун чи институтдиз ша, чна ви шикил 

чIугван, лагьана! Фидай. Пулни гузвай. Мажал хьанач. Ахпа вири суьретчийрин вилик кьецIил жезни 

кIан хьанач. 

— Гьик! кьецIил? 

— Гьик! жеда кьван. Жедайвал. Алай-алачир пек-лек вири хутIунна. Са вахчаг туна. Хурарни 

ахъа яз. 

— Айиб хьана, я руш. Вун лап кьиляй акъатнава хьи! 

— Са айибни туш. Дуьньяда гуьрчег зат! вуч ават!а, абур вири инсаниятдин девлет я. Де хьана, 

абурукай вучда. Заз маса жъайгъуяр ава. 
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Яргъандин кIаник экечГна, Нурланади дидедин чими беден •къужахда кьуна. 

— Вуч чими я. 

Руша дидедин чиниз теаменар гана, адав игисна. 

— Де гила лугьун. Вуч аватIа чидан? 

— Гьан. 

— Зун гъуьлуьз къвезва. Лап рикIйвай. 

—Низ? 

— Ам вуч суал хьурай? Заз кIандайдаз. Зун кТандайдазГ Чна мехъер тайин авунва. Пул герек я. 

Зав пул гице. Харжияр, ваз чида хьи, гъвечТибур туш. 

Марваран кьил акъатнач: зарафат яни, гьакъикъат? 

— Я чан бала, руш гъуьлуьз физ хьайила, диде-бубадиз ам вуж ятIа чирдачни бес? 

— Гъуьл шикил туш, къалурун герек туш. Ада зунни са-дазни къалурнавач. 

— Адан диде-бубадин разивал аван бес? 

— Зун адан диде-бубадиз къвезвач хьи. 

— Айиб хьана. Вуна вуч лугьуэватГа аннамишзаван? 

— Белли, диде. — Нурланади дидедин гардандихъ кьве гъил-ни акална, ам чуькьвена, мад адан 

чиниз пIагьар гана. 

— Вун кац хьиз эгечIмир. Гъуьлуьз фин лаваш кьат! авун туш. 

— Чида. Чна и месэла гьялна куьтягьнава. Заз вахт авач. Пака нянихъ элкъвена хъфида. 

Меркезда зун гуьзетзава. 

— Ваъ, ваъ, вун лап ахдмакь я. Ваз гъуьлуьз къведай вахтни хьанвач. Институт куьтягь, хъша, ви 

адахлини чаз къалура,. жувни ада вичин диде-бубадиз къалуррай. Абур чиниз атурайу вун це 

лугьурай, ахпа башуьсте. 

— АкI ятIа, вахъ галаз зи рахун авач. Нурлана, хкадарна, яргъандикай хкечIна, ада кьецIил жен-

декдал булушка алукIна. 

— Зун кабинетда ксуда. Чир хьухь, за гьик! лагьанатГа» гьак! авунни ийида. 

— Я чан бала... 

Нурлана тадиз кIваляй экъечIна. 

Гъуьл ксуз хтайла, Марвара вичинни рушан арада хьайи ихтилат эзберна. Гъуьлуьн хура гьатна, 

ам шехьни авуна. Ада гьич фикир а'вуначир хьи, йкьван марифатлу, гьеле аял вахта-рилай айиб-эдеб 

чидай, чина гьая авай бала икI кьиляй акъат-да. Ада гьич низ гъуьлуьз фйзватIани лугьузвач. Дидедин 

ви-лик вичелай вири пек-лек хутIунна, вичин бедендин гад агакь-навай майваяр къалурун бес тушви? 

Суьретчийрин виликни кьецIил яз акъваздай ниятни авунва! Ай-гьарай! Яраб мад вуч ашкара 

жедатIа? Вуч акван хъийидатТа? 
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— Салегь, чан Салегь, вуна фикира кван: белки Hyp гъуьлуьз фенватIа? Адан кIевивал акурла, за 

шак ийизва. Аялдик-ни кватIа, вучда? Ваз аквазвачни — чIехи шегьерра рушар фад кьиляй акъатзава. 

ЧIуру рекье гьатзава. Чи баладални ихьтин югъ атанватIа, вучда? 

— Вунани тади къачумир. Са вуч ятIани хьанватIа, чир хьухь, чавай хъжедай затIни авач. 

МуьтТугъ хьана кIан жеда. 

— Жеч гьа! Я чан зи Hyp, Нурлана. Вун гьикьван милайим бала тир. Секин, чарадан итимдин 

чинизни килиг тийидай. 

Пакама жедалди я Салегьа, я Марвара ахварнач. Инихъ юзана, анихъ юзана, мбс тТушунна, ара-

ара ахвариз фидай гьал хьанатIани, вилерикай ицIи якIар, кIамарай ахмиш жезвай ра-гъул селлер 

карагна. 

Экв ахъа жез^тежез гъуьлни паб кьведни къарагъна. Сад цIун кIвализ фена, муькуьди вичин 

чурудин-спелдин къайгъу-диз. Хъуьтуьл тахтунал ялунжи винел вегьена ксай Нурланади ширин 

ахвар ийизвай. Буба кIвалахал фена, диде кIвале акъ-вазна. Юуьдра, цIемуьжуьдра ам рикIинин 

хъиткьеррай кили-гиз, тавдин кГвализ, цIун кIвализ къвез хъфена. 

Эхирни ракъин нур лап цавун аршдай аватай вахтунда руш айих хьана. Ам къарагъна, япунжини 

тахтадал туна, кабинег-дай экъечIна. Гьамамдиз гьахьна, сафунай къвеавай къайи цик вич чуьхвена, 

диде жагъурна. 

— Салам! Са ширин ахвар за авуна хьи! Ви чин цуру я хьи?! 

— Мад за вучин! Вун хьтин руш хьайила... 

— Шад хьана кIанда, мадам. Френгри икI лугьуда. Мехъер авур кIуьд вацралай за ваз хтул 

багъишда. 

— Адалай фад багъишдачни? 

— Заз манийвал авуртIа? Исятда сифте эвленмищ жезва, ахпа никягьдиз къвезва. Заз тафават 

авач. КIантIа икI, кIантIа акI. Гьардан ихтияр я. Ваз чидай, диде, вацIара ятар амач. 

—Де ацукь, чан бала. Садра хиве яхъ: вибур зарафатар яни, гьакъи... 

— Зарафат туш. Гъуьлуьз финин месэла гьялна куьтягь хьанва. Ваз пул гуз кIанзаватIа це, 

кIандачтIа гумир. Заз чиз, вуна гъуьлуьхъ галаз йифиз зи патахъай фитнеяр тавуна жеч. 

— Ам зи гъуьл хьиз, ви бубани я. 

— Гила зун квез кьведазни рикIи'вай килигда. Буба яни, диде яни. ТахьайтIа гьакIан гафар яни. 

— Вуч я гила: пул капал эцигайтIа, дидени буба я, тахьай-тIа... 

— Гьелбетда. 

— Де хьана, пул чна, лугьун хьи, вугуда. Ви адахли вуж я? Гьинай я? 

— За лагьанани, квез талукь туш. Мад жузамир. 
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