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ПРОЛОГ 

i''49 лагьай йисан эвелар тир. Чилни цав са-садакай чара 
<ай ц1арц1алай са т1уб винел акъатнавай ракъини дуь-ш 
ц1ийи-ц1ийиз экв илйчдай ч1авуз, адан вилик пад гьана 
ч1улавн(1) кьуТЯГ Дуьньядал мич1 элкъвена. Им (инни 
Чилин арада гьахьнавай Вацран аламат тушир. лн вилик 
пад ч1улав цифери ат1анвай. И цифер t i n  I и бур (2) 
тушир. Абуру гьавадинни цин са-садак акахьу-НИК.1Й ваъ, са 
маса зат1уникай пун къунвай. Абур инсанрин |\н.иърикай 
рас хьанвай виляй руыъдиз икьван къайи, I ик1из 
икьвав кирих(З) тир. 

I ск са танар, хесетар ваъ, руыъерни чара тир инсанрин  
. н.пьринни рангар, акунар ,чара, жуьреба яз фагьумдиз  
► i неда. Якъин гьавиляйни, cgi-садалай икьван тафават квай 

н.|нлр,(4) к1алубар авай зат1ар са-садак акахьна чка ч1улав 
< v мал рагьул пешер алай хьиз аквазвай. 
И рангар так1ан рик1ери фикирзавай хьи, эгер гьар гунагъ 

i а цуьк тирт1а, абурукай агьзур нав алай ч1аф желай. Эгер 
.i6yp гьалар тирт1а, абурукай гьар фура чи хайи т1ебиатдин 
i i ч1ук авай чич1и(5) жедай. Эгер абурун гьар сад са луван 
ничхир, са тар тирт1а, инсанрин вилик авадан са багь экъ-
с '|1дай... 

Амма абур гунагьар тир. Гьавиляйни инсанриз я ч!аФ. я 
'(ич1и, яни авадан багь ваъ, цавун са пад кьунвай чЬушв- 
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' рехне акуна. ,Цавар, к1алубар, къилихар чара тир гунагьар 
са-садай экъис хьайила чпин тГулдиз гзаф талукь тир ч1у^шви 
ягьанвай. ~* 

И ч1улаврехнедин гьар са ч!иб, гьар са ч1ук са_инсандин 
гунагь^тир. AoypyiT арада гьвеч1ибурни авай, чГехибурни. 
Ч1ич1 алайбурни авай, ч1ар фенвай яцран хев хьтинбурни. 
Экуьбурни авай, мич1ибурни. Щарубурни авай, расубурни. 
Щурубурни авай, ц1ийибурни. Руьхъ хьиз нав алахьайбурни 
авай, ч1ар-ч1ар яз са-садай арушбурни... 

Гунагьрин гзафбур абурун иесийрилай зурба тир. Ч1ехи-
гъвеч1ивилелай, наварилай - рангарилай, к1алубрилай аслу 
тушиз абур вири са Маркина гьатнавай, са сумагдиз 
рашанвай... Гунагьри са-садакай к1евиз кьунвай. Гзаф к1евиз 
кьунвай. Идалай чир жедай хьи, яргьалай аквазвай 
чаравилиз, экуь-мич1ивилиз килиг тавуна абрун ч1арахда(6) 
галк1айвал гзаф ава. Вири гунагьар са викин яцар я. И 
гунагьри инсанар кьулу-кьулухъ, накьагьан йикъаз ял хъий-
изва. Абру инсанрин вилик вегьей кам кьулухъарзава. Гьа 
инал абурун виридан т1ул сад я. Гьавиляйни агьзурралди 
чара-чара гунагь галкГана битав хьанва, на лугьун, са-садай 
экъечГнава. Гунагьдин аманеви маса гунагьдилай гьейри вуч 
жен мумкин я кьван?! 

Гунагьрикай хранвай ч1улав цифери алт1уш хьана Рагь  
кьуна. Чил-цав мич1и авуна. Инсанрин вилер мич1и цава  

/    акТана. Инсанар гьамиша кГеве ак1айла абурун вилери цавуз 
V    кшшща. Инсанриз Ч1ехи Рагьдивай куьмек кПш""жеда. Бес 

ракъиниз нивай куьмек к1ан хьурай? Бес ракъини вучрай?  
Инсанриз и жузунрин жавабар чидачир. Абуруз са зат1 чидай 
хьи, Ч1ехи Рапьдин гуж - т1ем виридалай гзаф_ я. Ч1ехи 
Рагъди вичи-вич и ч1улав сурай акъудда. Им инсанрин мурад 

\j     тир виляй, абур идал лапни гзаф ч!алахъ тир. Абуруз гьа ик! 
хьана к1анзавай. 

- Ихьтин кар гьар виш йиса пудра жеда, - лугьудай дегь 
ч1авариз ч1ехи фекьи Т1ип1т1иса, - Гьар виш йиса пудра 
Ч1ехи Рагьдин вилик пад ч1улави ат1уда. Гзаф чГавариз 
инсанри и кардин мана кьат1идач. Гзафбуруз ракъинилай  

wapym жезвай рагьул циферилай гьейри маса зат1 аквадач. 
I Инсанриз акурт1ани, такуртГани жедай кар вичин ч1авинда 

• (гу* 
 унагьрин пунар кутунвай,  ч1арахар тайин авунвай жинар 
са-садахъ галаз тапацрал акъатда^^пин т1удда авай 
луматТвилин пай харждай чка жагьун тавурла, абур са-садал 
К      ик1 акурла иблисдин эмирдалди гунагьри 
вацралайни виниз  акъатиз  кьил кутада.  Гунагьар  Ч1ехи 
Рагьдин кьуд пад ат1ун, ам инсанривай къакъудун, ахпани 
чпин ламу, къайи капашра туькъуьруьн патал гьарза жеда. 
Къени гьа ихьтин дуыпуыприкай сад жезвай. Къе гьар виш 
йиса жезвай пуд йикъакай са югъ тир. Инсанрин гунагьриз 
Ч1ехи Рагь туькъуьнриз к1анзавай. Чи гьиле авай виш йиса 
им гунагьрин Ч1ехи Рагьдал кьвед 

«ъайгъдцза хьун тир^Идалай виликанди 1917 лагьай йисан 
сирра хьанай. Кьил маса крарик акахьнавай инсанри ам 

г.оат1аначир. Идаз килиг тавуна Ч1ехи Рагьди а сефердани 
гунагьрихъ галаз дяве туханай. Дуьньядин руыъ кьеначир. 
Гунагьрин хура гьатай инсанри гзаф азабар ч1угунайт1ани, 
абурун т1улдик квай хъсанвал, къенивал, дуьзвал квахьна-
чир. Гунагьар инсанрин руыъерал ч1улав маргьвар хьиз илич 
хьанайт1ани, алатна физвай ч!аву абур ч1урнай£Накьвадин 
цал хъпи чепедин цив.уьсуьндай(7) хьиз, ч1авар алатундивай 
инсанрин руьгьерни Ч1ехи Рагьди ракъурнавай каркамвилин 
ц1арари, уьмуьрдин ци чуьхвена-михьна лацу хъувунай.^» 

Гунагьар авун инсанрин хесетрикай хкат тейидай хьиз, 
крарни дуьньядал садра хьана алатдач. Дуьнья тикраррин 
дуьнья я. Гьавиляйни чилинни вацран арада мадни инсанрин 
гунагьар к1ват1 хъхьана. Абур мадни акьван гзаф хъхьана 
хьи, гьуцари гунагьриз чара авунвай чкада гьакь хъувунач. 
Гунагьар цавун аршдиз акъатна/Иблисдин фитнедалди шу-
мудни сад лагьай сефер Ч1ехи Рагъдал гьарза^хщна^Сбуруз 
рагь чпин ламу, къайи капашра хуьквдьщщз к1анзавай>? 
Абуруз дуьньядин руыъ рекьиз, са кк1ал мурк1адиз элУ 
къуьриз к1анзавай. Абуруз инсанрин тГулдай инсанвал акъ-
удиз к1анзавай. 

Ч1ехи Ргьдиз ихьтин ягьияр гзаф акунвай. Ч1ехи Рагь и 
дуьнья инсанрин гунагьрикай михьунин уст!ар тир. Ч1ехи 
Рагьдин эквни ц1ай галай ц1арари гунагьрикай хранвай 
чГулав циферин къерехар кана агажарна^Инсанрин гунагьар 
къавахдин тарцелай тару тухвана далдадик к1ват1навай 
псияр(9) хьиз алугна куз хьана.) 

Курдивай гунагьрикай хранвай циферин ранг алахьзавай. 
Абур къвердивай т1имил жезвай.
 /
> 

И кун са маса кун тир. Кузвайдай гум акъатзавачир. Щ 
ламу, къайи зат1ар курдивай квахьзавайлЧ1ир-ч1ирдин ванни 
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еда̂ > 
...Инсанрин гунагьар гзаф хьайила абуру чилинни вацран 

ара ац1урда. Гунагьар акьван гзаф к1ват1 жеда хьи, чилинни 
вацран арада абуруз чара авунвай чкада гьакь хъийидач. Ана 
мад тек са инсандин, тек са гъвеч!и гунагьдизни чка амукь- 
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галачиз. И гунагьар дуьньядал къведайла абуру гзаф*ан 
турди тир. И гунагьрин гуьгьуьна вилин накъвар, рик1ин 
сузаяр авай. Абур вири санлай вилерикай карагин, япариз 
ван хъувун четин ят1ани, инсанар чара-чараз жезвай гу-
нагьрин, абурун гуьгьуьна авай гьарай-эверрин шагьид тир. 

Гунагьрин сувар курдивай агаж жезвай. Акваз-акваз сувар 
пелериз, пелер к1унт1ариз элкъвена. Ч1ехи Рагьдин хура 
гунагьрин марк амукьна. Маркуникай ни к1унт1 хьана. Амани 
сажьуьк векьериз элкъвена. И векьерна гьабгьаб хьана са гьи 
ят1а гишин ч1урандин руфуниз фена. Цавун са пад кьунвай 
ч1улав цифер, на лугьун, ц1ирана, квахьна, амукьнач... 

Ч1ехи Рагьдин вилик пад мадни ахъа хьана. Рагь дуьньядал 
илич хъхьана. Дуьньядал абур хтана. Дуьнья мадни бахтавар 
хьана. 

...Ракъини вичин экв пДийи цуьквелай(Ю) дуьньядин ви-
нел алахна. Идалай са гьелен гуьгьуьнай полисди Эйфелан 
къуба(П) галай патахъ килигна. Мич1и хьана экуь хъхьай-
далай кьулухъ эвеландалайни иер хьанвай дуьньяда мягьтел-
вилелди вил экъуьрна. Гьа и ч1авуз полисдиз икъван ч1авалди 
такур са кар акуна. На лугьун, ракъин цДарарихъ галаз санал 
цавай чилел са вуч ят1а аватна. Им вуч тирт1а полисдивай 
хъсан кьат1из хьанач. Адаз вичин вилерал ч1улаввал акъал-
тай хьиз хьана. Ада вилер мич1на ахъай хъувуна. Еьа и ч1авуз 
полисдиз са кьил Эйвелан къубадал алай, муькуь кьил цавун 
аршда нДрана квахьзавай яргьи руш(12) акуна. Яргьи рушан 
са кьил чилив агакьзавай чкадал икьван ч1авалди адаз такур 
к1алубдин са кас акъвазнавай. 

Йифен ахвар ханвай полисдиз эвел вичин вилерикай 
карагзавай хьиз хьана. Ягьалвал алатрай лугьуз чин маса-
нихъ элкъуьрна. Инсандин рик1из гьахьдай рекьел яракьар 
гвайбур алач. Гьавиляйни са вуч ят1а инсандин рик1е регьят 
гьахьда, ам рик1яй акъудун четин жеда. Полисдивай эхиз 
хьанач, адан вилер мадни вичиз са вуч ят1а акур чкадихъ 
элкъвена. Полисдиз акуна хьи, са вичи ваъ, кимелай физ-
хуьквезвайбуру вирида гьаниз килигзава. Ам гила вичин 
вилерал ч1алахъ хьана. Адаз акур, ц1уру девирдикай 
ч1угунвай кинойрай камна атанвайбуруз ухшар к1алубдин 
инсан хиял тушир кьван. 

Полисди вичин юлдашдиз эвер гана. Абур къведни санал 
течир (тейижир) касдив агатна. Полисриз эвел и касдивай 
паспорт к1ан жез регъуь хьана, течир кас вичин мягьтел 
хиялрикай къакъудиз чугарвална. (13) Абуруз и кас регь (рагь 
экъеч1дай) патан уьлквейрикай садай атанвай турист хьиз  
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<уна. Вучиз лагьайтГа, ам кьуд патаз вичиз аквазвайдал вич 
1алахъ тушир аялдин вилерив килигзавай. Ада, иллаки, 
йфел къубадилай гзаф мягьтелвилелди вил элкъуьрзавай. 
- Якъин адаз икьван кьакьан тарар садрани акунач, - 
!гьана полиерикай сада явашдиз. 
- Белкини, ада икьван кьакьан тарар ч1ехи авунвай тамухъ- 

аидал пехилвалзава? - жаваб гана муькуьда. 
- Ам дидеди къе ханвайдаз ухшар я, - хъилгьана(14) сифте 

рахай полисди. 
Муькуьда кьил югьурна адан гафар тестикьарна. Абурун 

вилик галай касдин вири акунри адан гьарибвал, мягьтелвал, 
и девирдикай, къенин йикъакай чаравал, яргьалвал субутза-
вай. Алатай йисара вири меле хьайила ам тек кьукь хьиз 
регьве хьанвайдаз ухшар тир. 
Полисрин рикГерай гьа ихьтин хиялар фена. Мукъаятвал 
адетдиз, гьар йикъан вердишдиз элкъвенвай полисар чпин 
хиялриз есир хьана акъвазнач. Абурукай сад мугьмандив 
агатна. И кас лап патавай акурла полисдин тажубвал мадни 
артух хьана. Адан экъис хьанвай вилер течир касда акьуна. 
Чиниз чинар акунвай Париждин полисдин вилер экъис 
авурди вуч тирт1а? Агъзур к1алубдин инсанрин к1урук лигам 
хьанвай Париждин кимел къуллугъ ийизвай пелисар 
мягьтел ■ йиз жедай аламатарни амай жал? Лацудалай 
ч1улавдалди шин винел алай-алачир вири наварин 
инсанрин чинарни, .илихарни акунвай парижвийрив 
элкъвена и касдиз килигиз звайди вуч суыъуьр тирт1а? 
Полисдин вил эвелни - эвел адан кьилел алай бармакда 
ьуна. Са хпен хамуникай цванвай лацу бармакди и касдин 
ехи тандин зурбавал мадни артухарзавай.  На лугьун, 
акьан са к1унт1ал къванвай са хъуьт1уьн жив ц1ранвач, 
ват1  хьана  и  касдин  бармак  цванвай  са  рав  хамуниз 
лкъвенва.     И     бармак     инсандин     кьилел     алук1униз, 
рик1ивайни, лайих тир. 

Полисдин вил гьариб касдин к1вачера акьуна. Адан кГвачин 
къапарин кГалубни масак1а тир. Абур анжах дуьньядин кьуд 
над акунвай, музеяр к1вачалайнавай парижвайриз гуьр къве-
дай. Рахул(16) вегьена т1ушунна, лацу к1ерагь(17) хьиз 
авунвай гамишдин лидикай раснавай и к1вачин къапариз са 
Париждин ваъ, дуьньядин маса шира (машгьур) музейрин 
кьацГарални чка жедай. 

Пуд лагьай зат1 адан юкьва авай камари тир. К1инт1ар(18) 
ахъа хьанва лугьуз чепкендин ценер галдат жедамаз адан 
,!жайиб к1алубдин камаридин экв полисдин вил ера гьатзавай. 
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Пли юк1.нал-пиц1ин винел алай ч1ехи уьнуьгдал Ч1ехи Рагь-
1ии чин алай. Акурбуруз йикъан экв и чинлай къарагьзавай 
\I.MJ жедай. Адалай эрч1и патан уьнуьгдал ц1ай-лапандин, 
чапла патан уьнуьгдал гатфарихъ къвадай ири ст1алрин лацу 
марфадин лишанар алай. 

Камаридин асул квекай, гьи ракьукай хьун чирун регьят 
тушир хьиз, ам мус, ни раснавайди ят1а кьат1унни четин тир. 
Са зат1 лугьуз жедай хьи, и камаридин тарих дегь девиррин 
деринвилера чуьнуьх хьанвай хьиз, адан уьнуьгар расна, 
къадакьар ягьай уст1ардин руьгьни чи йикъарилай гзаф 
яргьара амай. 

Полисдиз ибур вири акуна. Ада течир касдин вилера авай 
гьарибвални байихна.(19) Адаз а кас к1еве гьатнавайди чир 
хьана. 

- Куь паспорт къалура! - Течир касдив агатайла вичиз акур 
зат1ари магьирда(20) туна, пагь ат1ана амай полис вичин 
хиялривай чара хьайила, адан сад лагьай гафар ябур хьана. 
Полисдиз   ам   регъ   патан   уьлквейрикай   садай   атанвай 
кьуьруьхъандиз(21) ухшар акуна. 

Полисдин рахунихъ яб акалай течир кас адан чиниз килиг-
на хъуьрена. Им ван алачир, мили хъуьруьн тир. Ам фадни 
кисна, амма гъил вегьена вичин паспорт акъудуниз ухшар са 
гьерекат авунач. Кар ик1 акурла полисди вичин гафар тикрар 
хъувуна: 

- Муьсе, куь паспортдиз килигиз жедани? 
И сефердани полисдиз мили хъуьруьни жаваб гана. Поли-

сдиз гьилерив са гьихьтин ят1а гьерекат авуна гьавурда тваз 
к1ан хьана. Адан и къалабулух акурла течир касдин пел ч1ур 
хьана. Адан пелни т1иш чара жедай чкадал алай жакум к1ват1 
хьана - т1уруниз элкъвена. Ахпа ада рацГамар винизна. 
Полисдин гагь вилериз, гагь сивиз килигна. Полисдиз течир 
са ч1алал вуч ят!а лагьана. Абуруз са-садан ч1алар гуьр(22) 
тушир. Кьведни идан гьавурда акьуна. Полисди маса 
ч1аларал вичиз чидай са шумуд гаф тикрарна. Хийир хьанач. 
Течир касди къуьнер агажарзавай. Абурун арада мецен ав-
сиятди(23) кьил кьунач. Кар ик1 акурла полисдиз а кас кьуна 
чпин идарадиз тухуз к1ан хьана. Рик1яй фейи и фикирдилай 
ада гьа легьзедани гъил къачуна. Течир касдин тандин 
зурбавал, ада вичин гьар сад са киле кьван авай гьутар сад 
лагьана кардик кутунин мумкинвал рик1ел гьана полисди 
вичин фикир дегишарна. Хванахадиз рехъ къалурдай к1валин 
иесиди хьиз, гьилерив "ша, фин!" - лагьана. 

Гьа юкъуз Париждин нисинихъ акъатзавай газетри гьвеч1и 
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са информация гана. Москвада акъатзавай "Известия" газет-
дини муькуь юкъуз вичин Парижда авай корреспондентди 
ракъурай хабар чапна. "Т1вар алачир, ватан течир кас" хьтин 
к1елдайбуруз яргьалай эвердай са т1вар алай и хабардин 
мана-мет1леб пара кесиб тир. Газетди кхьенвай: "Чпиз такур 
зат1 амач, чеб гада - килеяр(24) туш лугьуз дамахзавай 
Париждин полисарни а касдал гьалтайла мягьтел хьана 
амукьнава. Адаз вичин т1вар, адрес чидач, вич Париждиз 
гьинай ва гьик1 атайди ят1а рик1ел алач. Лацу як1арин, 
кьилел расу ч1арар алай и кьакьан кас парабуру эвел ингилис 
кьатГанай. Им дуьз акъатнач. Адан ч1ал ч1аларин са маса 
группадикай я. И мич1и кардин винел алай ч1улав буыпме 
алудун патал микитисар (алимар) алахънава". 

Муькуь юкъуз Париждин газетри сад лагьай чинра сенса-
ция галай хабар ганвай: "Накь экуьнахъ Эйфела1Гкъубадин 
патав сад лагьана цавай аватай хьиз пайда хьанвай касдихъ 
галаз Сорбон университетдин Къафкъаз ч1аларин. ,ка-
федрадин профессор, Бейбалабег Султанован(25) рушан 
гьуьл Жак Беранже рахана. Алимриз накьанлай чидай хьи, 
течир касдин рахун ч1аларин Къафкъаз группадикай я. Им 
чирвиляй Ж. Беранжедиз эвер ганай. Ада эвел гуржи ч1алал 
жузуна. Течир касди адан сивиз гзаф вил эквна килигнатТани 
са жаваб ганач. Ахпа Ж. Беранжеди лезги ч1алал жузуна. И 
ч1ал ван жедамазни течир касдин чин хъуьрена, вилсрин экв 
артух хьана. Алимдинни течир касдин рахун кхьенвай лен-
тина авайбур чина агъадихъ гузва: 

Ж. Беранже: - Куь т1вар вуж я? 
Течир кас: - Зи рик1ел аламач. (Милиз хъуьрезва) 
Ж. Беранже: - Куьн гьинай я? 
Течир кас: - Зи рик1ел хуьквезвач. 
Ж. Беранже: - Куьне зарафат ийизвани? 
Течир кас: - Зарафат? Ам вуч лагьай ч1ал я? 
Ж. Беранже: - Яни, чал хъуьруьнар ийизвани? 

Течир  кас:   -  Хъуьруьнар   авун   патал  гьич  тахьайт1а 
п1узарар къакъудна, сарар экъ^сна к1анда.' За ваз гьак1 
|авунани? 

Ж. Беранже: - Заз ак1 лугьуз к1анзавачир... 
Течир кас: - Бес ваз гьик1 лугьуз кХанзавай? 
Ж. Беранже:- - Заз... Лугьуз к1анзавай хьи,.. жузаз 

к1анзавай хьи, куь ватан гьинаг я? ~~ 
Течир кас: - Ватан?.. Ватан! И гаф заз ван хьайиди я... вуч 

лагьай зат1 ят1а зи рик1ел хуьквезвач. 
Ж. Беранже: - Ак1 хьайила, лагь кван, куь диде-буба гьина 
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п |>  к.ii   - Диде?.. Буба? 
'. р.шже: - Эхь! Эхь! Диде? Буба? Абурун кГвал гьина 

.ни   11>и хуьре, гъи шегьерда? Тсчир кас: - Заз чидач. 
Ж. Беранже: - Куьн Париждиз гьинай атана? 
Течир кас: - Париж гьинаг я? 
Ж. Беранже: - Париж инаг я. Куьн иниз гьинай атана? 
Течир кас: - Яргьи Рушан патавай. 
Ж. Беранже: - Яргьи руш? Гьан! Гьан! Яргьи руш лез-

гийрин дегь девирдин гьуцарикай сад я... Ам цаварал жеда. 
Куьн цаварал алайни? 

Течир кас: - Гъуцар цаварал жедач. Гъуцар сад лагьай 
дуьньяда жеда. 

Ж. Беранже: - Сад лагьай дуьньяда? Гьина авайди я вуна 
лугьузвай сад лагьай дуьнья? 

Течир кас: - Сад лагьай дуьнья гьамиша гьа вичин чкадал 
ала. Квез чиз адан чка дегиш хьанани? 

Ж. Беранже: - Заз ак1 лугьуз к1ан хьанач. Заз чириз к1ан 
хьана. 

Течир кас: - Чириз к1анзаван? (Кьилелай к1вачелди алим-
диз килигзава). 

Ж. Беранже т1урут1ум галайди хьиз чкадал къугъазва, 
тит1ри(26) галай к1ап1ар(27) хьиз ян гузва(28): - Куьн... 
Куьн гьуцарин патав гвайни? 

Течир кас: - Зун Яргьи Рушан патав гвай. 
Ж. Беранже: • - Бес куьн иниз гьик1 хтана? Квез рехъ ни 

къалурна? 
Течир кас: - Кьве дуьньядин арада авай рехъ гьуцаризни 

руьгьериз чида. Сад лагьай дуьньядиз фин- хуьквен инсанрин 
кефинивди туш. Инсанар аниз, герек тирла, гьуцари тухуз 
хкида. 

Ж. Беранже: - Бес вун сад лагьай дуьньядиз ни тухванай? I 
Течир кас: - Зун Яргьи Руша тухванай. Ч1ехи гьуц Алпанди | 

кьулухъ рекье хутуна. 
Ж. Беранже: - Ак1 хьайила квез гзаф зат1ар акуна, чир] 

хьана жеди. Квез ана акурбурукай рахух. Чазни чир хьурай.; 

Лагь кван, течир кас, вужар авай сад лагьай дуьньяда? 
Течир кас: - Сад лагьай дуьнья гьуцаринни руыъерин| 

дуьнья я... 
Ж. Беранже: - Бес инсанар? Кведди хьайит1а, кьвед лагьай ] 

дуьньяни авани? 
Течир кас: - Кьвед лагьай дуьньья инаг я. Зунни вун чин 

14 

чинал акъвазна рахазваи чка. 
Ж. Беранже: - Куьнни эвелдай и чи дуьньяда авачирни? 

Яргьи Руша куьн гьик1 тухванай? 
Течир кас: - Зун са гъи ят1ани суван пелел алай. Нян бере 

тир. Рагъ дидедал хъфизвай. Гьа и ч1авуз ирид ранг алай ирид 
ц1ар гьилин туп1ар хьиз зи к1вачерик аватна. Абурун муькуь 
кыш, на лугьун, ак1извай ракъин патав кьван агакьзавай. 

Ж. Беранже: - Ахпа? 
Течир кас (вилери рехъ тузухва): - Ахпа? Зун и ц1арар 

кьуна фена. 
Ж. Беранже: - Гьиниз? 
Течир кас: - Зун Яргьи рушан гьуьзурдиз(29) аватна. 
Ж. Беранже: - Им мус хьайи кьиса я? 
Течир кас: - Кьве агьзур йис идалай вилик. 
Ж. Беранже: - И ч1авалди куьн гьана амайни? 
Течир кас: - Эхь! 
Ж. Беранже: - И пекерни куьне гьана алук1нани? Сад 

лагьай дуьньяда вирида гьа ик1 алук1завани? 
Течир кас: - Ваъ, зал эвелдай и пекер тир алайди. 
Ж. Беранже: - Алатай кьве агьзур йисуз бес вуна пекер 

дегишарначни? 
Течир кас: - Ваъ! 
Ж. Беранже: - Ч1алахъ тежер кар я. Кьве агьзур йисуз 

алукГнавай пекер михьини я, цГийини. 
Течир кас: - За зи пекер дегишайди рик1ел хуьквезвач. 
Ж. Беранже: - Эхь! Дуьньяда крар ава. Ван хьайи япар 

ч1агидай, акур вилер цТигел жедай, руыъ чГалахъ хьайила 
рик1, рик1 ч1алахъ хьайила руыъ ч1алахъ тежедай. 

Са гьелен(ЗО) кьведни кисна. Течир касди Ж. Беранжедиз 
килигзавай. Вил эквна. Ахпа ада лагьана: 

- Ви чин заз гуьр туш. Ви руыъ зал са гьинал ят1а дуьшуьш 
хьайидаз ухшар я. 

Алимди тадиэ жузуна: 
- Гьинал? 
Течир касди жаваб гана: 
- Рик1ел хуьквезвач. 
Мад кьведни лип1 хьана. Эхир Ж. Беранжеди жузуна: 
- Куь камаридал алай чинар нинбур я? 
- Абур чи гьуцарин чинар я, - жаваб гана течир касди. - 

Г
1ун... кГанивилин сувариз рекье гьатдайла... Ч1ехи фекъи 

ГГипЫиса вуганай зав и камари... 
Течир касдин ван квахьна, п1узарар рахазваи. Патав гвай-

бур вучдат1а чин тейиз килигиз амукьна. Течир касди суван 
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а патай къвезвай хьтин ванцел гьарайна: 
- Аяр!.. 
Адан ван мадни квахьна, чин ч1ур хьана. Ам вич-вичелай 

фидай гьалдиз атана. Эверна гьайи духтурри а кас фад 
клиникадив агакьарун т1алабна. И геренда(31) ам-хлиникада 
ава. Адал са терапевтрин ваъ, гьак1ни психслогрин вил ала". 

Газетда психологрин т1варцелай ганвай информацияни 
авай: "Течир касдин психика ч1ур ханвач. Ам стресдин гьалда 
ава. Гьавиляй ада вичин зигьиндин гзаф пай квадарнава. 
Амма тГимил ч1авалай адан зигьин чкадал хуьквервал я. Сад 
лагьай сефер я хьи, алимрал гьуцарин патав фена хтанвай 
кас гьалтнава. Тажуб хьайит1ани и касдин рик1ел къве зат1 
хъсан алама: дидедин ч1ални гьуцарин т1варар. Им вуч лагьай 
ч1ал я? Им дуыпуып яни, инсаидин т1улдик квай хесет? 
Эхиримжи йикъарин крар лап куьруь зигьиндини хуьда. Им 
чакай чинеба сир туш. Амма муькуь кьве зат1-дидедин чГални 
гьуцарин т1варар и касди вичи лагьайвал кьве агьзур йисуз 
рик1ел хвенва. Кьилел атай вири крариз килиг тавуна ква-
дарнавач. Акунрай и кьве зат1 инсандиз адан маядихъ -
ч1арахдихъ галаз гузвай, ахпани вири уьмуьрда адан 
руьгьдихъ галаз амукьзавай хьтинди я. И кардиз чавай маса | 
мае (32) гуз жедач". 

Дуьньядин маса акахьай крарин арада и информация "Из-
вестиядин",   яни  маса  газетрин корреспондентрин вилик| 
хк1унач(33) жеди. Белкини хк1уна, амма газетриз акъатнач. 

...Пуд лагьай йикъан экуьнахъ начагьар къатканвай пала-
тадиз гьахьай лукьмандиз течир касдин тан т1акьана(34) 
акуна. Ам вичел хутун тавунмаз, зигьин чкадал тахтанмаз 
кьена. Вичиз чир зат1арни вичихъ галаз хутахна. 

"Яраб сад лагьай дуьньядай атанвай мугьмандин руыъ 
гьиниз хъфенат1а?" - лугьуз, жузазвай Париждин нян га- j 
зетрикай   сада.   Гьа   газетда   фагьум   тажубдив   ац1анвай' 
журналистдин ихьтин са хабарни авай: "Шегьердин клини- , 
кайрикай садан винел экъеч1навай яргъи руш гередралди 
амукьна. Парижвийриз и ч1авалди ихьтин ахъа рангарин 
яргьи руш акуначир. И яргьи рушаз килигдай вилер герек j 
тир. И яргьи рушан навари масакГа ц1арц1ар гузвай. И 
рангарин   миливили   рик1ер   хъуьтуьларзавай.   Инсанрин■ 
рик1ера авай ч1ана зат1ар вири ц1урна акъудзавай. И навари j 
инсанрин танарни, руыъерни нурдив ац1урзавай. Инсанрин j 
рик1ел са гьи ч1авуз ят1а абуруз акур иервилер, миливилер 
хкизвай. Яруда жегьил рушан п1узарри хьиз "ша" лугьузвай. 
Къацуда рик1 серинарзавай. Вили ц1арц1а, на лугьудай,  
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цавун къатар кЬат1 жез ахъа хъжезвай. Туракьда инсанрин 
рик1ел мехъерар хъкизвай. Хъпида дуьньядин экв 
артухарзавай. Са ц1арц1ални мулдин цуьквер экЪшавай 
хьтин тир". 

Парижда акъатзавай газетди и хабар гудайла гьа юкъуз, 
гьа клиникада кьенвай гьариб касдин гьич т1варни кьунва-
чир. Яргьи рушан иервили инсанрин рик1елай гьа юкъуз 
хьайи муькуь кьисаяр алудай хьтинди тир. Журналистди 
гьик1 кьат1идай кьван, а гъарибни Яргъи Руш сад-садахъ 
галаз кьве агьзур йис чаз таквар ч1ирич1рив галк1анвайди. 

Пака экуьнахъ Париждин сурарикай садан винелни яргъи 
руш акъатнавай. Адан са кьил накь кучукнавай ц1ийи суран 
винел алай. Мукьвал мягьлейрин жамятди и кардиз мягьтел 
вилерив килигна. Рекьелай алатзавай машинрин иесиярни 
вилер яргъи рушал аламаз фена. 

Дуьньядин ири чарара т1уб экъуьрнавай парижвийриз и 
мажуьзадин са акунар бес хьана. Абуру яргьи рушан 
иервиликай лезет къачуна. И акунарин к1аник к1ев хьанвай 
сир садазни чир хьанач. И сир чирун патал адан гуьгьуьна 
къвекъведайбурни авачир. Чилин винел хьайи аламатрикай 
сад инсанри кьат1ун тавуна гьа ик1 алатна фена. 

Яраб Парижда кьейи а гьариб лезги гьи дуьньядиз хъфе-
нат1а? Адан тан сура туна, бес руыъ? Ам вут1 хьанат1а? 

Париждин алимри, гатун цик1из къвайи жив хьиз сад 
лагьана атана, гьа атай хьизни сад лагьана хъфей а гьариб 
лезгидин бахтуникай гзаф хияларни. Абурун бейнийра экъ-
еч1ай жузунар лепеди гьуьлуьн кьерез вегьенвай7"гзаф чаба-
лухна галатай гьетер хьиз т1ем квадарна секин хьана. Абурун 
жузунриз т1акьат гудай, фагьум галк1идай субутар т1имил 
тир. Алимар квекай галк1идай кьван? Гъед фена (35) гьалдай 
аватнавай, кьиян, никьизар инсандин чи дуьньядихъ галаз 
хашран мукан гьалар кьван хару гьаларив галк1анвай га-
фарикай, тахьайт1а, адан музейрай жагьур хъувунавай хьтин 
пекерикай? 

Амма, и кардик са субутдизни муыътеж тушир са вуч ят1а 
галай. Им суыъуьр тир. Гьуьлягьдихъ галаз чин-чинал атай 
къиб чкадал т1акьурдай(36) хьтин. Нахчирдал гьалтай к1елен 
пагь ат1удай хьтин. 

А лезги цаварилай аватнавайни, тахьайт1а чиликай хкат-
навайни? И сир ада вичихъ галаз хутахна. 

...ГьуцарЧ. цаварилай килигзавай. Ч1ехи Алпандиз вири 
аквазвай. Адаз инсанрин алцумунив кьве агьзур йисуз сад 
лагьай дуьньяда уьмуьрнавай касдин руыъдиз гила хьай- 
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ит1ани секинвал, шадвал, к1убанвал гуз к1ан хьана. Адан 
рик1ел аламай хьи, а руыъди вичин сад лагьай уьмуьрни 
ягьийрихъ галаз   дявекра ракъурнай. Ада а ч1авузни гзаф 
азабар ч1угунай. Ч1ехи Алпандин фагьумдай фена хьи... ...а 
руьгьдин сад лагьай тан гвай кас лезгийрин Ч1ехи сердер 
- Ч1ехи къашат1 хьанай. Адан т!варни jippnc (37) тир. Ч1ехи i 
сердер Иррисан уьмуьр румвийрин кьушунрихъ галаз дявейра i 
фенай. Лезгийрин чилер ягьийрикай хуьн патал ч1угур жен- , 
герикай сада ада гапурдин хер къачуна, иви квадарна кьенай. 
Иррисан руыъ  Ч1ехи Рагьдин гьуьзурдиз хъфена,  вичин j 
кьвед лагьай тандин рехъ хвенай. 

И кьисадилай са яр алатайла Алупан - Алпан шарвалангдин j 
- Лезгистандин Тип1ир шегьерда са гада аял дуьньядиз атана. I 
Ч1ехи Алпанди  Иррисан руыъ и аялдин тандихъ галаз]  
галкГурна. Гъвеч1и Иррис ч1ехи хьана. ТипГиррин Рагьдин] 
кГвалин фекьи Т1ип1т1иса а гададиз ч1ехи умуддив килигза-1 
вай. Ам лезгийрин сердер Иррисан т1варуниз лайих са кьегь-1 
ал, чи халкьдин аманеви жеди лугьуз хияларзавай. 

Къад йиса аваз Иррис вичин таярихъ галаз к1анивилин| 
сувариз(38) экъеч1на... Гьа ч1авуз фейи Иррис садни гила-] 
кьве агьзур йисалай хтана акъатнавай... 

Гьуцари цаварилай килигзавай. Кьвед лагьай танни] 
Парижда чилиз- бахшанд авуна Иррисан руьгь мадни Ч1ехи j 
Рагьдин гьуьзурдиз хъфена. 

...1949 йисан яран сад лагьай юкъуз экуьнахъ Тип1иррин1 
хуьре са гада аял дуьньядиз атана. Ч1ехи Алпандин хийир-1 
дуьадилай кьулухъ адан танда руыъ гьахьна. Им Иррисан! 
руыъ тир. Ам Парижда вичин кьвед лагьай тандикай чара! 
хьана Ч1ехи Рагьдин патав ^хъ^идамазни алатна фейибур! 
вири адан рик1ел хтанай. Адазса ввчш сад лагьай, кьвед I 
лагьай танрин кьилел атайбур ваъ, гзаф зат1ар чидай. Адаз} 
чи эрадилай виликан виш йисан крар вири гуьр тир. Вучиз] 
лагьайт1а и руыъ гьа ч1авуз авай. А руыъ гьа девирдин] 
шагьид тир. А крарин гзафбур адан вичин тандай фенай.] 
Тйни цел т1ушундай хьиз, а руыъ вич алатай девирдал! 
тГушун хьанвай. А руыъдиз ягьийрин гапурдин т1ал гьихь-1 
тинди ят1а вичин танда акунвай. А. руыъди Тип1иррин| 
Рагьдин к1валин ч1ехи фекьи ТЬшМисан гафарихъ вичи яб I 
акалнавай. А руыъ авай танри а ч1аван фу т1уьнвай, яд] 
хъванвай. А руыъди а ч1аван верцДивилелни, j 
т1уькьуьлвилелни вичи мез элягьнавай.        "*   """* 

Акурбур, чГугурбур гзаф тир виляй а руыъ каркамвиливI 
агакьнавай. Адаз кьве дуьньядинни т1ям чидай. Адаз кьве]  
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дуьньядинни виртни акунвай, агьуни. А руыъди кьве дуьнь-
ши кьат1анвай. Вири руыъериз кьисмет тежер са бахт тир 
1мни. Ч1ехи Рагъди Иррисрин руыъдиз кьве дуьньяни 
сьат1идай, вични авайвал кьатГидай т1ем ганвай. А руыъдиз 
1ервални, к1веч1ивални гьалат1 галачиз аквазвай. А руьгьдиз 
;устни, ягьини яргьалай чир жезвай. А руыъдиз дуьз рехъни 
сакур ригал(39) сад лагьай кам вегьин тавунмаз са-садакай 
шра ийидай фагьум авай. А рьуыъдиз ашукь жез чидай. А 
зуыъдиз азабриз эхиз чидай. А руыъдиз такур вуч амай хьи?! 

...Кьве агьзур йисан яргьи рекье каркамвилив агакьнавай 
1 руыъ 1949 лагьай йисан яран сад лагьай юкъуз Тип1иррин 
<уьре дидедиз хьайи гададин танда гьахьна. 
А гьвечГи лезги вири аялар хьиз - акъалдиз-къарагьиз, 

1шез-хъуьрез, мягьтел вилерив дуьньядин иервал кьатуз-
сьат1уз ч1ехи жезвай. Адазни вири хуьруьн аялриз хьиз 
шуралтадай ваъ, дуьдгъерни фу кГандай. Балк1ан гьализ 
к1андай. Суварал физ, эч1егьанрал акъахиз к1андай. Виче-
лайни вине авай серкЬверидай, цикарилай гвадариз к1андай, 
фад ч1ехи жез к1андай. Дуьнья кьат1из кТандай. Садни... ара 
дат1ана махарихъ, манийрихъ-лирлийрихъ «б акализ 
к1андай. 

Амма вири, адет тирвал - гьуцари эцигнавай къанунриз 
дигай физвай. Тип1ирвидин гада вичин вири таярихъ талаз 
:анал ч1ехи жезвай. 

И ч1авуз вичизни чин тейиз руыъди адан фагьум хци 
1Йизвай. Ара дат1ана адаз ц1ийи чирвилер гузвай. 
Щикьвед-ц1ипуд йиса ада вичи манияр кут1униз, махар 

эахаз хьана. Ам вичизни течиз махарин дуьньяда гьахьна. 
Махарин дуьнья лап и дуьнья кьван иер тир. Ам са аламат 
дуьнья тир хьи^!Ана гьамиша гатфар тир, гьамиша цуьквер 
вай. Кьериз - цГаруз атай кьуьдни фад хъфена алатдай. А 

уьньяда гьамиша гьуцари кьегьалриз куьмек гудай, J*%z~ 
 юкь хадай. 

Зуруз адан рахунар, фикирар къайи тир. Дегиш хьан-
вай дуьньяди гзафбур дегишарнавай. Идаз килиг тавуна 
гьвеч1и Иррисан 4гевилщ(40) гьа вичи лагьайди лугьузвай. 
Дуьньяда инсанрин т1ул ч1урдай са гар экъвезвай ч1авуз 
имандал аламукьун ^акьванни регьят тушир. Дуьньяда лез-
гийрин т1ул дегишарун, рик1из кацар ахъаюн патал са 
11урфан акъатнавай хьи! Гзафбурун танар дуьз акваз, 
) уыъерч какуннавдй. Абур ч1ехи Рагъди ганвай т1улдай акъ-1 
гнавай. "Ик1 мийир!" - лугьуз гьарайдайбурни кьит1 тушир. 
\мма абурун сив цун, мез ат1ун, фагьум куьруь авун пеше 
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кьунвай инсанарни дуьньядал атанвай. 
Иррисан руыъ гьуцари кьве агьзур йис адалай вилик вичиз 

ганвай т1улдай акъатзавачир. Ч1ехи Рагьди адаз какун тейир 
такьат, дегиш тежер т1ул, рекьин галачир уьмуьр ганвай. 

...Гъуцар^цаварилай килигзавай. Гьавиляйни ц1увад йисуз 
акъатайла гьвеч1и Иррисаз са ахвар акуна. 

...Ам суван пелел акъвазнавай. Адан вилик кьилинни 
чурудин лацу ч1арар са-садак какахьнавай кьуьзуь са кас 
акъатна. *4 

- Ваз зун чидани? - Куьзуьдф гададин вилериз килигна. 
Кьуьзуьдан чинай нур чик1извай. Вилерай гададал ,икир 

(мергьямат) илич жезвай. Чка жив хьтин лацу циферикай яз 
чил кьуна галчур жезвай яргъи валчагь алай и кьуьзуьд 
Иррисаз сад лагьай сефер тир акваз. Амма кьуьзуьдан жузун 
сивяй акьатай гъеленда гададиз ам чир хьана. 

- Ч1ехи Алпан! - Вичизни течиз гьарай акъатна гададай. 
- Вуна дуьз кьат1ана, - лагьана Ч1ехи Алпанди. - Зун 

адалатдин гьуц Ч1ехи Алпан я. Амма лезгийриз зи т1варунлай 
вилик Ч1ехи Рагьдин ирид туба чир хьун герек я. Ваз абур 
чидани? / 

Икьван ч1авалди гададин я бейнидиз, яедг мецел и тубаяр 
атаначир. Амма Ч1ехи Алпандин жузундихъ галаз и тубайри 
гададин бейнида чка кьуна. 

- Ч1ехи Рагьдин тубаярни ваз чида, - лагьана кьуьзуьда, - 
Бес ч1ехи сердер Иррисан кьве кж1 алай гапур рик1ел хуьк- 
везвани ви? 

Гада вичин бейнида экъвена. Амма ч1ехи сердер Иррисан 
т1вар жагьанач. Ч1ехи Алпанди мад жузуна: 

- К1анивилин сувар кьилиз акъудиз тахьай^кьве агьзур йис 
кьвед^агьай    дуьньяда    Яргьи    рушан    патав    ракъурай 
Иррйсакай хабар яни ваз? 

И жузунар ван жез-жез, на лугьун, гададин бейни экуьнив 
ац1узвай. Гуьр тушир к1ам лебе-леб ацДанвай циф гару 
чукурай кьван вилер т1ебиатдин иервилел кьарухь жедай 
хьиз, бейнидин ц1ийиз экв акьаз ахъа жезвай пип1ерини адан 
руыъ хкажзавай. 

- Ви руьгьдиз за жузурбурни чида, жузун тавурбурни, - 
лагьана   Ч1ехи  Алпанди,   -  Жуван  руьгьдихъ  галаз   мез 
жагьура, сад хьухь! Ада ваз гьакъикъат чирда. Ада ваз фагьум 
фена к1ан тир рехъ къалурда. Ада jgyH кьве дуьньядин 
сирерикай агагь ийида.(41)  Ви бейни Иикъа садра дегиш 
жезвай гарари кул галтадуникай хуьда. 

Кьуьзуьда мад садра гададиз кьилелай к1вачелди килигна: 
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- Ч1ехи Рагьдиз аси жемир! 
- Жедач, Ч1ехи Алпан! 
...Йисар алатиз фена. Гада ч1ехи хьана. Иррисрин руыъди 

адан фагьумдиз такур са т1ем ганвай. Ада масадбурувай 
кьат1из тежер зат1ар кьат1извай. Адаз масадбуруз таквар 
зат1ар аквазвай. Дуьз я, гададин чирвилерин гзаф пай алатай 
девирдикай тир. Амма ада къенин йикъан крарни кьат1извай. 
Иррисан Руыъ гадади ц1ийи чирвилер къачунин аксина 
тушир. 

Дегиш хьанвай дуьньядин крар гьичня_хъсан патахъ физ-
вачир. Им ада кьат1извай. Дуьньяда эвелан михьивал амачир. 
Имни адаз аян тир. Дуьнья "алаш-булаш" хьанвай. И карни 
гьар йикъан кьксайри тестикьзавай. Дуьнья к!веч1и хьанвай. 
Рик1ер куьлуь хьанвай. Инсанар сасадахъ галаз уьж_(42)ди 
хьанвай. Хуьруьн къене, сихилдин арада чимивал къвердцвай 
тГимил жезвай. Мергьяматдин - икирдин чка язух къвени 
кьунвай. Гьавиляйня-цаварин чин гзаф ч1авуз ч1уру тир. 

Гъуцар лезгийрин ч1ала са гьиняй ят1а атанвай гафар хьиз 
амай. Гъуцарин са т1вар тир амайди. Абур чеб халкьдин рик1е 
амачир. Инсанриз гьик1 хьанвай хьи, Ч1ехи Рагь анжах эквни 
чимивал гун патал я. Ам чилин винел алайбурун виридан 
диде, лезгийрин ч1ехи гьуц хьуникай са бязи махара, са бязи 
кьисайра рахазмай. Адалатдин гьуц Ч1ехи Алпан тек-туьк-
бурун бейнида амай. ТЧарлац, Арчан, Яргьи руш, Алдин паб, 
Гудул, Варз тГварар алай гьуцар вужар ят1а чидайбур мадни 
тГимил тир. 

И гьалдикай рик1 пашман, гуыъуьл пелеш(43) тир Иррисаз 
яхц1ур йиса гьатайла са ахварни акуна. Им адаз вич ц1увад 
йиса авайла акур ахварин-гуьгь ТИР. 

...Ам суван пелел алай. Ч1ехи Алпан эвелра акур кГалубда 
адан вилик акъатна. Инсандиз ам чир хъхьана. Ада кьве гьил 
винизна гъуцраз дадна: 

- Я Ч1ехи Алпан! Алатна фейи къанни вад йисуз са  
гьелендани вун зи рик1яй акъатнач. За зи уьмуьр Ч1ехи 
Рагьдин тубайриз дигай жуьре ракъурна. Зи къаст Ч1ехи 
Рагьдин тубаяр инсанриз чирун, гьуцаринни инсанрин арада 
авай к1анивилин гьалар т1арамарун хьана. 

_ Чаз виридакай хабар я! - лагьана Ч1ехи Алпанди. - Ч1ехи 
Рагьдин г кишитдалди (эмирдалди) къениндалай ви руыъни 

! рик1 сад жезва. Ваз ви уьмуьрдин рехъ ви руьгьди къалурда. 
- Зун гьавурда акьуна, Ч1ехи Алпан! 
- Яб акала! Ви руьгьдиз дуьнья чида. Адаз кьве дуьньяни 

| акунва. Ваз чидани инсанрин руыъери шумудни са йисуз 
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уьмуьрзаватГа? 
- Ваъ, Ч1ехи Алпан! 
- Гьар са руьгьди агьзур йисан рехъ ат1уда. Амма ви  

ругьдин яшар кьве агъзуралайни гзаф я. Ви руыъдихъ галаз 
санал лезгийрин танра гьахьай руыъер фадлай дегиш хьанва, 
ц1ийи хъхьанва. Ви руыъ кьве агьзур йис садлагьай дуьньяда 
амукьна лугьуз  жегьил  я.  Ада  икьван ч1авалди,  санлай 
кьурла, виш йис я къвед лагьай дуьньяда уьмуьрнавайди. Ви 
руыъдиз гзаф зат1ар акур""виляй гзаф сирерикай хабар ава. 
Инсанрикай садан руыъдини алатай ч1авар ви руьгьди хьиз 
кьат1анвач. Вучиз лагьайтГа, инсанрикай садан руыъни ви 
руыъ хьайи чкайра экъвенвач. Ваз ван жезвани зи гафар? 

- За яб акалзава, Ч1ехи Алпан. 
- И мукьвара лезгийрин уьмуьрда ч1ехи дегишвилер жеда. 

Ч1ехи Рагьни инсанрин гунагьрихъ галаз ц1ийи женгиниз  
гьазур жезва, И женг са цаварал ваъ, инсанрин фагьумрани 
фирвал я. 

- Вун гьахъ я, Ч1ехи Алпан! 
- Са кар ваз течиз туш хьи, къенин йикъан дувул накьанан 

йикъа ава.  Дувул  мягькем туширбур дегишвилерин гар 
акьурла гьи патахъ ярх жедат1а эвелдай лугьун четин я.  
Гьавиляйни Ч1ехи Рагьди лезгийрин руыъериз вичин экуь- 
нихъ галаз каркамвилин пай ракъурзава. Танар сад тушир 
хьиз инсанрин руыъерни са такьатдин, са т1емдинбур туш. 
Гьавиляйни Ч1ехи Рагьди ракъурай камалдин пай виридав 
сад хьиз агакьдач. 

- Бес чна вучна к1анда, Ч1ехи Алпан? 
- Вири кьегьал руьгьери муькуьбруз куьмекна к1анда. Им 

ви гьечени (буржини) я Ч1ехи Рагьдин вилик. 
- Зун гьавурда акьуна, Ч1ехи Алпан! 
...И йикъалай Иррисан уьмуьр дегиш хьана. Адаз акваз-ак-

ваз дуьньядин навар-рангар къекьвена. Дуьньядин виридаз 
аквар чкалдин кТаник адан са бязибуруз аквар ч1арах к1ев 
хьанвай кьван! 

Вич лезгийрин чил ивидив чуьхвенвайди я кьван! Вич хайи 
чилер чи бубайрин ивидал т1ушуннавай чукуна(44) икьван 
вернДиди я кьван! Гьар су тул, гьар са там, гьар са векь, гьар 
са тар шумудни са кьегьалдин къурбанд хьайи уьмуьрдин 
шагьид я кьван! Вич вилер хьун гьеле акван лагьай ч1ал туш 
кьван! Дуьнья кьат1ун патал эвелни-эвел гьарда жув кьат1ана 
к1анда кьван! 

Пуд лагьай Иррисаз и йикъалай дуьньядин к1еви, хару (45) 
сирер агагь жез хьана. Ада хвешивални мягьтелвал акахьай 
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1
 са байихдив кьуд патаз килиша. Лм фагьумдин камарив 

камалдин гураррай к1ар-к1ар виниз акъахна. Дуьнья кьат1ун I 
вуч серее кар тушни? Инсандин фагьумди адаз ихьтин бах-I 
таварвални гуда кьван! 

...Садра Гъуцар суваз(46) килигдайла ам хиялди тухвана. 
Адаз Шарвили акуна. Ам Силибирдал акъвазнавай. Гъилни 
гапурдин къакъарал ал аи. "Яраб им вуч лагьай ч!ал ят1а?" -I 
фикирна    Ирриса.    И    жузун    адан    бейнида    кГвачел ' 
къарагьдамазни,  на лугьун,  са  ни ят1а адан вилик  пад 
атГузвай къир вахчуна. 
Шарвили лацу балк1андал алаз пелел акъвазна агъадихъ 
эк1яй хьанвай тулуз килигзавай. Тулал ягьийрин кьушун 
алай. Чебни цегвер хьиз гзаф тир. Абур^ Шарвилидиз килиг-
завай. Шарвилидин балкГанди кикев чил чухвана. Уьшехъан 
Эсрета гатанвай леэн Силибирдин къванерик галукьир кьван" 
кьуд патаз ц1верек1ар чк1извай. Рагьул сел хьиз сувалай 
алатна инихъ къвезвай ягьийрин тилитар и экуьнал аквазвай. | 
Ирриса байихна хьи, вичи Шарвилидин фикирар 
кьат1изва. Шарвилиди вичи вичиз лугьузвай: "Ц1уд са лез-
гидик квачир и цегверин рик1е авай къастар аку! Ибруз 
лезгийрин-лекьерин чилерал чпин ламар гьализ к^нзава"^. * 
Ирриса ягьийрин ц1арара(47) вил экъуьрна. Абру 
Дарвилидиз гьуьлягьдин вилерив килигзавай. Абур чпин ири 
агьуь Шарвилидал ич1ириз гьазур тир. Ирриса мад 
1арвилидин фикирар к1елна: "Яраб гьа ик1 жеда жал? 
1екьерин муквал пехъер ацукьайла дуьнья чук1ун тавуна 
рукьдани?" 
j И ч1авуз ягьияр гьерекатдиз атана. Абру са-садаз руыъ гун 
тгал гьараярни ийизвай.   Ч1афара_ ц!ирзавай кцТин ван 
атнавай. Шарвили алай чкадилайни юза хьанач. Ягьияр 
г
вилик къвезвай. Абур векьерал гьарза хьанвай цицДерин 

тилитдиз ухшар тир. И тилит галчур жез-жез видик агатза-i 
шли. Шарвилидин балкТандивай эхиз хьанач. Ада мад садра 
чилиз кек яна. Силибирдин къванерикай хкатай цТверекТри 
■гмшрин сад лагьай nlapapa авайбурун вилер кана. Амма ^ 
ьийрин гьерекат акъвазнач. 

"Нарвилиди са къив чГугуна. Гъуцар сув юзана. Шарвилиди 
ян тур къакъарай акъудна винизна. На лугьун и турунин 
к1уф ракъинив  кьван агакьзавай.  Амма цифери им 
ктГудай мумкинвал гузвачир. Шарвилиди ягьийриз килиг-
Абур гьилера синтаращриз(48) ухшар ажайиб яракьар 13   
сел   хьиз   къвезвай.   Ягьийрин   тилитрин   са   кыш 
арвилидив агакьиз т1имил амай. Муькуь кьил суван кьу- 
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лухъ галамай. 
Шарвилидин тур циферикай хкатна ц1айлапан хьиз 

ягьийрал туьквена. Гугрум-пахърахъдин ванцихъ галаз санал 
чилелай цавуз • руг къарагьна. Рукади цавун .чин кьуна. 
Шарвилиди вичии тур са капаш векьерикай михьна къакъара 
хтуна. 

Са арадилай руг ацукь хъувуна. Лезгийриз икьван чГавдпди 
такур са аламат акуна. На лугьун, ицит1ардин гьилив(49) 
Ягьияр чилиз ацахьнавай. Амачир. Амма виридалайни ч1ехи 
аламат ам тир хьи. Шарвилидин туруни вилик галай сувни 
ат1ана кьве паднавай. Туруни ат1ай чкадай Кьвепеле шегьер 
патахъ мярхар (арабаяр) къвал-къвала фидай рехъ ахъа 
хьанвай... 

Иррисаз ихьтин кьисаяр фад-фад аквазвай. Вични уях 
ч1авуз. Тажуб жедай кар ам тир хьи, сад лагьай сеферда 
аквазвай чкаярни, зат1арни, инсанарни адаз гуьр къвезвай. 
Иррисаз гьар са кьиса инлай-анлай ваъ, эвелдай эхирди кьван 
аквазвай. На лугьун, ам кинодиз килигзавай. 

Иррисаз ак1а къведай хьи, и крар адан вилик, вични нДийиз 
жезва.  Адаз  са  т1игьдин   (дяведин)   кьисаяр  ваъ,  мелер, 
мехъерар, суварар, маса зат1арни аквадай. Адаз вилик акваз-
вай ксарин т1варарни чир жедай. На лугьун, абур фадлай 
чир-хчирар я. Иррисаз вилик аквазвай ксарин, папарин, 
хесетарни, къилихарни, гьак1ни хзанарни, мукьа-кьилиярни I 
чизвай. Гзаф ч1авариз адаз ак1 жедай хьи, вични и кьисайрин! 
къене ава. Мехъеррин къафунар, на лугьун, адан вилик] 
чразвай..Биргендар адан вилик хъукъузвай. Мелер ч1авуз ада! 
вичини муькуьбурухъ галаз санал манияр лугьузвай. Дяведа! 
авахьзавай ивидикай адал вичелни стТалар физвай^ Къвазвай | 
марфадик  амни  кьве   агьзур  йис  идалай  виликан  хьиз] 
куьц1уьзвай. Хъуьт1уьз амни виридахъ галаз къаю ат1узвай.| 
Ягьияр акурла адан рик1ини тади къачудай. Адазни гапурдал] 
гьил вегьиз к1ан жедай. 

Садра, кьведра ваъ, шумудни садра тикрар жезвай и кьи-] 
саяр к1ват1 хьана Иррисан бейнида кьве агьзур йис идалай] 
виликан дуьньядин битав шикил туьк1вена. И шикилдин иер | 
чкаяр гзаф тир, анжах к1веч1ивилерни(50) галай. 

Вичиз чир зат1ар ада гъинал-гьанал лугьудай. Адан гафар] 
садбуру кьабулдай, садбуру ваъ. Идан гунагь инсанрал ала-| 
чир.  Себеб ам тир хьи,  ихтилатар зурак1,  инлай-анлай) 
жезвай.   Лезгийрин   руыъдин   къамат   кьилин   ч1арч1елаЁ 
к1вачин т1эерал(51) кьван битав шикил хьиз абурун вили* 
акъваззавачир. Чара-чара к1усарикайни менфят къачун че-\ 
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■н жезвай. 
I Гзаф фикиррилай гуьгьуьниз, Ирриса вичи кьат1ай зат1ар 
1ват1на кхьин кьет1на. Вич яхц1урни са йиса аваз яран сад 
|гьай юкъуз и кардик кьил кутуна. 
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Яралай гзаф вили к Ларай(52) хкяна гъанвай яргъи тазарал ц/уру пекеа 

аруш на раснавай шемер туькъуьнна, хзанар суварин суфради 
ацукьнавайт1ани шемерин ни гъавадик галамай. Дак1ардай кьвезв 

юти ниди Иррисан рик/ел сур ч1авуз Tunluppun Рагьдин к1вале вич 
руьгьди к1елай сад лагьай таре хкана. Адаз "Рагъдин улубдин" сад лагь 

кьил секин ващелди к1елзавай Ч1ехи фекъи Tlunlmlucan ван < 

ДЕГЬ ДЕВИРДИН 
БАХТАВАР ИНСАНАР 

Чилин винел падни, къенни пахъ-пахъ ацалтна ргазвай 
Яралай   рагьдандалди,   рагьдандилай   яралди.Ара  дат1а: 
ргазвай. 

Вири шар са зат1уникай тир: ядни кьван, гьалимаш 
ракьуц1, гьавани бугь, ракьни як санал, са зат1ун къене авай. 

Ргун акъвазна. Шар кьили хъана. Винел пата чар кьуна; 
Шт1ум жердивай шардин чин хъукъаыДдиз (53) ухшар хьана. 
Виндин тварар алай ч*лйрикай пелер, сувар, хьана. Чупурар 
цив ацГана. 

Зурзунар, юзунар, ялавар, гумар алатна. Дагьрагь-
багьрагьар акъвазна. Эхиримжи тифрикь гумни гьиниз ят1а 
ч1уг хъхьана. Шардин чин вилиз акваз-такваз элцифна. 
Накьвни яд са-садавай чара хьана. Гьарда вичин чка кьуна. 

Вилиз таквадай са кьуватди чил цана, тум вегьена, гьар 
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. Ахпа вич кьулухъ ч1уг хъхьана. 
I плел тифрикь векьер, кьванерал хьирхьамар экьеч1на.  
к1ват1 хьанвай уьленра пуьхлуьхри(54), к1изрийри, 
1чайри сирнавиз кьил кутуна. За гафуналди, чилел 
гьуцари цанвай тумуни ц1ирна, >улар вегьена-. И 
тумуникай цуьквер, тарар экъеч1на, т ничхирар, 
гьуьрчер хьана. Шардин винел ц1ийи дуьнья ta. 
1ил иер тир: и иервал аквадай инсан гьеле атанвачир. 
1ил муьблагь тир: и муьблагь чилин бегьердикай т1ям 
шудай инсан авачир. 
1ил гегьенш тир: инсанди часпарар ч1угунвачир. |i.. 

Гьуцари цаварилай килигзавай. И иер, муьблагь, гегьенш 
ьньядал са иеси - аманеви - инсан ракъурун герек тирди 
ри гьуцари кьат1извай. Амма абуру инсандин тум цуниз 
кьачузвачир. 
кар хьана к1андай. Ч1ехи Рагьди капун кжьвал эцигна 
«униз мад садра килигна. Гьар тум кьве силих тир. Са 
аи инсандин тан, муькуьдакай адан ру-ьгь хьана 
(шзавай. Ч1ехи Рагьди силихар са-садавай къакъудна. Тан 
ри патар гьиле кьуна, ахпа ракъин ц1арара аваз чилел 
цна. Инал-анал цана. Руыъдиз элкъведай патар муькуь 
ie-экуьн ц1арара кьуна цавуз - чилинни вацран арадиз 
айна. Чилел акГурайбуру ц1ир тавунамаз цавуз ахъаяй-
укай руьгьер хьана. [ кар Рагьди вич дидедал хъфидай 
береда авуна. Руыъериз патар - силихар чилик кутунвай 
чкаяр чизвай. Абур аи чилел эвич1на чпин патарал 
вил алаз къаравулар азна. 
куьн яр ягьайла инсанрин танар чиликай хкатна. Руь-
1зни танриз са-сад жагьана. Амма абур гьеле сад хьан-
яр. 

|..Гьуцари цаварилай килигзавай. 
^бурукай са бязибур гьа чпиз ухшар зат1ариз лап мукьувай 
эквна(55) килигун патал атана.Гъуцар суван к1ук1ни-
1вал ацукьна. Абур адалатдин гьуц Алпан, ч1имелвилин 
Гудул, иервилин гьуц Яргьи Руш тир. Абуруз и суван у   
пата чиликай хкатай инсанар лекьериз кьадардилай 
вф(56) тешпигь акуна. Ч1ехи Рагьди абуруз калигна лагь-
Ибур асул лекьер я хьи! Алпана абуруз "лекьер" т1вар 
Гьа ик1а лезгийрин чпихъ галаз абурун т1варни дуьнь-
атана. йикъалай кьулухъ са йисуз инсанар инсан хьун 
патал 
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фена кГандай рехъ фена. Алатна фейи ч1ав инсанрин гил, 
гьисабдал ваъ,  гьуцарин гьисабдал са йис тир. И йв 
инсанри гзаф зат1ар кьат1ана. Абуруз гатфар, гад, зул, кь 
акуна. Абуруз т1уьн - хъун чир хъана. Абуру чеб дуьньяд, 
алай маса гьуьрчерилай, ч1уранрилай тафават квайбур хь_ 
кьатГана. Абуруз ц1у кудайч1ал, вац1у тухудай ч1ал, гьу 
лягьди ягьадай ч1ал чир хьана. Абуру цаварин кьакьан 
гьуьлерин деринвал кьат1ана. 

Тумуникай экъеч1айдалай са йис алатайла гьуцари и: 
санрин руыъерни танар са-садахъ галк1урна. Са экуьна 
ахварай аватайла инсанриз дуьньядин иервал акуна. 

И йикъалай чилин винел лекьерин - лезгийрин тари: 
кьил кутазва. 

...Гьуцар^ цаварилай килигзавай. Ч1ехи Рагьди Алпана 
лагьана:    ' 

- И халкьдин - зи имилдин вилериз акуг! И халкьдиз чпи 
т!вар, чпин ч1ал чир ая. Ак1 лагь хьи, и мукьвара авай мае 
халкьаризни   чир   хьурай:   и   кьегьал   гадайрикайни   ие 
рушарикай тум акатзавай халкьдин т1вар лекьер я! 

Гьуцар суван пелел ацукьнавай Алдан к1вачел къарагьна 
Гьа геренда гугрум-пахърахъдив ц1айлапанар яна. И ч1авуя 
виридаз ч1ехи гьуц Алпан акуна. Алпана кьуд пата    ш 
гьатдайвал гьарайна: 

- Инсанар! Куьн лекьериз ухшар я. Гьавиляйни Ч1ехи г, »ц 
Рагьдин разивилелди квел т1вар эцигна за: лекьер! Ибур  
инсанриз ван жезвай сифте гафар тир. (57) 

И ван вири Къафкъаздиз чк1ана. (58) 
- Я лекьер! Хъсан яб акала! За квез хесетар гузва. 
Куь гадаяр лекьериз, тарариз, сувариз тепшигь я. 
Куь рушар къветериз, латариз, цуьквериз тешпигь я! 
И гафар квез за лугьузва, адалатдин гьуц Алпана! 
Амма са зат1   рик1ел хуьх! Куьн гьуцарилай аси жемир, 

Гьуцар садрани рик1елай ракъурмир. Куь гьуцар чун я: Ч1е: 
Рагь!  Адалатдин  гьуц Алпан!   Ч1имелвилин  гьуц  Гудул! 
Йиферин - сирерин иеси Варз! Иервилин гьуц Яргьи Руш1 
Ч1ана крарикни акахьдай Алдин паб... 

Куь арадай акъатнавай, фагьумдин гурарин кьилел кьва 
акъахнавай инсанарни гьуцарин ц1иргьина гьатда. 

Чна куьн и дуьньядин къадайрикай хуьда. К1еве ак1а: 
рехъ къалурда. Чна квез мелерик-мехъеррик хвешив, 
яедик ишез чирда. - 

Мукьва - кьилияр пара к1ан жез, жуван халкьдин - имшг 
дин рекье чандилай гьил къачуз, Ватан хуьз, ягьияр рекь  
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I чирда. 
Амма куьне Гъуцар рик1елай ракъурмир, Ч1ехи Рагьдин 

|рквни ц1ай, мич1ивилихъни къайивилихъ дегишмир, маса 
[гумир. 

И сувара, и тулара, и тамара куьбе кутур. Амма за лугьур 
[ирид туба - Ч1ехи Рагьди квев агакьарзавай ирид туба рик1ел 
хуьх! Халкьдин т1вар хьиз! Халкьдин ч1ал хьиз! Халкьдиз 
[чна ганвай т1ул хьиз! 

- Гьуцарилай аси жемир, гьуцарилай аси жен жув жувалай 
'пси жен я! 

- Ч1ал ч1ат1унихъ маса гумир! 
- Гьахъдилай элкъвемир. 
- Жуван руыъ рекьимир, руьгь авачир тан экв авачир вил 

- Масадан къулал яд иличмир, ви къулани ц1ай амукьрай! 
 

- Хайи чилиз Ватан лагь! Ватан течир инсанни, диде-буба 
с чир паж сад я! 
- Садазии лук! жемир, садакайни лук1 мийир! 

Къенин йикъалай куь тарихдин кьил акатзава. И тарихдик I 
схне кутамир. Чна цаварилай куь вири крар вилив хуьда. 
ьар са кардик чун акахьдач. Чна къадардилай алатзавай 
рарин виликпад кьада. 

Ч1ав геренрив алцума! Геренар гьеленар лугьудай 
1усарикай жеда. 
Тан рекьиз хьайит1ани < руьгь к1вачерик вегьена 

ъацГурмир.    Руыъ    квез    гьуцари    ганвайди    рик1елай 
1къурмир. Руьгь инсандин авай-авачирвал тирди рик1елай 
лудмир. Руыъдихъ яб акала! Ада квез вичин гафар куь 
)агьумдив лугьуда. Ада квез вичин гафар куь лекьерин 
1алал лугьуда. Руьгьдин ван бамиш мийщ», 
Алпана са гьелен ара гана, ахпа гаф цуьгь хъувуна: 
- Инсанар! Вилер ахъайна кьуд патахъ хъсан килигна. Аку 

.|дра и дуьнья гьикьван мили ят1а? Аку садра и дуьнья 
ьикьван иер ят1а! И иервал хуьх! И иервиликай лезет къачу! 
Гадаяр, рушариз килига! Аку абур гьикьван иер ят1а! 

1уькверивни и иервал гвани? I 
Рушар, гадайриз килига! Аку абур гьихьтин гьегьалар ят1а! 

к бурун гьунар чпин тГварциз лайихди я. 
Гадаярни рушар! Куьн са ичин патар я. Куьн са пешин кьве 

щи я! Куьн са гъуцран - Ч1ехи Рагьдин веледар я. 
К1ан хьухь садаз - сад! Ч1ехи Рагьди квез вичин 
1анивиликай пай ганва. К1ан хьухь садаз-сад! А ч1авуз и 
уьньядин иервал бегьем жеда! А ч1авуз куь рик1ер, куь 
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руьгьер михьивилин чешме хьиз авахьна фида. 
К1ан хьухь садаз-сад! Квевай к1анивилин т1еминив гь; 

царин крар тикрар жеда: чилин винел ц1ийи инсан гьи; 
куьне, гьуцари хьиз. Я тандик я руыъдик рехне галачи 
чна-гьуцари раснавай инсанрилай са тафаватни квачир. 

Квез гьар садаз вад уьмуьр гуьзва чна: Вад виш гатфар, ва 
виш гад, вад виш зул, вад виш кьуьд. И уьмуьр квез и дуьнья 
чирун, рик1ел хуьн, куь чирвилер гуыъуьнай къвезвай си-
хилрив агакьарун патал я. Гуыъуьнай къвезвайбурун f sap 
садаз са уьмуьр бес жеда. 

Инсанар! Идалай къулухъ гьуцар куь вилик атана ocl 
акъваз хьийидач. Амма рик1елай алудмир хьи, чаз ь ри 
аквазвайди я... 

Дуьнья са гьеленда мич1и хьана, ачух хъхьана. Гьу чар 
суван к1ук1вал са чанг жив аламукьна. А жив садр ни 
ц1радач. А жив къени гъанал алама... 

Инсанар диде кьена етим хьанвай аялар хьиз ийир-тв ир 
хьана амукьнавай. Абур санал алайт1ани текбур хьиз ал /з, 
сефил тир. Какадай ц1ийиз акъатнавай ц1иц1ибар xi ЧЗ, 
тумунай к1уф хукуднавай ц1ирер хьиз тифрикь тир. 

Абурун вири уьмуьр, вири четинвилерни, вири лезетаг»ни 
вилик галай. Абурун цДийиз акъатнавай цуькверин нидика^ 
мест жедай, къаних хьайила къайи латун вилел п1узара| 
илисна яд хъвадай йикъар вилик галай. Са-садаз кьисмет 
хьайи гадайрини рушари вири дуьнья рик1елай ракъурда! 
йикъар вилик галай. 

Руьгьери гьуцарин гафар рик1ел хвена. Инсанар жегьил? 
вилин тавина гьатай ч1авуз гьуцарин гафар абуруз тикрарнф 
- Гадаяр, рушариз килига, аку абур гьикьван иер ят1а? 
Рушар, гадайриз килига, аку абур гьикьван иер ят1а?"       t 

Йикъарилай са юкъуз Т1арлацаз Арчан акуна. Гатфар бе 
тир. Инсанрин сад лагьай гатфар, Абуруз гьеле чпин т: 
пекерик   арушна   к1евдай   ч1ал   чир   хьанвачир,   Т1а 
хъуьт1уьн   мекьивиликай   вич   хвейи   хамуникай   хка
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ракъин к1аник, чилин винел экъвезвай. Хъуьт1уьн къаяр] 
вичин жегьил тан хуьн патал алук1навай хамари Арчаназ 
дарвална. Рагъ са ч1иб цавуз акъатай ч1авуз ада гьуьр>ч 
хам хутунна таран хилел вегьена. Кьве гьил цавузна. Тащц 
вири жалгьайри  ч1акьракьна. Адан жегьил тандин ви 
жак1умар гьерекатдиз атана. На лугьудай,  адан дигм 
хьанвай хилерар хьтин хураринни, керкил, ц1алц1ам 
чайрин юзуниз адан шуькуь юкьва эхич, ам кьат1 жеди, ха 

Гьа и ч1авуз Т1арлацаз Арчан акуна. ТГарлацаз ак1 хьа 
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\ьи, Арчанан юкьвалай вини падни агьа пад сад-садахъ 
галк1урна хуьзвайди адан юкь ваъ, къизилдин яд ганвай 
хьтин яргьи чарар я. 
Арчан жак1умар къугъуриз-къугъуриз гургур галай патахъ '  
ча, цик экеч1на. Т1арлацан рик1и нафт куьтягь жезвай 
агьди хьиз лип-липарзавай. Ам вичизни хабар авачиз 
анан гуыъуьна гьатна. 

1арлац рушан гуьгьуьна гьатнавай, рушахъ гелкъвезвай 
гагьай лезги гада тир. Адаз вичелай кьулухъ и кар 
1удни сада тикрардайди чидачир. 

Тарлацан руыъ къарагьнавай. Адаз гургурдай авахьзавай 
хьтин яд хьана Арчанан иервилел алах жез к1анзавай. рчан 
гургурдикай хкеч1на. Лацу тандал аламай ст1алри, 
кведаллай, рагъ акьунвай чигеди хьиз ц1арц1ар гузвай. 
дугьун, адан тан вич экуьникай тир. Ларлац  Арчанан 
вилик  акъатна.  Дуьньядин  а  ч1авуз гургурдин патав 
зангар к1евдай къацу ч1урал кьве инсан чин-чинал атана.  
Т1арлацан  рик1е>  руыъда,  вири танда тахьай са аламат 
жезвай. 

Арчана кьил винизна. Вилик Т1арлац акуна. Гьа гьеленда 
;щан чиниз яр акъатна, на лугьун, рик1 аватна, вири тандай 
са цайлапан фена. 
Кьве жегьил мирг чин-чинал акъвазнавай. Идалай кьулухъ 
нуч жедайди ят1а абуруз садазни чизвачир. Абур гьа ик1 
чин-чинал акъвазнавай садлагьай лезгияр - гадани руш тир. 
Арчаназ ак1 жезвай хьи, и гьеленда ам са маса алемдиз 
аватда, рик1 акъвазда, тан са лифрен ц1апур хьана чиликай 
ат1уда, гару гва фида. 

Гьа и ч1авуз ТТарлацан сивяй ихьтин гафар акъатна: - 
Заз вун к1анда, Арчан! 
Ибур чилин винел инсанди лезги ч1алал лагьай сифте гафар 

тир. Тажуб кар ам хьана хьи, Арчан уьмуьрда сад лагьай 
сефер ван жезвай и гафарин гьавурда акьуна. И гафари  

гт
 'олацазни Арчаназни регьятарна.  Вич абуру кьведани 
1звай верц1и азаб кьуд гафунив лагьана таз жедай кьван. 
афар инсандин фагьумдин лап вини кьиляй къвезвай.  
шац и гафар жагьурнавай сад лагьай лезги тир. Адалай 
(ухъ лезги жегьилри - рушарини, гадайрини и гафар 
ур сеферда тикрардайди абуруз чидачир. Т1арлаца са ам 
Тана хьи, адан рикшз са т1имил регьят хьана. 
1чан и гафар ван жезвай сад лагьай лезги руш тир. Арчан 
■ ахъа хьанвай сад лагьай лезги руш тир. И гафари адан 

щани дегишвал туна.  Вучдат1а чин тийиз Т1арлацан  
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вилик пагь ат1ана акъвазнавай, къефле тару гьа гила тухуд 
гьа мад тухуди лугьуз хияларзавай Арчаназ - лифр» 
ц1апурдиз, и гафарилай кьулухъ вуч ийидат1а чир хьана. I 
хъуьруьниз ухшар са ван акъудна къацу векьерикай хранв 
ч!ич1идин винел инай ат1уз катна. Т1арлаца къацу ч1ич1ид] 
винел лув гузвай рушан гуьгьуьна килигна. Вичини * ам 
фейи патахъ лув гана. 

Дуьнья рикТивайни иер тир! 
Гуьлуьшан са юкъуз къацу ч1ич1идал кьве жсгьил дшрг 

къугьазвай! 

Гъуцари цаварилай килигзавай. 
...Т1арлацазни Арчаназ чпиз-чеб жагьанвай. Абуруз дуц-

ньядин иервал аквазвай. Абур цуькверилай къарагьиз цуи-
верал ацукьзавай чепелукьар тир. Арчана чала - гугу ягьайлр 
вири цуьквери, тарари, луван ничхирри, гьуьрчери ада! 
килигдай. Рушан кьец1ил тандин иервал латарин вилера^, 
вирерин гьамгайрай аквазвай. Абур, на лугьун, чилин виней 
тек тир. Абуруз пекер герек тушир. Гъуцари ганвай сап-сап 
танар абур хурал кьунвай тГебиатдин кГусар тир. 

Абуруз санал хвещи тир. Санал тамарай бегьер к!ват1дайла 
абур галатдачир. Гъил-гъиле аваз фидайла чпи лув гузва! 
хьиз жедай. Танар сад-садак галукьайла абурун руьгьдм 
галай Алпандин ц1у гурпна гугу кьадай. ВерцГи ялаврм 
кудай абур кьведни. 
Са юкъуз тулал алай тек таран к1аникай фидайля 
Т1арлацанни Арчанан вилик са вуч ят1а аватна. Къефж 
ванцел агьуз хьана килигайла абуруз нуькрен муг акуна. AHJ 

ч1ехи хьайи шарагри фадлай лув ганвай. Муг ич1и тир 
Арчана кьил винизна Т1арлацаз килигна. Вил-виле турл| 
Т1арлацан вилерин лап дегьринда вичин чин акуна. Гьа • 
ч1авуз Арчана вичин садлагьай гафар лагьана: - 
Нуьк1еризни муг ава. 

И  гафар  ТГарлацаз   эвелдай  ван  хьайи  тушир. 
Т1арлац гьа  гьеленда  гьавурда акьуна.  Ам  хъуърена. 
хъуьруьнихъ галаз Арчанан расу ч1арарал, ичин пад хьт! 
хъуькъверал, некъи хьтин пГузаррал, Муьшкуьрдин хл|9| 
хьтин хурарал са миливал алах хьана. Арчанан руыъдк  
регьят хьана. i 

Абуруз садаз-сад кТанзавай. Лсзги чилел садлагьМ 
к1анивал дуьньядиз атанвай. Им асул к1анивал тир. Вуч! 
лагьайт1а, Т1арлацни Арчан къвал-къвалал, къуьн-къуьну* 
акъвазайла абуруз кьадарсуз хвеши жезвай. Абурун рик1ни 
руыъни дигай багьдиз элкъвезвай. 
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- Нуьк1еризни муг ава, - гила и гафар Т1арлаца тикрарна. 
Абуру гьа юкъуз чпин кума расна. Им къил-кьилиз ягьан-

вай к1арасрикай тир. Юарасрин винел векьер к1ватнавай. 
Кумадин кьенени векьер тунвай. Абуру санал авур кардиз 
яргьал акъвазна килигна. Кьведни рази амукьна. Жегьил 
миргер гургурдик зверна. Гьекьедихъ галаз юргьунвални цив 
вугана. Виликай мили са йиф къвезвай. 

Цавай Вацра вичин чинин са пад къалурна. Са герендилай 
адан экв кумадин къенезни аватна, хъуьтуьл векьерин винел 
эк1яйнавай хамарал ярх хьанвай Арчанан танда экъвена. И 
экуьн ц!арар Арчанан иервиле акьадамазни Вацран гьал 
дегиш хьана. Вацраз адан иервилиз са виляй килигун бес 
хьанач. Ада Ч1ехи Рагьдин туба ч!урна, вичелай аслу тушиз 
чин кумадихъ элкъуьрна. Адаз кьве виливни Арчаназ килигиз 
к1ан хьана. Вацраз Арчан акуна. Арчан иер тир. Вацра 
Арчаназ к1вачин тупХалай кьилин чТараралди тумар гана. 
Вацраз и ч1авалди чилин винел идалай иер са маса дишиди 
акуначир. Вичин ч1авинлай ц1уд югъ вилик керкил хьанвай 
вацран экуьни Арчанан иервал авайдалайни артухарзавай. 
Арчанан нек1едай чуьхвенвай хьтин танди вацра хьиз 
ц1арц!ар гузвай. 

Вацраз вилер. Арчаналай чГугвадай такьат хъхьанач. Ада 
вичин вири экв Арчанананни Т1арлацан кумадизгганвай. Им 
тахьай са кар тир. Вацра и ч1ехи чилин винел тек са кумадиз 
экв гузвай. 

Жегьилриз  Вацран шагьидвиликай хабар тушир.  Абур 
,верц1и ахвара авай. 

...Жегьилрин са югъни тамара, тулара, гьуьрчерин гуыь- 
ю алатна. Нянихъ кумадин вилик авунвай ц1ал хъукъвай 
5иргенддин як п>авиляй пара верц1и хьанвай. Хурушумдиз 
|бур адет тирвал гургурдик фена. Каф алаз къвезвай къайи 
абурун вири юргьунвал алудна. 

Арчан кумадиз сифте гьахъ хъувуна. Вичи-вич хъуьтуьл 
самарал вегьена ва Кумадин рак1арай къенез гьахьиз 
:1анзавай Вацран экуьнин вилик пад кьунвай Т1арлацан  
фба тандиз килигна. Т1арлацни атана Арчанан патав ярх 
ша. Т1арлацан гьилери Арчанан ч1арар эвяна. А гьилер 

)чанан танда экъвена. А гъилерикай Арчанан тандиз са  
шивал чикГизвай. Адаз Т1арлацав агатиз, адахъ галк1из, 

жез к1ан хьана. Арчана кьве гъиливни кьуна Т1арлац 
[ел  чГугна.   Т1арлац   агатна.   Амма   идал   бес   хьанач. 

[арлацан   рик1ин   ц1ай   адан   вири   жак1умриз   янвай. 
[арлацан  руыъ къарагьнавай. Ада гишин  нахчирди(59) 
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миргин бала кьадай тегьер Арчан к1аник кутуна. Адан пелез, 
вилериз, хъуьхъвериз п1агь гана. ТГарлацай ван акъатна: 

- Арчан ви верц1и кьван вуч я! 
И гафар и ч1авалди са лезги рушазни ван хьанвачир И 

гафар лезги гадади рушаз лагьай сад лагьай тариф тир. Арчан 
сад лагьай лезги свае, Т1арлац сад лагьай лезги чам тир. Амма 
абуруз генани к1анивилин гафар, крар чизвачир. 

Т1арлаца вичин кузвай п1узаррив Арчанан хурарин к!уфар 
жагьурна.   Дидедин   нек   хъун   тавунвай   Т1арлацан  вил 
ацГузвачир. Адан рик! ац1узвачир. Ц1ун ялавар са патах'   й 
артух жезвай. Адан к1аник галай Арчанни чан гузвай мир 
бала хьиз ч1агиз ахъа хъжезвай. 

И верц1и азабрин эхир авачир хьтинди тир. Сад - сада 
аруш хьанвай жегьилар ц1ун къене авай. Гьа и чТавуз... 

Арчанай гьарай акъатна. Яраб им вуч кар ят1а? Кьве,!«н 
кьиляйни са фикир фена. Гьа гьелендани руыъери af ,p 
гьавурда туна. 

Кьведазни ак1 хьана хьи, дуьньядал вири ванер сад лагьа ш 
лип! хьана. На лугьудай, гьа и гьеленда рик1ерни_акъваз ч. 
Кьведанни чан т1анкьна акъатди. Абуруз акваз-акваз дуь'т 4-
дин ранг къац1у хьана. Абуруз ак1 атана хьи, чебни гьар ад 
са векьин перзе я, Цуькведин пеш я, истаста ц1руна дуьнпи-
дин къацувилик какахьзавай. 

Хьайиди хьанвай. ТГарлац лезгийрин сад лагьай кас, Арч*ш 
лезгийрин сад лагьай дишегьли тир. Абуру кьведа сатал 
лезгийрин сад лагьай хзан туьк1уьрнай. 

И кардин аламат ам я хьи, гилани гьар гададизни рушаз и 
кар сифтени-сифте чпи ийизвай хьиз жеда. Им гьа ик! язчи 
я, тузнитуш. К1анивилин т1емни гьа и суьгьуьрдал алачи» 

7
 

Варз дуьньядилай элкъвена к1анзавайди рик1елай алу/   а 
акъвазнавай. На лугьудай, адаз цавун юкьвал кун янава. h a 
вичин къайи экуьнив Арчанан къацу дуьньядик какахьна] 
лацу тандал кап алтад жедат1а лугьуз хияларзавай. А тан 
кай кеф хукудзавай Т1арлацаз гьилегьарзавай, вичин са] 
регьвезвай, мез-п1узар жакьвазвай. 

Гьа и ч1авуз Арчаназ ахвар аквазвай. Ам кьакьан са ичиш 
таран патав гвай. Лап вине хилерилай куьрс хьанвай пад яру 
ичерал адан темягь фена. Гьиле гьатай са к1ерк1ет1 таран 
кьиле   авай   лап   аваран   ичерал   туьк1уьрна   агалдарна 
К1ерк1ет1 ичера акьуна. Амма таралай ичер аватнач. Абуру 
чкадал Арчанан вилик экуьнин цГарар эвич1на. А ц1арарика 
дишэгьлидин хъендиз ухшар авай са зат1 рас хьана. Хъенд 
Арчанан вичин ванцел лагьана: 
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- Зун ви руьгь я. Кич1е жемир. 
Мягьтел хьана амукьнавай Арчана: 
- Ваз вуч к1анзава? - лагьана жузуна. 
- Заз вахъ галаз чин-чинал акъвазна гафариз к1анзава. Яб 

чкала. Им гьар юкъуз жедай кар туш. Инсанрин парайурун 
ьгь абурун тандихъ галаз абурун уьмуьрдин эхирдалди гьич 
фани чин-чинал акъваздач. Парабурун руыъерни танар 
*ал ят1ани сад туш. Садбуру руьгьни тан хъел язни чпин 
яуьр ракъурда. Амма чи бахт ам я хьи, чун сад я. 
- Ам вуч лагьай ч1ал я, - жузуна Арчана. 
- Т1арлац вазни к1анда, зазни. Экуьн яр вазни к1анда, 
!ни. И тулар, вацДар, сувар, цавар вазни к1анда, зазни. 
къияр вазни к1анда, зазни. Къацу ч1ич1идал чала - гугу 
эаз вазни к1анда, зазни. Им ак1 лагьай ч1ал я хьи, чун 
1к1анва, сад хьанва. Вазни ик1 жезвачни? 
- Вун гьахь я, - лагьана Арчана, - Вуна гьахъ рахазва. Зи 
к1ени, бейнидани байихрани авай зат1ар гила вуна тТвар 
урбур я. 
- Яб акала, - лагьана руьгьди, - чи уьмуьр гьеле яргьи я. 
t уьмуьрда иервилерихъ, шадвилерихъ галаз санал залан- 
лер, татугай йикъар, дуьз текъвер крар гзаф жервал я. Чна 
зеда санал и заланвилериз эхна к1анда. 
- Дуьз я. 

 

- Хзанни тек са к1анивал лагьай ч1ал туш. Адаз агьзур  
жуьре дердияр ава. Пака аялар - куялар жервал я. Гьарадаз 
вичин дуьнья авай, вичин т1ул, вичин мурадар авай. Чун и 
уьмуьрдин акъажунрай ахмурар галачиз акъатна_к1анда. 

- Дуьз я. 
- Рик1ел хуьх! Ви уьмуьр лезгийрин валай кьулухъ къведай 

нири рушариз, сусариз, папариз чешне жервал я. И чешнедик 
оехне кутамир! 

Ч1ехи Рагьдин экуьн цТарарикай раснавай руыъ сад лагь-
лна атай хьиз, сад лагьанани таран кук1уз хъфена, лап 
кьакьанда авай хилел ичиз элкъвена. 

Арчаназ и ахвар акуна куьтягь хьайила, регь патай сифте 
(аз ягьазвай. Ракъин сифте ярар акурла, гьелени вилер 
Лрчаналай алуд тежез цавун юкьвал аламай Вацралай зурзун 
^ищхьна. Ам вичел хтана. Варз дуьнядин датГана элкъвезвай 
чархинлай гуыъуьна амукьнавай. Агакь хъувун патал ада 
нянлай экуьналди фена к1андай рехъ са гьеленда фена. И кар 
лкур са бязибуруз Варз аватай хьиз хьанай. 

Арчан экуьн яралай къарагьна. Т1арлацаз килигна. Ксан-
най. Ам кумадай экъеч1на. Къайи латал фена чиниз яд яна. 
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Ч1арар экуьн шагьвардив эвягьиз гана. Булахдин кьилелай 
чиг аламай некъияр т1уьна. Са чангни Т1арлацаз к1ват1на. 
Элкъвена хкведайла чпин кумада вил акьуна. Кьве югь йилик] 
и кума дуьньядин винел алачир. Кьве югь вилик дуьньядин' 
винел алачир са зат1 къе лезгийриз сад лагьай к1вал хьанвай. 
Им абуру кьведа - Иарлацани Арчана раснай. 

Арчан къенез гьахьайвал Т1арлаца вилер ахъайна. Адан 
вилик Арчан акъвазнавай. Т1арлаца кьат1ана хьи, гьа гьи 
гьеленда ада Арчанан экуьн шагьварди яна яр акъатнаваи тан 
къужахда кьун тавурт1а, эхиз жедач. Ада Арчаназ эверна. 

Абуруз а юкъуз крар пара авай. Т1арлац серее уьзден тир. 
Ада цанвай ник1ин бегьер к1ват1 хъувуна куьтягь жедачир. 
Ихьтин бегьер вахчун патал гзаф жафани ч1угуна к1андай. 

Кьил крарик акахьнавай жигьилриз нян мус атанат1а чир 
хьанач. Мич1ивилин лувари цавун цин к1евайвал Вацра 
вичин экв мадни Арчанан кумадал алахна. Арчан хъуьтуьл 
хамунал ярх хьана рак1ариз килигзавай. Рак1арин лап вини 
кьиляй Варз аквазвай. Сад лагьана Арчаназ ак1 хьана хьи 
Вацралай къайи са хъен дуьз абурун рак1арин сивиз эвич1на. 
И къайивал ада вири тандив байихна. Адаз къенез гьахъиз 
к1ан хьана. Гьа и ч1авуз рак1арин сив Т1арлацан чиликай 
ат1анвай хьтин танди ат1ана. Амни къенез хуьквезвай. 
Т1арлацни хъен сад-сада акьуна. Т1арлацан гьерекат гьа 
гьелен акъвазай хьиз хьана. Хъен лагьайт1а, къецихъ гвадар 
хъхьана. И дуьшуьш са гьеленда алатна фена. Арчаназ ван 
акъуддай мажал хьанач. Т1арлаца вичин къвала акьурди вуч 
ят1а акваз к1анз килигнат1ани са зат1 акунач. Ам атана 
Арчанан патав ярх хьана. Арчанан чина Т1арлацан ял акьуна. 
Танда Т1арлацан гьилер экъвена. Адан тандиз чимивал ата-
на, адан руьгь регьят хьана. И регьятвилин къужахда адаз 
ак1 хьана хьи, са т1имил вилик акур хъен адан вилерик ш 
карагнай. 

Варз и йифизни дуьньядилай элкъвен рик1елай алудна ;а 
чкадилай куьрс хьана амукьна. Адан хъендиз мадни са шум , д 
сефер кумадиз гьахьиз к1ан хьана. Амма Т1арлацахъ га; аз 
сад лагьай акьун рик1ел хкана вичи-вич хвена, кам-цуьгьна. 

...Гьуцари цаварилай килигзавай. 
Экуьнин сад лагьай яралай Алпаназ Рагьди лагьай гафар 

ван атана: 
- Варз гьуц ят1ани адаз жаза гун герек я. 
И гафарилай къулухъ ц1айлапан яна. Вацра гьилерив л 

кьуна. Ахпа вуч хьанат1а инсанриз акунач. Къвердивай 
га жезвай Ракъин экуьни Варз таквадайвал авуна. Пака 
няних

1
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мадни Варз акьурла виридаз акуна хьи, адан чиник рехне 
акатнава. Вацрал лапан ала. 

Амма чилел алай иер дишегьлийрал вил алк!идай хесет 
адакай хкатнач. Ам т1имилди гьар виш йиса са сефер чилин 
иер дишегьлийрал ашукь жеда. Белкини гьа и себебдай Варз 
алай йиферин суьгьуьр муькуьбурулай пара я. Белкини гьа 
и себебдай к1анибурун рахунар, са-сад акунар, ибурулай 
гьейри хъеан - ч1ана дуынуьшарни Варз алай йиферин 
паюниз аватда. 

Пара чТавара чинин са пад аквадай Вацран къене авайди 
кьат1ун четин я. Юкъуз Рагь акъатайла чуьнуьх жез, пара 
йиферизни чинин са пад к1евиз экъвезвай Вазран къен 
суыъуьрдив ац1анва. 

...Пуд лагьай экуьнахъ ярарихъ галаз къарагьна гуълуыыан 
дуьньядин иервилел ашукь хьанвай Арчаназ лирлияр ягь-
аз(60) к1ан хьана. Пуд йикъан сусавай вичин байихар гьак1 
рахунивди винел акъудна куьтягь жезвачир. 

й чГавалди чилин винел гьич са инсандини лирлияр аву- 
начир, мани лагьаначир. Арчаназни и хару сенятдин суьгьуьр 
чидачир. Анжах адаз лирлияр ягьаз к1анзавай. Рик1е ргазвай 
бур латун яд хьиз авадариз к1анзавай. Ада вичин рик1ин ц1ай 
векъи гьарайдив элуьхъарна:  _  

- Цавар, я цавар! Яд элцифнавай вирериз ухшар цавар! 
Бахтаварвилив хъуьрезвай вилериз ухшар цавар! 

- Чилер, я чилер! Цьуькверизни цацариз санал чан гузвай, 
чилер! Инсанрин ватан хьанвай, чилер! 

- Луван ничхирар! Куьне лув гунал дамахзава, за зи  
Т1арлацал, зи кумадал, зи к1ани вилел, зи руьгьдал! 

...Жегьилри нисиналди тамарайни туларай набататар 
к1ватна. Нисиниз пипин таран хъендик ацукьна абур т1уьна, 
ял яна. 

И чТавуз Т1арлаца вичин гьиле гьатай нац1унай тГеквер 
акъудна, вичизни чин тийиз кфил расна. Сивин патал эцигна 
уф гайила кфилдай иер са ван акъатна. И ван кьведанни 
рик1из хуш тир. И ван шеври тир. И ван верц1и тир. И ванцел 
Яргьи рушан рангар алай. 

Арчана гила байихна, экуьнахъ и ван тир кьван адаз агакь 
тийизвайди. Адан некъи хьтин пузаррин арадай ли^лидин 
авазри лув гана, чил-цав ацурна: 

Цавар аку, кьакьан цавар, 
Яд элцифай вирер хьтин. 
Вирер аку, дегьрин вирер 

Вахт хъуьрезвай вилер хьтин. 
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Т1арлацавай акъваз хьанач: 

- Вуна вуч хъсан лагьаначни, Арчан! 

И гафари Арчанан руыъ ирид лагьай цавуз акъудна. Ада: 
руыъдиз ирид лагьай цавай чилин иервал акуна: 

Чилер, чилер, къацу чилер, 
Тулар, сувар ви тан хьана. 
Агьзур рангад чич1и хьтин, 
Чил инсандиз ватан хьана. 
И манидин ванцел муькуь лезгиярни к1ват1 хьана. 

Эхиримжи гафар абуру вирида санал тикрарна. 
Мад нян хьана. Хурушумрик гьавурда такьар са сир галай. 

Йикъан хъенарин чка йифен хъенери кьадай ч1авариз 
Арчанан рик1е са гьарик1вал гьатзавай. Им Т1арлаца 
кьат1ана. Руыъди адаз лагьана хьи, хурушумдин суьгьуьрдин 
кич1евал Арчанан рик1яй акъуддай рехъ жагьурун герек я. 
Им гьик1 ийидат1а Т1арлацан руыъдиз чидачир. Вучиз лагь-
айт1а, и руьгьди вичини сад лагьай ссфер уьмуьрзавай. 
Инсанрин руьгьерни чеб хьиз наши тир. Руьгьери ц1ийи 
чирвилер к1ват1ун патални ч1авар алатун герек тир. 

Садра нян береда вичин кумадиз хуьквезвай_Т1арла ц1ай 
- лапандин ван атана. Адаз акваз-акваз мегъуьн та са кьуру 
хел ц1ай кьуна кана. И ц1у кьуд патаз эквни гана. Т1арлацаз 
хвеши хьана. Ам кьуру карасдихъ экър© Жагьурна. Адан 
кьилик ц1ай кутуна, вичин кумадиз хка Им акурла 
Арчаназни хвеши хьана. Кумадин къене яру э гьатнавай. 
Амма абурун хвешивал яргьал фенач. Щай туь-къуьнна. 
Кумада гум гьатна. И тукьул гумади кузвай вилерин т1ал 
алудун патал абур кьведни къецел экъечГна. 

Т1арлацаз и к1арас тухвана ц1айлапанди ягьай таракай мтд 
садра ц1ай кухтаз к1ан хьана. Ам к1арасни кьуна рукачъ 
фена, пелеш язни хтана. Тарак ц1ай кумачир. Ц1ай туькъ-
уьннавай. 

Т1арлаца кумада ацукьна гзаф фикирна. Вучин? Гьик1ин? 
Ц1ай гьинай жагьурин? Адан фикир са патахъ акъатняч. 
Т1арлаца вичин и фикир гьамиша вичихъ галаз экъуьриз 
хьана. Руыъдизни азаб физвай. Адавайни сак1ани Т1арладаз 
куьмек жезвачир. 

Т1арлацан танни руыъ са гьикьван ч1авуз и азабрик хьана 
Абуру чара-чараз гьикьван фикир авурт1ани, са патахъ акъ-
атнач. Эхирдай са нянихъ Т1арлаца ацукьна вичи - вичи: 
веревирдерна. И веревирдердай ч1авуз адан рик1ни руьл са-
садав агатна. Абуру чпин т1емни т1акьат галкурна 
Т1арлацан рик1изни руьгьдиз ц1ай къачудай рехъ жагьана 
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Амма им гьеле фагьумда тир. И кар жуван гьилерив авуна 
к1андай. 

Пака экуьнахъ Т1арлац къарагьна рукваз фена. Тарал 
экъечГнавай къифрен япар хьтинбур к1ват1на. Абур хкана 
ракъиник эк1яйна. Къуд-вад юкъуз шт1умарна. Жагьурна, 
Щайлапанди янавай са таран ц1ал къене яд цана ч1ехи са 
пархъулдин пеш эцигна. Адан къенез к1арасдин 
руьхъведикайни вегьена. Са арадилай яд ргана. Т1арлаца 
штГумарнавай кьифрен япар хьтинбур ргазвай циз вегьена, 
вижеваз ргуна. Ахпа цикай хкудна, ракъин к1аник эцигна 
кьуру хъувуна. Т1арлацаз къав расиз чир хьанвай. 

Ахпа ТПарлац суваз фена. Анай чахмахдин къван жагьурна. 
Адаз элкъвена хквез к1андайла к1вачик ч1улав рангидин са 
кьван акатна. Т1арлаца агьуз хьана гьамни къачуна. 

Т1арлац хтана вичин кумадин сивел ацукъна. Ракъиник 
кьуру хьанвай къавдилай са ч1ун алудна. Адан гьилин к1аник 
ц1ай авун патал герек зат1ар вири галай. Адан руьгьди 
кьат1анвай хьи, ти зат1арикай ц1ай куьк1уьриз жеда~ Т1арлаца 
чахмахдин къванцел къавдин ч1ун эцигна, ракь галай ч1улав 
къванадавай гуьц1на. Ц1верек1ар къавунив агакьунни ада 
ц[ай кьуна. 

Т1арлаца кьуру ц1амар к1ват1на. Абурукай ц1айна. 
ТГарлацани Арчана хвеши виляй хкадарна къуьлерна. 
Абурун к1вале ц1ай авай. 

Амма туькьуьл гумади и хвешивал фад рик1елай ракъурна. 
Гумади вилер кузвай, туьтер рит1извай, каш кьазвай. 

Т1арлац мад хиялриз фена. Гьуцари адан фагьумдиз тавун 
галай къул гьана. Т1арлацани Арчана тавун галай къул расна. 
Гила туькьуьл гум тавунай виниз акъатзавай. Абурун кума- 
•*т ч1ар-ч!ар гум акъатиз цавун циферик какахьзавай. Хзан 

i къулан къвалав к1ват1 хьана. 
Мад хурушум атана. Мад йикъан хъенерин чка йифен 
ери кьуна.   Къула  авай  ц1у  чимивал гузвай.  Амма  
рин вилик пад кьазвачир. Т1арлац мадни кьве рик1ин 
а. Яраб гьик1 ийин? Гьик1 авурт1а хъсан жеди? Сифте 
(1ай галай са ц1ук1 къулакай хукудна рак1арикай кудна. 
экв ваъ, гум гана. Кумадиз эхв гун патал ч1икь герек 
Гьуцари Т1арлацан фагьумдиз ч1икь гьана. Адан рик1ни 
ь мадни сад хьана, чХикь гьи жуьре расдат1а жагьурна. 
арлац Лараз фена. Мегъуьн таран т1валар ат1ана хкана. 

i    ^д - пуд юкъуз чкал аламаз шт1умарна. Ахпа цик кутуна. 
Са шумуд юкъуз цик кумукьай т1валар хъуьтуьл хьанвай. 
Парлаца абур цикай хукудна. Ч1ехи чарсудал£61) эцигна  
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картасумдив (62) гатана. Т1валар ч1ун-ч1ун хьана. Ахпа 
ТПарлаца абур ракъиник эцигна кьуру авуна. 

Ч1икь гьазур тир. Т1арлаца эвел къавдик ц1ай кутуна. 
Ахпани чГикьиник. Кумада экв гьатна. Мад къецел алай 
хъенеривай и кумадиз къвез хъжедачир. 

Пака экуьнахъ кумадай къецел экъеч1ай Арчанан вил 
цегверин к1унт1уна акьуна. Арчанан рик1ел вичи Т1арлацаз 
лагьай гафар хтана: "Нуьк1еризни чпин муг ава". Ада цег-
верин к1унт1униз вил эквна килигна. Са цегвре вичелай 
ц1удра ч1ехи са сам гваз физ акуна. Арчан цегврен кьегьал-
вилел кьарухна амукьна. "И гьвеч1и чанда авай т1акъат аку", 
- лагьана фикирна ада. Арчаназ цегврехъ галаз рахаз к1ан 
хьана. Ада цегврез гьарай гана: 

- Я цегв! Са гьеленда пар эцигна дуьньадин иервилиз 
кил ига. 

Арчан цегвре жаваб гунал ч1алахъ тушир. -Амма адав | 
шуькуь са ван агакъна: 

- Жуван гьилерив авунвай са кар кьилиз фейидалай rjb-| 
гьуниз дуьньядин иервал мадни артух жедачни, чан вах? 

Арчан и ванцел чГалахъ хъанач. Адаз гьик1 хьана хьи   и I 
гафар са ни ят1ани таран, к1унт1ун кьулухъ к1ев хьанвлй 
инсанди лугьузва. Кьуд патаз килигай Арчаназ са касяи 
акунач. Ада мад цегврез килигна. Цегврени кьамал ал ли 
яргьи сам авудна агьадай виниз адаз килигзавай. 

- Вун вуч акьул авай цегв я! - лагьана Арчана. 
- Акьул цавунни чилин арада авай зат1 я, - лагьана цегаре. 

- Низ гъикьван герек ят1а адакай пай къачузва. 
- Акьул къачунин рехъ вуна заз чирна, - хъуьрена Арчан.] 

- Заз чира кван, бес вуна жувалай ц1удра, къадра залан 3aTlaf 
кьуна тухвудай т1ем гьинай къачузват1а? 

- ТЛем цегверин к1унт1уникай, жуван цегверин имидцикай, j 
халкьдикай. 

- Вун зуч карка   цегв я! - акъваз хьанач Арчанав. й. 
- Каркамвилиз мае гунни каркамвал я! - жаваб гана цегвре. 
Арчанни   цегв   хванахаяр   хьана.   Садра   цегв   Арчан га 

кТвализ атана. Садра Арчан цегврен патав фена. Арчан са 
затТунал мягьтел амукьна. Цегврен къафунарин т1ям инсав -и 
чразвайбурулай хъеан тир. Им вучиз ик1 ят1а, лугьуз с!> -
кирна Аочана. Жаваб жагьанач. Арчана и кар муь^уь , *-
санривайни жузуна. Муькуь инсанар ч1алахъ хьанач. / d 
хьайила Арчана цегвре вичиз пай гьанвай къафун т!у ,н 
тавунамаз инсанриз эверна, гьарадаз са тур гана. Идалш 
кьулухъ инсанар чГалахъ хьана. Абуру Арчаназ лагьана: 

40 

- Жуван хванахадивай им вуч сир ят1я жузуз! 
Арчана жаваб гана: 
- Эгер цегврез. вичин сир заз лугьун меслят акунайт1а, а 

сир ада вичи заз ахъайдай. Заз жузаз регьуь я. 
Инсанрин гзафбур Арчанан и гафунал рази хьана. Рази 

туширбурни авай. 
Садра цегв Арчанан к1валяй хъфидайла Варз акьунвай. 

Кьве инсанди адан рехъ ат1ана. 
- Цегв, гьик1 хьана ви къафунар чибурулай т1ям галайбур 

жезва? 
Вичин рехъ к1евна, вич кваз кьун тавуна, чинлай 

ат1ана (63) гайи и жузундикай цегврен рик1 хана. Гьавиляйни 
ада лагьана: 

- Зи сир квез вучиз ахъайда кьван? 
- Гьик! вучиз ахъайда кьван? - хъел акатна инсанрик. - 

Чазни и сир чириз к1анзава. - Вацралай эвич1навай хъенни 
инсанрин патаз агатнавай. 

Цегврехъни хъел акатна. Ада вичин хъел къенез яна, 
инсанрихъ галаз хъуьтуьл рахана: 

- Эгер квез и сир рик1ивайни чириз к1анзават1а, эвел-эхир 
квез ам чир жеда. 

- Чаз и гьеленда чириз к1анзава, - гьарайна инсанри. 
 

- Ак1 хьайила чира. - Цегврез вичин рехъди физ к1ан хьана. 
Инсанри мад адан рехъ ат1ана: 
- И сир чаз лугьун тавунмаз, вун санизни фидач! 
Инсанри мук1ат1 акъудна.   Цегврен юкьвалай  арушна. 

Гьарда мук1атдин са кьил кьуна ялна: 
- Гила лугьуди вуна! 
Цегв гафинал акъвазна: 
- Лугьудач! 
- Лугьудачни?   -   инсанрай   гьарай   акъатна.   Абуру 

мук1ат1дин  кьилер чпивай  жедайвал ялиз  кьил кутуна.  
Цегврен юкь галатдай гьалдиз атана. Эхир акьул т1еминиз 
муьт1уьгь хьана. Цегвре мез галк1из лагьана: 

- Кьел! Кьел! Кьел! 
Инсанри мук1ат1дин кьилер ахъайна. 
Гьа ч1авалай инсанриз къафунрик кьел кутаз чир хьана. 

Амма гьамиша инсанри сад жагьурайла сад квадарда. Гилани 
ик1 хьана. Кьел чир хьайи инсанри цегверихъ-галаз авай 
дуствал квадарна. Гьа ч1авалай инсанарни цегвер са-садахъ 
галаз рахазмач. 

...Йикъар алатирдавай гъуцари Т1арлацазни Арчаназ цал 
эцигиз, к1елер, данаяр, таяр, шап1аяр, шенп1ияр хуьз, рабни 
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- риб, к1ашни - кацай, к1ирни-к1арк1ар, чатуни-зарпанд, 
викни-ц1уну расиз чирна. Къуьлни мух лагьайт1а, Т1арлацан 
гьил галукьай ник1ин бегьер к1ватун патал са сихил к!андай. 

...Арчан дидевилиз гьазур жезвай. Са экуьнахъ яралай адаз 
гада хьана. Итимдини дишэгьлиди гьик1енвай сад лагьай 
лезги дуьньядал атана. И чавалди авайбур Ч1ехи Рагьди цай 
тумуникай экъеч1навайбур тир. 

Гьуцарин вил Арчанал алай. И кар тек са Алпанан па- 
паз (64) хуш тушир. Адаз вич виридан рик1елай алатдай хьиз 
жезвай, Арчанан иервили адан дишэгьливилин такабурдихъ 
хкТазвай. Иблисдин сад лагьай илчи - хъел адан рик1е 
гьатнавай. Ам рекьяй акъудзавай. Арчана хадай^чДавуз Ал 
панан паб чилел эвич1на. Рик1е хъилелай гьейри са зат1ни j 
авачир, акьул цаварилай чилел эвич1дай рекъе квадарнавай 
Алдин папа вич Арчанал вегьена.
 
i 

Вилиз аквазвачт1ани Арчанан руьгьдиз ам чир хьана. 
Арчанай гьарай акъатна: 

- Алпанан паб! Алдин паб! 
Адаз Арчанан руыъ тандай акъудиз к1анзавай. Чилел 

ихьтин иер дишегьли амукь тавурай лугьуз. Гъуцариз адан 
ч1уру ният чир хьана. Муькуь гьуцар агакьдалди Ч1ехи 
Рагьдин ярари Алдин папан гьилер кьуна. Арчанан руыъ адан 
гьиляй акъуд хъувуна. Агакьай Алпанди вичин паб ц!ун 
ялаврик кутуна цаварал дугур хъувуна. 

Арчанан азабар куьтягь хьана. Адан чиниз бахтаварвилин 
экв атана. Адан вилерилай чигедин стТалар хьтин накъвар 

алахьна. 
Арчан диде тир. Арчана икьван ч1авалди анжах гьуцариг й 

хьанвай са кар авунвай - чилин винел инсан гъанвай. Чил н 
иеси ханвай. 

Ч1ехи Алпанди аял кьве гъилив кьуна цавузна. А; н 
вилериз килигна. Гъуцариз акуна хьи, Алпандин вилес и 
акъатай кьве ц1верек1 аялдин вилериз фена. Алпанди аял

г
 <з 

вичин ц1укай гана. И ц1ук пуд аламат квай. Сад лагьар л, 
им уьмуьрдин ц!ай тир, инсандиз уьмуьрдай къуват гузг» i. 
Кьвед лагьайди, инсандин рик1е вичин чил, вичин ватан t н 
хьунин тум цазвай. Пуд лагьайди, и ц1ай галачир таь^ лз 
руыъ къведачир. И кар а ч1авуз хьиз, късни гьа ик1 я! 

Алпанди вичин ц1укай тагай аялрин парабур амукьдач. Cs 
бязибур  амукьда.   Абуруни  руьгь  галачиз,   руьгь  авачир 
уьмуьр ракъуда. И ксар аваз-аваз авачирбур жеда. Хуьре 
к1вале аквадач, хийир - шийирдик жедач, Мелдик-мехъерш 
акахьдач. Руьгь авачир танар кускафтаррин са маса чин я 
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Яраб вучиз абуруз Алпанди вичин ц1укай гузвачт1а? И 
жузундин жаваб гьелени сир я. 
...И аял бубади цана дидеди ханвай садлагьай лезги аял 
тир чехи жезвай. Т1арлаца раснавай кьеб эч1ягьиз гьеле 
Арчанан гьилер вердиш тахьанмаз Шарвили т1вар эцигнавай 
аял къарагьна к1вачи-квачи фена. Амма кьеб геждалди ич1из 
амукьнач. Сад-садан гуьгьуьналлаз гьа кьеп1ин тангарай ц1уд 
аял акъатна. Абур ч1ехи Рагьдин ярари эвяна. Абуру Яргьи 
рушан рангарикай ранг къачуна, Алпандивай ц1ай. И аялриз 
сувари абур гана, тулари сабур, гьуьлуь фагьум. Ватандин 
чили абурук лувар кутуна. Т1арлаца вахчузвай бегьерди т1ем 
>а. Абур Арчанан лирлийринни махарин михьивилик чуь-на, 
асул лезгияр хьана. 

а нянихъ вири хзан санал к1ват1 хьанвай ч1авуз аялри 
шнавай мах рахан т1алабна. 
Зи галатунни алатрай, - лагьана хир ктанна хтанвай 
рлаца. 

- За квез зи кьилел атай са кьиса ахъайда, - лагьана Арчана, 
!хпани мили ванцел кьил кутуна: Къарлай-къуз, къарни 
къуз, Зун фена агьа к1амуз. Са вак дуьшуьш хьана зал, ^и 
гьиле гьатна са танпуз, егьена за адан кук1уз. 1ук1 ваъ, 
тунпуз хайила, мукьна зун куз-хъукъуз. Им гьихьтин са 
суьгьуьр тир, Им гьихьтин кар тир, лугьуз. Хъиляй 
вучдат1а течиз, Тунпуз гвадарна к1амуз. Хъел элекьна, 
алатна, Рик1 секин хьайи ч1авуз, Танпуз вахчуз элкъвена 
Зун мад гьа дегьрин к1амуз. Акуна заз пад-патав А 
дангьузни зи танпуз -Зурба вакни а чумакь. Ава кьван 
дуьньяда гьахъ. Вич нагьахъан фенач кьван И яргьал рехъ 
инай т1уз. Кьведни гваз хтана зун 11 лирли лугьуз-лугьуз. 
К 1амай пел ел акъат хъувурла чи кумадиз килигна за. Кума 
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чкадал ахкунач. Виридалайни 
къвеч1ида жузуна: 
- Бес вут1 хьанвай? 
- Чидач, - лагьана Арчана, - Кума амачир, ник1е т1век 

хьанвай, дугуна шагьвар хьанвай, цава ц1айлапан, тама пеш, 
чич1ида гъуьч1. Яд хьана чилиз ацахьнавай, Циф хьана цавуз 
эк1яй  хьанвай.. Чиг  тиркьван   къуранвай,   жив  тиркьван 
цТиранвай. 

Вилик пад там тир, анай алапехърен ван къвезвай. Мукьва 
жезвай хурушумдин вилик зи рик1е хъариб са к1ич1 гьахьна. 
Заз вуч хъийидат1а, гьиниз хъифидат1а чир хъхьанач. Яш>р 
инсандин ванцихъ, вилер инсандин къаматдихъ нДигел тир 

И ч1авуз зи къуьнел сада вичин чими гьил эцигна. Къефлс 
гьилихъ элкъвейла жуван къулухъ куь буба акуна заз, Адавг к 
"им вуч там я" лагьана жузадалди дуьньядин ранг деги о 
хьана, там квахьна. Чун чи кумадин патав гвай ч1ехи тар 
къвалал акъвазнавай. 

Рик1 секин хьайидалай кьулухъ зи вилерикай карагай? 
ТГарлацаз ахъайна за. Ахпа чун кумадиз хтана. Кума чи 
тир. Месер хъуьтуьл. Къулак кутунвай цик1енни хьанвай, 
недайбурун рехъ хуьзвай. Т1уьна ксана чун. Гила куьнни 
кусус, квезни верц1и ахварар акурай... 

...Гъуцари цаварилай килигзавай. 
Т1арлацанни Арчанан кьегьалвили, сабурди, фагьумди, 

инсанвили Ч1ехи Рагьни мягьтел тунвай. 
ТТарлац гьуьрчехъан тир. Т1арлац уьзден тир. Т1арлац 

к1арасдин ycrlap тир. Т1арлацан суфрадал алай бегьердин дад 
цавараллай няметрин дадиниз гекъиг жедай. 

ТЧарлац хзандин ч1ехид тир. Т1арлац буба тир. Т1арлац 
к1аниди тир. 

Бес Арчан? Арчанан иервал лагьайт1а, ам са Яргьи рушзн 
иервилихъ гекъиг жедай. Арчан диде тир. Арчан вичин 
кГвалин, къулан иеси тир. Арчан кайвани тир. Арчан зари(65) 
тир. 

Ч1ехи Рагьди цаварилай килигзавай. Т1арлацани Арчана 
чипелай кьулухъ къведай инсанриз герек шарт1арин парабур 
гьазурнавай. Абур гьуцар кьван хатурдиз, икрамдиз лайих 
тир. 

Ч1ехи Рагьди кьетТна: Т1арлацни Арчан гьуцар хьуниз 
лайих я. Т1арлац зегьметдин, бегьердин гьуц хьурай. Ада 
инсанриз цаз-вахчуз, уст1арвализ, гъуьрчуьз физ, к1вал< 
итимвализ чиррай. Арчан дидевилин гьуц хьурай. Ада ди< 
деяр, аялар хуьрай. К1валин, къулан иесийриз иервал, сабур 
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к1анивал гурай. 

Вири гьуцариз Ч1ехи Рагьдин ван атана: 
- Аялар ч1ехи хьана чеб хзанрин иесияр хьайидалай кьу-

лухъ Арчанни Т1арлац гъуцар хьана цаварал акъатда. 
Вири гъуцар рази амукьна. Алдин папалай къир. Ч1ехи 

Рагьди Алдин папан ч1уру ниятрал къаравулвалин Алпанал 
вегьена. Идаз килиг тавуна Алдин папа фирсет тъиле гьатай-
ла вичин ч1ана крар ийиз жеда. Ада Алпандин кьил акахь-
айвал аял хазвай дишэгьлийрикай садал вичин гьилер вегь-
ида. Адавай аял хана, диде хьана бахтаварвшгав агакьнавай 
дишэгьлияр акурла эхиз жедач. Арчан гьуц хьана цаварал 
фейидалай кьулухъ ам Алдин папан вилик пад кьаз алахъза-
ва. Анжах мадни Алдин паб Алдин паб я. 
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Ill  

Яран кьвед лагьай юкьуз Иррис мад спюлдихь ацукьна. Адан хияларни, 
фагьумни мад ч1аеарилай камна кьее агъзур йис кьулухъ хъфена. Гьинай 

ят!а адан бейнидиз ихьтин жузун апшна: 
- Тарлацани Арчана кушунвай сахелдикай(бб) тек Шарвили хыпин 

кьегьалар ваъ, Герен хыпин лумат1арни дуьньядал атунин себеб вуч 
ят!а? Вучиз тумун михьивал вира йимишра ваъ, абурун са паюна 

тикрар жезва? 
И жузундилай кьулухъ адаз вичин руьгьдин мили ван шпана? 

- Им дуьньядин сир я, Иррис! 

КУСКАФТАР 

Геренак ч1уру хесетар галай ч1ал, ам бегьем туширди 
тип1ирвийриз виридаз чидай. Адан т1вар фадлай бедлем тир. 
Мелел-мехъерал гаф кватайла, кимел - Рагъдин к1валин(67) 
вилик нян дуьадилай виликни, кьулухъни жери ихтилатра 
фад-фад Геренан т1вар ч1анавилихъ ч1угвадай. Ам буьндуь-
гуьр я лугьудай, адан вагьтедай са гьуцар къведа. "Адак гьил 
галайди я, ам лумат1ди я" хьтин гафар жедай. Амма ихьтин 
кьиса жен садани рик1изни гьичир. 

...Хуьруьн рамаг ч1афа хуьдай. Гьар хуьруьз ягьийрин 
вилик акъатдай кьушун акъахун патал хуьзвай балкТанар 
жедай. Жегьилри а балк1анар вердишардай. Муькуь ч1авузни 
ч1афуз ахъайдай. Арада жегьилрикай сад-кьвед физ рамагдиз 
килигиз хуькведай. Са юкьуз кьегьалрин арада т1вар-ван 
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авай Верхел ч1афуз фена, балкГанрал кьил ч1угуна. Рамагдал 
вил вегьидамаз адан рик1ик къалабулух акатна. Са шумуд 
балк1ан агакьзавачир. Ам мукьув гвай к1амара экъвена. 
Балк1анар ник1а т1век хьанвай. Верхела нянихъ хтана 
ТЬшМисаз хабар гана: 

- Рамагдик галай лап серее балк1анрикай пуд амач. 
И гафар ван хьайи ТЬгоЫиса сифте цавун аршдиз килиг-

на, ахпани фад вилер чиле туна. Адаз гьуцарикай регьуь тир. 
Вучиз лагьайт1а, ада фекьивалазвай хуьре луматвили цуьк-
навай. Дуьз я, им садлагьай кьиса тир, амма и кьиса хьанвай. 
Адаз фул атана. Тандин вири жак1умар садлагьана сует 
хьана. И кар иливриз тежер са дерт хьиз адан туьтена 
амукьна. Хци са риге хьиз адан рик1из акьахна. Мусалай: 

- Вуна хъеан килигнани? - жузуна ТЬшМиса, - Белки са 
гьинихь ят1а алатнават1а? 

- Зун лап Силибирдин ценера кьван фена,  - лагьана 
Верхела. - Зи балк1ан зи гьарайдал татана жечир. Рамагдив 
лумат1 кас агатнавай хьтинди я. Тахьайт1а вердиш гьайванар 
бажагьат алатдай. 

И гафар ТТипЫисанни кьиляй физвай. Ада вичин рик1е 
ац1анвай хъел са жуьре къене хвена, ванциз секинвал гуз 
алахъна: 

- Лумат1вилин эхир авач, - лагьана, - эвел-эхир а чуьнуь- 
хгумбат1дин тТвар вири Лезгистандиз чир жеда. Вуна вун 
секин твах. Гьарай - эвер твамир. Инал-анал яргьияр(68) 
ийимир. 

- Бес вучин, лумат1вилин иеси вуж ят1а чирдачни? 
- Ам вуж ят1а мукьвара чаз чир жеда. Вун Вечегьанни галаз 

са герендилай зи патав хъша. А ч1авалди зани са веревирд 
ийин. Фендигардин юкь фендинивни хана к1анда. Тади къа- 
чумир. 

Верхел Рагъдин к1валяй - Гьуцар к1валяй акъатна. 
Т1ип1т1ис лагьайт1а, улубар(69) хуьзвай кьулан к1вализ 
гьахьна. Ада гьар - гьамиша гевилар хайи, акьул сал, рик1 
т1ар хьайи ч1авуз вич фад и кГвализ вегьидай. Инаг виридаз 
чидай - акунвай к1валерикай тушир, са умарат - хазина тир. 
Дегь девиррилай кьулухъ нДаварилай гьуцари лагьайбурулай 
ЙЬИЛ кутуна хуьруьнвийрин кьилел атайбурал кьван, вири 
кьисаяр ина авай ктабра - улубра кват! хьанвай. Ина грекрин, 
румвийрин, фарсарин, чинрин, индусрин ва маса халкьарин 
кхьинарни авай. Кьац1арал грекрин элифрив лезги ч1алал 
кхьенвай улубарни пара тир. Лап дегь девиррилай лезгийрин 
фекьияр МИсирдиз, Румдиз, Афинадиз фидай. И улубрикай 

47 



сада кхьенвай хьи, са гьи ч1авуз ят1а лезгийринни грекрин 
арада лап пара мукьвавал аваз хьана. Щаярин уьлкв,един 
жегьилри гилани Афинадани Милетда сухтавалзавай, фило-
софия, лукьманвал, маса илимар чирзавай. Лезгийрин лап 
ч1ехи фекьияр Мисирда авай Рагъдин миск1инда к1елиз 
хкведай. И уьлквеири, халкьари са Рагьдин нурарикай экв, 
нДукай ц1ай, руыъдикай руьгь кьачуз уьмуьрдай. 

Дак1ардай аватзавай экв лап т1имил хьанвай. Кхьенвайбур 
мад кьат1из жезмачир. Т1ипЫиса чирагьда авай фит1иддит1 
к1уф хъуьтуъларна. Бадеди куьбе кутур чкадай(70) гьанва \ 
нафггадикай са т1имил чирагьда цана. Кьец1елай къавни чахм 
къачуна ц1ай курна, гьис галай гум чар-чар цавуз акъат 
кьулан к1валин михьи гьава ч1урзавайт1ани, чирагьди гузв 
экуьнал к1ел жедайвал тир. Ихьтин чирагь тек Рагьдин к1ва 
авай. Пакудин латарай акъатзавай нафт гьана виридаз агакь 
жедачир. Гьавиляйни жемятди к1валера ч1икь кудай. 

Фекьиди чирагь Муьшкуьрдин рукай гьанвай яц1у гирдимдикай 
ат1анвай гьяркьуь т!абдин(71) цал галай къерехдал эцигна. 
Т1абдин чилелай кьакьанвал са юк1 кьван жедай. Адан чин акьвач 
ц1алц1ам тир хьи, са чирагьни гьанай кузвай. Т1абдин юкь яру 
тир. Юарасдин яралай къерехдал къван сад-садалай ч1ехи жет, 
сада-сад кьужахда кьазвай уьнуьгри т1абдин ц1алц1ам ч1иниз 
мадни иервал гузвай. Юкьвал алай яру Рагьдилай элкъвенк.й 
уьнуьгар вири патарихъ чкЬязвай экуьнни-ц1ун селдиз ухшар тир. 

ТЬтЫиса т1ак1алай са улуб къачуна т1абдин винел эциша. 
Ивечел аламаз улубдин ара ахъайна. Т1ушуннавай хамуник&й 
ат1ана раснавай зуларин (чарарин) ч1ехи пай кхьена ац1урцавай. 
И улуб адан вичинди тир. Т1ип1т1иса вичиз вшшв акурб; >. 
фагьумдив чир хьайибур, гъуцари лагьайбурни хуьруьнвийр 
кьилел атайбур и улубдиз кхьизвай. И улубдик муькуьбуру/ са 
тафаватни квай. ТЬтЫиса и улуб вичелай виликан фекьго" хьиз 
грекрин элифрив ваъ, вичи т1уьк1уьрнавай нДийи элиф{ 
кхьенвай. Ада и элифар Рагьдин к1вале чирвилер къачуз! 
аялризни чирзавай. Лезгийрин сад лагьай алфавит дуьнья; 
атанвай.(72) Зур кхьенвай зулал кьван ахъаяйла улубдин ара; са 
чар акъатна. Адаз вичив гьела экуьнахъ агакьнавай и « 
к!еддай мажал хьанвачир. ТЬптЫиса батав(73) хьиз элкъуь} 
к1ват1на винелайни к1евиз кут1уннавай чар ахъайдай арада а; 
рик1ел экуьнахъ ван хвайи^са гаф хтана. И чар гваз атай ка(, ч 
йифиз вичин рехъ алатайди, кьве вац1 акахьай чкадиз мукьва)! 
гьалтай садавай жузуна чир хъувурди лагьанай. Адан са| 
гафунал Т1ип1т1ис хъуьруьнни авунай:  "А касдихъ гьич" 
лезгийрин хесет галачир, - лагьанай чарчиди,(74)  - Пу| 
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балк1андин зарпандар гьиле аваз к1вачи-к1вачи физвай. Вич-
ни кич1ераг хьтинди тир. Вилери и пад-а пад ягъазвай. Заз 
ам эвел акуна. "Я кас", - лагьана за гьарай гана. Зи ван 
хьанмазни ам хкадар хьанай. 

- Адан акунар гьихьтинди тир? - жузунай ТипЫиса. 
- Са вил буьркьуь кас тир. Вичиз зурба тан, яру чин авай. 
Муьшкуьрдин Рагьдин к1валяй и чар къачуна сувариз акъах- 

навай чарчидин гафариз а ч1авуз Т1ип1т1иса фикир ганачир. 
Гила, ч1афаллай балкГанар квахьай чав акъатайдалай кьулухъ 
чарчидин гафарин нав сад лагьана дегиш хьана. Чарчи эквеба 
ийизвай лумат1вилин шагьид хьанвай. Ада тек вил авай касдин 
бедлем амал кьатЬшвай. И гафар фикирдайлани ТЬшЫисан 
вилер чарцел алай т1ани, фагьум масана авай виляй адаз чарцел 
кхьенвайбур аквазвачир. Эхир адан фагьум чарцел кват1 хъхьа-
на. Ада эб ахъайна. Грекрин ч1алал кхьенвай и чар ТЬалЫисахъ 
галаз санал Милет шегьерда философиядин тарсар къачур 
Страбонанди тир. Ада кхьенвай: "Зи играми стха Т1ипЫис! 
Ч1ехи Рагьдин гьунардикай т1ем, ц1укай ц1ай къачунвай халкь-
дин хциз гьамиша экуь йикъар хьурай! Чи патара ихьтин са рахун 
ава: каркам ксариз сувар, къенибуруз гьуьлер, кар алакьдайбуруз 
т1улар пара к1ан жеда, лугьуда. И мисал ван хьайила зи рик1ел 
куь гафар хтана: "Лезгияр сувара далу туна, гьилер дугуник 
экисна, квачер гьуьлуз яргьи авунвай инсанар я. "А~~ч1авуз чун 
жегьилвилин цТаяра авай. Ак1 хьайила, за вавай пара зат1ар 
жузунач. Чун чара хьайидалай кьулухъ зун халкьарин 
тарихдини, уьлквейрин т1ебиатди вичел чГугуна. Гилани зун а 
ч1авуз вавай жузун тавур гафарин гьайифди кузва. 

Зи гьиле куь цДаярин уьлкведикай кхьенвай са хейлин 
улубар гьатнава. Метродорани Гипсикрата, (75) Помпейахъ 
галаз атай Феофана ва маса ксари кхьенвайбур к1елайла зун 
мягьтел хьана амукьна. Ахпа зи рик1ел хтана хьи вун - зи 
дуст ТГипЫис цДаярин уьлкведай я. Заз ви сивяй Алпанан, 
амазонкайрин, гудулрин, яргьи рушарин, рекьин тийир 
руьгьерин, пилийрин, кускафтаррин гьакьинда ван хьанай. 
Амма за а ч1авуз фикир ганачир. Гила куь уьлкведикай 
ахьтин гафар к1елна хьи, абурун вилик зи фагуьм ажуз хьана 
амукьнава. Жува кГелайдал жув ч1алахь жезвач. Ак1 хьайила 
за ваз - жуван дустуниз чар кхьидай кьарардиз атана. Заз и 
зат1арикай пад - патал къведай хьтин гафар кхьена ракъура: 

1. Куь гьуцарин тГварар, абурун алакьунар. 
2. Амазонкайрин уьмуьр гьихьтинди я, куьнни абур гьик! 

рекье физва. 
3. Куь кьегьалар - яракь гвайбур, абурун пекер, кьушундин 
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ч1ехи - гьвеч1ибур. 
4. Куь чилин, вац1арин, шегьеррин, к1елейрин т1варар 

кхьихь, чкаяр къалура. 
5. Алатна фейибурни, жезмай крарни ахварай аквадай 

пилийрикай кхьихь. 
6. Кускафтаррин аламатдиз элкъвенвай уьмуьр гьик1 физ- 

ва? 

За к1елай улубра и зат1арикай ахьтин акьулдиз текъвер 
гафар кхьенва хьи, завай ваз чар кхьин тавуна акъвазиз 
хьанач..." 

Т1ипЫисан фикирар яхцурни ц1уд иис идалай виликан 
ч1аварал хъфена. Грекар, абурун квал-югь, т1уьн-хъун, пек-
лек, сухтайрин арада жедай ихтилатар рик1ел хтана. 

А ч1авуз дуьнья гиландалай иер тирт1а? Садлагьана кьилиз 
атай и жузундиз вичини жаваб гана: Дуьнья гьа дуьнья я. 
Гьуцаринни, руьгьеринни, инсанрин дуьнья. Дуьньядин на-
вар алатай йисара гьични алахьнавач, зун жув масад хьанва. 
За жува дуьньядиз маса вилерив килигзава. Кьудкьад йисан 
кьакьанвилелай. 

Т1ипЫис хиялри тухвана. 
Рак1ар ахьа хьана. Давсув квализ гьахьна: 
- Ч1ехи фекьи, Верхелни Вачегьан атанва, абуруз къенез 

эвердани? 
Т1ип1т1исан хиялар яхцГурни ц1уд йисан рехь са гьеленда 

ат1ана къенин йикъаз хтана. Ада Давсуваз ваь, адан кьилелай 
са гьиниз ят1а килигиз-килигиз: 

- Ша лагь! - лагьана. 
Жегьилар атана: 
- Нян хийир хьуй, ч1ехи фекьи! 
Нян хийир хьуй, жегьилар! Кьведани захъ хьсан яб акала. 

БалкТанар йифиз чуьнуьхзавайди шаксуз я. Лумат1 вуж ят1а, 
балк1анриз фад-фад аквазавайбурукай сад я. Тахьайт1а 
мич1и чавуз адавай балкГанар кьаз жедачир. Йигьи кас йифиз 
ваъ, гьич юкьузни балк!анри чпив мукьва тадач. 

Верхела тади кьачуна: 
- Ам вуж ят1а балк1анар няниз кьуна, йифиз ваиДун а патаз 

гваз физва. Яхулриз маса гузва. Яхулри хьсан балк1анрихъ, 
япуганар, цамар гузвайди заз звелдай ван хьанвай. 

- Гила чна вучна кГанда? - жузуна Вачегьана. 
- Куьн кьведни исятда ч1афуз рекъе гьата. Балк1анриз пар 

мукьва тефена к1ев хьухь.(77) Ванерихъ яб акала. Илис зтана\ 
- кисна акъваза. Ният ч1урудавай вич хуьз жедач. Вердиш' 
хьанвай чуьнуьхгумбатдивай гьил акьвазар жедайди туш. 
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Къе ада элдин сивиз килигда. Балк1анрикай ван-сес тахь-
айт1а, я къе йифиз, я пака йифиз мад "гьуьрчез" экъеч1да: 
эгер куьне эхнаватГа, балк1анар чуьнуьхуьнкай кимел, 
к1вале, хуьруьнвийриз, хзандиз са гаф лагьанвачт1а. 

'- Чна лип1 хвенва, - лагьана Верхела. 
- Ак1 ят1а рекье гьата. 
...Т1ип1т1иса Страбоназ ч1ар кхьиз кьил кутуна. 
"Играми Страбон! Куь чар к1елайла заз яхц1урни ц1уд йис 

идалай вилик хьиз вун захъ галаз чин-чинал хтайди хьиз хьана. 
Зун пара шад я хьи, шарвалар - пачагьар рекье тефиз, хал-
кьарни уълквеяр дявейрин кимерал т1иш-т1ише акьазвай 
чГавузни фагьумдин шем гваз руыъерин алемда экьвезвай ксар 
сад-садан гьавурда акьвазва. Чи рик1ерай-рик1ериз шегьре 
рекьер ава. Чи ч1ехи амалар гьар йикьан куьлуь зат1арик 
акахьна пДразвач. Квез хъсан чизва, экуьнни мич1ивилин, 
ч1анавилинни хьсанвилин, къайивилинни чимивилин арада 
авай аксивал, гьак1ни гьар касдин вичин рик1е, гьар сихилдин, 
гьар хуьруьн вичин къене, халкьаринни уьлквейрин арадани 
ава. Амма югьни йиф сад-садаз акси яз-яз са зат1ун паяр тушни? 
Чилин винел физвай вири дегишвилер акси тир къуватрин 
женгинин бегьер тушни? Акси тир кьуватрин арадани сад 
галачиз муькуьд тежедай хилерин садвал ава. 

Помпея вичин кьушун гваз чи уьлкведал атана хьфейдалай 
азим алатнават1ани, адан кьушунди гайи зиянар виридан 
рик1ел алама. Са Помпеи тирт1а дерт т1имил тир. Лезгияр кьуд 
патай къвез физвай ягъийрихъ галаз дяведиз акъат тавуниз чара 
авачир са халкь я. Чи уьмуьрдин пара пай ягьияр ватандин 
чилелай чукуруниз харж жезва. Ихътин ч1авуз куь секинвилив 
ац1ай чар къачун заз гьикьванни к1ени я..." 

Т1ип1т1исан руыъ хиялрин лувараллаз грекрин шегьерра 
азим экьвена. Эхир лазгийрин к1амаризни тулариз, су-
варизни вац1ариз элкъвена. Ада жегьилвилин дустуниз вуч 
к1ан ят1а, вичи квекай кхьидат1а са-сад рик1яй ракъурна: 
гьуцар, амазонкаяр, руыъер, пилияр, к1анивилин сувар, 
кускафтарар, вичи тукГуьрнавай элифар... Вири кхьин герек 
г, фагьумна Т1ип1т1иса. Грекрин ч1ал пара халкьарин мики-
гисриз чида. Страбона кхьизвай улуб к1елайла вирибуруз 
лезгийриз вуч ават1а чир хьурай. Пара кхьинра чи халкь, чи 
гьуцар, чи махар са-садак акадарнава. За Страбоназ жуван 
улуб ракъурна к1анда. Адаз чи халкьдин буй-бухахдилай 
кьуна чи руыъдал кьван гьар са зат1уникай хабар хьурай. 
Чилин винел пад бахтунив ац1урун патал дуьньядал атанвай 
амма вири уьмуьр са чанг накьв ягьийрикай хуьнуьз харж  
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ийиз мажбур хьанвай лезгиирин кьисмет виридаз чирун герек 
я. Виридаз чир хуьрай хьи, чаз-лезгийриз чи дуьнья ава. Чак 
масадбурулай, лап грекрилайни гзаф тафават ква. Грекри са 
чпин гъуцарал ваъ, гьакни чпин пачагьрал кьин кьада. Амма 
лезгийри масак1а фикирда: Ягьияр атайла са сердердин гьи-
лик к1ват жезвай лезгийри амай ч1авуз гьуцарин куьмекдив 
элдин адетрялди уьмуьрда. Гьар лезгиди вич са шарвал я 
лугьуда. Дявейрин, цанин-гуьнин арада секинвилин серфе 
гьиле гьатайвални мелер, суварар т1уьк1уьрда, лирлияр лугь-
уда, махар рахада, къемейрай ц1верек1ар акьудиз кьуь-
лерда... 

Рак1ари ванна. И ванци ИипЫисан фикирар какадарна. 
Адан рик1ел вучиз ят1ани Герен атана. "Дуьз я, инсанар 
жуьребе я, - фикирна Т1ипЫиса. - Садбуру азадвал, кьилин 
виневал виридалайни вине кьада, масадан гаф къачунлай 
рекьин хъсан аквада, садбурузни чеб азад ксар ят1ани 
лук1ран рик1 жеда. 

...Верхелни Вачегьан ч1афай хтанвай. Ц1ийи хабар гвачиз. 
Ч1афа секинвал тир. Рамагдив нахчир агатнавачир. Амма 
гьикьван ч1ав тир а нахчирди ТипЫисан рик1ик к1ир кутуна. 

...Жегьилар пака нянихъни Гьуцар к1вале акъуна ч1афуз 
фена: Т1ипЫиса абур рекье туна Пилидиз эвер гана. 

- Пили, ваз пара зат1ар чида, - лагьана ТПипМиса, - 
гьуцари ваз чинеба хьана алатай затГарни аквадай гьунар 
ганва. Тум кьац1ай данади вири нехир кьацДурда лугьудай- 
вал, са лумат1дини чи хуьруьн, чи элдин т1варцел хъен  
вегьизва. Са ни ят1а рамагдай балк1анар чуьнуьхзава. Ви 
рик1ел аламани, ц1и хъуьт1уьз са Лацувини вичин хпер  
квахьна лугьуз экъвез-экъвез чи патарихъ акъатнавай. Эхир 
ч1авариз ихьтин шикаятар пара жезва. Идан вилик пад кьун 
тавурт1а,  гьар кьиса  жемятдин рик1е  хер хьиз амукьда  
Гьуцарини им чаз тавдач. Сенфиз ахварай Ч1ехи Алпандь  
заз т1уб югьурзавай. Гъуцариз чакай хъел ава. 

Пилиди лагьана: 
- Гьуцарин хъел элекьарун чал алай гьече я. (78) 
- Ак1 хьайила са пилидии ахвариз килига. Аку и лумат1 

вуж ят1а. Зи гиман физвай кас ава. И агъзур чин алай  
дуьньяда вуч ажайиб крар акуначни чаз? Субут авачиз  
къарар гуз жедач. Масак1ани жен мумкин я. Вуна жуван  
руыъдиз аман-минет ая,  ада вун алатна фейи йикъариз  
тухурай. Гьакъикъатдин - шлудин т1ям лап чухлумп1 хьиз 
т1уькьул ят1ани тапаррилай верцДи я. Лумат1ди Чйрна, адав 
вичин жазадин пай агакьарна к1анда. 
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=■ За вуна лагьайвални ийида. Ч1ехи фекьи, - лагьана Пили 
ТЬшЫисавай ч1ара хьана. Ам Рагьдин к1валин руыъериз 
эвер гудай к1вализ гьахьна. 

Руьгьериз эвер гудай к1вал Пилидинди тир. Ам гьана ксуз 
къарагьдай, патав атайбурни гьана кьабулдай. Пили и хуьре 
сейливилиз ТЧипЫисалай алатайла кьвед лагьай кас тир. Ада 
Рагьдин к1валин маишатдин вири к1валахриз чГехивалдай. И 
касдин яргьалай тентес аквадай танда дуьньядин вири дердер 
иливардай, инсанар вичиз муьт1уьгьардай хьтин кьегьал 
руыъ авай. 

Йифиз акуна к1андай зат1ар хьайила ада нянлай са шумуд 
цуьквединни векьерин яд галай туьтуь хъвадай, ахпа къат-
кидай. Жузурбуруз Пилиди вичи ик1 лугьудай: туьтуь хъва-
на, месел ярх хьана, кавал винел ч1угадай гьеленда зун уях 
амукьда. Axnla' зи кьиле са вуч ят1а, на лугьун,- т1енкьна 
чкадилай агьвада. Дуьньяди вичикай т1ехв алай ч1улав 
к1аздин хунан ранг къачуда. Рагь акьадай патай лаз ядай 
хьиз ара—бере, экв акьада. Са шумудра тикрар жезвай гьа 
экуьнал заз садрани такур зат1ар аквада. Экуьнахъ 
къарагъайла за квез рахазвайбурни гьабур я. Са гаф инихъ-
анихъ авуназ хьуй гьуцари заз икирдач. 

Ювалин кьуд цални дак1-дак1 тир. И дак1ара лезгиирин 
чилел экъеч1завай вири векьерикай эцигаавай. 

Пилиди хъенч1ин, кашидин, к1арасдин, цурцун, муга-
дин(79) жуьреба кьичер(80) алай дак1ун вилик акъвазна 
килигна. И къап1ара вучар авачир: 

Ч1улавни яру инияр, чухлумп1ар, къвакъвар, хутар, 
мертер, ванДун к1ирияр, паквар. Цуькверин, пешерин, 
векьерин к1унч1ар. 

Гьетерин, гьуьрчерин, луван ничхиррин къенерикай кьуру 
авуна регьвенвай яру, ч1улав, хъпи тав алай руквар. Мугадин 
къап1ара зилияр, чепелукьар. Тарарин, векьерин дувулар, 
тумар, пунар. Цуруяр, туьтуьяр, мелгьамар, мумургьанар. 
Серк1вер, вергер, лусар.(81) Уьк1уь ва верц1и ятара къунвай 
ч1уру ва къени майваяр. 

Пилиди михьи са кьич къачуна. Ам бармак алай кьил 
агьузна кьунвай къарни къуздиз ухшар тир. Пилиди а кьи-
чиниз рекьекьуьлдикай хкуднавай къац1у яд ич1ирна. Вине-
лай са т1ур мелгьам куьзна. Цпиц1рикай кьунвай кудай яд, 
ивид векьин руг, маса зат1ар са-садак акадарка. Гьазур 
хьанвай туьтуь эхирдакьван хъвана. Ахпа гьилер винизна 
гьуцариз дадна: 

Я Ч1ехи Рагь! Я Ч1ехи Алпан! Я - Ч1ехи гьуцар! Такур 
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зат1ар къалура! Течирбур чира! Зи фагьумдин вилик акъваз-
навай гьуьм вахчу! Зи руьгьдин лувариз кьуват це! Аси 
лук1ран гунагьар винел акъуда! Чи рик1ериз секинвал хутуй! 
Зи ахваррик тапаррин гьвелни тахьуй. Чун мич1ивилин ясдай 
акъатрай! 

Дадна куьтягьна чирагьдиз уф гана. Пилидии тан к1валин 
мич1ивили т1уьна. 

...Пака экуьнахъ Т1ип1т1ис Верхелан кимелай къвезвай 
ванцел ахварай аватна. Югь ц1ийиз ахъа жезвай. К1урт 
къуьнерихъ вегьена къецел экъеч1ай Т1ип1т1исаз жегьилри 
салам гана: 

- Экуьн хийир хьурай, Ч1ехи фекьи! 
И гафунин гуыъуьналлаз Верхела кьулакай—са хъама 

бармак хкудна Т1ипЫисан к1вачерик вегьена. 
- Бармак туна вич катна, чи гьиляй акъатна. 
- Балк1анарни гваз фенани? 
- Кьве балк1андин зарпанд гьиляй ахъайна, муькуьдал 

акъахна катна. Гьа арада бармак аватна. Элкъвена вахчуз 
хьанач. 

- Гьинихъ катна? 
- Вац1ар галк1извай чкадиз т1имил амаз вич циз вегьена. 
- Вуж тир а аси лук1? Квез чир хьанани? 
- Ширдан кьилиз шеле хьанвайди Герен тир. И бармак 

гьаданди я. 
Т1ип1ь1иса вичи - вичиз рахазвай хьиз лагьана: 
- Бармак туна чан гваз катдайбур лезгийрин къене т1имил 

жеда. - Ахпани гъилив ч1илел алай бармак къалурна: 
- Геренанди ят1ани, лезгидинди я. Чилел тамир. Къачу 

усуна(82) авай ц1амарикай садал гьалса. 
Верхела лагьайвални авуна. Т1ип1тиса: 
- Гила хъвач са герен ахвар ая, - лагьана. 
Жегьилар хъфена. Т1ип1т1ис ийир - тийир хьана гьенел 

шамукьна: "Ихьтин лук1 Тип1ира таз жедач. Герен мидя я. 
\м жаза тагана турт1а чи жемятдин адалатдиз авай умуд  
екьида. Амни инсандин вич рекьинлай ч1ана я. Адалатдал 
Талахъ  тушир,   Алпандин  гьахъ  хьуник   умуд  кумачир 
арикайни лезгияр хъжедач". 
Адан рик1е са т1урут1ум гьатнавай. Белки Верхел ягьал 
ia? Йифен кьулариз вири хъенар сад-садаз ухшар аквада. 
ша Верхелан вилериз йифизни юкъуз хьиз аквазвайчТал 
>з чидай. Шарванда кьиле фейи талит (гьуьжетар) виридан 
Лел аламай. Вири Верхелан йифиз акунал мягьтел хьана 
укьнай. Адаз тай-туьшди "Машах" лугьунни дуыпуыпдин 
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кар тушир. 
Т1ип1т1исаз рак1арин ван хьана. Кьил винизна килигайла 

Рагьдин к1валяй акъатзавай Пили акуна. И касдин яшар 
тайин авун четин тир. Ам акурла сифтени-сифре вил тандин 
яц1увилиз килиг тавуна чГехиз аквазвай кьиле акьадай. 
Пелез авахьнавай рехи чГарарин к1аникай жегъил гададин 
хьтин хци, акьулдив анДанвай вилери килигзавай. И вилерин 
са аламатни ам тир хьи, абуруз ксайлани аквадай, вичиз 
садрани такур затТарни аквадай. 

Сад лагьана Т1ипЫисан рик1из ягьана хьи, Пилидии асул 
т1вар адан рик1ел алач. Т1вар квахьуни са касдизли кьилин 
ч1ехивал гьидач. Амма Пилидии акьулдизни, фагьумдизни 
шак ийидай кас ам чидайбурун къене авачир. Ам пили тир. 

- Экуьн хийир, ч!ехи фекьи! 
- Экуьн хийир, Пили! Ч1ехи Рагьди ваз ганвай фагьум, 

пиливилин устГарвал ч1ехи бахт я. 
- Бахтауникай шикаят авачтТани заз са зат1уни азаб гузва. 

Герен хьтин шуьткьейрин ч1урук1а амалар акурла рик1из 
къуьруь кьемедив ц1ирх гайи хьиз жеда. 

- Герен? Ваз ахварай гьа буьркьвец акунани? 
- Эхь! БалкГанар Герена тухвана, яхулриз маса гана. Вични 

им Геренан яхулрихъ галаз сад лагьай савда туш. Ада фад- 
фад къуьл-мух, кал-хеб тухуз гимишдин зат1арихъ дегишза- 
ва. 

- Къизил - гимишдал вил хьун лезгийрин ивидик галач. 
Якъин Геренан руьгь михьи туш. Адан тумуник акахьайвал 
гала жеди. Гила чна вучда, Пили? 

- Гереназ чи арада чка амач. Ам лезгийрин арада амай 
кьван я Ч1ехи Алпандин руьгь секин жедач, яни зидни ви. 

Абуру са-садан вилериз килигна. Абуру кьарар кьабулнавай. 
...Пуд югь алатна. Хуьруьн итимар адет тирвал кимел 

к1ват1 хьанвай. Арандиз эвич1дай йикъариз т1имил амай. 
Гьазурвал акун герек тир. ПипЫиса кимел к!ват! хьанвай-
буруз вичин меслятар гана: 

- Щинин кьуьд кТеви жеда. Ам жуваз муьтГуыъарун патал 
чун вик1егь хьана к1анзава. Куьне куьч к!ват!из кьил кутур. 
Чи илчияр парусарихъ галаз раханва. Абурун хпехъанар  
Куьр вацХун и патаз акъатдач. И пата тек чи п!унаяр жервал 
я. Чав агакьай хабаррай мукьва уьлквейрани секинвал я.  
Ч1уран(83) мидиврин гьеп1есрин ара атГанвай хьтинди я. 
Идаз килиг тавуна .вири сихилрин •'

т
'\хибуру гьар са гьа 

зурвал акурай.  Гьар са  хпехъак         >   тир  ге|»гнда лаш 
гвадарна гапурдал гъил веп>из гьаз. рай... 
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Гафар яргьи хьана. И ч1авуз Пилиди ц1инин ц1пиц1рикай 
кьунвай чехирдин бекье гьана юкьвал эцигна. 

- И чехир Рагьдин к1валин багьдин ц1ишщ1рикай къунвай- 
ди я. Рагь дидедал хъфидай береда гьарада са карч хъвана 
хьуй квез нуш жеда, гьуцаризни хуш. 

Пилиди карч ац1урна сифте ТЬшЫисав вугана. Муькуь 
карчарни апДуриз пайна. Чехир хъвай - хъвайда тарифарна. 
Абурун арада Геренни авай. И ч1авалди я Т1ипЫисани 
Пилиди, я Верхелани Вачегьана адаз са гафни лагьанвачир. 
Щийи бармак цвана алук1навай Геренан япар жемятдин 
сивел алай. Гьар гафуниз к1екре хьиз к1уф язвай. Са нин 
сивяй ят1а "балк1ан" гаф акъатайла япар цавуззавай. Амма 
и нянихъ садан сивяйни "чуьнуьхун" гаф акъатнавачир. 

...Кимел алайбуруз гьарайдин ван атана. И гьарай биши-
бурузни ван къведай, сура авайбур муькуь патахъ элкъуьрдай 
са гьарай тир. Вирида элкъвена гьарай акъатай касдиз килигна. 
Герена кьве гьиливни чин кьунвай. Ам эвел фарфалаг хьиз 
элкъвена, ахпа сад лагьана к1анелай ат1анвай т1ар хьиз ярх 
хьана. Кимел алайбуруз акваз-акваз адан сивел куркур атана. 
Адан ахъазамай тек вил, на лугьун, цавун аршда ак1анвай. 

Хуьруьнвияр адан кьилел к1ват1 хьана. Пилиди атана эрч1и 
патахъ метер яна. Каркада хранвай шалдин валчагьдин 
кТаник гьил кутуна, Геренан рик1 жагьурна. Рик1 акъвазна-
вай. Пилиди Рагьдин к1валин рак1ариз килигна. А гьеленда 
са сухтади гуьзгуь гваз атана. Им винел пад цТалиДамарнавай 
кьулу, ч1улав са къван тир. Са пад пара цДалдДам и къван 
дегь ч1аварилай суварай жагьанвайди тир. Жемятдин 
к1валера гила ихьтинбур амачир. Шим ц1урна адакай муга 
расдай ч1ехи къулар эцигайдалай кьулухъ ц1ийи жуьредин -
мугадин гуьзгуьяр акъатнавай. Амма и гуьзгуь гьуцарилай 
амайди я лугьуз шумуд виш йис тир Рагьдин кТвале хуьзвай. 

Пилиди гуьзгуь Геренан тишив агудна кьуна. Каш (84) 
ат1анвай. Пили к1вгчел къ 1рагьна. Ч мел эк1я!' хьанвай 
тандиз виняй агьуз килигна. Геренан пелен кьер яру хьанвай. 
Адан пелел яру лапан алай. 

- Алпанан лапан! 
И гаф Пилидии сивяй акъатдамазни мейитдал к1ват1 хьан-

вайбур гирде хьанвай вилерив са-садаз килигна кьулухъ ч1уг 
хъхьача. 

Алгандин лапан алаз рекьин вуч лагьай ч1ал ят1а 
хуьруьнвийриз хъеан чидай. И лапан хъеан ксарал жедачир. 
А ксарин пелен кьерел жедай хьи, абурун гунагьар ч1ехиди 
хьурай. Алпана ч1ана ксариз ихьтин жаза гудай. А ксариз  
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хьи, абуру Алпаназ ганвай кьин ч1урнава. 
Лезгийриз лапан алаз рекьиникай к1ич1едай. Лезгийриз 

идалай ч1ехи к1ич1евал авачир. Вучиз лагьайт1а, лапан алаз 
кьейи касдиз Алупан вири имилди гьамиша няне гудай. И 
к1ич1евилин са маса себебни авай'. Кьуьзуьбуру лапан алаз 
кьейи са бязибурал гуьгьуьнлай чан хуькведа лугьудай. Абур 
инсанрин патав хуькведа лугьудай. Амма инсанри чан хтай 
мейитар - кускафтарар чпин арада тадачир. Абур са гьина 
ят1а авай кускафтаррин хуьре - Ваякьанда(85) югь ракъуриз 
жеда лугьудай. Руфуна фу, тандал пек алачир кускафтарар, 
лугьуниз килигай, пара амукьдачир. Са бязибур хибри хьана 
руквара - тамара гьатна терг жедай. Са бязибур вичин эвелан 
к1валериз хъфиз к1анз хуьрерин мукьвара къвекъведай. Ин-
санар абурув мукьва жедачир. Хзандикай, элдикай яргьал 
жердивай абурун рик1 ич1и жедай, ана руфун тухарунидай 
гьейри са маса дерт амукьдачир. 

Лезгийриз вири хьиз рекьиникай к1ич1е тушир. Кьейи-
бурун руьгьер Ч1ехи Рагьдин патав хъфин абуруз чидай. 
Абуруз лапан алаз кьейибурун руьгьер Ч1ехи Рагьдин гьуь-
зурдиз ахъай тавунни чидай. Вучиз лагьайт1а, кускафтаррин 
са тан ваъ руьгьни рекьизвай. 

"Герен лапан алаз кьена!" И хабар хуьре к1вал-к1вал, 
рик1-рик1, руьгь-руыъ экъвена. Виридан гьал пелеш хьана. 
Вирида чпин алатна фейи уьмуьр рик1ел хкана: "Яраб за 
гьуцариз асивал авунват1а? Яраб Ч1ехи Алпан залай рази 
ят1а?" И йифиз виридаз чпин кьилер хъуьт1уьл хъуьцуьгь-
андал ваъ, вац1ун къванцел алай хьиз хьана. 

Геренан мейит са йифиз сурарин сиве авай чарсудин винел 
алумукьна. Мейитдин винел Геренан паб-аялни атанач. Ла-
пан алаз кьейи инсан абуруз мукьва тушир. Гьуцариз так1ан 
кас абурузни к1ани тушир, Мейитдал Геренан сихилдикай са 
касни атанач, вучиз лагьайт1а ам вири элди негьнавай. 

Герена хъ ишедай кас хьанач. Лапан алаз кьейибурухъ 
садни шехьдачир. Вучиз лагьайтГа, ахьтинбур рекьин-хуьр 
михьи хьун лагьай ч1ал тир. 

Лапан алаз кьейибуруз елди "лапанар" лугьудай. Абур гьа 
чпин винел алай пекерикни кучукдай, Чуьхуьнни тавуна, 
"Лапанар" чпин к1валеризни хутахдачир. Гьа ярх хьайи 
чкадилай къачуна сурариз тухудай. Йифе гьатзаватТа 
чарсудал тадай. Тахьайт1а тадиз чилик кутадай. 

"Лапанрин" винел Т1ип1т1иса Ч1ехи Рагьдиз сив ахъайда-
чир "Алпана лянет авурдаз фекьиди вучрай", - лугьудай. 

Геренан   мейит   пак1а   нисиналди   чарсудал   амукьна. 
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Нисиниз мукьва хуьруьнвийри ам тухвана чшгак кутуна. 
...Гьа йикъан нянихъ Т1ипЫисанин Пилидии арада са 

ихьтин ихтилат хьана: 
- Геренан тан шумуд йикъалди чилик чук1ун тавуна ку- 

мукьда? 
- Ирид йикъалди, - жаваб гана Пилиди. 
- Чна гьик1 ийин? 
- Квез чида, Ч1ехи фекьи, - лагьана Пилиди, - Куь фагьум 

чаз авайди туш. 
- Ак1 хьайила,  чаз  мадни фикирдай,  гьуцарихъ галаз 

меслятдай ругуд югь ама, - лагьана Т1ип1т1иса. 
Идалди ихтилат куьтягь хьана. 
Йикъар алатзавай, Хуьруьнвийрин кьиляй Геренан кьиса 

акъатзавачир. Гафар къунши хуьреривни агакьнавай. Вирида 
гьуцариз дадзавай хьи, вичин кьилел ихьтин кар татурай. 
Кимерал гафар элкъвез-хуьквез "лапанрикай" физвай. Ин-
санри чпин рик1ера иблис гьат тавурай, чпин руыъдик рехне 
акат тавурай лугьуз дадзавай. 

...Ирид лагьай йикъан экуьнахъ лаз ягьайла балк1андик 
акалнавай кьезил арабайра аваз пунадал хъфиз рекье гьат-
навай кьве хпехъан сурарин патавай абалди алатзавай. 
Зерхеланни Маргьалан кефер хъсан тир. Йис хъсан физвай. 
Абурун хперикай гзафбуру кьведар ханвай. Зерхелаз вичиз-
ни кьветхвер гадаяр хьанвай. Экуьнин михьи гьавадал, яргьа 
балк1андик акалнавай кьезил арабада ацукьна чиг алай 
векьелай лув гузвай Верхела лирлидик кекяйнавай: 

Кьакьан дагьдай миргер фида, 
Ц1иргь ктанна ригалдаваз. 
Вун акуна рехъ квахьна Зи, 
Югьни, йифни хиялдаваз. 
Сурарив агакьайла абуру кьенер ч1угуна балк1анар, ява-

шарна. Чеб кьена т1ебиатдик акахьнават1ани, гьуцарин гьуь-
зурда амай руьгьериз хатур патал гъил гьуцарихъ туькуьр 
агъуз хъувуна. И арада абурун кьведанни рик1ел лапан ал 
кьейи Герен хтана. Абур таяр-туыпер тир.  Санал ч1е 
хьанвай. Санал хпер хвенвай. Санал пунаяр т1уьк1уьрнава> 
Чпизни чин тийиз абурун кьведанни вилери Геренан сур 
жагьурна. Вилер сура акьур гьеленда кьве балкГанни танкьня 
акъвазна. Верхела вилик нахчир акъатай хьиз хьана гытя 
гапурдал вегьена. Туьд яргъи авуна и патаз - а патаз килип 
Са зат! акунач. И чТавуз адаз Маргьалан кьиян ван атана 

- Я гьуцар, им вуч аламат я?! 
Зерхела Маргьалаз килигаа. Пагь атанвай Маргьалан ° 

лер са гьинал ят1а алк1анвай. Зерхелани гьанит килигна. 
Геренан суран винеллай накъв агьва жезвай, къваларихъ 
чкЪизвай. И ч1авуз сурай суза ийидай хьтин са ван атана. 
Каш кьуна, вилер керкил хьана суруз килигзавайбуруз 
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гьуьлягьдин кьил хьтин са вуч ят1а акъатиз акуна. Гьуьлягь-
дин кьили вичи-вич накьвадал гьалчзавай. Ваъ, им гьуьлягь-
дин кьил туш, инсандин гьил я кьван. Гъили галк1идай чка 
жагьурзавай. Адаз квекай ят1ани кьаз кТанзавай. И ч1авуз 
кьвед лагьай гьилни цавуз акъатна. 

Сад лагьана гьилер. ц1уьдгъуьн хъхьана суруз хъфена. 
Зерхелазни Маргъалаз сурай гумпай ван атана. Абур аюхар 
хьиз такьана акъвазнавай. Гьуьлягьдин кьилер мадни сурай 
акъатна. И аламат акуна уьзденрин мез кьунвай. Эхир 
Маргьалай ван акъатна: 

- Гъуьлягъар я абур, Геренан вилер незвай, Гьуцари адаз 
сурани азаб гузва. 

Сузадин ван пара хьана. Гъилериз сурун патар къуна 
кьуьнтебрал экъеч1из к1анзавай. Зерхелни Маргъал ахварик 
галай хьиз тир. Абуруз агьва жедай т1акьат амачир. Рик1яй 
катдай фикир фейит1ани тандин са жак!умни агьва жезвачир. 
Агьва жезмайди са вилер тир. Абурни кьадай чкадихъ экъ-
везвай гьилерин гьерекатдиз килигай агьва жезвай. 

Гьуцари абурун вилик аламатдин са кар ийизвай. Абуруз 
акваз-акваз гьилери сурун кьве пад кьуна. Ахпа мейитдин 
вичивай вич хуьз тежез юзазвай кьил сурай виниз акъатна. 
Адаз кьил лугьун четин тир. Ам легЯедиз вегьена,~кьуьл гана, 
ахпа вахчуна кьилел гьалс хъувунвай, ц1уру хьана ч!ар 
фенвай бармакдиз ухшар тир. Къилин чин абурухъ элкъвена. 
Ч1уп-ч1улав хьанвай, сив, т1иш, вил сад-садакай ч1ара ийин 
четин тир са зат1уни абуруз килигзавай хьтин тир. Кьведанни 
тандай къайи фул фена. 

Мейитдин п1узарар агъва хьана. Зерхеланни Маргьалан 
япариз кьилин сивяй акъатзавай хьтин са ван атана. И ван 
инсандин рахуниз ваъ, туьд ат1анат1ани суну галамай хпен 
ванциз ухшар тир. И ванциз абурувай эхиз хьанач. На 
лугьуди, и ванци абур арабадай къачуна гвадарна. Абур къвед 
сад-садалай алатиз хуьруьз катна. Вилик сифте гьалтзавай 
Зерхелан к1валин варарай чеб къенез вегьена. Хзанар абурун 
кьилел к1ват1 хьана. 

- Вуч хьана? Гьим галтугна? Никай катзава? 
- Балк1ан, араба гьина амукьна? 
- Са гаф лагь т1ун. Вуч хьана я итим текьейбур? 
Кьилихъ каш язвай къуншийрай гаф акъатзавачир. Абур 
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гьекьеди  тухузваи.   Рик1сри   капашда   п.нгнан.ш   нуькЛрсн 
рик1ери хьиз тади къачунвай, вилср къуьрсн вилер хьш 
къугьвазвай, на лугьун, чпин лекъвендаи акъатиз к1анзавай 
Эхир Зерхелай ван акъатна: 

- Геренан сурагь жинерар экъеч1завай... гьуьлягьар хьтин 
гьилер галай. 

Папарин, аялрин пагь атана. 
- Т1ипЫисан патав аял ракъура, - лагьана сада, - атана 

чун и къададикай хукудрай. 
- Белки куь вилерикай карагна жал? - Жузуна, Верхелан 

папа. 
- Ша, фена килигин кван, им вуч аламат ят1а, - лагьана 

гьарай эвердал атай къуншийри. 
- "Ша  фин,  ша  фин!"  -  лугьудай ванер пара  хьана. 

Вад-ругуд итим,  гада  сурарал рекье гьатна.  Рик1ивайни 
Геренан cap къатаннавай. Рагь акъатнавачт1ани цав ахъа, 
дуьнья экуь тир. Вилерикай карагдай ч1ав алатна фенвай.  
Ц1ийиз къатаннавай сурун къен ич1и тир. Инин иеси акъатна 
вич фенат1а, акъудна чарада тухванатХа, ам ана амачир. 

...Гъа йикъан нянин хурушум ч1авуз са гьарайни Геренан 
гьенелай акъатна. Адан папа ван хьайибурун ч1арар риб-риб 
жедай къив чГугуна. "Яраб вуч хьанат!а?" - лагьана зверай 
къуншидин папаз Геренан хендедай чилел ярх хьана акуна. 
Адан рик!ел "лапан" хтана. "Яраб папанни гьуьлуьн крар 
сад и жал?" - лагьана фикирна. Фад папан чиниз килигна. 
Папан чин михьи тир. Иви гагьатна гьамиша авайдалайни 
лацу хьанвай. Амма лапан алачир. Ада фад яд гьана. Чиниз 
ад яна вич-вичел хкидалди гьенел са шумуд паб к1ват1 хьана. 
Хендедайда вилер ахъайна. Папарин чиниз килигна лагьана: 

- Герен  хтанвай...   КГвализ  гьахьиз  к1анзавай,   -  паб 
гьуьргьуь хьана,  адан кьил элкъвенна... Са гьелендилай  
вилер ахъай хъувуна: - Заз минетзавай, вич кГвализ ахъая| 
лугьуз. 

- Герен вич тирни? - жузуна сада. 
- Папаз вичин гьуьл чир тахьана жедани, - лагьана са| 

масада. 
- Заз  сифте адан ван хьана,   япарал ч1алахъ хьанач,|  

здгаьвейла ак!уна заз, Герен варара акъвазнава. "Чан паб,| 
з>н к1вализ хквен", - лугьузвай. 

- Ваз адан чин хъсан акунани? 
- Чин мич1и тумаж хьиз тир... Тек вили цДарцДар гузвай.| 

1 ардан * 1'гфна заз килигзавай. 
Дишегьллйри хендедай к1вализ тухвана, месик ярхарна,| 
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рик1 - дурк1ун гана. Дишегьлияр кьулан йифелди адан патав 
ацукьна, ахпа чк1ана. Йифиз чпин к1валериз хъфизвай па-
париз ак1 жезвай хьи, са ни ят1а абурун тэер гатазва. 

Муькуь югъ къвез алатзавай т1или йикъарикай сад тир. 
Вачегъан къула кудай к1арасар гьиз Лараз фенвай. Ада яцарин 
гьелцел вижевай са кьуру т1ар к1арк!арна эцигнавай. Истаста 
агъва жезвай яцар кьве сув галк1извай хивел агакь хъувурла 
адан гьелцин ц1уну хана. Ада ц1уну канабдин мук1атдив 
кт1анна, гила виняй агьуз я, авахьна хъфиди, лагьана фикирна. 
И мук1ат1 фад-фад ат1уз Вачегьанан чан туьтениз гьана. Ам 
хуьруьв агакьдайла мич1и хьанвай. Галатнавай яцар тГвалунив 
ягьаз абурун гуьгьуьна авай Вачегьаназ сад лагьана "Хи, 
лягьи!" лагьай ван атана. Ада вилик гилигна. Яцарин вилик 
вик1иниз гьил яна са хъен акъвазнавай. Им сад лагьана акур 
виляй Вачегьанан тандиз цирк акъатна. Зурзунар алахьна 
куьтягь тахьанмаз хъендин ван акъатна: 

- К1ич1е жемир, Вачегъан! Ваз лугьудай кьве гаф ава. 
И ван Геренан ванциз акьванни ухшар тушир. Амма 

Вачегьанан рик1ел вучиз ят1ани Герен атана. Рехъ 
ат1анвайдан тек вили ц1арц1ар гузвай. 

- Алат зи рекьелай! Руьгь авачир тан! - лагьана-Вачегьана. 
- Ваз вуч гаф жеди заз лугьудай? 

- Яб акала захъ, Вачегьан. 
- Алат рекьелай. Вун инсан туш. Вун мейит я. Руьгь авачир 

тан я! Сур къатанна экъеч1 хъувунвайдакай инсан жедач. 
- Ваъ! Вун ягьал я! Зун кьенвачир. Куьне зун чан аламаз 

кучукнавай. 
- Вун кускафтар я! - тикрарна Вачегьана, - вун къенвай. 

Вун сурай акъат хъувуна. 
 

- Зун кускафтар туш,  зунни куьн хьтин инсан я. Зун  
кьенвачир. Заз вири гафар ван жезвай. Рагьдин к1валин 
гьенел   ярх   хьайидалай   къулухъ   сура   туна   винел   пад 
к1евдалди куьне вуч раханат1а вири зи рик1ел алама. 

- Ак1 хьайила вун чна чан аламаз кучукнани? Бес гьарай 
вучиз авунач. 

- Заз вири ван жезвай. Амма вири жак1умар ак1 гьаддай 
аватнавай хьи,  тан ак1 ажуз хьанвай хьи,  завай раха^  
жезвачир. Мез сиве къугъурдай аман зал аламачир. 

- А гафар вири акъвазра, вун пелен кьерел алай лапандикай 
рахух! Ч1ехи Алпанди вун гунагь алачиз янавайди яни? 

- Ваъ, Вачегъан! Зи гунагьар пара я. За лумат1вал авуна 
За балк1анар чуьнуьхна. За чарадан хеб-к1ал гваз фена. За 
Кьелер къулукай къемедив яна кьена. 
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- И гунагьрилай кьулухъ ваз чинни амани рахадай? 
- Гила за вучин, Вачегьан? Ч1ехи Алпанди зи пелен кьер 

падна к1андай. Зун ц1ай-лапандив кана ч1улаварна к1андай. 
Танни,  руыъни санал рекьидай вал.  Алпандиз ак1  киш 
акунач. Зи руыъ кьена тан туна. Бес гала за вучин? Садни 
захъ рахазвач.  Жуван сихилди зун ат1анва. Гьич папаз,  
аялризни зун акуна к1анзавач. За вучин эхир, Зун кьенвач. 
Зал чан ала. 

- Ягьал я вун, Герен! - лагьана Вачегьана, - Вун руыъ 
авачир тан я. Вун ц1ай авачир къул я! Вун яд кьуранвай лат 
я! Вун векь акъат тийидай ч1аф я! Вун кускафтар я! 

- Тапарар ийизват1а заз рагь къалумрай, зунни вун хьтин 
инсан я. 

- Рагъ ваз къалум хьанва. Вун лапан алаз кьена. 

- Гила за вучин? 
- Вач кускафтаррин патав! Вач Ваякьандиз! Хуьре ваз чка 

амач! Вуна инсанрин ихтибардиз къастнава. Вуна гьуцариз 
гайи кьин ч1урнава. Вуна ви руыъ шайтГандиз маса ганва. 
Алат зи рекьелай. 

Кускафтар гьарай акъатна шехьна. Им виридан шел тушир. 
Им инсандин шел тушир.  Ихьтин ван са кускафт^рдай  

акъатдай. 
Кускафтар сурар галай патахъ алатна. Ч1улав са хъен 

ч1улав йифик какахьна, ц1рана, амукьнач. 
Идалай кьулухъни са шумуд нянихъ кускафтарди кьув ягь-

азвай ван хуьруьн патав гвай к1амарай, пелерай, вац1ун кьеряй 
къвез жедай. Са бязибуру йифиз яргьалай аквазвай тек эквни 
кускафтардин пелел алай тек вили гузвайди я, лугьудай. 

...Кьве салун часпардал алай къванерал ацукьна къугьваз-
вай аялри ихьтин гафар ийизвай: 

- Кускафтардин гьарайдин ван хьайила квез чидани вучна 
к1андат1а? Кьве ябни гьилерив к1евиз къуна пудра "къир, 
къир, къир!" - лагьана к1анда. 

...Герен квахьна, Адан т1вар кьазвайбурни йикъалай-юкъуз 
ти1мил жезвай. Виридан мецел аламайди "кускафтар" гаф 
тир. Виридаз чизвай: жуван имилдиз, элдиз, хуьруьз, к1вализ 
ч1ана ниятдив килигай ксарин эхир гьа ик1 жеда. Адалатдин 
гьуц Алпанди гунагьрин чка вахгун тавуна тадач. 

...Са нянихъ хуьруьнвияр мадни кимел к1ват1 хьанвай. 
Пака экуьнахъ хпехъанар куьч гваз арандиз рекье гьатна 
кТанзавай. Гьавиляй абуру санал к1ват1 хьана кишзавай. 
Ч1ехи фекьи Т1ипЫисавай хийир-дуьа къачун герек тир. 
Ихтилатар хьана алатайдалай къулухъ Текъийриж сихилди- 
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кай тир сада Т1ипЫисавай жузуна: 
- Ч1ехи фекьи! Яраб кускафтардин эхир гьик хьанат1а? Са 

шумуд югъ я, адан гьарайдин ван къвезмач. 
- Кьузуьбуруз чидайвал, чи хуьре ихьтин кьиса садни 

къанни ц1уд йис идалай вилик хьанай. Амма а кас лапан алаз 
кьенат1ани сурукай хкат хъувуна кускафтардиз элкъвеначир. 
Маса чкайрани ихьтин кьисаяр фад-фад жезва. Кьвепелен 
шегьерда, Кас ванДун, К1уррин вац1ун кьерера авай хуьрера, 
Шарванда авай Шаман хуьре, Гъуцар суван къулухъ галай 
Мич1и хуьре, Муыпкуьрдани, Партавдани, Кьвевардани ихь 
тин крар хьана, лугьуда. Улубра кхьенва хьи, тъахъдин гьуц 
Алпанди инсан рекъин тавунмаз адан гунагьар алцумда.  
Хъсанвилерилай гунагьар пара тирбурун пелен кьерелай яда. 
Геренан хьиз. Гунагьар хъсанвилерилай са шумудра пара тир 
ксарин сура регьят ксун Ч1ехи Алпандиз меслят аквадач. 
Абурукай кускафтарар жеда. 

Текъийрин сихилдикай тирдаз и ван хьайибур бес хьанач: 
- Гьуцари зун айиб тавурай. Зун асидини гьисаб тавурай. 

Кьуд балк1андиз килигна инсан кускафтардиз элкъуьрун 
пара залан жаза тушни? 

- А гафариз Пилиди жаваб гурай. Адаз вири акунва, - 
лагьана ТЧипМиса. 

Пили Рагьдин к1валин вилик квай ч1ехи чарсудал к1аник 
к1уртун цен кутуна ацукьнавай. Итимри элкъвена адаз ки-
лигна. Пилиди къуьнерихъ галай к1урт дуьзар хъувуна гаф 
лагьана: 

- Куь рик1ел аламат1а, пуд йис идалай вилик Шарвандай 
чи хпер квахьнай. Хпехъан Кьелерни далудилай сухнавай 
къемедикай кьенай. Квез чидани а къемедин иеси вуж тирт1а? 
Заз гьуцари къалурна хьи, а кар авурди Герен тир. Ада хпер 
тухвана гимишдин зат1арихъ яхулриз маса ганай. Гила куьне 
лагь, гьуцаривай ихьтин кардиз "алатна" фий" лугьуз же- 
дайни? Ваъ! Герен чи виле гьатнавай цаз тир. Гила а цаз  
акъатна. Инсанризни рягьят хьана, гьуцаризни. 

Пилиди кисна. Ахпа мад рахана: 
- Зи квез са сирни ахъайин. Ахварай заз Геренан к1валин 

къулухъ галай къавахдин тарни акуна. Гьанани са вуч ят1а авай 
хьтинди я. Кьегьалрикай дугура, а т!араз хъсан килиграй. 

Гьа геренда Текъийрин, Мадагьрин, Щегьре к1уртарин, 
Данкьарин, Михерин сихилрикай тир жегьилар гьазур хьана, 
къавахдиз килигиз фена. Са герендилай абур хтана 
Т1ип1т1исан кГвачерик са хъицикьдин тагьар вегьена. Адай 
са киледилай пара гимишдин затГар авахьна. 
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Герена вичи к1ват1айбур папакай, аялрикайни к1евнавай. 
Пилиди кимел алайбуруз килигна. Хуьруьнвияр Пилидихъ 

галаз рази тир. 
А йикъан нянихъ хуьруьнвийриз эхиримжи сеферда кус-

кафтардин ван атана. И ван гьар садаз вичин бейнидин  

кьеняй атанай. 
...Йифен кьулариз, хуьруьнвияр вири верцДи ахвара авай 

чТавуз Рагьдин к1валин вилик квай секуьл к1вал кьван авай 
чарсудин са цла ат1анвай гурарай винелди са кас акъахзавай. 
Къванцин винел акъатдамазни ада кьве гьил цавузна вацраз 
килигна. Ахпа метер яна. И кас Пили тир. Ада вичин 
гунагьрилай гьил кьачу лугьуз Вацраз дадна: 

- Я ац1ай Варз! Инсанри чпин гунагьрин парабур йифиз 
ийизвайди ваз чида. Вун гзаф гунагьрин шагьид ЯГ Геренани 
ч1урук1а крар ви вилик авуна. 

- Я ац1ай Варз! Вун зи ахваринни шагьид я. Ваз чида хьи, 
гьуцари заз алатна фенвай крарни аквадай гьунар ганва.Захъ 
галаз а ахвариз вунани килигна. 

- Я ац1ай Варз! Вун зи амалдинни шагьид я. Ваз хъсан чида 
хьи,   адалатдин   гьуц   Алпандин   ч1алаз   килигна,   адаз 
муьт1уьгь хьана, Гереназ чехирдик кутуна к1еви ахварин 
туьтуь за гана. Ам ахьтин са туьтуь тир хьи, къенез фейи 
касдин каш кьадай, рик1 акъвазардай, пелен кьерел яру лапан 
акъуддай. Гьа ик1ани хьана. 

- Я ац1ай Варз! Ваз хъсан чида хьи и туьтуь хъвай кас ирид 
йикъалай вичел  хуькведа.  Гьа йифизни Ч1ехи фекъидал' 
меслятна за Геренан сур къатанна. Михьи гьава акьур Герен i 
вичел хтана, с^рай акъатна.
 j 

 

- Я ац1ай Варз! Ваз гьамани чида хьи, а туьтуьди, ирид| 
юкъуз сура амукъуни инсандин руьгь тандикай къакъудзава^ 
Сур акуна хтайдакай инсан хъжедач. I 

- Я ац1ай Варз! Гереназ и жаза ганачирт1а имилдин рикН 
Ч1ехи Алпандин адалатдиз  шак  гьатдай.  Идаз рехъ ryJ 
жедани мад? Ваъ! Ак1  хьаназ хьуй инсанар аси жедай?  
Гьуцари чаз къадаяр ракъурдай. Идаз рехъ тагун патал чн;\ 
Герен чи хуьрелай садакьа гана.    ■ 

- Я ац1ай Варз! За дуьз авуначт1а, Ч1ехи Рагь заз къалум 
хьурай! Зун нагьахъ ятТа Ч1ехи Алпанди зи акьул вахчурай! 

Пилиди дадна куьтягьна, цавариз килигна. Цаву ванна: 
- Вун гьахъ я! 

И гафар са Пилидиз ван хьана. 
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Яран пуд лагьай юкъуз гъиле къелем къачудамазни адан вилерикай Ч1ехи 
фекьи TIunlmlucaH нур авай чин карагна. Ам TunJuppun Рагъдин 
к!валин ч1ехи к1вале фекийрин, сухтайрин, Кьвепеле ш-егьердай, 

Муьшкуьрдай, Кьулан вац/ун а папшй атай хванахайрин - 
микитисрин,(86) зарийрин юкьва ацукьнавай. 

- Зи рик1ел Иррисан - и rnleap алай сад лагьай лезгидин сердарвилин 
йисар хквезва, - лагьана TlunlmJuca. - Румвияр чи ватандал гъиле гапур 

аваз атай ч!авар. 
- Чаз а ч1аван кьисайрикай рахух, Ч1ехи фекьи, - лагьана Римиди 

Шалабна. 
- Хьуй, чан рухваяр, - жаваб гана кьуьзуь TlunlmJuca. Ada вичин 

ихтилатдик кьил кутуна. 

ИРРИСНИ ПОМПИ(87) 

- Мисирда к1елна пДийиз хтанвай ч1авар тир. Зун гьа и 
Гъуцар к1вализ фекьи тайинарнавай. Са юкъуз кьакьан 
пелерал ц1аяр кана. Хабар агакьна хьи, румавияр къвезва. 
Вири хуьрерай кьушун к1ват1 хьана. Гьар тилит чпин гьвеч1и 
сердердин(88) гъилик галаз Кьвепеле шегьердихъ рекье гьат-
на. Зун Тип1иррин тилитдик(89) галай. А ч1авуз зи къанни 
са йис тир. 

Ч1ехи Алпандин рухвайрин ватан тир Лезгистандин гьар 
са патай атайбур Кьвепеле шегьердин патав - вац1ун кьере 
лежен-лежен хьана акьвазнавай. Нисиниз т1имил амай. 
Кьвепеле шегьердин к1еледин варар ахъа хьана. Дяведин 
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лярхарда аваз ч1ехи сердер Иррис чи вилик акъатна. Адал 
щведин пекер алай. 

Ч1ехи сердердин мярхардин гуыъуьна Кьвепеле шегьердин 
"ъуцар к1валин ч1ехи фекьи Ба(90) авай араба къвезвай. 
МярхарарШ) къвал-къвалаз ягьана акъвазна. Ч1ехи 
:ердерди (къашат1ди) кьве гьилни винизна. Адан капун 
окьвара рагь акьуна. 

- Ч1ехи Алпандин рухваяр! - гьарайна Ч1ехи сердерди, - 
\лупан имилар, - за квез виридаз гьуцарин эмищалди эвер 
янва. Партавдай(92) хтай кьегьалри чав чи часпаррин патав 
пъияр  агатна лагьай чав  агакьарнава.  Ягьияр гьеле чи  
ютандал   атанвач.   Абур   рекье   ава.   Румавияр   эведдай 
ъайратрин(93) шарвалдихъ галаз т1игьун патал абурун ви- 
1ел   физва.   Адалайни   вилик   ягьийри   Понтдин   шарвал 
Митридатан кьушунар чук1урна, к1ар-к1арнава. Гила абуруз 
фменияр тек туна шуьткьуьрриз кГанзава. Куьн гьавурда 
1кьурвал ахпани раж (94) чиди я. 

Ч1ехи сердерди са т1имил ял яна. Ахпа рахун хъувуна: 
- Къе къуншидин пеле акьур къван пака жуван пелени 

1кьун тавурай лугьуз а къван агаддарзавай гьилер ат1ун герек 
I. За квез гьавиляй эвер гана. Эрменийрин пачагьди чаз чар | 
)акъурнава. А чарце кхьенва хьи, ягьийрин вилик сад-сад 
исъатна хьуй абуру чунни, куьнни, иберарни, мидиявиярни 
■апурдай акъудда. Идаз рехъ тагун патал чун къунши халкьар 
ггьийрин вилик сад хьана, гьуд хьиз акъатна к1анда. Са  
■афуналди, къуншийриз чавай куьмек к1анзава. И кардин 
>велни-эхир, хийирни-зиян, кьил-гуьгь чна фекьийрихъ га- 
газ санал кишнава. Виридан акьулди ик1 кьат1изва хьи, 
[гьийрин вилик пад чун, гьайратар, карталар(95), мидиявияр 
анал к1ват1 хьайит1а ат!уз жеда. Гъуьлягъдин туьд чукьвена 
дав мез акъудиз гун патал гьилин вири туп1ар кардик  
:акахьна к1анзавай хьиз, ягьидин мез кьалхандай акъудун  
гатални чна вирида т1емер санан к1ват1ун чара авачир кар 

Ч1ехи сердер Ирриса вичин патав акъвазнавай Ч1ехи фекьи 
задиз килигна гуьгь гьана: 

- Чна мад садра квехъ галаз киш хъийизва: Пакаман югь I 
»ик1ел гьана къе къуншийрин куьмекдиз финал куьн рази | 
[НИ? 

Пудкъад агьзур касдин-итимдинни папан ван санал акъат-
га. И ванцикай цава гьуцарни къудгьунна: 

- Чун рази я! 

Ч1ехи фекьи  Бади гьилер виниздалди кьушундин ван  

»6 

ат1анач. Ч1ехи фекьиди лагьана: 
- Лезгияр! Алпанан тубаяр рик1ел хкваш. Сад муькуьдаз 

лук1 жемир лагьана чирна ада чаз. Къе ягьияр чун вири лук1 
авун фикирдив  чи винел  атанвайбур  я.  Къе  абуруз  чи  
къуншийрикай лук1 ийиз к1анзава. Пака абуру гьа хиялдив 
чи винелни гапур хкажда. Идаз чавай рехъ гуз жедач. Чна 
ягьийрин гапур авай гьил чи гапурдив ат1ана к1анда. Им чи 
т1ем агакьдай кар я. 

Кьушунди Ч1ехи фекьидин гафарихъ разивилив яб акалза-
вай. Абур ч1алахъ тир хьи, гьуцарин куьмекдалди и дяведай-
ни чеб гьалиб акъатда. Ч1ехи фекьидиз кьушундин фагьум-
дай физвайбур чир хьана: 

- Лезгияр! Яргьал, залан рекьиз акъат тавунмаз гьуцариз 
дадин, - лагьана. 

Вишни къад агъзур гьил виниз хьана. Пудкъад агьзур сиви 
тикрарна: 

- Я Ч1ехи Рагь! Ак1 ая хьи, ягьийрив чи т1ем агакьрай! Ак1 
ая хьи, чи гапур гьиляй ават тавурай! Ак1 ая хьи, чун садрани 
масадаз лук1 тахьурай! 

Цавари ванна. 
- Куь гафар Ч1ехи Рагьдив агакьна! - лагьана Ба фекьиди. 
...Ик1 кьил акатай дяве са шумуд йисуз фена. Гагь туькъ- 

уьниз, гагьни цДийи кьилелай куьк1уьниз яргьал ч1угуна. 
Румавийри Тигранакер кьуна.(96) Амма и ч1авуз Лукул-

ла (97) и дяведа вичин кьушундин ч1ехи пай квадарна. Лез-
гийрин, карталрин, гьайратрин, мидиявийрин гапуррин, 
ригейрин, хьелерин вилик Лукуллан кьушун винел рагь 
аватай мурк хьиз цТразвай. Крар ик1 акур Румадин сенатди 
лезгийрин, карталрин, мидиявийрин, гьайратрин, винел 
Помпеян гьилик галаз ц1ийи кьушун ракъурна. И кьушунди 
эрменийрив мет ягьиз гана. Ахпа румавияр лезгийрин винел 
атана. 

Мад кьакьан пелерил ц1аяр кана. Мад лезгияр гапурдикай 
галк1ана. Помпеявни лезгийрикай хабарар агакьнавай. И 
хабарри адан рик1ик кич1евал кутунвай. Помпея лезщйрин 
винел фин тавунмаз мад садра веревирдер хъувун патал кам-
цуыъзавай. Ада виликай къвезвай кьуьд аранда акъудун 
кьет1на. Адаз лезгийрин гьакъиндай ван хьайибур гьакъикъат 
(шлу) яни-тушни чириз к1анзавай. Лукуллан кьилел атайбур 
адаз таре хьанвай. Адан пер ханвай.(98) 

Помпея вичин кьушун пуд чкадал чара авуна. Аранда пуд 
чкадал лагер яна-куьбе кутуна. Румавийри хъуьт1уьн 
къаяриз эх жедайвал гьазурвал акваз хьана. Лезгийри Пом- 
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пеян гьерекатар вилив хуьзвай. Ч1ехи сердер Ирриса чара-
чара макилрин - вилаятрин гьвеч1и сердсрар, фекьияр 
к1ват1на. Партавдай, Гъуцар к1еледай, Алпанадай, Тип1ирай, 
Арцахай, Муьшкуьрдай. Кае к1еледай, Шарак1ундай атана 
вири к1ват1 хьана. Абуру вилик къвер дуыпуьшар_фагьумдин 
экуьнал са-сад туп1алайна. Низ чида хьи. Помпея~хъуьт1уьн 
цик1из сад лагьана вичин хиялар дегишардач? Нивай лугьуз 
жеда хьи, Помпеян фикирдай чун секинарун, ахпани сад 
лагьана чи винел кьушун ч1угун физвач? Румавийрин'кьу-
шун аранда амай кьван чи вилериз ахвар къведани? Рак1арал 
гишин нахчир алай хипехъандиз гьик1 ахвар атурай? 

Вирида и жузунар гьахъ хьун тесдикьарна. Рик1ивайни 
ягьийрин рик1яй вуч физват1а кьат1ун четин тир. Кар ик1 
акурла Ч1ехи къашат1 Ирриса лагьана: 

- За ик1 кьатГизва: Помпеян кьушун пуд патахъ чкГанвай 
ч1авуз абурун винел гьарза жен герек я. Чеб-чпел хкведалди 
абур чара-чараз бамишна к1анда. Амайбурни хпер хьиз хурук 
кутуна чукур хъувун чалай алакьда. Завай хьайит1а, и кар 
чаз гила авун регьят жеда. Тар к1анелай ат1унлай адан хилер 
тек-тек ат1ун, кваюн(99) регьят тушни? 

И кишдал рази туширбурни авай. Ч1ехи фекьи Бади Пом-
пеяхъ галаз рахунар тухун, мез жагъурун дяведилай серее 
рехъ я лагьана. Амма гзафбур ч1ехи сердер Иррисан пата 

хьана. 
Ирриса вичин кьушун пуд патахъ чара авуна. И ти-

литрикай садаз ч1ехи сердер Ирриса вичи, кьвед лагьайдаз 
адан стха Кьуьзуьда (Касика), пуд лагьайдаз Гъуцар 
к1еледин сердер ТерпецДа ч1ехивал ийизвай. Пуд сердер чпин 
арада ик1 рази хьана: Иррис вичин кьушун гваз Метел 
Селлеран(100) гъилик квай кьушундал кьарза жеда. Рума-
вийрин и кьушун муькуьбурулай сандиз гзаф тир. Ч1ехи 
сердер Иррисан стха Кьуьзуьд Помпеян винел фида. Гъуцар 
к1еледин сердер Термец1ани Луьси Флаккан(101) гъилик 
квай кьушундал гьеп1есда. 

Суварилай ларай къарагьай лекьери арандиз лув гана. 
Зулун ч1имин эхиримжи юкъуз лезгийрин кьушунди 
румавийрин лагерриз гьеп1есна. Экуьн яр тахьанмаз лез-
гийрин гьарайди румавийрин япар биши авуна: 

- Яргьияр ягъа! Ягьа ягьияр! Куквара! Садни тамир! 
Вилерал ахвар аламай ромавийрин винел, на лугьун, къайи 

яд иличнавай. КичГевили каш кьунвайбур къарагьна чпин 
яракьрикай галк1идалди, са шумудра а дуьньядиз фена-хта-
на. Абурун винел хьелер къвазвай, гьарадакни ц1ай галай са 
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фит1ил квай. Кузвай кумайрин экуьнал лезгийрин турари 
ц1арц1ар гузвай. И ц1арц1арди ягьийрин вилер кармашна. 
Румавияр йифиз винел хъварц гьалтнавай дишэгьлидин гьал-
да авай. Абуруз вучдат1а чизмачир. Са тилитдиз муькуьдакай 
хабар амачир. 

А юкъуз няналди дяве фена. Йифи вичин ч1улав къир чилел 
вегьейла дяве акъвазна. Кьве патайни кьейибур гзаф'тир, 
Цихъ ц1игел арандин чилер ивиди тухарнавай. Пака экуь-
нахъ лезгийрин ц1ийи гъужумдиз гьазур хьанвай румавияр 
рекьер хуьз амукьна. Лезгияр абурун винел атанач.(102) 
Румавийри югьни, йифни лезгийрин рехъ хвена. Лезгияр, на 
лугьун, и чилел аламачир. 

Помпеи са кьил кьве гъилив кьуна амукьнавай. Вичин 
гьерекатдив Ирриса адаз гзаф четин са жузун ганвай. Пом-
пеяз жаваб жегъизвачир. Ам "гьик1ин-вучин?" - лугьуз 
амукьнавай. Адаз ат1ай гаф лугьудай кас авачир. Румавийрин 
рик1ел чпелай вилик и чилерал атана хъфейбуру лагьай гзаф 
зат1ар хтана. Помпея лезгийриз куьмск гузвай гъуцарилай 
к1уьнк1 кутуна амазонкайрал кьван, пилийрал кьван чпиз 
чидай зат1ар вири рик1ел хкана. И югь Помпеяз веревирдрин 
югь хьана. Нянихъ ада кьушундин ч1ехибур к1ват1на. Гъарада 
вичин фикир лагьана. И фикирар акьван акахьайбур тир хьи, 
эхир са патахъни акъатнач. 

Пака экуьнахъ Помпеяз хабар хьана хьи, лезгийрин ити-
мар атанва. Абуруз лугьудай гаф ава. Помпеяз хвеши хьана. 
Ам ак1ай к1еверай акъатна. Помпеи вич къецел экъеч1на. 
Литин чадурдин вилик балкГандал алай пуд кас акъвазнавай. 
Абурукай садац гьиле лезгийрин т1арат1 авай. Гару галта-
дарзавай т1арат1диз Помпея фагьумдив килигна.ТНа лугьун, 
адан жузунрин жавабар т1арат1дал кхьенвай кьван. Кьуд 
шш1ен яру т1арат1дал Ч1ехи Рагьдин сурет алай. И туракь 
ракъини Помпеян вилер кармашна. 

Помпеи вичиз гьазурнавай чкадал ацукьна. 
- Ша лагь, лезгийриз! 
Лагердин чГехида Помпеян гафар лезгийрив агакьарна. 

Лезгияр балк1анрилай Эвич1на. Гьиле т1арат1 авайди юкьва, 
муькуьбур къерехрал алаз Помпеян вилик атана. Абуру кьил 
хура туна Помпеяз салам гана. 

- За квехъ яб акалзава, - лагьана Помпея. Ахпа патав гвай 
грекдихъ элкъвена. - Бес зи гафар лезги ч1алал ни элкъуьрда? 

- Чун куь гафарин  гъавурда  ава!  - Лезгийрикай  сада 
латиндал лагьай и гафари Помпеи мягътеларна. Гьиле хъеан 
т1ушуннавай данадин хам авай жегьилди дуьз адан вилериз 
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килигзавай. Жегьилди Иррисан туп1алдин лишан алай хам 
Помпеяв вугана. И хамунал алай тупТалдин лишанди и 
атанвайбур Ирриса ракъурнавайди тестикьарзавай. 

- Ви т1вар вуж я? - жузуна Помпея. - Ваз латин ч1ал гьинай 
чида? Белки вун чун маса гана лезгийрин патахъ фенвай- 
бурукай я? 

- Ваъ, Ч1ехи сердер, - лагьана Т1ип1т1иса. - За Мисирдин 
Рагьдин к!вале,  Милет шегьерда философиядин мектебда 
к1елна. Зун грекринни, румавийринни философрин мектебра 
хьана. Хьайи чкайрин ч1аларни, адетарни, хесетарни чирна. 

Помпея кьил юзуринив вичин разивал чирна. Ахпа жузуна: 
- Вун вуж я? 
- Зун Тип1иррин Гъуцар к1валин фекьи Т1ип1т1ис я. Зи 

патав  гвайбурукай сад  Гъуцар  к1еледин сердер  Термец1, 
муькуьди са тилитдин т1арат1 гвай кьегьал Шар я. Ч1ехи 
сердер Иррисани, ч1ехи фекьи Бади Гъуцар к1еледин сердер 
Термец1 квех галаз рахунар тухун патал ракъурнава. 

Термец1а мад са сеферда кьил хурузна вин чирна. 
- За квехъ яб акалзава! - лагьана Помпея. 
- Ч1ехи Помпеи! - кьил кутуна Термец1а, - виликан йикъан 

кук1унар чун гуьр жен патал тир. Квез чир хьун патал тир 
хьи, чун-лезгияр чи чилин патал сад амайкьван женгиниз 
гьазур я. И чГавалди тек са ягьидивайни чи чилерал регьят 
ацукьиз хьайиди туш. Виликан юкъуз квезни акуна хьи, хайи 
чилин винел, хайи цавун к1аник галай лезгийрин руьгь са 
зат1унивайни юзур жедач. 

- И гафарин мана кьат1ана, вуна заз течир затТар лагь! А 
зат1ар хьи, абур лугьун патал куьн иниз ракъурнава. 

- Ч1ехи сердер Иррисани, ч1ехи фекьи Бадини ваз къал 
акъвазарна алатна хъфин кишзава. 

Помпеян рангар къекъифна. Адаз лезгийрикай ваъ, впчин 
ажузвиликай хъел атана, регъуь хьана. ТермецГа шла лагьай 
фикир адан вичинни рик1из атанай. И геренда маса рсхъ адаз 
вичизни аквазвачир. Адак хъел кутазвайдини и чара тахьун, 
маса рехъ жагьур тахьун туширни? Са фикирди адаз секинвал 
гузвай хьи, къал акъвазарун теклиф лезгийрин патай къвез-
вай. 

- Чна куь теклиф кьабулзава, - лагьана Помпея. - Амма 
чи арада са ихьтин разивални хьана ккгада хьи, чун куь  
къуншийрин винсл фейила куьне абуруз куьмек гудач. 

- За квев Ч1ехи сердер Иррисан гафар агакьарзава: лез 
гийрин  чпин  къуншийрихъ  галаз  авай  крарин чи  арада  
жезвай разивилихъ галаз са галк1айвални тахьун герек я. 
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Ч1ехи сердер Ирриса квез инсанрин артух азабрин вилик пад 
кьун патал къал акъвазарун кишзава. Ина маса-шарт1ариз 
чка авач. 

Помпея арандин кьакьан цавун аршдиз килигна. Хиялри 
ам са гьиниз ят1а тухвана хкана. Ада вучиз ят1ани Термец1ал 
ваъ, адан гафар латиндал элкъуьрна агакьарзавай 
Т1ип1т1исал вилер хвена: 

- Чун рази я. Амма зидни Ч1ехи сердер Иррисан арада чараз 
ихтилат тахьана жедач. 

...Муькуь юкъуз Ч1ехи сердер Иррисани Ч1ехи сердер 
Помпея дяве акъвазаруниз талукь разивал кхьенвай чарцел 
чпин туп1алер илисна. 

Гьа йикъан нянихъ лезгийрин сердеррин, микитиерин, 
фекьийрин гьили - гьилаб кьле фена. Инал ч1им к1или 
хьана. (103). Абуру пакаман йикъан ц1арар, рангар, гиширар 
са-садахъ галаз кьадай сиясат гьазурун патал фагьум хци-
бурукай ц1усад кас хкяна. Ахпа вири гьуьдрагдихъ(104) 
ацукьна. Ч1ехи фекьи Бади дяве куьтягь хьуникди рик!ер 
ахъайдай са гаф лагьана. Гъалибвилин сувариз къад йис 
идалай вилик чилик кутунвай чехирдин куьшуьяр хукудна-
вай. Чехирдив ац1ар крчар ч1ехи фекьидин акьулдив 
ац1анвай гафарилай кьулуьхъ мадни верц!и кьана. 

- Са ягъи чна сивелай яна рахкурна, - лагьана Ирриса. - 
Амма ам акьванни яргьал фенвач. Помпеи гишин нахчир 
хьтин са кас я. Адаз маса рехъ акунайт1а, ам дяве акъва- 
зарунал сакГани рази жедачир. Ам чараат1айвилин гъиле есир 
хьана. 

- Бес иберринни эрменийрин крар гьик1 хьурай? - жузуна 
Термец1а. 

- Помпеи атана хъфизвайди я. Амма иберар, эрмеяияр, 
мидиявияр чи къуншияр я. Гьавиляйни, регъни мегь патарай 
ара дат1ана гишин нахчирар хьиз къвезвай ягьийрин вилик 
чун санал экъеч1 тавурт1а, ягьийри чун чан аламаз алажда. 
И шлу рик1ел хуьн герек я. 

Ахпа мярекатдиз чуьнгуьрар гвай мазанар атана. Абурулай 
кьулухъ Кьвепеле шегьердин Рагьдин кГвалин хурди чпин 
гьунар къалурна. 

Абурулай кьулухъни мярекатдин къене авайбуру ван-ван-
це туна лирлияр лугьуз кьил кутуна. Лезгийрин итимри санал 
лугьузвай манидин ван ирид суварилай алатна физвай. 

Ягьияр алатна хъфена лугьуз суварар туьк1уьрнавай, хве-
шивалзавай лезгийри ван-ванце туна мани лугьудай ч1авуз 
Помпеи лаш акьунвай, гьа виляйни, тум кьвехе гьатнавай  
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нахчир хьиз иберрин винел рекъе гьатна. 
Помпеи иберрин карталрин уьлкведин къенера гьах1>нач. 

Дцан рик1яй кьулухъ галамай лезгийрикай авай кич1 акъатна 
физвачир. Са вил кьулухъ ягъазвай Помпеяз ак1 жсзвай хьи, 
вилик, къвалахъ квай к1унт1арикай садан кьулухъай и гье-
ленда лезгияр хкатда. Адаз ахварайни лезгияр аквазвай. 
Гьавиляйни, Помпеян ахвар ат1ана, кьарай кьенвай. 

Помпеявай карталрин кьушундихъ галаз чин-чинал къвез 
хьанач. Ада пад къерех чапхуниз кьуьд ракъурна. Амма ам 
дана кьулухъ галамай калин гьалда гьатнавай, гьавиляй ада 
вил кьулухъ язавай. Помпеян сабур тамам квахьнавай. Ви-
ликайни иберрин гапуррал гьалтай румавийри чеб кьулара 
гьатай кьифрен гьалда кьат1извай. Помпеи кьве ц1ун арада 
амай. Гзаф веревирдрилай кьулухъ Помпея кьат1ана: лезгияр 
муьт1уьгъ тавунмаз адаз Къафкъазда чка авач. Гарун хура 
авай циф хьиз атана румавийрин кьилел хар къурзавай 
лезгийрин вилик пад кьун тавунмаз, адаз я секин югь жедач 
я, регьят йиф. 

Помпея кьушундиз эмир гана: 
- Кьулухъ! Лезгийрин винел! 
Кьакьан пелерал мад пДаяр кана. Лезгистанда аялдилай 

кьуьзуьдалди вири к1вачел къарагьна. 
Помпеян шанилар Ибериядай кьулухъ элкъвена.(105) Ам-

ма румавийрин рик1е чка кьунвай кич1 акьван гзаф тир хьи, 
абурувай чеб фейи рекьяй кьулухъ хквез хьанач. Помпея 
чинеба рекьер жагъурна. Помпея, вичивай хьайитГа, лез-
гийрин винел хабар тавуна, гатун марф хьиз къвада лагьана 
фикирнавай. Абур яд авачир шимерай яна кич1ез-кич!е^ 
Йуррин вац1ув агатна. Помпеи са шумуд юкъуз вапДун кье^ < 
кьуна атана. Адаз ванДалай алатиз кич1е тир. Вац1ун и па > 
адаз чил хьиз ваъ, гьар къванцикай са кьегьал хкатзавас 
к1еле хьиз аквазвай. Эхир Помпея вац1алай алатдай эмир 
гана. Кьушунди лезгийрин чилел к1вач эцигна. 

Сифте юкъуз абурал лезгийрикай садни гьалтнач. Рехъ 
дегишарнава лугъуз фидай падни квадарнавай Помпеи кьуд 
патаз килигиз амукьна. 

Кьвед лагьай юкъуз кьушун балкГандал алай са лезгидихъ 
галаз чин-чинал атана. Адаз катдай чка амачир. Ромавнйри 
ам цДарнДа туна. Помпеяз и хабардикай гзаф хвеши хьана. 

- Чаз рехъ къалурдайди жагьана, - лагьана ада, - гила чи 
крар хъсан фида. 

Лезгиди ягьийриз рехъ къалуруникай кьил къакъудна. 
- Ваз маса рехъ амач, - лагьана лезгидиз Помпея, - я вуна 
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чаз рехъ къалурда, яни чна ви кьил ат1уда. Лезги кьил 
ат1унал рази хьана, рехъ къалурунал ваъ. 

- За ваз къизилар гуда, - лагьана Помпея, - пара къизилар, 
чаз рехъ къалура. 

Лезги рази хьанач. 
- За вун лезгийрин чилин ч1ехид эцигда, - лагьана Помпея, 

- чаз рехъ къалура. 
Лезги лип1 хьанвай. Адай ван акъатнач. 
- Ик1 хьана хьуй за ви кГалханда цур цада, - лагьана 

Помпея, - мад садрани ви ван акъат хъувун тавурай лугьуз. 
- Ваз зи кьушун аквазвани, - лагьана Помпея, - чи сан 

квелай гзаф я. Килига садра и хъпи дшмер зи легионерри 
гьик1 ч1улаварнават!а? Лезгийривай гьик1 хьайит1ани чи 
вилик акъваз жедач. 

Лезгиди сиве яд кьунвай. Кар ик1 
акурла Помпея эмир гана: 
- Лезгидиз яд гумир. И хъпи шимерал тек са юкъуз яд хъун 

тавуна акъваздамазни ам хъуьтуьл жеда. 
Гъилер кутГуннавай лезги кьушунди вичихъ галаз тухвана. 

Идакай са хийир жагьанач. Фидай пад квадарнавай кьушун-
дин кам яваш хьанвай. 

Шарвандин ч1ир-ч1ирдик к1алхан кьуру хьанвай лезгиди 
"гьикГин - вучин?" - лугьуз вичи-вичиз версвйрдерзавай: 
"Гъуьлягьдин сивяй гьик1 акъатин?" 

Эхирдай ам ихьтин къарардиз атана: "Ваъ" лугьуникай са 
хийирни авач. Абуру зи кьил атГуда. За абуруз рехъ къалурин 
хиве кьурт1а хъсан я. Ягъияр за хъпи шимерин деринриз 
тухвана ягьаларда. Рехъ яргьи жердивай белки зазни са 
аманеви жагъида жал? Белки гъуцари заз ягъийрин гьиляй 
катизни куьмекда жал?" 

Ягьийриз есир гьатай кьвед лагьай юкъуз лезгиди вич рехъ 
къалуриз рази я лагана. Легионерри ам вилик ыДарыДиз 
тухвана. Са гьелендилай легионерриз акуна хьи, ях лезгиди-
вай балкГандал алай легионеррив агакь жезвач. Абуру адазни 
балк1ан гана. 

Помпеян кьушун акъваз тавуна физвайтГани рехъ ат1ана 
кьилиз акъатзавачир. Абуру КГуррин вац1алпй ацГ)'рай ц1уд 
агъзур цел ядни хт^вана куьтягъ жезвай. 

Нян кьиляй легионеррин вилик вирер акъатна. Ибур къав 
алай вирер тир. Йифиз инай физ тежен чир виляй Помпея 
кьушун акъвазарна. 

Помпеи экуьнахъ гъавурда акьуна хьи, и вирерай адан 
кьушундивай акъат жедач. Вирерин къерех кьуна финлай  



къир маса чара амачир. Жегьил лезгиди чеб алцурарнавайди 
Помпея гила кьат1ана. 

- Адаз яд гумир! - Эмир гана Помпея. - Къарихвили адан 
чан яваш-яваш къачурай. 

Къав алай вирерай акъатна гьеле чеб-чпел хутун тавунмаз 
Помпеяв хабар агакьна хьи, лезгийри абурун вилик пад  

ат1анва. Лезгийрин кьушун Иррисан стха Кьуьзуьдан (106) 
гьилик 

галай. 
Сифте яхбур чин-чинал атана. Ахпа балк1анрал алайбур 

ягьунрик какахьна. Иви яд хьиз авахьна. 
Вилик квай ягъ-ягьун акурла Кьуьзуьдан пеляй гум акъ-

атзавай. Са гьвеч1и тилит галаз кьакьандал акъвазна тулал 
физвай ягьунриз килигзавай Кьуьзуьдан рик1яй ч1улав иви 
авахьзавай. Лезгийрин азад чилел алт1уш хьанвай ягъийрин 
пехъивилелди дяве авунал сак1ани ч1алахъ жез к1анзавачир. 
Инсандиз гьи чинив масадан кьисмет гьиляй акъудиз к1ан 
жеди? Масадан бахтуна вил тван, масадан бахт вахчуз к1ан 
жен инсандиз ваъ, нахчирдиз дигай чин тушни? Инсандивай 
вичинди тушир зат1 "заз гьак1 к1анда" лагьана дявсдиз къвез 
жедани? Кьуьзуьдавай вичин рик1яй физвайбур ачухдал 
акъуд тавуна акъвазиз хьанач: 

- Яраб гьа ик1 кьиле фида жал? 

Кьвепеле шегьердин Ч1ехи фекьи Ба Кьуьзуьдан гафар ван 
хьана адахъ элкъвена: 

- Вун квекай рахазва, чан хва? 
Дяведин и береда, лезгиярни Помпеян кьушун рекьин-1 

амукьун чирун патал са-садал алт1уш хьанвай чГавуз Ч1ехи1 
фекьи Бадин  "чан хва"  гафуни Кьуьзуьдан дамарриз са 
чимивал гана.  На лугьун, адаз и са гаф бес тир кьван. 
Кьуьзуьда  элкъвена   Ч1ехи  фекьи  Бадин  нур  авахьзавай 
чиниз,  лацу  чурудиз  килигна.  Инсандивай  агакь  жедай 
каркамвилин гурарин вири к1арар са-сад акьахнавай и фекъи 
вичин акьулдив гьуцариз лап мукьва хьанвай. На лугьудай, 
и инсандик тан галамач, ам к1вачелай кьилелди руьгь я. 

Кьуьзуьда жузуна: 
- Ч1ехи фекьи! Яраб и ягьияр вучиз икьван пехъи ят1а? 
- Нахчирдиз, вун вучиз пехъи я лугьуз жедани, чан хва 

Гъуьлягьдиз вучиз агьу ава лугьуз жедани, чан хва? 
- Ч1ехи фекьи! Помпеян кьушундик квайбуру гьар т1игьди! 

гьикьван гьахъ къачузват1а? 
- Ам сердердилай, ада ганвай гафунлай, садни дяведин эхир 

гьик1 куьтягь женлай аслу я. Ви рик1ел и жузун гьинай атана? 

74 

 

- Ч1ехи фекьи, за фикирзава хьи, инсанди арада мидявал 
авачиз са маса инсандал гапур гьик1 цавузда. Ихьтин ин- 
санрин рик1 къванжикай туштГа бес, квекай я? 

- Чи вилик галай ягьияр кускафтаррилайни ч1анабур я. 
Абуру чпин инсанвал яргьал уьлкведа-чпин ватанда туна 
атанва. Абуру талантдихъ(107)  чпин руьгьер маса ганва. 
Абуруз инсан лугьуз жедач. Абур гъуьлягъар я. 

- Вун гьахъ я ч1ехи фекьи! 
Кьуьзуьда и гафар лагьана тур къакъарай акъудна. Вичин 

кьваларихъ килигна. Лезгийрин цавузнавай турар акуна. 
- Ша,  лезгияр!  Гьуьлягьрин  ч1ехидан гардан  ягьин!  - 

гьарайна Кьуьзуьда. 
И гафар лагьана Кьуьзуьда ягъийрин кьушундал балк1ан 

гьална. Патав гвай тилитни адан гуьгьуьна гьатна. Кьве юк1 
алай лезгийрин юк1ни зур алай турар кардик акатна. Ягьияр 
дергесди гуьзвай векьер хьиз чилиз ацахьзавай. Кьуьзуьдан 
тилит дуьдгъердиз акьадар жезвай чук1ул хьиз ягъийрин 
къене гьахьна. Абур фейи рехъ маргъарин ара ХБИЗ аквадай. 
Им Помпеязни аквазвай. Ада Кьуьзуьдан винел хикягьнавай 
са легион ракъурна. Абур лезгийрин турарал гъуьлягъар хьиз 
аруш жезвай. Чпин пай къачурдалай кьулухъ чилиз эк1я'х'ана 
амукьзавай. 
Кьуьзуьд Помпсй алай чкадив агакьзавай. Адан гуьгьуьна 

авай лезгийрин тилитни къвердивай ыДразвай, т1имил жез-
вай.   Вири   тан   ивидай   кьац1анвай   Кьуьзуьдан   акунри 
ягъийрин чанда фул твазвай. Помпеян патав - кьилив гвай-
буру к1ев жедай чка жагьурзавай.  Помпеяз вичин ич1и 
жезвай пад-къерех акуна чанда юзун гьатна, катиз к1ан 
хьана. Катдай чка жагьанач. Помпеи рекьиз гьазур хьана. 
Кьуьзуьда риге винизна. Са гьеленни алатнайт1а Помпеи 
хъукъун патал гийин тазинал гьалснавай жингавдин жендек-
диз элкъведай. Риге Помпеян хура акьуна. Риге акьур чкадал 
ракьун занжуррин кьилер вири санал галк1анвай. Анал яц1у 
ракьун гьил кьван авай к1ус алай. Гьавиляйни риге и патай 
фена а патахъай хкатнач. Ракьун к1усуна акьуна гвадар 
хъхьана. Риге ахьтин са зарбдив акьунвай хьи, Помпеявай 
вич балкГандин винел хуьз хьанач. Ам балк1андилай аватна 
рух хьиз чилиз гьай хьана. 

Кьуьзуьд гапур винизна ягьидал фена. Шуькьуьнт вичин 
хъиредиз ч1уг хъижедай хьиз, ягьини чилелай къарана 
тГваларикайни литиникай раснавай чадурдиз гьахьна. Кьуь-
зуьд чадурдин рак1арал фена. Къенез гьахьиз к1андай ч1авуз 
чадурдин патахъай хкатай ягьиди ахъаяй п!ил ягьанвай хьел 
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адан рик1е ак1ана. Кьуьзуьдай гьарай акъатна. Адахъ галаз 
атай тилитдин кьегьалар чпихъ галаз чин-чинал акъвазнавай 
ягьийрин хурай акъатна Кьуьзуьдан куьмекдиз атана. 

Помпеян гьилин кашарихъ галаз лезгиирин кук1ун гзаф 
заланди хьана. Абурун парабур кьена. Амайбуру Кьуьзуьдан 
тан ягьийрин гьиле тун тавуна хкана. 

И ч1авуз Помпеи яна лагьай хабар румавийрин кьушундиз 
чк1ана. Легионеррин арада къалабулух гьатна. И дяведиз 
лезгиирин авай-авачир вири чапхунна тухуда лугьуз атанваи 
грекар, мисирвияр, румавияр, арабар ва масабур рикГера 
чпин чанни квадарунин кич1евал гьатна женгни гвадарна 
къулухъ элкъвена. 

Хура акьур ригедин т1алдикай месе гьатнавай Помпеяв и 
хабар агакьна. Ам са гьил хурал эцигна, муькуь гьиле 
къакъарай акъуднавай гапур аваз кьушундин вилик экъечна. 
Кич1евиляй, гьамни т1алдикай рангар катнавай, вичиз ухщар 
амачир Помпсй са масадан хамуна гьахьнавай инсандиз, 
кускафтардиз злкъвенвай. Ада гзаф гьарай - эвсрна. Винин 
легионерриз сивел атайди лагьана. Адахъ яб акалдайди ама-
чир. Чан верцДи тир. Помпеяз акуна хьи, са гьеленни кам-
цуьгь авурт1а, ам вич лезгиирин вилик кьуд-вад лук1ни галаз 
тек амукьда. Помпеи балкГандал акъах хъувуна. Катзавай-
бурун арада гьатна вичини балк1ан хъарца гьална... 

Лезгияр абурун гуьгьуьна галтугдай гьалда авачир. Лез-
гийрини гзаф кьегьалар квадарнавай. Кьуьзуьд рекьиникди 
кьушундин руьгь кьиян хьанвай. Ч1ехи фекьи Ба гьавурда 
акьуна хьи, ахьтин ч1авуз Помпеян гуьгьуьна гьатуни хийир 
гьидач. Адаз чир хьана хьи, Помпеи т1екьена акур ягьийрин 
кьушун фадни вичсл хуьквервал я. Адаз Помпеян къуватарни 
чпин т1еминлай гзаф тирди хъсан чизвай. 

Ч1ехи фекьи Ба ягьал тушир кьван. Ягьийрин гьар камунал 
вил эцигзавай кьегьалри хабар гьана хьи, Помпеи кьулухъ 
элкъвезва. Вич виридаз акурай лугьуз кьушундин кьиле аваз 
къвезва. 

Лезгиирин гьили - гьилаб хьана. Садбуру гьа и гьелен 
Помпеяхъ галаз кук1уник кьил кухтан лугьузвай. Ч1ехи 
фекьиди разивал ганач. Ада лагьана: 

- Ч1ехи сердер галачиз, т1имил кьушундив пехъи ягьийрин 
винел фин акьул квадарун лагьай ч1ал я! 

...Кьуватар барабар тушир ч1авуз ягьирихъ галаз ийидай 
дяведин вичиз хае к1алубар авай. Ч1ехи фекьиди лезгийриз 
тамариз чук1ун патал кишит гана. 

Помпеян легионерар чилел аламай, лезгийривай хутахиз| 
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тахьана   гьинал-гьанал  алумукьнавай  мейитрин  яракьар, 
туп1алар тарашиз агахьна. Абурукай садай гьарай акъатна: 

- Дишэгьли! 
- Вуч дишэгьли? 
И ч1авуз са масанлай гьарай акъатна: 
- Итимдин пекерик дишэгьлидин мейит ква! 
Румавияр идал ч1алахъ тушир. Амма вилиз аквазвайдал  

ч1алахъ теженни мумкин тушир. Легионеррикай сада лагьа-
на: 

- Ибур гьина ават1ани амазонкаяр я! 
Са масада им тестикьарна: 
- Лезгийрихъ галаз амазонкаярни сад я! 
- Тахьайт1а абурувай чи легионеррин вилик акъваз жедай- 

ни? 

- За лугьузва эхир, лезгийри вучиз чи вилин ц1ай кьенва! 
И мах Помпеяни кьабулна. Вучиз лагьайт1а, адаз гьикьван 

фикир авурт1ани идалай серее багьна жагьидачир. Адавай 
кьушундин са пай вучиз квадарна, лагьайбуруз жаваб гуз 
жедачир. И мах адаз вичин легионерар секинарун патални 
герек тир. Лезгиирин чилелай гьиле са зат1ни гьат тавур 
Помпея легионерриз гудай талантар гьинай жагъурун лугьуз 
веревирдзавай. Гила адаз жаваб чизвай: Амазонкайрин гьи-
ляй куьне куь кьилер саламат хканват1а гьам квез бес я! 

Вилик пад лекьери, садни чпи фикирзавайвал, лезгийрихъ 
галаз сад тир амазонкайри ат!анвай, кьулухъ пад шимедин 
тулар тир румавияр ийир-тийир хьана амукьнавай. Помпеяз 
кьушун кГват1на тамар галай патахъ гьарза ийиз к1ан хьана. 
Амма тамарив агакьдамазни кич1евал т1вар алай девди вичи-
вич къалурна. Гьар са пеш са риге хьана румавийрин виде 
сух хьана. Гьар са векь агьу алай хьел хьана. Къастунай хьиз 
и арада цавун чинни цифери кьуна. Ч1улав-лацу цифер са-
садалай аруш жез къакъатна. ТТебиатдин рангар алахьна, 
цДехуь хьана. Цава дДайлапанар яна. Са цДайлапанди Пом-
пеян т1игьдин мярхарик квай балк1ан ярхарна. 

- Я Зевс! - гьарай акъатна Помпеяй. - Я Зевс! Чаз куьмек 
хьухь! Чун лезгийринни амазонкайрин хурукай саламат ху-
куда! 

Румавияр Юуррин ванДал кьил алаз рекье гьат хъувуна. 
Инихъ къведаила хъпи шимера ад жагьидай туш лугьуз нДуд 
агьзур цел яд ац1урна атай румавияр, гила тади квай виляй 
чпин п1узарриз мез гуз-гуз хъфена. 

И ч1авуз ири стГалрин лацу марф къвана. И марфадин яд 
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катзавай ягьийрин иричарариз кьван аватна. На лугьудаи, 
гьуцари катзавай ягьийрин кьамуз цвар гузвай. 

Стха кьена лагьай хабардал арандиз атай Ирриса чка-чка-
дал тилитар туна, кьушундин ч!ехи пай Кьвепелез - лез-
гийрин кьилин шегьердиз гваз хъфена. 

...Кьвепелен шегьердин Рлгьдин к1вал Силибирдин(108) 
пелел алай. И дарамат экуьн ярарик мадни иер тир. Ц1уд юк1 
кьакьан, пуд юк1 гьяркьуь паруйрин къене авай дараматдин 
лацу уьстуьнар лап яргьалай аквазвай. И уьстуьнрив гекъи-
гайла пару гзаф аск1анди хьиз аквадай. И акунрилзаф ягьияр 
алцурарнай. Абуруз и паруйрилай эляч1на къенез фин акъ-
ванни залан тушир са кар хьиз жедай. Им вил алцурар хьун 
тирди абур гуьгьуьнлай гьавурда акьадай. 

Рагьдин к1валан ч1ехи варарин гьар са плтахъ кьуд уьстуьн 
галай. Варарин эрч1и пата са гъилив варарин хел, муькуь 
гьиле рагь кьунвай дишэгълидин - Арчанан, чапла пата са 
гъилив варарин хел, муькуь гьиле цДайлапандин риге кьунвай 
Алпанан тимталар аквазвай. Варарин кьилел Рагьдин лишан 
алай. Рагьди вири патарихъ эквуьн цДарар чук1урзавай. И 
лишан лезгийрин яру т1арат1дал алайдахъ галаз са 
к1алубдинди тир. 

Дяведа кьейибурун мейитар Гьуцар к1валин вилик эциг-
навай. Ч1ехи фекьи Бадин хура Ч1ехи Рагьдин занжурдик 
квай тимтал авай. Ам мейитрин ц1иргьинин виликай фена, 
кьил-кьиле ягьана. Ч1ехи фекьи чин ракъинал алаз акъвазна. 
Ада гьилер винизна. Гъуцариз дадна. Вири имилди адахъ 
галаз гьуцариз дадна. 

Лезгийриз мейитрал Ч1ехи Рагьдин рангиниз ухшар яру 
ранг иличдай адет авай. Гьуцар к1валин сухтайри цуцГана 
гьвеч1и т1еквер авай бекьедай мейитрал яру яд илична. Ч1ехи 
фекьи Бадин ишарадив кьегьалри эвел дишэгьлийрин, ахпани 
итимрин мейитар дяведин мярхарал эцигна. Дишэгьлийр1| 
мейитрал шеларна. 

Ч1ехи фекьи Бади мейитар сурарал тухудай эмир гана| 
Вилик итимрин мейитар авай арабаяр галаз карван рекь< 
гьатна. 

Ягьийрихъ  галаз  хьайи дяведа   кьейибуруз   кьакьан 
к1унт1ал сурар эгьуьннавай. Лезгийри дяведа кьейибур, куь-| 
шуьйра  твадачир.  Абур къвал-къвала  кучукдай.   Ихьт» 
чкайрал гзаф ч1авариз гуьмбетар эцигда. Са бязи ч1авари^ 
гуьмбет ийиз агакьдачир. Са маса патахъай атай ягьийри 
фикир кьилиз акъудиз мумкинвал гудачир. Ихьтин ч1авариэ| 
сурарал ваъ, к1унт1ун кьилел къванер к1ват1дай. Халкьдк 
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аниз гуьмбет лугьудаи. Ч1ехи фекьи Вади сурал гаф лагьана: 
- Куь танар чилик акат1айт1ани куь руьгьер цаварал -
Ч1ехи Рагьдин гьуьзурдиз хъфенва. Абуру гила Ч1ехи Рагь-
дин гьуьзурдай сурариз килигзава. ЧТехи Рагь абурулай рази 
я. Куь руьгьер идалай кьулухъ хадай аялрин танра аваз ц1ийи 
кьилелай ватандин чилел хуькведа. Куьн регьят ксус! Куьне 
куь чанар къурбанд гана лезгияр лук1виликай хвена. Гъуцар 
квелай рази я. Накьвадикай экъеч1ай танар са мус ят1а 
накьвадикни акахь хъувун герек я. Гьуцари куь руьгьериз 
экуь рекьер къалурда! Квекай ат1ай бахт гьуцари' куь 
руьгьериз гуда. 

Жемятди гьилер Ч1ехи Рагьдихъ туьк1уьрна дадна. Кьве-
пеле шегьердин Гъуцар к1валин хурди Ч1ехи Рагьдин 
т1варцихъ мани лагьана. Рушарини гадайри сурарин винел 
к1ватнавай к1арасриз ц1ай ягьана. Итэмрин сурарал пуд 
йикъуз, рушарин, сусарин сурарал кьуд йикъуз цТай кана. 

...Т1ипМиса кьиса ахъайна куьтягьна. Садайни ван акъат-
завачир. Вирида веревирдерзавай. Чпиз ван хьайи зат1ар 
иливарзавай. Гьа ик1а са гьелен алатна. И гьеленда гьарадан 
рик1яй чпиз гила ван хьайи дяведин са шикил фена. 
Т1ипЫисан вилерикай вичиз к1ани амазонкадин 
эхиримжи гьеленар фена: Виликай ягьияр къвезвай. Лез-
гийрин тилитар ягьийрин винел гьарза хьана. Арада амай 
камар къвердивай т1имил жезвай: ц1уд, муьжуьд, ругуд, 
кьуд, кьвед... Идалай кьулухъ мад камар вигьин хъийидайвал 
хьанач. На лугьун ац1анвай кьве циф са-сада акьуна. Къайи 
ракьар са-сада акьур ванерин гуьгьуьнал алаз турари як 
атГудайла инсанрин ц1урдай ванер акъатна. Агьзурралди 
инсанрин рик1 ат1удай гьарайри чилинни цавун ара ац1урна. 
ТипГиррин балк1анрал алай тилит ях кьушундин эрч1и 
пата авай пелен ценцик галай. Инал балк1анрал алай пуд 
виш тип1ирвидилай гьейри маса хуьрерай, шегьеррай атанвай 
са шумуд агьзур кьегьалди ягьиирал гьарза жедай кишит мус 
гудат1а хуьзвай. Балк1анрал алай кьегьалрин арада рушар, 
сусарни авай. Т1ип1т1исаз чидай хьи, балк1анрал алай пуд 
виш тип1ирвидикай яхц1урни ц1уд дишэгьлияр я. 

Къерехдай килигайбурувай и кьегьалар са-садавай чара 
ийиз жедачир. Абурун алук1унар сад хьиз тир, яракьарни са 
к1алубдинбур. Лезгийрин дишэгьлияр т1игьдин кимелни 
итимрилай ажуз тушир. 

Т1ип1т1исахъ галаз къвал-къвала Алей акъвазнавай. Лацу 
балк1андал къвед хьиз ацукьнавай. Алеялни Т1ип1т1исал хьиз 
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ракьун кьеркь алай. Адан тек вилерни т1иш аквазвай. Алея 
дяведиз вил к1вак1 тавуна килигзавай. Ада Т1ип1т1исан чиниз 
килиг тавуна: 

- И ягъунриз яргьалай килигунлай жув ягьидихъ галаз 
чин-чинал къвен серее я, - лагьана иста ванцелдит 

- Алей! - лагьана Т1ип1т1иса, - Рик1 к1евиз яхъ! Т1имил 
ама, гила чунни ягъийрин чан къачуз гьарза жеда. 

- Т1ип1т1ис! - лагьана Алея. - Вун фекьи я. Гьуцариз дада, 
чибур и дяведа рекьин тавурай! 

- Инсанри чпин мурадрив агакьун патал са вуч ят1ани 
вичикай харжна к1анда. Им гьуцарин чпин къанун я, Алей. 
Масак1а жедач. 

- Вучиз Т1ип1т1ис? Вучиз дуьньядин къанунар икьван залан 
я? Дяведин кимел иви квахьиз ярх хьана амукьзавай чи  
кьегьалрин гунагьар вуч я? 

- Секин хьухь, Алей! Абур чпин гунагьрин къурбдандар 
туш! Абур гунагьар авуна лугьуз къурбанд физвач! Абур 
ватандин чил ягьийрикай михьун патал къурбанд физва. 

- Абурун руыъер гьикьван михьи я, Т1ип1т1ис?! 
- Абурун руыъер Ч1ехи Рагьдин гьуьзурдиз чина хъвер аваз 

хъфида, Алей. 
- И кьегьалриз чна ахпа гуьмбет эцигда, Т1ип1т1ис! 
- Чи рик1ера а гуьмбет авазва, Алей! 
И ч1авуз гьиле т1арат1 авай са кьегьал абурун патав 

ягьийрал гьарза жедай эмир гваз атана. Лекьери пехъериз 
к1уф ягьан патал лув гана. 

Са-сада акьур турарай сад лагьай ц1верек1ар акъатайла 
инсанрин рик1елай вири алатна. Абурун вири жак1умар, 
танарни руыъер са мураддин к1унт1 хьана: Ягьияр кьена 
к1анда! 

Дяведиз вичин къанунар ава. И къанунрин дибда са зат1 
акъвазнава: Ватан к1ан хьун. Абурун ватан гьардан хзан тир, 
Гьардан азадвал тир, Ч1ехи Рагьдин тубаяр тир. 

Ягьийри лезгийриз чирна: тек са к1анивилив уьмуьр 
ракъурун мумкин туш! Вич, к1анивилин патав адан стха тир 
так1анвални хьана к1анда кьван. Вич, дуьньядин пуна са 
к1анивални къенивал ваъ, так1анвални, ч1анавални ава 
кьван. Вич, масак1а хьунни мумкин туш кьван. Вич, дуьнь-j 
ядин гьерекатди са-садаз акси тир зат1арин санал битаввиле 
лай кьил кьазва кьван. 

Гьар гьамиша инсанриз дуьньядин гьакъикъат чириз алахъ^ 
навай фекьидин рик1ени масадан чан къачун хьтин мураддк 
д1ирда кьван. Вич дуьнья к1анивилин рангида аквазвай  
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руша масад рекьин патал тур хкажда кьван. ТипГира вирид.1 
"гуьмбетдин пуьк" т1вар ганвай Алеяни вичин тур масадан 
рик1е сухуникай - акъадарункай лезет къачуда кьван. 

Т1ипЫисан балкГанди кьве к1вачел къарагьна ягъ,ида-" 
чангар вегьена. БалкГандин нифретдикай кхунай ягьи са 
гьелен пагь ат1ана амукьна. ТТипМиса ягьидин гардан яна. 
Адан кьил хамуникай куьрс хьана амукьна. Къвалахъай са 
маса ягъидин цГвагьдай ван атай Т1ипЫис элкъвена. Адан 
винел нек тахьай кацин шараг хьтин сад къвезвай. 
Гапурар са-сада акьуна. Ягъидин гапур гьиляй аватна, чилс 
акГана. Кич1евиляй вилер дамбулар хьиз хьанвай ягьиди вич 
алай балк1андин руфуник дабан гелягьна, кьенер къвалахъ 
ялна. Адаз катиз к1ан хьана. Кьисмет тушир кьван. 
ТЪгаЫисан туруни кьвед ла1ъай ягьидин къил къуьнерал 
куьрсарна. Т1ипЫис пуд лагьай ягъидин винел фена... И 
ч1авуз адан япарив Алеян гьарай агакъна: 

- ТГипЫис! 
ЛипЫис ван къвезвай патахъ элкъвена. Алей чилел алай. 

Балк1анди адан к1вачерик т1иш ктадзавай. Т1ип1т1иса 
балкГан Алеян патав гьална. Хкадарна эвич1на. Алеян 
п1узарар эхиримжи сефер рахана: 

- Т1ипЫис! 
Алей мад рахун хьувунач. Т1ип1т1исан пГузарар са-садал 

алк1анвай. Адан рик1и гьарайна: 
- Алей! Гуьмбетдин цуьк! 
Алеян ахъа вилери кьакьан цавариз килигзавай, Яраб адаз 

цавун аршда вуч аквазвайтГа? 
...Т1ип1т1иса вичин чурудивай гьил гуьцГна. Вилин накъ-

вари чуру кьежирнавай. Пудкъад йис виликан кьисадикай 
адан кьуьзуь руьгьдик са ц1верек1 акатна. Ам кана. Гум 
акъатиз кана. 

...И ч1авуз Сахукрин сихилдин ч1ехида Помпеян легио-
неррин гьиле гьатнавай лезгидихъ галаз санал азаб ч1угазвай. 
Легионерри яд авай цел са-садан гьиляй къакъудиз яд хъваз-
вай. И ч1авуз ст1алар чилелни чк1извай, лезгидални физвай. 
Чими ч1ир-ч1ирдив, цавай ц1ай квахьзавай ч1авуз 
къарихвилиз эхин акьванни регьят тушир. Им Сахукрин 
ч1ехида вичин вири тандив къат1извай. Ягъийрин хура гьатна 
азадвал квадарнавай, вучдат1а чин тийиз кьиляй гум акъат-
завай лезги къарихвили кузвай. Гватнавай п1узаррай акъат-
навай ивидин стГалар гьанални кьуранвай. 

Сахукрин ч1ехида и къарихвал вичин къене байихна. Адаз 
яд хъваз к1анзавай. Акваз-такваз адан мез кьуру хьана. Сиве 
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амувал амукьнач. Мез мишин к1ус хьана сивин къава 
к1ана. Туьд алкГана. Адаз хъуьткьуьниз к1ан хьана. Алакь 
ьувунач. 
Сахукрин ч1ехидаз ибур алатна фейи крар хьун чизвай. 

[м кьат1из-кьат1из сак1ани вичин къарихвилин вилик пад 
ьаз жезвачир. Адан кьили и крар алатна фейибур, гьакъ-
къатдивай яргьалбур я лугьузвай. Белкини гьа и фикир тир, 
м вичи ч1угазвай азабдиз эхиз мажбурзавайди. Тахьайт1а 
дай фадлай гьарай акъатдай, ада фадлай масадбуруз куь-
екдиз эвердай. 
Ада вичин к1аник п1узар гватайди кьат1ана. Ивидин 

г1алар п1узарал курум-курум к1ват1 хьана. Ахпа адан чене-
ал авахьна. Кьуьзуьда вичин п1узарривай гьил гуьц1на. 
ъилин кап ивидай кьанДана. Адан к1аник п1узар мад са 
кадилай гватна. Иви лацу чурудал авахьна. И ч1авуз жегь-
лдин п1узаррайни иви авахьзавай. Кьуьзуьда вилерикай 
арагзавайбур фагьумиз-фагьумиз кьат1ана хьи, вичи чугаз-
айбур а жегьилдин т1алар я. Ада гададин гьар жак1умдин 
ьерекат вилив хуьзвай. Адаз а гададин чинин ujapap гуьр 
тана. Адаз а чин са гьина ят1а акур хьтинди тир. Кьуьзуьд 
ичин бейнида жавабдихъ экъвена. Эхь! И чин адаз гзаф гуьр 
ир. И чин адаз фад-фад аквазвай. Амма вуж ят1а сак1ани 
як1ел хуьквезвдчир. "Яраб им вуж ят1а?" - лагьана фикирна 
Сахукрин чГехида. 

Сад лагьана адан рик1ел хтана. И жегьил адан вичиз ухшар 
ир. Са нерай аватнавай ивидин кьве ст1ал хьиз! 
Сахукрин сихилдин ч1ехидан рик1ел вичин буба Помпеяхъ 

алаз дяведиз фейиди, гьанай хутун тавурдини хтана. Дяведа 
дан кьилел вуч атанат1а садазни чидачир. Адаз ван хьайиди 
м тир хьи, буба жегьилзамаз дяведа кьена. А гаф адаз вичин 
(идеди лагьанай. Гафар гафар тир. Адаз аквазвайди, ада 
[Гугазвайди са гафаривни гекъиг жедай зат1 тушир. Сахукрин 
ихиддин ч1ехида я а дяведин заланвал, яни инсанри а ч1авуз 
шин чил хуьн патал ч1угур азабар и ч1авалди ик1 дериндай 
:ьат1аначир. Гила а дяведин вири азабар адан тандайни, 
(уыъдайни физвай. 

Помпеяз есир гьатнавай жегьилди эхиз тежер азабар 
Лугазвай. 

- Чан буба!' - гьарай акъатна кьуьзуьдай, - Чан буба! 
Гьа и ч1авуз жегьил ярх хьана. Патав гвайбурукай садаз  

1М къарагьар хъийиз к1ан хьана. Муькуь легионерри тунач. 
^бурукай сада вичин риге жегьилдин къвала эцяна: 

- Къарагьа! Кьейи кьасар мийир! 
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Жегьилдал к1вачел къарагьдай гьал аламачир. Ам 
эхиримжи т1ем к1ват1на кьуьнтебрал виниз хьана. Гьа гье-
лендани чилел ярх хъхьана. Жегьилдин гьед фенвай. Легио-
нерри ам акьван гатанай хьи, къене иви акъвазнавай. Им 
Помпеян легионеррини къатГана. Сада лезгийриз таре хьурай 
лугьуз гьиле авай риге жегьилдин далудай су хна. Жегьил тан 
садра агаж хьана ахъа хъхьана. Ахпа са гьерекатни кумачиз 
чилел алкЬана амукьна... 
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unlmlucan чар Страбонав агакьай хыпинди тушир. Агакьнайт/а ада 
ш улубда(109) Tlunlmlucan tnfeap кьадай, адан гафар мисал гъидай. 
И чар тухузвайди рекье ягьипрал гьалтна кьефле хьелдин къурбанд 
хьана жеди. Тазсьайт/а Страбона вичин улубда Милетви Феофанан, 
Скепсиявияр тир Метродеранни Гипсикратан(110) гафар тикрар 
ийидачир. Ам вичелай вилик тарах кхьенвайбурун вилик пагь атана 
амукьдачир. Вичелай виликан камалэгьлийрин гафар вичин акьулдай 
чьзиз тахьайла Страбона кхьена: "Амазонкайрикай риваятда са вуч 
и татугун ава. Ван хьайи чара вира риваятра мифдинни тарихдин а 
заз часпар аквазва. Дастанрал, легендайрал, мажузайрал чна миф р 
эцикнава, амма тарихдал атайла, Klaumla ц/уруди хьуй, к/анШа 
ц/иииди, гьакьикъат кхьун герек я. Нна мажузайриз чка амач, 
хьайит/ани ппимил жеда. Амазонкайрал атайла вари масакЬг я. 
Абурукай виликни, гилани рахазвай риваятар акьулдиз текъверуур, 
цифедикай аквадай хъенер хьтинбур я". И гафар к1елай Иррисан 
вилерикай са ихьтин кьиса кирагна: 

АМАЗОНКАЯР(Ш) 

ифарни гад чара жедай йикъан нян тир. Пакагьанлай 
лкъведай йикъар къвервал тир. Рагь дидедал хъфидай 
i Т1арлац хуьруьн кьилихъ - Эч1егьандин пелел алай 
кГвалин вилик фадлай къаткай виляй квак янавай 
ин винел ацукьнавай. Ада рагь акЬщай патахъ далу 
[слеш вилерив дуьньядиз килигзавай. Вичел гьуцран 
алат1ани и уьздендин дуьнья акьваннилГехи тушир. 
хуьньядин ч1ехи пай гьа вич ацукьнавай чкадилай  

аквазвай. Эрч1и патахъ галай Гьуцар сув. Вилик пад кьунвай 
сувар. Гьуьл галай пата хуьруьн эхиримжи к1валерин кьу-
лухъай кьил гузвай к1унт1ар. Суваринни хуьруьн арадай 
авахьзавай вац1. Селлери чил акьван эгьуьннавай хьи, и 
кьакьандилай - Эч1егьандин пелелайни вац! аквадачир. 
Вац1ун ван къвезвай. 

Дуьз я, Т1арлац шегьерризни фенвай, Кьвепеле шегьердин 
Гьуцар к1вале хьанвай, ягьияр чукурдайла Пакуда кьван 
рехъ ат1анвай. Абур вири,Т1арлацаз ахвар хьиз къведай. 
Ахвар туширди сув тир, гьул галай патан кьакьан к1унт тир. 
Силибирдин синер, ч1афар, гуьнеярни къузаяр тир. Къула 
кудай Kiapacap куьтягь хьайила абур гьиз физвай Эрсилар 
тир, Лар тир. Садни Гьуцар кГвалин вилик галай лат тир. 
Т1арлацавай и мукьвал хуьрера ихьтин яд авач лагьана кьин 
кьаз жедай. И хуьруьн гьава хьтин гьава авач лагьана хурал 
гьил эциг жедай Т1арлацавай. 

ТГарлац ЭчГегьандин пелелай хуьруьз килигзавай и нян са 
маса нян тир. Рагь ак1анат1ани цавара са экв авай. Цифер 
туракь тир. 

Т1ебиатдин и иер ч1авуз Т1арлацан гевил ахъа тушир,,Р.агь 
ак1иникди адаз, сад лагьана, къайи фул атай хьиз хьана. 
Т1арлаца зурзунар аладарна. 

И ч1авуз Т1арлацан паб кал ацана куьтягьна, бекьеда авай 
нек гваз къавал акъах хъийизвай. Ада нек къажгьанда цана 
къулал эцигна. Ц1ай т1имил акуна Kiapacap хкин патал мад 
къецел экъеч1на. Кьуд-вад кьуру к1арас кьуна к1вализ гьахь 
хъийидайла ягьай вил Т1арлаца акьуна. Гьа и ч1авуз 
ТГарлаца зурзунар аладарзавай. И зурзунар Арчананни тан-
дай фена. Гьа гьелендани кьил элкъвей хьиз хьана ам цлахъ 
агалтна. Гъилер тентес хьана, Kiapacap аватна. Тумп авур 
ванцел Тарлаца элкъвена килигна. Адаз цлахъ агалтнавай 
Арчан акуна. Амма Арчанан гьал пара ч1авалди ик1 амукь-
нач. Ам гьа гьелендани вичел хтана. Агьуз хьана чилел 
аватнавай Kiapacap вахчуна. Гьавиляйни Т1арлацаз Арчанан 
гьалдикай хабар хьанач. Адаз ак1 хьана хьи Арчана вичин 
гьиляй аватай карас вахчуна. 

Арчаназ Т1арлац рахуриз к1ан хьана. Амма вучиз ят1ани 
ам и фикирдилай фад элкъвена. 

Гьа и ч1авуз Т1арлацан кьилиз са ихьтин суал атана: Яраб 
гунагь нинди ят1а? 

...Т1арлацаз чилин винел алай вири дишегьлияр пара 
к1андай. Са вичин папалай къир. Жегьил 4laBy3^i!flaH гилан 
паб руш тирла, Т1арлацаз гьадакайни хуш къведай. Хуш  
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къведай лугьун т1имил я, адаз Арчан к1андай. Тарлаца Арчан 
к1ан хьана къачунвайди тир. Бес лезгийрин гьуцарин т1вар 
алай и жегьил инсанрин арада къайивал гьинай гьатнавай? 

Мехъерилай ирид иис алатнават1ани абурухъ аял жезва-
чир. 

Лезгийрин дидевилин гьуцран т1вар алай дишэгьлидинни, 
бегьердин, берекатдин гьуцран т1вар алай итимдин хзанда 
аялар авачир. "Бахтунин тир цаналди туш, - лугьудай 
Арчана, - а тар вич экьеч1на к1анда". "Гьетер мич1и хьайила 
аквада, - лугьудай Т1арлаца, - эвелдай низ чидай хьи, чи 
кьведан цавуз гьетер садрани акъатдач". 

Тип1иррин хуьре Т1арлацанни Арчанан гьайифда кун тий- 
извай кас авачир. Амма гьуцарин квалахрик нивай акахь 
жеда кьван. Абурукай гаф кватайла хуьруьн кьуьзуьда - 
ч1ехи фекьи Т1ип1т1иса лугьудай: _ 

- Гьуцарин инсанрикай тафават ам я хьи, абуру чна ийидай 
гьалат1ар ийидач. Гьуцари гьамунин чкани, деминин чка  
садрани какадардач.  Сабур герек я.  Сабур авур хпс-сар 
гьайиди я, тади къачур ц1егьре ч1ар". 

...Цавара яру цифер экъвей гьа нянилай к1уьд варз кьулухъ 
Арчана са гада хана. Хвешивиляй Т1арлацаз вуч ийидат1а 
чизамачир. Ам гьаятра гьакьзамачир. Са герендилай к1валяй 
акъатай Бадеди ТГарлацаз гьарай гана: 

- Вун вуч килигиз акъвазнава. Арчан Алдин папа тухузва. 
Са чара ая! 

Т1арлац гьавурда акьуна хьи, Бадедик нагьахъ фурут 
акатдач. Вичин т1вар рикГелай ракьурна хуьруьнбуру вирида 
Баде эверзавай и дишэгьли ч1ехи акьулдин иеси тир. Ада 
ТипГиррин Гьуцар к1вале къуллугь ийиз яхц1ур йисалай гзаф 
хьанвай. 

Бадедин гафарилай кьулухъ Т1арлаца вичи - вич квадарна. 

И ч1авуз кТваляй къуншийрин папарин ванер къвезвай: 
Алдин паб! 
Алпана паб, Алдин паб! 
Арчанав эгеч1 мийир, 
Гьуцран т1вар я алайди. 
Арчанав эгеч1 мийир, 
Рик1е т1ал я авайди. 

Алдин паб! 
Алпана паб, Алдин паб! 
Арчаналай гьил къачу, 
Жедач язухдивай таб. 
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Арчаналай гьил къачу 
Хуралла Рагьдин запаб. 

Алдин паб! 
Алпана паб, Алдин паб! 
Арчанавай яргьал вач. 
Чанда такьат амачир. 
Арчанавай яргьал вач 
Гьиле кьуват амачир. 
И гафарин са хийир авачиз акурла Арчана вичи са мани 

лагьана: 

Алдин паб! 
Алпана паб, Алдин паб! 
Зи иви ваз турус я, 
Зи аялдик кямир. 
Зи иви ваз турус я, 
Зи аял кГурук тамир. 
Папари Алдин паб чукурун патал ц1уру къапар гатана ван 

акъудзавай. Амма хийир авач кьван. Бадедин манидин ван 
атана: Алдин 

паб! 
Алпана паб, Алдин паб! Арчанан руьгь рекьимир. 
Арчанан руьгь тухумир. Й экуь дуьнядилай... 
Ювале авай къарийрикай сад къецел акъатна: 
- Бес я, - лагьана легендин к1ан гатазвай къуншидин  

аялдиз. - Акъвазра, хуьз хьанач, Арчанан руыъ Алдин папа 

тухвана. К1валяй Бадедин ван 
къвезвай: 
- Ихьтин гуж жедани, я вахар, дидеяр, Ирид йисуз аял  

жемир, аял хьайилани вич амукьмир. Я гьуцар, квез акваз- 
вачни? 

...Жемят Арчан кучукиз сурарал агакьайла цифер авачир 
цава цДайлапан яна. Вири мягьтел хьана амукьна. Фекьиди 
патав гвай Пилидиз иста лагьана: 

- Гьуцариз чав вуч ята са хабар агакьариз к1анзава. 
Пуд юк1 алай- суру Арчанан рехъ хуьзвай. 
- Куьшуь инал гьваш, - эмирна ТЛипЫиса. 
Жегьилри куьшуь гьана сурун патав эцигна. 
Уст1арди и куыпуьдал гзаф жафа къачунвай. И куьшуь 

инсандин кьакьанвилелай т1имил аск1ан тир. Винел Ч1ехи 
Рагьдин лишан алай. Адан патав муькуь гьуцарин са кус  
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гьвеч1и лишанар чГугунвай. 
Арчан балк1ан галай кьезил арабада, на лугьун, ацукьна-

вай. Адан са вилер к1еви тир. Кьилел шуткьу алай япарик 
япуганар, хура хтар, мет1ерал эцигнавай гьилерик цамар, 
туп1арик туп1алар галай. Гадайри куьшуь тухвана арабадин 
к1аник кутуна. Арабадин Арчан ацукьнавай юкь чилелай 
инсандин буй кьван кьакьан тир. Сада арабадин чиле авай 
кьул яваш-яваш акъудна. Арчанан мейит гьа ацукьнавайвал 
куыпуьдин къенез фена. 

ТГипЫиса куьшуьдин кьил к1евна. Гадайри куьшуь кьуна 
су рун патав гьана. Куьшуьдин гъилихърик.Ц-15) ц1ил 
гут1унна Жегьилри ц1илин кьилер истаста гьуьргьуь ийиз 
куьшуь суруз авудна. 

- Щилер гьиляй ахъая, - лагьана ТГипМиса, - гъуцарйз 
даддай ч1ав я. 

Гьа гьеленда вирида чеб гьуцарин вилик акъвазнавай хьиз 
байихна. 

Гъуцари цаварилай килигзавай. Т1ип1т1иса гьилер виниз-
на. Адан чинни, гъилин капарни Ч1ехи Рагьдихъ элкъвенвай: 

- Я Ч1ехи Рагь! Арчанан руыъ кьабул хъя! 
Адан гуьгьуьнал алаз жемятди тикрарна; 
г Я Ч1ехи Рагь! Арчанан руыъ кьабул хъя! 
- Я гьуцар! - цГуьгъна Т1ип1т1иса, - Лезгайриз рекьин вуч 

ят1а чида. Лезгийриз чида хьи, тан кьейшТани руыъ амукь- 
зава. Лезгийриз чида хьи, руыъ агьзур йисуз амукьда. Руыъ 
тандай акъатна Ч1ехи Рагъдин патав хъфида. Са ч1ав алатай- 
ла цГийиз дуьньядал атанвай танда гьахьна ц1ийи уьмуьр  
ракъурда. Лезгийриз гъуцаринни руьгьерин дуьньядин - сад 
лагьай дуьньядин иервиликайни хабар я. Гьавиляйни лез 
гийриз рекьиникаи кич1е туш. Лезгийрин рик1ериз азаб  
гузвайди чаравал я. Вучиз лагьайт1а, кьейибур чи дуьньяди- 
лай хъфизва, чавай чара жезва. Чун кьейидан винел гьавиляй 
шехьзава. Чи вилерай авахьзавай накъвар чаравал т1вар  
т1вар дердин ст1алар я. 

- Я гьуцар! - гьарайна Т1ип1т1иса. - Арчанан тан гила чина 
чилик кутуна, руьгьни куьне кьабула! 

Дишэгьлияр шехьзавай. Итимар агь ч1угуна, вилер чиле 
туна акъвазнавай. 

Т1ип1т1ис жемятдин ара ат1ана хуьрухъ элкъвена. Вири 
адан гуыъуьна гьатна. 

Цавай ст1алар атана. Идаз килиг тавуна хемят Т1ип1т1исан 
гуыъуьна Т1арлацан гьенел - Эч1егьандин пелел хтана. 
К1валив агакьиз т1имил амаз марф гзаф хьана. Гьенел агакь- 
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дамазни Пилиди кьац1укай як1в жагьурна гьана. Адан сив 
винизна эцигна. Са-садан гуыъуьна къвезвай ст1алар як1вун 
хци сиве акьуна къве патахъ пай хьана. Идалай кьулухъ 
ст1алар т1имил хьана, марф акъвазна, цавун чин ахъа хъхьа- 
на. 

Дидедал хъфизвай Рагъдин эхиримжи ц1арари Арчанан 
к1вализ, адан суруз килигна. Виридаз вац1ун а пата Яргъи 
рушан рангар акуна. Т1ипЫиса кьатана хьи,_им т1или 
йикъарикай туш. 

Йикьар алатна. Ирид йикьалай Мадагьрин сихилдин 
ч1ехида Т1арлацанни Арчанан аял Рагъдин к1вализ, гваз 
атана. Ч1ехи Т1ипЫиса адал тГвар эцигна: 

- Гьвеч1и лезги, яб акала. За вал Иррисан т1вар эцигзава. 
И т1вар алай сад лагьай лезги чи ч1ехи сердер хьана. Ам 
ягьийрихъ галаз дявейра къачур хирерикай кьенай. Вич 
кьенатГани адан т1вар вири лезгийриз чиз ама. И т1варцин 
ч1ехивал хуьх. 

...Иррис 18 йиса авайла ягьийрихъ галаз дяведа хьана. 
Вичин гьунар къалурна. Хуьре виридаз пара к1андай са 
кьегьал хьана. 

Гьа йисан гатфарихъ Иррисни вичин таярихъ галаз 
к1анивилин суварик фена... 

...Гьар гатфарихъ аранда авай хпехъанар суван ч1афариз 
(яйлахриз) экъеч1айла лезгийрин хуърера к!анивилин су-
варар жедай. 

Дуьньядал иервал алах хьанвай гатфарин са экуьнахъ 
Т1ипЫиса Рагъдин к1валин вилик жегьилрин рехъ хуьзнай. 
Къе, кишдин юкъуз, ада ирид рушни, ирид гада инлай Гьуцар 
сувал рекье туна кГанзавай. Агъа патаз ц1ийиз яр янвай. 
Лацу, ч1улав, рехи, яру балк1анрал акьахнавай гадаярни 
рушар атана кимел акъвазна. Рушар Т1ип1т1исан эрч1и пата 
ц1иргьина гьатнавай. Сад лагьана килигдамаз абур рушар 
хьун кьат1из жедачир. Виридан кьилел суван цегьрен хаму-
никай цванвай шуткьу алай. Адан винел тупучГдин к1уфун 
шуьк1уьвал алай ракьун тТвалуникай, на лугьун, би-
бик1валар(116) раснавай. Гапурдив яна и т1валар ат1удайдаз 
гьуцарин т1ем хьана к1андай. 
Рушарал винелай куьруь кТу^тар алай. Т1ушуннавай хпен 
хамуникай цванвай кГуртарин къуьнерални ракьун 

^ l L  К1уртари рушарин туьд, гьи 
 1       й А         Гй 

тIвJлapjIK^JпнпIИEap,aвyjJзlL у р р  р у р  уд, лер, 
мет1ерилай агъа пад к1ев ийизвачир. Адан кГаникай 
аквазвай пекари гьар са жуьредин ранг гузвай. И рангар 
Яргьи рушан гевил кьан патал тир. Яргъи рушаз так1ан хьайи 
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^ у 
уьлквейрайни савдагарар къведай. Чи савдигарарни скифрин, 
иберрин, фарсарин, грекрин уьлквейриз лап Мисирда кьван 
физ и рангарни и рангарал элягьнавай к1азун, йисун х,унар 
маса гудай. Абуруз к1азун, йисун хунарилай гьейри ракьун, 

к1арасдин зат1ар, калин, гамищдин лияр, гьуьрчерин ха-
марни жедай. И халин(117) уст1арри раснавай 
зереъатар(118) къд^_к1а«нтаидин_-£у^вариз_ гьазур хьанвай 
рушаривни, гадайривни гвай. 

Югь ахъа жердивай рушарин пекерин рангарни, абурун 
ичин пад хьтин хъуькъер, некъи хьтин п1узарар, нек1един 
ранг алай чинар къвердивай иер аквазвай. Иллахьи Аяр. 
Гьуцари чпин вири къудрат, вири суыъуьр харжна и рушаз 
тумар ганвай хьтинди тир. 

Аяран к1вачерал к1уфар шаламрин к1уфариз ухшар, амма 
■SXHP Ч>™ мясе^р алай^Вири рушарин гадайрин хьиз адан 
юкьвани^камари авай. 

Гадайрин  кьилел  хамуникай  цвана—винед пад  ракьун 
^гГваларив, пелелай кьамал кьван к!евнавай кук1ар алай.  
Абурун кьеркьер(Г20Грушаринбурулай са т1имил яргьи тир. 
Т1ушуннавай лидин табагьдикай илигнавай шаламар ч1улав 
йисун батаврихъ галаз хъсан аквазвай. 

Виридан балк1анрин зереъатар са жуьрединди тир. Абур 
гилани акьван дегиш хьанвач, са зат1 рик1елай фенва. А 
ч1авуз инсанрин хура хьиз балкГанрин хурани Ч1ехи Рагьдин 
лишан жедай.   - 

Гадайринни рушарин кьилелни, тандални, к1вачелни алай-
бур са-садаз ухшар хьтин, абурун яракьарни са уьшехъандин 
гьилинбур тир. Гадайрин яракьрин яргьивилик, япДувилик 
тафават квай. Хьел-ч1емерук, риге, гапур, тур абуруз вилик 
галай ирид юкъуз суварани ч1афара экъведайла, ксуз-
къарагьдайла герек жедай. Гьавиляй абур к1анивилин су-
варизни чпин яракьар гваз атанвай. 

Къе KlaHHBjunjHxjfBapjTHp ч1ал рушаринни гадайрин чинра 
авай мили-хъвердилай гьейри, абур акьахнавай балк1анрин 
хранвай фирийрини лугьузвай. Балк1анрин фирияр Алдин 
папан ч1ана ниятрин вилик пад кьун патал хранвайди тир. 
Вирида лугьудайвал Алдин паб гьениз атайла сифте 
балкТандин   фирияр   храдай.   Иер  дишегьлийрикай  тахь- 
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айт1ани хъел авай Алдин паб ягьал хьурай, мукьвал тату рай 
лугьуз рушари чпизни, балк1анризни кифер хранвай. 

Вири балк1анрал лрид йикьав- суьрсетдин парни алай. Са 
рушанни са гададин къуьне чуьнгуьрарни авай. 

Санал акъваздалди галатнавай балк1анрин са бязибуру 
ц1ийи леэнар галай кик!ерив чил чалзавай. 

Т1ип1тТйсайрид йикъан рекьиз гьазур хьанвай рушаризни 
гадайриз рехъ-хийир авуна. Сифте рушариз гаф лагьана: 

- Я рушар! Куьн дидеди ханвайбуруз ваъ, гьуцари экуьни- 
кай хранвайбуруз ухшар я. И чилин винел квелай бахт авай 
рушарни авач. Куь бахт ам я хьи, квез куьн к1ани, квез  
канибур хикягьдай мумкинвал ава. Гьарда вичин бахт вичи 
хкягъа! 

ТЬшЫиса гадайриз лагьана: 
- Я гадаяр! Куьне дидейрин хурай са зурба тан, ч1ехи 

кьуват гудай ваъ,  кьак1ни азадвилин нек хъванва.  Куь  
рик1ера азадвилин ц1ай ава. Я тух хьурай, я гишин, я дявейра 
хьурай я секинвиле, я балк1андал хьурай, я ях, а дДай хуьх! 
Вучиз лагьайт1а, proclepa авай азадвилин ц1ук1 туькъвсй 
юкъуз куьн лезгияр яз амукьдач. Гьа юкъуз гьуцари квевай 
лезгивилин руыъ вахчуда. Азад касдиз масадакайни лук1 
хьана к1андач. Гужунив са касдинни азадвал гьиляй акъуд- 
мир. И гафар куьне-квез свае жагьурдайлани рик1елай алуд- 
мир.   Бахт   авай   хзан   т1еминив   ваъ,   рик1ери  чпи   мез 
жагьурайла туькГуьда. 

За куьн вири - рушарни гадаярни^тьущцжн икирдиз гуава. 
Гила рекье гьата! Им са Гъуцар сувал сридай рехъ туш, куь 
виридан уьмурдин рехъ я. 

Рушариз балк1анрин кьил Гъуцар сувухъ элкъуьрна гьализ 
к1ан хьана. 

- Акъваза! - лагьай ванци абур акъвазарна. Им Бадедин 
ван тир. Бадени Давсув балк1анрал алаз вилик акъатна. Абур 
Гъуцар к1валин межевирар тир. Кьведанни яшар пудкъада- 
лай   алатнавай. ^1^нвидщ_су^шцн13   абуру   жегьилриз 
чГехивалдай.       ~    ' 

- Хуьряй тади квачиз акъата! - лагьана Бадеди, - Чамарар 
ахпа чукурда куьне. 

И гадаярни, рушарни Бадедизни Давсуваз хъсан чидай. 
Абур вири Рагьдин к1вале тарсар къачунвайбур тир. Лап дсгь 
девиррилай лезгийриз ихьтин адет авай: Агакьнавай рушар 
вири хзанрай к1ват1на Гъуцар к1вализ гъидай. Пудра вацран 
мич1ер, пудрани вацран эквер алатдалди абур гьана амукь-
дай. Бадеди абуруз гзаф зат1ар чирдай. И чирвилерин са пай 
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руш уьмуьрдин эхирдалди к1вале амукъда лугьудай. 
Ихьтин рангарикай лезгийрин дишэгьлийриз гзаф хуш  

къведай. Имни дуыпуыпдин кар тушир. Лезгийрин чилел  
дувулдикай гьар са жуъре _рангар хкатдай векьер цан лап 
эв"ёлдай^а^££пи^гир  И дувулар маса къачун патал яргьал 
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абур пакаман хзанда уьмуьриз гьазур хьун патал тир. Бадеди 
абуруз лугьудай: 

- Регьуьвал рушан иервал я. Амма "заз регьуьда" лагьана, 
гьамиша кьил чиле женни са зат1 туш. Лезгидин рушаз 
гададихъ галаз чин-чина акъвазна вичин гаф рахадай чкани 
чир хьана к1анда. Тахьайт1а аданни са шекдин арада вуч  
чаравал жеда. 

Бадеди лугьудай: 
- Гьуьлуьз фин, бахт ахъа хьун гьар са рушан мурад я. 

Амма тек са рушни гъуьлуьн кГвале лук1 ваъ, итимдин дуст 
ва.паб, адан тай хьана к1анда. 

Бадеди лугьудай: 
- И гуьлуыпан дуьньядиз ц1ийи инсан гьун, гзаф ч1ехи бахт 

я. Амма ам рухун, адаз нек гун, са кус як1укай инсан авун 
гьар са дишэгьлидин гьунар туш. И крар течирбуру чпин  
бахтар чпи агалзава. 

Гъуцар к1вале гузвай чирвилерин са пай рушариз к1валин 
крар, мехъерикни ясдик вичи-вич тухун, къуншийрихъ галаз 
рекье физ чирун патал тир. 

Бадеди лугьудай: 
- Паб пурдас(121) женлай, адаз рекьин хъсан я. Мехъерик 

лугьуз, - хъуьрез, гьил цавузна кьуьлериз, ясдикни шехьна 
лугьунриз течидай пабни бегьем паб туш. Ахьтинбурун чинал 
гьамиша тегьне жеда. 

Къе к1анивилин суварик экъеч1навай рушар вири Бадеди-
вай таре къачунвай, адан мектеб куьтягьнавайбур тир. 

Жегьилвилин т1вар вине хуьз лайих гадаярни ч1ав агакь-
айла Гьуцар к1вализ к1ват1дай, абурузни итимвилин тарсар 
чирдай. Гадайриз чирвилер гуз тек са Давсув ваъ, 
Т1ип1т1исни, Пилини алахъдай. Вучиз лагьайт1а, и халкьдин 
пакаман югь къе жегьилвилиз кам вегьенвай гадайрин акь-
улдилай, руьгьдин к1еви вилелай, гьилерин къуватдилай, 
мет1ерин такьатдилай аслу тир. 

Т1ипЫиса, Пилиди, Давсува гадайриз цан цун, гвен гуьн, 
малар хуьн,векь ягьун, к1вал эцигун, рехъ кутан, квале 
итимвал авун, дишэгьлидихъ галаз рекье фин чирдай. Гадаяр 
гзаф залан к1еверай акъатна к1ан жедай. Масак1ани мумкин 
тушир. Итим хьун, касвалун патал ч1ехи алакьунар герек 
тир. 

Рушарини гадайрини санал чирдай тарсарни авай. Ибур 
к1валин крар, гьамни яракьрикай менфеят къачун тир. Алу-
пандин имилдиз маса чара авачир. Гьар юкъуз, гьар йифиз 
ягьидин ван ат1ун патал гьазур хьана к1андай. 
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Къе к1анивилин сувариз экъеч1завай гадаярни рушарни 
Гъуцар к1вале чирвилер къачунвай асул кьегьалар тир 
Абурун гьар садаз ц1уд ягьидал ц1ай илисдай т1ем авай. 

Кимел алайбуру - Т1ип1т1иса, Пилиди, сихилрип 
ч1ехибуру жегьилрин гуыъуьна ц1игел вилерив килигзавай. 
Чпин жегьилвал рик1ел хкизвай. Абурни гьа и рекъяй фен-
вай. Т1ип1т1иса лугьудай хьи, эвелра тавиниз акъатна ва и 
вири рушарни гадаяр и суварик гуьр жедай. Эхир ч1авара и 
адет хуьзвайбур т1имил хьанвай. Гзафбур къуншида, мягь-
леда, хуьре - к1вале садаз-сад акуна чпин арада рази жезвай. 
Фекьийри и жуьрени мехъерар авуниз разивал гузвай. Амма 
_кТяштвилан гувяриу чпин байихар к1еверай акъудна, четин- 
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_ у р  р р у 
вилера 
са-сад 
чирна, 
ахпа 
хзан 
туьк1у
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ур 
гьуцар
из гзаф 
к1анда
й. 
Абур 
хуьруь
з - 
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з 
мили, 
диде-
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верц1и 
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...Ба
лк1ана
р 
къвал-
къвала 
гьатай
ла 
Иррис
а 
элкъве
на 
Аяраз 
килигн

а. И ч1авуз руша балк1андихъ дабан геляна кьенер 
гьуьргьуь авуна. Лацу шив ц1айлапан хьиз вилик хкадар 
хьана. Иррисан "Ч1улавдизни" гуыъуьна амукьиз к1ан хьа-
нач. Иррисни Аяр суван пелел акъатайла абурулай вилик 
агакьнавай са шумуда чеб эвич1на балк1анар ч1афуз ахъай-
навай. 

Давсувни Баде виридалай геж агакьна. Эвел Давсув, 
балк1андилай эвич1на, ахпани Бадедин гьил кьуна ам авудна. 
К1вачи чил кьадамазни Бадеди вичин сад лагьай эмир гана: 

- Рушар^ Гадаяр! Куь_аялвал куьтягь хьана! Куьн ч1ехи 
хьанва. НакьайГаялрин чкадал кьегьал гадаярни иер рушар 
акъвазнава. И дегишвал тек куь акунра хьанвач. И яргьалай 
вилиз аквадай дегишвилерин гуыъуьна квез чидай ва чин 
тийидай гзаф зат1ар акъвазнава. Куь рик1ни, руыъни, геви-
ларни къе накьанбур туш, масадбур я. 

Амани дуьз я хьи, гилани аялвилин верц1и т1еамрикай са 
ву.ч ят1ани куь рик1ик, руыъдик кума. Аялвилин са бязи 
зат1ар вири уьмуьрда квех галаз амукьда. Куь руьгь, хесетар, 
гила жегьилвилин ц1укай куьк1енва, куьне жегьилвилин 
латалай яд хъванва эхир. 

Ахпа Давсува гаф лагьана: 
-Гадаяр! Куьн хзандин ч1ехид жез, к1вал хуьз, гьуьрчез 

физ, цан цаз, гвен гуьз гьазур я. 
Рушар! Куьн дишэгьли жез, аялар хаз, хзандин къула ц1ай 

хуьз, кайванивализ гьазур я! 
Гадаяр! Рик1ел хуьх хьи, хзан туьк1уьрун а хзандин къай-

гьудана амукьун лагьай ч1ал я... 
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Бадедини Давсува гайи акьулар, авур ахмурар куьтягь 
жедалди, жегьилри йифиз амукьун патал куьбе тутадалди сад 
лагъай югьни алатна фена. Нянихъ ц1ун патав ц1иргь ягьан-
вай жегьилриз Бадеди са мах ахъайна. 

*..Ч1ехибурун сивяй ван хьайивал, хуьре Къени лугьузса 
жегьил авай кьван. Йикъарилай са юкъуз Къени гьуьрчуьз 
фин хьана. Суван к1ама авай К1ани латув(122) агакьиз 
т1имил амаз адаз аламат акуна. Латун кьилел са къужах циф 
алай. Къени мукьув атайвал циф чкадилай агьва хьана. Тик 
гуьнеда галатнаваи инсан хьиз истаста суван пелел акъатиз 
кьил кутуна. Ам чилихъ галукьиз-галукь тийиз физвай. И 
ч1авуз адан к1алубни фад-фад дегиш жезвай. Ам гагь инсан-
диз, гагь гъуьрчез ухшар аквадай. Арада Къенидиз цифеди 
адаз килигна мили хъверни авур хьиз, вичин гуьгьуьна ша 
лагьай хьиз хьана. Суван пелев агакьиз-агакь тийиз цифеди 
кам-цуьгьна. Къени вичив агакьиз кьвед - пуд кам амаз циф 
кьери хьана, квахьна... Къенидин вилик лацу пекер алай са 
руш акъатна. Рушни гьихьтин руш! 

Къацу таладин юкьвал экъечГнавай, ц1уд гатфарин марф 
хъванвай къавах хьтин! Хъуьхъерал шефтелдин алвал алай! 
Къуьлуьн ник1ин рангадин ч1арар авай! Экъведайла, на 
лугьудай, гараллаз физвай, лифре хьиз гув гузвай! 

И аламат акуна Къенидин мез кьурана к1алхандал алк1ана. 
Адан гьал акуна руш вич рахана: 

- Кич1е жемир. Зун К1ани латун пери я. Ч1угарвалмир. 
Патав ша. Вун и рекьяй фидайди заз накьанлай чизвай. За  
ви рехъ хуьзвай. Зи гуьгьуьна ша! 

Руш к1венк1ве гьатна фена, пуд кам вегьена акъвазна. 
Къенидиз рушан вилик зумул акуна. Къени и суван пелелай 
вишра фенвайди тир. Амма и ч1авалди а зумул адаз акуначир. 
Им ни эгъуьннат1а, лагьана, фикирна ада. 

- Эвич1а, - лагьана руша. 
Къенидин рик1яй виш фикир фенат1ани адавай ваъ лугьуз 

хьанач. Са пад ц1алц1амарнавай пипин к1арасдикай раснавай 
гурар эвич1ун патал гзаф регьят тир. 

Абурун вилик ц1алц1амвиляй нур гузвай са рак1ар акъатна. 
Руша ракГарин патав гвай са хатинал т1уб илисна. Рак1ар 
ахъа хьана. Абур гъвеч1и са к1вализ гьахьна. Периди къене 
пата са маса хатинал т1уб илис хъувуна. Рак1ар агал хьана. 
Дак1ар авачир, кьуд пад к1еви к1вал агьуз яни, виниз яни 
фена, са гьелендилай акъвазна. Рак1ар вич-вичиз ахъа хьана. 
Абур гуьлуьшан са тулал акъатна. Периди гада гуьгьуьна 
туна тухвана, ичерин, шуьмягьрин, ц1ипиц1рин, хъархъун 
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багьлара экъуьрна. Цуькверив ац1анвай са тулал агакьайла 
жузуна: 

- Галатнани? 
- Ваъ, - лагьана Къениди. Амма адан кТвачер галатнаваи. 

Руша им кьат1ана.  Ада  гада са мярхариз  акъадарна.  И 
арабадихъ балкГан галачир. Амма араба рекье гьатна. Къс- 
нидай "ягь" лагьай ван акъатна: 

- Яраб гьик1 жеда жал 
Къени вич-вичел хтун тавунмаз мярхар секуьл са к1валин 

вилик акъвазна. 
Периди Къени вилик кутуна к1вализ тухвана. Ихьтин чка 

Къенидиз ахварайни акур тушир. К1вале авай зат1арин гзаф-
бур ц1арц1ар гудай ракьукай, хъсан ц1алц1амарнавай 
к1арасдикай, жуьреба рангарин мугадикай тир. Периди Къе-
ни хъуьтуьл кьуьждал(123) ацукьарна. Адак агалтдай хъуь-
туьл чкани галай. Перини Къенидин вилик галайтсъуьждал 
ацукьна. К1вач-к1вачелай вегьена кьулухъ агалтна. 

Къенидин вилер и к1вале авай ц1ийи зат1арал вердиш 
тахьанмаз периди адавай жузуна: 

- Лагь кван, ваз куь хуьрени, ви к1валени гьа ихьтин иервал 
хьана к1анзавани? 

- Эхь, -- лагьана Къениди. И затар гьик1 хутахда лугьуз 
фикирна. 

Периди адан фикир к1елна: 
- Бес ибурукай сад хьайитани вавай расиз жедани? И  

зат1арин иеси, и крарин ycrlap хьун патал гзаф чирвилер 
герек я. Заз ви, ви кьуншийрин, куь хуьруьнвийрин к1вале 
авай мес-къуьж, куь уьмуьр аквадамаз язух къвезва. Квез 
жафа ч1угункай кич1е туширди заз чида.  Амма а залан 
крарин чкадал квел са зат1 гьалтзавач. Квез регьятвал авач. 
За и суван кьакьанвилелай фад-фад квез килигзава. Квез 
авай заланвилер аквадамаз зи рик1 т1а жезва. Заз квез куьмек 
ийиз к1анзава. Заз к1анзава хьи, лезгийри чпин алакьунриз 
дигай уьмуьр ракъурай. 

Къениди сив ахъайна яб акалзавай. Периди адаз лагьана: 
- Чир хьухь хьи, куь дуьнья кьвед лагьай дуьнья я. Сад 

лагьай дуьнья и геренда чун авайди я. Вири цДийивилар эвел 
и дуьньяда-сад лагьай дуьньяда жеда. Ахпа абур куь дуьнь- 
ядив агакьда. Вични гьа геренда ваъ. Кьве агьзур иисалай 
кьулухъ. Куь гьал заз са к1ус фад хъсанариз к1анзава. И 
чирвилерин са бязибур кьве агьзур иис алат тггеунмаз ваз 
чириз   кГанзава.   Лезгайрин   кьегьалвал   акур   Гьуцарини 
разивал ганва. Чна эвел ваз чирвилер гуда. Вунани хъфена 
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муькуь инсанриз чирда. Вун рази яни? 
- Рази я, - лагьана Къениди. 
- Амма чирвилер къачун регьят кар туш. Хъсан фагьумни, 

жафа ч1угун герск я. Вун ибуруз гьазур ят1а чна кьил кутан. 
- Зун рази я - лагьана Къениди. 
...Къени аватнавай дуьнья вуч ажайиб туширни? Цанар, 

гвенар, эч1инар ракьун арабайрив тир. Я балк1ан герек 
тушир, я яцар. Инсанар инал акьвазна суван а пата авай-
бурухъ галаз ч1ирич1 хьтин шуьк1уь еперин кьилик галай 
гьил хьтинбур сивелни япал эцигна рахазвай. Битав" къван 
авай рекьерин кьве пата гзаф кьакьан к1валер эцигнавай. 
Тажуб кар ам тир хьи, и к1валерик гурарар галачир. Адан 
чкадал гьвеч1иса к1вал агьуз - виниз физ - .хуьквезвай. 
Виридалайни мягьтел жедай зат1 к1валера авай къерех 
к1арасда тунвай кьуд пип1ен мугаяр тир. Хатинал туб илис-
дамазни и мугадай лап яргьара авай инсанар, к1валер, сувар, 
тамар аквадай. 

...Сад лагьай таре элифар чирун хьана. Руша лагьана: 
- И элифар ч1ехи фекьи Т1ип1т1исаз чида. Ибур ада Гьуцар 

к1вале таре къачурбурузни чирзава. Амма ам кьуьзуь я.  
Чирвилерин деринриз фин патал адан уьмуьр агакьдач. И кар 
видни, ви таярин вягьтеда амукьзава. Къе за ваз элифрин  
гьар садан сад лагьай дуьньяда кьабулнавай манайрикай  
рахада. 

...Са герендилай перидиз акуна хьи. Къенидин кьили лугь-
узвайбур кьабул хъийизмач. Ада Къенидин рик1 аладарун 
патал ам балк1ан галачир арабада акъадарна са кимел тух-
вана. Кимин юкьвал лекьрез ухшар са зат1 алай. Амма акьван 
ч1ехи тир хьи, адан къене са суван лекьер вири гьатдай. 

- Им вуч ч1ехи лекь я? - лагьана Къениди. 
- И ракьун лекь вич фидач, ам руыъери гьалда, - лагьана 

периди. - Ада эвел вичи-вичиз ц1ай яда, гугу(124) кьуна куда, 
ахпани лув гуда. 

И гафар сиве амаз чил юзана. Цавари гугрумардай хьтин 
ван атана. Лекьрен кьулухъ патай ялав акъатна. Къенидин 
чинизни кьарс(125) гана. Ахпа чархар элкъвена. Лекь 
къвердивай йигин катна. Сад лагьана к1уф винизна цавуз лув 
гана. Къвердивай гьвеч1и хьана акваз амукьнач. 

Къени кич1евиляй агаж хьана амукьнавай. 
- Ваз чидани а ракьун лекь руыъери гьалзавай ч1ал? Хъсан 

к1елайт1а вакайни ракьун арабаяр, ракьун лекьер гьалдай 
уст1ар жеда. Ви руыъдизни и дуьньядиз къвез-хъфидай рехъ 
ахьа жеда. 
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Къенидай ван акъатнач. Адан мез кьунвай, туьд кьурапнаи 
Адаз аквазвайбур аламатар тир. 

Нянихъ хъуьтуьл месел ярх хьанваи Къениди вичи-вичи.) 
хиялана: "Ибур вуч крар я. Им вуч серее дуьнья я. Я хир 
кт1анун герек туш, я чилиз пер ягьан. Яни экуьнлай няналди 
хпер хуьн, дергес галтадун. Xynl хъсан тушни? Парусрии 
пачагь хьиз(126)... Шарвал хьиз... Шарвал... 

Адан рик1из ихьтин фикир атана: И лекьер, арабаяр, 
мугадин кьичер зи гьиле хьайит1а, закай пачагь жедачни? Зи 
вилик гьим я акъваздайди? Нерец! Верхелни, хенцТ кьван 
авай Суьбе? Гьич фекьи ТТипЫисавайни заз са гафни лугьуз 
жеч. Пилидиз завай аман к1ан жеди. Давсувани Бадеди зи 
вилик мет ягьади. Низ вуч т1иш авайди я, зи вилик акъваз-
дай, зи гафунал гаф эцигдай. 

Верц1и хиялрилай кьулухъ ада вичи-вичиз лагьана: 
- Хъфена пачагьвална к1анда. Лезгийриз са Шарвал жервал 

я. Гьамни Кьеии. Зи гаф элкъуьрайбурув за ч1аф нез гуда. 
И фикиррикай адан рик1из регьят хьана. Амма адаз и 

фикирар перидивни агакьзавай ч1ал чизвачир. Гиламаз ви-
чин халкьдиз гьилегьар кьазвай Къенидин вягьтедай ахпа 
хуьквез женни? Периди и жузуниз вичи жаваб гана: "Ваъ". 

Перидиз вичиз-вичикай регьуь хьана. Лезгийрин арадай 
инсан ваъ, лам хкяна лугьуз. Ада вичи-вичиз ик1 лагьана: 

- Къени, ч1уру ният къене амаз рекьида вун! 
...Къени, на лугьун, ахварай аватна. Ам К1ани латун 

кьилел алай. Нян тир. Къарих хьанвай. Латай са чанг яд 
хъвана. Гьа гьелендани вири тандай кьайи фул фена. Виняй 
агьуз хуьруьз эвич1 хъувуна. Экуьнахъ гьуьрчез фейи Къени 
нянихъ гъилер галтадиз-галтадиз к1вализ хтана. Акурбур 
мягьтел тир: "Им вучиз гъилер галтадиз - галтадиз хтанат1а? 
Къенидин вичин дерт масад тир. Адан тандикай къайи фул 
хкатзавачир. Гьинаг т1азват1ани вичиз чизвачир. Месел ярх 
хьана. Экуьнал кьван уяхвални ахвар акахьай са гьалда 
амукьна. 

Пака экуьнахъ яд к1ан хьана. Патав гвайбуруз "Рик1из 
Юани латун яд к!анзава", - лагьана. Адан сихилдикай тир 
жегьилри кут1арда аваз гьана. Къениди кут1ар кьилел 
ч1угуна. Ац1анвай кут1ардай тек са ст1ални яд авахьнач. Вири 
мягьтел хьана амукьна. 

Къени цихъди кузвай. Адавай эхиз хъжезвачир. Къенидин 
гьарайди к1вал къачуна: 

- К1ани латун яд к1анда! К1ани латун яд к1анда! Мукьва- 
буру ам балк1ан галай арабадал эцигна К1ани латал тухвана. 
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Инсанар чпин вилерал ч1алахъ хьанач: лат кьуранвай. Къени 
элкъуьрна к1вализ хкана. Рехъ ат1ана(127) адан ван ат1анач: 

- Юани латун яд кТанда! К1ани латун яд к1анда! 
Гьа нянихъ Къени гьарайиз - гьарайиз кьена. 
...К1анивилин суварин кьвед лагьай югь жегьилрин такьат 

алцумдай югь тир. Къе яд хъван, фу нен къадагьа тир. 
Экуьнлай няналди къарихвилиз, гишинвилиз эхна кТандай. 
Сенфиз яб акалай махинлай гуьгьуьниз гатфарин яргьи 
юкъуз яд тукъвана, фу туьт1уьна акъвазун мадни четин тир. 
Амма инсавдин уьмуьрда идалайни задан йикъар жен мумкин 
тир. Садни гьар касдиз вичин такьат чир хьана кТанзавай. 
Къе силидин юкъуз(128) жегьилри чпин танар рик1елай 
алудна руьгьер хьиз уьмуьрна к1анзавай. 

Къенин сад лагьай акъажунар ихьтинди тир: гьар гададини 
гьар руша ахьтин са цуькведин к1унч1 к1ват1на к1анзавай 
хьи, адан к1алубди вичин иесидин рикТе авайбур винел 
акъудрай, адан ниятдикайни, мураддикай ихтилат авурай... 

Нин к1унч1 хъсан ят1а, иер ят1а жегьилри чпин арада 
чирна. Нянихъ Вадедини Давсува жегьилар мад чпин кьилел 
к1ват1на. Къе мах ахъайдай нубат Давсуванди тир. 

- За квез лувар галай лацу филдин мах ахъайда, - лагьана 
Давсува. - Яз лагьат1а, им мах туш, зи бубадин кьилел атай 
кьиса я. 

Давсува са гьелен ял яна ахпа вичин бубадин мецелай кьил 
кутуна: 

- Кьенин хьтин гатфарин нянрикай сад тир. Завай сак1ани 
ксуз жезвачир. Месик элкъведай кьван къвалар алашк1ар 
хьанвай. Фагьум гагь арандиз физвай, гагьни сувариз. Хи- 
ялри гагь цавар луварлагьзавай, гагьни чилер к1вачелагь. 
Эхир зун къецел экъеч1на. Ац1ай вацран экуьни кьуд пад 
лацу авунвай. Са герен гьенерал экъвена ахпа къенез хтана, 
зун месик ярх хъхьана. Пакаман крар фикирна. Яралай  
къарагьна чТафуз фена к1анзавай. Анай балк1ан писана, адал 
пурар эцигна Гъуцар суван а патаз - Кьвепеледиз фин герек 
тир. 

Зун и хиялрик квай ч1авуз сад лагьана рак1ар ахъа хьана. 
Ваъ, са ни ят1а ахъайна. Са герен гьа ик1 ахъа амукьна. 
"Кьулан йифиз вуж ят1а?" - лагьана фикирна за. Рак1арин 
къулухъ галайдан каш за байихзавай. 

- Ша т1ун, квекай регьуьвалзава? - жузуна за. 
И ч1авуз к1вал атирдин нидив ацузвай. И атирдик инсандин 

ксанвай руьгь уяхардай кьуват галай. 
- Кьелер! 
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И ван кьулухъай атана. Зи т1вар икьван мили ванцслди 
кьазвайди вуж ят1а? Ванцел элкъвена килигайла зи кьилслай 
са юк1 кьван кьакьанда лацу са лиф акуна заз. Заз акваз-ак-
ваз адакай лацу пекер алай са пери хьана. Адан иервили 
вилериз гишинардай. 

Пери атана зи патав ацукьна. Вичин иер гьил литин к1аник 
кутуна зи тандин вири чкайрилай ч1угна. На лугьун, вири 
зат1ар чпин чкайрал алат1а - аламат1а аквазвай. И кар 
куьтягьна са агь ч1угуна. К1вачел къарагьна. Лацу лифрсз 
элкъуьн хъувуна, лув гана рак1арай акъатна. 

Заз чир хьанач им ахварай яни, тахьайт1а эквеба. Ирид 
югь адан атир, адан иервал, адан зи танда экъвей гьилерин 
чимивал за байихиз хьана. А ч1авуз зи вири хамуни, вири 
жакГумри, рик1и ч1угай лезет рик1елай алуд тежез хьана. 

Ирид лагьай нянихъ зун ахвариз физ-тефиз лацу лиф мад 
атана. Перидиз элкъвена. Ада са чала - гугу ядамазни к1вале 
вири дегиш хьана. Къене самар авай месни лит, Чиндип 
к1азуникай чин ч1угунвай мес-къуьждал элкъвена. Чилиз 
канабдин рухан чкадал гьар жуьредин навар алай чич1и эк1яй 
хьана. Юкьвал гьуьдраг атана. Вилин как1амар са-сада акь-
уна къакъатдалди юкьвал чилин винелни, гьуьлуьн к1анани 
вуч няметар ават1а виридакай атана. Суфра хъукъванвай, 
юргунвай, чигзамай зат1арив ац1ана. Къайи чехирдив 
ац1анвай кутардин винел пата курум-курум хьана чиг кьун-
вай. 

Периди карчина чехир цана, "яхъ, нуш хьурай", - лагьана 
зав вугана. Са карч цуру чехирдив кьил акатай мярекат 
яргьал фена. Перидии иервили, гафари, мили хъуьруьнри, 
хъвазвай чехирди зун жував тунач. Са арадилай зун перидии 
ихтиярда авай. Чиндин к1азуникай чин алай месерик ада заз 
дуьньядин т1ям къалурна. 

Экуьн ярарин вилик пери хъфиз гьазур хьана. Заз ам ахъай 
хъийиз к1анзавачир. "Зун мад хуькведа" - лагьана псрчди. 
Ахпа лиф хьана дак1ардай лув гана. Гьа гьеленда к1валин 
чин цГурувилихъ элкъвена. Зун эвелан хьиз самар тунвай 
месин винел, литин к1аник ахварай аватна. 

Лацу лиф ик1 къвез - хъфиз хьана. Гьар ам атайла к1вал 
.жуьнив ац1удай. На лугьун, цларни къулухъ фена к1вал 
гсгьенш жедай. 

Садра: 
- Вун гьик1 хьана зи патав атана? - лагьана жузуна за. 
- Чи руьгьер эвелдай гуьр тир - жаваб гана ада. - Гьавиляй 
н атана. 
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- Бес вун гьар экуьнахъ гьиниз хъфизва? 
- Вучда вуна Кьелер? Вун гьа ик1 физвай уьмуьрдилай рази 

тушни? 
За ам мад к1еве тунач. Йикъар къвез алатна. Ц1ийи 

байихар ц1уру хьана. Жувани фикир тагуз перидивай зи 
тТалабар къвердивай гзаф жезвай. Садра за адаз лагьана*: 

- Пака нянихъ къведайла заз лувар галай лацу са филни 
гваз ша. 

- Кьелер, вуна вучда лувар галай лацу филдикай? 
- Зи гьенел садазни авачир са зат1 хьурай! 
...Пака нянихъ пери хтанач. Адан рехъ хуьз - хуьз зун 

ахвариз фена. Ахварай заз перидии ван атана: 
- Ваз чирагьдин ялав туькъуьрна гьисдивай экв к1ан хьана. 

Вуна зун жувакай ат1ана. Вуна зи рик1 хана. Ви жаза чкхиди 
я. Ви жаза къаргьишралди алатдайди туш. Вун ви жазадив 
агакьда. 

Зун кич1е хьана ахварай аватна. Экуьналди ксуз хъхьанач. 
Вилериз гару югалагь гьанвай ригеяр акьадар жезвай хьтин 
тир. "Гьик1да - вучда?" - лугьуз фикирдик галай ч1авуз сад 
лагьана рак1ар ахъа хьана. Гьардан гьиле чкал аладарнавай 
китикдин лашар авай кьве вагьрам къенез гьахьна. Абур 
акуна зи гьал пелеш хьана. Зай ванни акъатзамачир. На 
лугьун, мумук1ул ч1ехи хьана к1алхан кГевнавай. 
Вагьрамрикай сада заз ягьидиз хьиз килигна. 

- Къарагь, ягъи, - лагьана, - аката вилик! 
Зай ван акъат тавурт1ани вилерив "гьиниз" лагьана жузуна 

за. 
Вагьрамайни ван акъатнач. Ада "гьаниз" лагьай хьиз че-

недив яргьал гьинаг ят1а къалурна. 
Чун рекье гьатна. К1амар, пелер алатна са тамуз гьахьна. 

Хъалхъам авай ч1ехи пипин таран вилик акъвазна. И ч1авуз 
эрч1и патахъ галай вагьрамдин лаш акьуна зун кьве къат 
хьана. 

- Гьахьа хъалхъамдиз! - гьарайна ада. 
Маса чара амачир. Зун к1венк1ве вагьрамар гуьгьуьна аваз, 

хъалхъамдиз гьахьна. Таран ч1унар вилиз акьадар тахьурай 
лугьуз за гьилерикай чиниз далда кьунвай. Амма чи вилик 
таран ч1унар ваъ, са шегьре рехъ акъатна. Зун мягьтел хьана 
акъвазна. Гьа и чТавуз чапла патахъ галай вагьрамди зи 
далудиз вичиз авай вири т1еминив са лаш вегьена. Зун 
к1уфухъ фена. Вагьрамди гьарайна: 

- Мет ягь и чилин вилик! Мет ягь! 
Ахпани кьамукай кьуна къарагьарна, "вач" - лагьана. Чун 

100 

са азим фена. Шегьре рехъ куьтягь хьана. Вшшкай лацу 
къванцин кьакьан к1валер аквазвай. Амма зун к1валихъ ваъ, 
са къвалахъ тухвана. Тараринни валарин арада авунвай чГехи 
ц1ун патав акъвазарна. 

- И ц1ал вакай биргенд жеда, - гьарайна сада. 
И гафарилай кьулухъ заз ц1ал алашт1ани зи тан кузвай 
хьиз хьана. Сад лагьана перидии ван атана: 

- Бендуьгуьр инсан. Бес ваз чидачни вун хьтинбур я ц1ал 
гьалтда, я вац1ал? 

Накьалди зи руыъ уяхарзавай и ванци кье эхирзамандин 
кишит гузвай. Зун адан кГвачерик ярх жез, жуван гунагь 
амай вири уьмуьрдив михьиз гьазур тир. Амма рахаз жезва-
чир. На лугьун, сив кут1уннавай. 

Периди гьарай гана: 
- Вегь ц1уз! Лувар галай филдал гьана акъахрай. 
Эхир хьи, зай гьарай акьатна: 
- Ваъ! Ваъ! Ваъ! 
И гьарайдалнй зун ахварай аватна. Югь нисин тир. Зун 

месик галамай. И ахвар рик1елай фад алатрай яугьуз зун 
къарагьна перемни алачиз чин чуьхуьз фена. Гьвеч1и стхадиз 
оверна: "Зал яд илича!" - лагьана. Сад лагьай чанга авай яд 
чиниз ягьаз агьуз хьайи ч1авуз гьвеч1и стхади тажубдив 
лагьана: 

- Ви далудал кьве звал ала. Ибур вуч я, тха? 
Зун жув адалайни пара тажуб тир. 
*♦* 

Гьафтединни, к1анивилин суварин пуд лагьай югь - хеби 
лирлийринни кьуьлеринди тир. Рушарини гадайри чпин 
алакьунар кьалурна. Гьар кьуьлуьниз вичин тегьер, вичин 
т1ул авай. Гьар кьуьл са жегьилдин къене патан алем ахъай-
дай, муькуьбуруз къалурдай са багьна тир. 

Жегьилри чпиз гзаф манияр чидай ч1ални чирна. Руьгьер 
а дуньядиз хъфенвайбурулай кьил кутуна къе сагь тир 
зарийрин, мазанрин ч1аларикай чпиз хабар авайди къалурна. 
Виридалайни кьилин кар ам тир хьи, жегьилри са-сад 
кьат1извай. Абурун руьгьер са-садахъ галаз мез жагьана дуст 
жезвай... 

Мад нян хьана. Бадеди жегьилар кьилел к1ватна лагьана: 
- Кье мах ахьайдай нубат мадни зиди я. Амма кье квез мах 

ваь, зи ч1ехи стхадин кьилел атай са кьиса ахъайда за. Вични, 
адан мецелай. 

...Муьшкуьрда векь язвай йикъарикай са югь тир. Хуьруьз 
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хъфиз-хуьквез ч1ав алат тавурай лугьуз за векье кума 
раснавай. Са нянихъ куркурдин ванцел зун кумадай къецел 
акъатна. Кьил кумадал алаз ч1ехи са фил къвезвай. Адан 
вилик гьилера шемер авай кьве кас галай. Шемер гвайбур 
атана зи вилик акъвазна. Филди атана мет яна. Филдин винел 
иер са дишегьли ацукьнавай. Дишегьлиди: 

- Я гада, ша заз куьмек ая, - лагьана. 
Зун адав агатна. Им жегьил руш тир. Ам филдилай эвич1на. 

Гила за фагьумна хьи, руш чи ч1алал раханачир. Амма зун 
адан гьавурда акьунай. Им вуч кар ят1а? 

И ч1авуз гьилера ригеяр, къвалал гапурар алай жегьиларни 
атана кумадин вилик кьве нДиргь хьана акъвазна. И тилит 
руш хуьзвайбур тир. 

Руш гьич лугьун тавунмаз кумадиз гъахьна. Цуьл хьиз 

гут1уннавай векьерал ацукьна: 
- Я гада. Вавай и кумадин вилик ц1айна къаргьу(129)  

хъукъуз жедани? - жузуна завай. 
Мад ам чи ч1алал раханачир. Амма зун мад адан гьавурда 

акьунай. Адан рахуникай тек са гаф чи ч1алал тир: къаргьу. 
Акунарни чи рушариз ухшар тушир, адан гьар гафуникай, 
гьар са гьерекатдикай суыъуьр квахьзавай. 

За эвел ц1айна. Ахпа са чанга авай хутар ат1ана гьана. 
Шинидин таралай чкал алудна. Хутар чкалда туна, винелай 
ч1ирич1див гут1унна ц1ал эцигна. И арада за эхиз тахьана 

жузуна: 

- Квез "къаргьу" гьинай чида? 
- Зи руьгьди вичин эвелан уьмуьр куь чилел, куь халкьдин 

къене ракъурна, - лагьана ада секинвилелди. - Ам лезги 
рушан танда авай. А ч1авуз а лезги руша авур крар, адаз акур 
зат1ар гила зи рик1ел хквезва. Зазни гьа зат1ар акваз, дадиниз 
килигиз, байихиз к1ан жезва. И мураддивни зун иниз атана. 

Чкал кудалди къене авай хутар хъукъванвай. За хутар 
цДалай вахчуна рушан вилик эцигна. Къаргьу нез-нез ада 

вичин тарих лагьана: 
- Зи буба  Индиядин макилрикай садан ч1ехид я.  Зун 

ц1емуьжуьд иис идалай вилик гьадан к1вале дуьньядиз атана. 
Дуьнья кьат1айдалай зи руьгьди заз Алупан шарвалангдиз 
эвер гузвай. Эхир хьи, бубади разивал гана. 

Мугьманар чпиз кума авуна къаткана. Экуьн яралай руша 

вичин кьвед лагьай мурад лагьана: 
- Заз Мусшкуьрдин Гьуцар к1вализ физ к1анзава. 
Мугьманрин и мурадни за кьилиз акъудна. Абур Муып- 

куьрдин Гьуцар к1вализ тухвана. Руша вири лезгийри хьиз 
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гьуцариз дадна. Гьуцар к1валяй акъатайла лагьана: 
- Гила руьгьдиз регьят хьана. Амма адаз са мурадни ама: 

Гьуцар сувай авахьзавай гургурдик зхъвен. 
За и мураддизни ваънач. Мутъманриз рехъ къалурна. 

Абурун фин-хквен вад югь хьана. Муыпкуьрдиз агакь хъу-
вурла чун гзаф ч1ана са хабардихъ галаз чин-чинал атана: 
регь патай ягьияр къвезва. И хабарди рушан чин ч1урна. На 
лугьудай, ягьийри лезгийрин чилел ваъ, Делгьидал(130) 
гьеп1еснавай. 

...Югь ахъа хьана. Гьеле фад ят1ани вири аранда чимиви-
лин гьуьм гьатнавай. Ахьтин са чимивал авай хьи, саки 
ракъиниз чилин винел алайбур вири ц1уриз к1анзавай. Мугь-
ман руша лезгийрин сердердиз минетна: 

- И чимивилиз са Индиядай атанвайбурувай эхиз жеда. Заз 
разивал це, жуван фил ни, кьегьаларни галаз куь кьушундин 
вилик кваз фин. 

Сердер эвел рази хьанач. Амма руша пара минетна: 
- Зун мугьман туш. Зи руьгьди и чилин, и халкьдин хесет 

кьунва. Зи руьгьдин сад лагьай иеси амазонка хьана. Завай 
масак1а жедач. Зи руьгьди зи ч1алаз килигзавач. Ам вичин 
эвелан тандин са паюниз элкьвенва, адаз муьт1уьгь хьанва. 
Дсвир дегиш хьанат1ани адан хесет дегиш жезвач. Зун куьне 
кут1унна турт1ани, зи руыъ тандай акъатна ягьийрал фида. 

Эхир хьи, сердер рази хьана. 
Лкурбуру лугьудай хьи, Индиядай атай руша ягьийриз 

,н ITCH кьуна. Им Ч1ехи Алпанди ч1ана ксариз кьадай дестен-
дикай тир. Ягьияр шимедин къархар(131) хьиз чк1ана, яд 
хьиз чилиз ацахьна. Ягьийри лезгиуйрин кьушундин вилик 
мет яна. Т1игь куьтягь хьана лагьана рикТер секин жедай 
ч1<1вуз зур чан аламай са ягьиди ахьаяй къефле хьел атана 
I   ишн рик1е ак1ана. 

'уш гьанални кучукна. Сурални гуьмбет эцигна. Акурбуру 
ьудай хьи, гуьмбетдин кьилел мич1и цава къефле 
pap акваз квахьдай. Им амазонкадинни Индиядай 
•>ушан руыъ тир. Ада вичин кьвед лагьай тандин ул 
ч1угазвай. 

тар гилани адан сурал къвез хъфизва. Вирида аниз •  
гуьмбет лугьудай.  Ам  гилани къефле  п1ир  хьиз 

i лагьай югь керки тир. Жегьилар нисиналди рекье 
Суван шагьвар ачухдаказ чинра акьурла Давсува 
гана: 
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- Къенин кар чна авуна. Вири балк1анрилай эвич1а. Йифиз 
амукьун патал кумаяр расун герек я. 

Кумаяр расдалди, нянин т1уьнин къайгьу ч1угадалди югьни 
алатна. Давсува вичин мах квагьна: 

- Са кьегьалдикай хуьр бизар тир. Ч1ехибуру, кьуьзуьбуру 
адаз  "мийир"  пара  лагьана.  Амма  ада вичин к1амайвал 
гьинал хьайит1ани къалуриз хьана. Къехуьнрикай йикъан 
чин яру жезвай кьегьалди эхир садра вичин бармак вилик 
эцигна фикирна: яраб вучиз ик! ят1а? Вучиз зун виридаз  
так1ан хьанват1а? Пара фикирна, т1имил фикирна, эхирни 
адан бейнидин са пип1е, экв акьуна: гунагь зал алач. Зи  
руыъдал ала. Адакай кьил къакъудун патал ам кьена к1анда. 

Ада вичи-вичиз лагьана: Низ чида а руьгьдиз шумудни са 
инсандин чин акунват1а. Ада виридак галайни ч1ана хесетар 
к1ват1нава. Заз ихьтин руыъ герек туш. За ам зи тандай  

акъудна кТанда.. 
Таяри-туьшери адаз пара лагьана: Аси жемирГРуыъ гьу-

цари ракъурнавай илчи я, ганвай пай я. 
Амма и кьегьал вири лезгияр хьиз гаф акат тейидай кас 

тир, "За лагьайвални ийида, заз руыъ герек туш!" 
Бес гьик1 рекьин? Ада пара фикирна, т1имил фикирна, эхир 

вичин руыъ вац1ув вугудай къарардиз атана. Ам вац1ал фена. 
Пекер хутунна циз ярх хьана, тан мурк хьиз жеркьван це 
амукьна Ахпа хкеч1на, ци тухузвай руьгь алцурарзавайди я, 
лугьуз вац! кьуна суварал кьил алаз фена. 

Куьц1енвай кьец1ил тан суван шагьварди ат1ай кьегьал пуд 
вацра месе гьатна. Амма ам вичин фикирдилай алатнач. 

К1вачел акьалт хъувурла, хъсан звер ганвай канабдин эб 
хъуц1урдай акъудна гьенел алай таран к1аник фена. Чилелай 
кьуд-вад юк! кьакьанда авай яц1у хилез килигиз хиялри 
тухвана. Им къуншидиз акуна. 

Ада жузуна: 
- Вуна вуч хияларзава? 
Жегьилди лагьана: 
- Руьгь кудна к1анда. 
Къунши мягьтел хьана амукьна: 
- Руыъ куд жедани? 

- Жез жеда, амма гьик1 ийидат1а заз чидач, - лагьана 

гадади. 
Абуру кьведа санал гзаф фикирна. Амма руыъ куддай 

жуьре сак1ани кьилиз атанач. Кар ик1 акурла: 
- Вун садра ч1ехи фекьидани акьукь, - лагьана къуншиди, 

белки ада ваз са рехъ къалурда? 

Адан гьал акуна таярикай сада меслят гана: вавай руьгь 
рекьиз жедач. Ам жувавай къакъудиз алахъа. Белки вуна 
жуван т1вар дегишайтТа руьгь ягъал жеда жал? Вичин хушу-
налди ви тандай акъатна фида жал? 

Жегьил ч1ехи фекьи Т1ип1т1исан патав фена. 
- Зи т1вар дегиша, зал маса т1вар эцига, Ч1ехи фекьи! - 

минетна. 
- Вун начагь яни? - жузуна фекьиди. 
- Ваь, заз руыъ алцурар ийиз к1анзава. Заз руьгь зи тандай 

акъудиз к1анзава. Гзаф веревирдрилай гуьгьуниз жуван т1вар 
дегишарна руьгь ягьалунлай къир маса рехъ жагьанач. 

Руыъдикай ваз ч1анавал акунани? 
- Ч1анавал лагьайла, ик1 я хьи, заз дегь девирдилай сан 

авачир кьван ксарин танда хьанвай руьгьдиз муБТТуьгь жез 
к1андач. Ада зав нагьахъан крар ийиз тазва. 

- Бес вуна руыъ авачиз уьмуьрдани. 
- Гъуцаривай са ц1ийи руьгь т1алабда. Ахьтинди хьурай 

хьи, ада зи хесетар кьурай, заз муьт1уыъвалрай. 
Фекьи хъуьрена: 
- Хар-хар хьанвай жив т1уьна туьтер атанвай аялди тахсир 

киведал эцигдай хьиз, вазни маса багьна жагьаначни? 
Кьегьалди куьт1 хьувунач. Амма са гьелендилай гьа сифте 

шгьайди тикрариз акъвазна: 
- Зи т1вар дегишар ая. Минет хьурай ваз. 
- Т1вар дегишар авун задан кар туш. Т1вар хуьн четин кар 

I. - Лагьана фекьиди. - Бес за вал вуч т1вар эцигин? 
- Ахьтин т1вар хьурай хьи... Икьван чГавалди садазни ван 

ахьай т1вар хьурай, чан фекьи. 
- Садални тахьай т1вар...  - фекьиди хияларна,  вичин 

>ейнидин п1ип1ера экъвена, - Ц1ирц1ам! И тТвар ваз кьабул 
.ни? 

- И т1вар рик1ивайни садални хьаначни? 
- Заз ван^ атанач. 
- Ак1 ят1а зун рази я. 
Ц1ирц1ам Гъуцар к1валяй акъатна. К1вализ хтана, балк1ан 

п,слцик кутГунна кГарасар гьиз тамуз фена: "Руьгьдиз къе 
|ун к1валера такурай. Алатна фирай маса патахъ", - фикирна 
на. 

Ам к1вализ геж хтана. Фу т1уьна ксана. Экуьнахъ 
ъарагьайла сак1ани вичин т1вар рик1ел хтанач. "Им вуч кар 
i", - лагьана ада вичи-вичиз. Гъенел ацукьна фикирна. Югь 
11атзавай. Амма адан рик1ел вичин ц1ийи т1вар хуьквезва-
■ ир. 
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Сад лагьана рик1ел хтана. Т1вар ваъ, рик1ел хтана хьи, 
вичин т1вар фекьидиз чизва. Фад Гъуцар к1вализ фена, 
хелвет чкадал фекьи кьуна лагьана: 

- Чан фекьи, зи т1вар вуч тир? 
- Ви рик1ел аламачни? 
- Ваъ. 
- Ви рик1ел аламачир т1вар зи рик1ел гьинай аламукьрай? 
Ик1 лагьанатТани, фекьидин рик1 секин хьанач. Адани пара 

фикирна. Амма рик1ел хтанач.  "Гила вучда?" И жузуни 
абурун кьведанни кьиле балк1ан гьалзавай. 

- Вун хъвач! - лагьана фекьиди, - Рик1ел хтаила за жува 
хабар ракъурда ваз. 

Йикьар алатна. А т1вар я гададин, я фекьидин бейнидиз 
мад хтанач. 

И фикирди гададин чина авай экв вахчуна, гьилера авай 
гуж акъудна, юкь какурна. И фикирди адан хесетни деги-
шарна. Жегьилвилин савдаяр адан кьиляй акъатна. Таярикай 
ам хкатна. Мелерик - мехъерик адан к1вач хук1унач. Садбуру 
лугьуз хьана: 

- Адан ц1уру руьгь алатна хъфей хьтинди я. 
- Руьгь тек хъфенач. Адан тЪварни хутахна. 
- Мад вуч ама кьван? Кьуру тан? 
Рик1ивайни амайди кьуру тан тир. Эхир ада вичиз лагьана: 
- Им вуч кар тир, зун гьатайди? Идалай ц1уру т1варни, 

ц1уру руьгь гваз уьмуьрун хьсан туширни? 
Кьегьал Рагьдин к1вализ хъфена. Фекьидиз минетна: 
- Зал гьа эвелан т1вар эхцига. 
- Жедач, - лагьана фекьиди. - Са т1вар эцигин патал эвел 

муькуьди алудна к!анда. Алудун патални гьа т1вар кьуна  
к1анда. Тахьайт1а я гьуцариз, я руыъериз чи кардикай хабар 
жедач. 

Кьегьал лип1 хьана. Адан вири умудар кьена. Ам к1вализ 
хтана. Мук1ат1 жагьурна. Гъенел алай тараз акьахнч, руьгь 
кудзавайди я, лугьуз туьтениз эб вегьена куьрс хьана... 

**♦ 

Вад лагьай юкъуз - салидиз жегьилар гьуьрчез фена. Абуру 
чпин гьуьрчехьанвилин алакьунар къалурна. Гелер 
жагьурун, яракьрикай менфят къачун карда чпин алакьунар 
са-садахъ галаз гекъигна. 

Нянихъ гьуьрчерикай авур биргендар т1уьна, жегьилар 
Бадедин махуниз яб акализ к!ват хьана. Бадеди жегьилрин 
са-садан чинриз килигна лагьана: 

- Къе нисинихъ хъвай къайи ци зи туьтер т!арнава. Къени 
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i мах Давсува ахъайда. 
Давсува а мах ахъайиз кьил кутуна. 
- Кесиб са кас авай. Адан чан кьиян, алакьунарни 

т1имилтир. Вучиз кесиб я лагьайт1а, адан к1вач залан тир. 
Ч1ехи са ник1е ц1уьк1 цайила тумни гужунив вахчудай. 
Гьуьрчез фейит1а, шаз гиликьнавай ч1уранрин к1арабрилай 
гьейри са маса зат1 адан вилик акъатдачир. Цава тек са чанг 
циф хьайит1а, атана гьадан никГин винел акъваздтгй. Ихьтин 
ксарин гьакьинда елди лугьуда хьи, абур вац1ал фейт1а вац1 
кьурада, гьуьлел фейт1а гьуьл. 

И кесибдихъ са хесетни квай. Ам хълец тир. Аял ч1авалай 
галай и ч1уру хесет адакай сак1ани хкатзавачир. Вичин вилик 
фу-кьешин(132) са т1имил геж атайла папакай, экуьнахъ 
месикай са т1имил геж къарагьай аялрикай, шаламдин кваг 
хкатайла кьиферивай хъелдай. Мехъерик вучиз вичиз фад 
эвернач лугьуз сихилдикай, мел вич татанмаз к1ват хьанва 
лугьуз хуьруькай ада даим хъелдай. 

Къвалар къвайила цавукай хъел къведай, сел атайла 
вац1укай. Къуншияр адахъ галаз чин-чинал атуникай-гагь-
атдай: сад лагьана "вуна заз салам сивин патай вучиз гана" 
лугьуз кич1ела. 

Са сефер балк1андикай хъел акатна инай ч1афуз фидалди 
адал акьахначир. Виликай кьуна фена - хтанай. 

Садрани гьаятда авай к1екрекай хъел атанай, гьарайдай 
ч1ав акадарна, лугьуз. Муькуь юкьуз яралай къарана к1екрен 
чкадал вичи гьарайнай. 

Эхирдай адак вичин гьилерикай, к1вачерикай, вилерикай 
•ел акатиз хьана. Садни аквадай ваз акъвазнавай чкадал 
эдар хьана. На лугьун, цавук келле гелягьзава. Я тахь- 
т1а, чилел кьуьл гьалчзава. 
И кесибдиз аяларни пара авай. Т1уьн агакьар жедачир.  
.ар йисуз гатфарин кьиляй кесибдин раж куьтягь жедай. 
|ан идавай, - адавай гьече жагьуриз хуьре гьатдай. Ц1инин 
1С мадни чДана атанвай. Гьеле хъуьт!уьн ц1иг тир. Амма 
i ибдин кандуяр гиламаз ич1и хьанвай. 
Ц1аварилай килигзавай гьуцариз ам аквазвай. Абуруз ке- 
бдин язух атана. 
...Са экуьнахъ хпериз кутан патал гьенел алай маркинкай 
иринив векьер чухвадайла. адан к1вач ич1и чкадал гьалтна. 
!и к1вачерик чилни уьц!уьзва", - лагьана хъел атай кесиб- 
шай вичин кьасухни(133) хуьз хьанач. Са пер деринвиле 
фчин хьтин кьехч1ебдал гьалтна. Кьехч1еб цавузна. Вич 
i къене инсан гьакьдай хьтин са куыпуьдин сивел алайди я 
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кьван.   Куыдуьдин   къенез   килигайла,   кесибдин   вилер 
хъуьрена. Ана са хзандин экуьн т1уьн авай: ч1ат1, дуьд- 

гьер,ниси... 
Кесибди т1уьн вахчуна к1вализ хкана. Паб-аялдивай адаз 

хъел къвез кич1ела и т1уьн гьинай гьанвайди ~ят1а жузаз 
хьанач. Амма виридаз хвеши хьана. Фагьумди 
кьат1извайбуру гьуцариз дадна. Абуруз килигна куьлуь-
буруни гьуцарин т1варар рик1ел гьана. 

Нисиниз гишин хъхьайла кесибдиз а куьшуь чиляй акьудна 
са киле техилдихъ маса гуз к1ан хьана. Векьер патахъна кьех 
- ч1еб вахчуна... куыпуьда са хзандин нисинин т1уьн авай. 

Гьа ик1 кесибдин хзан хъуьтяй акъатна. Абуру гатфаризни 

каш ч1угунач. 
Са экуьнахъ фу т1уьна куьтягь авурдалай кьулухъ папа 

итимдин чиниз килигна. Гьамиша агьу авахьда лугьуз ада 
шумуд йисар тир итимдин чиниз килиг тийиз. Папаз такур 
са зат1 акуна: итимдин пГузарар хъуьрезвай. Паб вилерал 
ч1алахъ хьанач. Садра мад килиг хьувуна. Ваъ, итимдин чина 
рикТивайни хъвер авай. 

Папакни хъвер акатна. Ада суфра к1ват1 хьийидайла итим-
дин чиниз мад садра килиг хьувуна. Итим хъуьрезвай. 

Кесиб к1урт1 къуьнерихъ вегьена кимел эвич1из гьазур 
хьана. КЛваляй акъатдайла папа мад садра адан чиниз килиг-
на: гьуьлуьн вилерни, п1узарарни, хъуькъерни, т1ишни 
хъуьрезвай. Муькуь юкъуз ада нян фалай гуьгуьниз вичин 
гьвеч1и аялдиз патав эверна. Ам метел ацукьарна. Кьилелай 
кап аладарна. И гьал акурла папанни, муькуь аялринни 
рик1ик чимивал акатна, абуруз гзаф хвеши хьана. 

Яд гьин патад цурцун квар гваз латал фидай рекье папавай 
вич хуьз хьанач. Ада вичин гьуьл эхир ч1авара хъуБрезвайди, 
к1валера гьарай - эвер твазмачирди, гьатта накь нянихъ 
гьвеч1и аял метел ацукьарна адан кьилелай кап аладарайди 
хвешиз-хвешиз къуншидин папаз рахана. 

И гафар хуьруьзни чк1ана. Рекьера, кимел адахъ чин-чи-
нел къвезвайбуру адаз тажубдив килигиз хьана. Садбуру 
лугьуз хьана, им къе-пака я. Адавай кьуьзуь кьиляй вичин 
т1ул дегиш жеч. 
Ч1авар алатна. Кесибдин чинин хъвер кими хьанач. Вич 
инсанрин гзафбуруз чпин бахт кьат1ун патал акьванни гзаф 
зат1ар герек тушир кьван. *** 

Ругуд лагьай югь хае тир. Чпин уьмуьрдин тай хкягьун 
патал абуруз са югь амай.  Бадедини Давсува жегьилриз  
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лугьудай гафар .лагьанвай. Рагьдин к1валин межевирриз ги-
ламаз и суварин эхир чизвай... 

Хае веревирдрин югь тир. Гьа ик1ани кьиле фена. Нянихъ 
Бадеди жегьилриз вичин эхиримжи мах ахьайна: 

- Са касдизни са папаз тек са руш авай. Абуру ам т1уънин 
хъеанди гуз, пекин сересди алук1риз хуьзвай. Ам иерни тир. 
Амма акьул авайди тушир. Ада гьамиша суварин, вац1арин 
а пата авай иербур, вернДибур, вар-девлей авайбур хиялдиз 
гьидай. Гьамшпани "чи хуьре заз тай авач" лугьуз фикирдай. 

А суварин а патай са вац1 авахьзавай. Эдди вучиз ят1ани 
адаз Пехъер вац1 лугьудай. Пехъер вац1ун кьере гьамиша 
гзаф пехъер к1ват1 жедай. Абуруз чидачир хьи, вири Къаф-
къаздин пехъерин пачагьди и вац1ун кьере куьбе кутунва. И 
пачагь диши са пехъ тир. Адазни са пехъ хва авай. 

Пехъер пачагьди вичин хциз свае жагьурзавай. Амма а 
пехъревай кич1ела и патахъ къвез жедачир. Вучиз лагъайт1а 
и пад лекьеринди тир. Лекьерихъ галазни пехъери лап дегь 
девирдилай кьазвачир. 

Пехъерин пачагьдиз и рушакай ванер хьанвай. Амма чиз-
най хьи, и пата авай лекьер хьтин гадайрин патав акъвазар 
вурт1а вичин пехъ гада бедлем жеда. А виляйни ада маса 
скьер жагьурзавай. 

Йикъарилай са юкьуз вилерив рекьер хуьзавай руш мад 
уван пел ел акъахнавай. Адан гьамиша яргъара авай вилери 
ьик1 ят1ани к1вачерин кТаникни килигна. Адаз к1вачерик 
ехърен кьал акуна. Агьуз хьана ат1уз к1ан хьайила япариз 
.ж атана: 
- Ат1умир, вун яргьал акьатда! 
Рушаз им дидедин ван хьиз хьана: 
- И папа зун суварални динж тадач, - лугьуз фикирай руша 

«ехърен кьал хъел галаз ат1ана. Ахпа аладарна нез к1ан  
ьана. Мад япариз дидедин ван атана: 

- Немир, вун яргьал акъатда! 
Руша яб ганач. Т1уьна. 
Вич им пехъре кьал тушир кван. Пехъерин пачагьди адан 

скьел цанвай запаб тир кьван. Нянихъ ксай руш экуьнахъ 
.1 маса инсан хьана къарана. Ада вичин диде - бубадикай, 
и чин ч1алуникай гьяззамачир. К1вачери ам акъваз тавуна 

>ин а патахъ ялзавай. Са шумуд йикъалай рушан са  
iep ваъ, рик1ни суварин а патаз финин савдада гьатна. 
ер ваоДун кьерелай иер чка адаз чизмачир. 
вед-пуд югьни гьа ик1 фена. Эхирдай рушавай вич хуьз 
зч. Ам суварилай алатна, пелер, тулар ат1ана пехъер  
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вац1ув агакьна. Вац1ун кьер кьуна винне фена. 
Пехъер пачагьдизни к1анзавайди гьа им тир. Адаз и- руш 

вичин асул пехъ тир гададиз къачуз к1анзавай. И фи-
кирдалдини пехъер пачагьди инсандин бейни дегишардай, 
фагьум рекьидай туьтуьдикай раснавай пехърин кьал гана 
руш рекьяй акъуднавай. Гьа виляйни пехъерин пачагьдин 
чухлумп1 хьтин гада ада некьи хьиз кьабулна. 

...Руша пехърен кьал т1уьрдалай ц1ерид, пехъерин пачагь-
дин свае хьайидалай ирид югь алатайла запабдин, туьтуьдин 
суьгьуьр квахьна. Пехърен дарамат рагь акьурла ц1развай 
мурк хьиз нДрана, яд хьана вац1уз авахьна фена. Рушан 
вилик ч1улав са пехъни адан ц1амарикай раснавай муг 
амукьна. Гила ада кьат1ана: ам вич пехърен свае я кьван! 

Руш пехъерин мукай акъатна катна. Сувал акьахна вичин 
ватан галай патахъ килигна. Катна хквез к1ан хьана. Амма 
вичин эвелан крар рик1ел хкайла к1вачер чилел алк1ана. Ам 
рик1 тух жедалди шехьна. Элкъвена пехърен муказ хъфена. 

Са ч1авалай пехъер пачагьдин хутулар дуьньядиз атана. 
Ибур пехърен шарагар тир. Йикъар, варцар, йисар ала-
тирдивай аламатдин са кар жезвай. Рушан ванни, рахунин 
тегьерни, экъуьнни са масак1а жезвай. Эхир са юкъуз ада 
пехъре хьиз къагъна. Гьа идалай гуыьуьниз адан рик1из 
регьят хьана. 

♦♦♦ 

Йиф галамаз къарана рекье гатай жегьилар агьа патай яр 
ягъайла Гъуцар суван кук1вал агакьна. Абуру гьвейи югь и 
суван кук1вал акъудна кТанзавай. 

- Къенин югь куь уьмуьр кьве патахъ пайдай iacnap я, - 
лагьана Бадеди. 

- Къе куь танринни руыъерин арада чаравал твадай, куьн 
кьве рик1ин хьана амукьдай крар ийимир. Къе гьар сада  
жуван руьгьдиз, гьуцарин ванциз яб це! - лагьана Давсува. 

Са арадилай Рагьдин яру ц1арар Гъуцар суван кук1ва 
акьуна. Лезгийрин чил мич1ивиликий, гунагьрикай михьза-
вай яру эквери жегьиларни чуьхвена, михьна. 

- Ирид югь акьван гзаф ч1ав тахьайт1ани квез садаз-сад 
мукьувай акуна. Гила гьарда вичин руыъдихъ яб акала.  
Са-сад хкянавай рушарни гадаяр чин ракъиналлаз жуьт-жуьт 
акъваза, чаз виридаз куьн акурай,  чир хьурай. Руыъер  
са-садахъ  галаз  кьун тавур,  галк1ун  тавурбуруни чпин  
рик1ериз азаб тагурай. Якьин гьуцариз ик1 мяслят акуна. Тек 
амай рушар Бадедин, тек гадаяр зи патав к1ват1 хьухь! 

Аярни Иррис виридалай вилик акъатна, чин Ч1ехи Рагьдал 
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алаз акъвазна. Абурун гуьгьуьна Ярарни Шалбуз, Лацарни 
Верхел, Экверни Зерхел вилик акъатна. Амайбур кьве патахъ 
чара хьана. Рушар Бадедин, гадаяр Давсуван патав атана. 

Бадеди жуьт акъвазнавайбуруз Гъуцар к1валин_паяр гана. 
Ибур дидевилин гьуц Арчананни, бегьердин гьунГТарлацан 
тимталар тир. 

- Куьн къениндалай куьбур я, - лагьана, - куь бахтар ахъа 
хьурай! 

Жуьт жегьилар синерал фена. 
...Рагь дидедал хъфизвай бере тир. Иррисни Аяр 

эч1егьандин пелел акъвазнавай. Абуруз дуьнья икьван иер 
тир ч1ал чидачир... 

И ч1авуз Иррисан кТвачерик Яргьи рушан рангар алай ирид 
ц1арц1ин рехъ акъатна. На лугьун, и рехъ цаварилай 
эвичЬаай... 

Бес ахпа? Ахпа ада вичизни течиз и рекье сад лагьай кам 
вегьена. Ахпа? Иррисан руьгьдиз сад лагьай дуьньяда акурбур 
чиз амачир. Гзаф тажуб кар тир. Цаварилай ц1ийиз эвич1 
хъувурла и руьгьдин рик1ел вичин чилел фейи уьмуьр хквез-
вачир. Гила аксина тир. Яргьи рушан патав фейи 2000 йисан 
чкадал са зат1ни аламачир. На лугьун, и кьве агьзур йис 
хьаначир, авачир, са гьелен тир руьгьди вичи - вич алцурар 
авур. 
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1990-иисан яралай кьулухьан вад лагьай нян гзаф секин тир. Вира чан 
алайбуру ара mlamlau гьсрекатдикай. галатна ял язавай хьтин тир. 

Вац1ун ван къвезвай, И ванциз кьве агъзур йис идалай вилик ч1ехи фекьи 
Tluiilmluca, адан хуьруьнвияр тир лезгийри яб ганай. Вац1ун ванци 

къени са вуч ят1а лугьузвай. Ирриса и ванци кай эвел ч1ехи фекьи 
TIunlmlucoH, ахпани муькуь пшп1ирвийрин ванер чара авуна. Адан 

вилик са ихыпин сегьне ахъа хьана... 

ДУЬНЬЯДИН РУЬГЬ 
Ч1ЕХИ РАТЬ Я 

Хуьруьн кимел, Рагьдин к1валин вилик нян береда 
хуьруьнвияр к1ват1 хьанвай. Михарин сихклдикай дишэгь-
лияр атана Рагьдин к1валин вилик галай чарсудал са сини 
эцигна. Т1ипЫтис к1вачел къарана. Адаз килигна муькуь-
бурни к1вачел къарана. Т1ипЫиса эк1извай ракъинихъ гьи-
лер-яргьи авуна. Кимел алайбуру вирида чпин гьилин капар 
рагь акьадайвал винизна. Т1ип1т1иса Рагьдиз дадна: 

*■ Я двдедал хъфизвай Рагь. Лезгийрихъ яб акала. Чаз чидай 
гьакъикъат вун я! Чаз чидай адалат вун я! 

И эхиримжи гафар муъкуьбуруни адахъ галаз тикрарна. 
- Я Ч1ехи Рагь! Михарин сихилдакай тир Термец1ан къе 

ирид югь ат1узвай хтулдин тандиз кьуват, рик1из т1акьат, 
руыъдиз и дуьньядин сирерикай агагь жедай т1ем це! 
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Дишэгьлияр хт.фси;1. Уьмуьр л-ии.ира фснвай, гила кьуь-
зуьвилин шелс Тии1ира ялзавай ТермсиДа късме акьудна, ам 
синидив агатна. Кьве касдивай бажагьат хурал кьаз жедай 
хьтин синидиз цДинин къуьлуьн гьуьредикай авунвай исит!а 
янавай. Исит1адин винел алай гишир Рагьдин сурет тир. 
Юкьни - юкьвал керкил рагь алай. И ракъинлай акъатзавай 
къанни ц1усад ц1ар тару янавай векьин перзеяр хьиз эрч!и 
патахъ са-садаз дигай какунвай. Лезгийри Рагьдиз къурбанд 
гузвай вири зат1арал и шикил ягьадай. 

Термец1а исит1а къемедив к1ус-к1усна. Жегьилрикай сада 
кимел алайбуруз исит1адин к1усар пайна. Муьшкуьрдин ни 
галай исит1адин дад масад тир. 

Бамбийрин сихилдикай тир Сиртара: 
- И исит1а чранвайди рик1ивайни асул кайвани я, - лагьана. 
- Вун гьахъ я, Сиртар, - лагьана Къахарин сихилдикай тир 

Асвара. - Амма исит1адин дад адак галай затГаринди я. А 
зат1арни гьуцарин гьунардив жезва. 

- Асул кайванияр гьуцар я лугьуз к1анзавани, ваз? - жузуна 
и ихтилатдик кьил кутур Сиртара. 

Эхь! Гьуцар дуьньядин кайванияр я! - гьарайна Суьбеди. 
Са ни ят1а кайванидин тЪвар кьурла Суьбедин рик1елай гьар 
са зат1 алатдай. 

- Гьуцар кайванияр туш, - лагьана Асвара, - абуру и кар 
чи вягьтеда тунва. Гьуцар ycrlapap я. Абуру чи дуьнья 
къарх-къарх, къван-къван, векь-векь, пеш-пешг~твар-твар, 
руыъ-руьгь туьк1уьрнава. Са гьвеч1и кисна ада и гафарни 
хългьана: 

- Ваз к1ан хьайт1а, яру яцни. 
И гафар лугьуз - лугьуз Суьбедиз килигзавай Асвар сад 

лагьана к1евиз хъуьрена. И хьуьруьнин себеб кимел алай-
буруз виридаз чизвай. Кьиса ихьтинди тир: 

..."Чил квен винел акъвазнават1а?" Алатай йисан 
веревирдардай йикъалай Суьбедин рик1е и жузун амай. Ада 
и кардикай гзаф фикирнай. Жаваб жагьаначир. Дуьньядин 
ч1ехивал фикирайла, к1анз - так1анз рик1из и жузун къвез-
вай: "Бес и ч1ехи дуьнья квен винел акъвазнава? Дуьнья 
вичин къуьнел кьуна акъвазнавай инсан авани, гьайван 
авани? Тахьайт1а, белки гьуцарикай сада дуьнья вичин 
кьамал кьунват1а?" 

Суьбедиз гьар юкъуз вичин вилик акъатзавай зат1арин и 
пад - а пад хъсан чидай. Биргенд хъукъунал гьалтайла, ам 
лап ч1ехи ycrlap тир. Амма дуьнья нин кьамал илис хьана 
акъвазнават1а адавай кьат1ана куьтягь жезвачир. 
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Эхирдай ак1 хьана хьи, и жузуни Суьбедин бейни кака-
дарна. И месэла адан уьмуьрдин сад лагьай жузун хьана 
акъвазна: "Яраб чил квен винел акъвазнават1а?" 

- Яраб чил квен винел акъвазнават1а? - Кае авачир ч1афа, 
тама ада и жузун гьарайдай. Жемят алай чкадал и суалдин 
заланвал рик1е ч1угдай. 

Адаз азаб гузвай са зат1ни авай. Суьбедиз ак1 жедай хьи, 
гуя и жузунин жаваб адаз са ч1авуз чидай. Мумкин тир, аял 
ч1авуз Гьуцар кГвале кГелдайла ван хьанай. Белкини, адан 
руыъдиз вичин сад лагьай уьмуьрда чир хьанай жал. Гьар 
гьик1 ят1ани икьван мукьвал аквадай, амма фикир ийир 
кьван яргьал жезвай и жаваб Суьбедиз рик1ин т1ал хьанвай. 

Суьбедиз жузазни регьуь тир. Адаз ак1 жедай хьи, и 
жузунин жаваб вичелай гьейри виридаз чида. Амма йикьар 
алатирдавай и жузун мадни к1евиз рик1е гьахьзавай. Гатун 
яралай рик1 эгьвезвай и жузун къведай гатфарин яралди 
вичихъ галаз экъуьрнай. Яран йикъарикай са юкъуз мад эх 
хъийиз тахьай Суьбе Гьуцар к1вализ атана. 

Фекьидив агатиз хьанач. Са сухтадиз эвер гана. Рахунилай 
чир жезвай хьи, и сухта Арцах патай я. Гьуцар к1вале вири 
Лезгистандай атай сухтайри к1елзавай. Суьбеди сухтадиз 
вичин рик1е са шумуд вацра хернавай жузун гана: 

- Вуна заз лагь кван, чил квен винел акъвазнава? 
Регьуьвиляй яни, тахьайтГа сад лагьана жузуна, лугьуз 

яни, сухтадиз лугьудай гаф жагьанач. Вичин жузун хъеан 
ван тахьай хьиз хьана Суьбеди мад садра тикрарна: 

- Чил квен винел акъвазнава? 
- Чил? - Сухтади вичи - вичивай яни, Суьбедивай яни 

жузун хъувуна. 
- Зун ц1и сифте йис я, - лагьана сухтади, - заз чидач. 
Суьбедини сухтади  са-садаз  килигна.   Кьведазни чпин 

чирвилерин т1имилвиликай регьуь хьана. 
- За гьеленда ч1ехи сухтайрикай садавай жузада, - лагьана 

сухта Гьуцар к1вализ зверна. Са гьелендилай вичелай ч1ехи 
са сухта галаз хтана. Им т1игьиржалрикай тир. Жузунин 
жаваб вичелай гъейрини  течирбур авай  ч1ал  чир  хьана 
регьуьвал са т1имил алатнавай Суьбеди атайдавай жузуна: 

- Чил квен винел акъвазнава? 
Сухтадиз жаваб вичин к1вачерин к1аникай жагьуриз к1ан 

хьана. Амма са зат1 такурла кьил винизна мегь патан гуьне-
диз килигна. Яру са яцра эч1егьандик крчар ктадзавай. 
Сухтади Суьбедин дуьз вилериз килигна: 

- Яру яцран крчарал! 
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Суьбеди вичин чиниз пара акьул авай ксари дерин фагьу-
мардайла гудай са к1алуб гана. Ахпа кьил кьвед - пудра 
виниз-агьузна: 

- Зун гьавурда акьуна, - лагьана. 
Суьбе элкъвена хъфена. К1вализ агакьдалди кьил чиле туна 

фикирна: "Вич, чил яру яцран крчарал ала кьван. Зи рик1ел 
им вучиз атаначт1а?" 

Сухтади Суьбе алатир кьван вичи-вич хвена. Ахпа руфун 
кьуна чилел ярх хьана. Гьарай ацалтна хъуьрена. 

Пака и кьиса вири хуьруьз чизвай. Суьбедив вичив пуд 
лагьай юкъуз агакь хъувуна. Гьа йикъалай хуьре гаф амукь-
на: чил яру яцран крчаралла! 

Идалай кьулухъ Суьбеди вичи - вичиз гаф гана хьи, мад 
са зат1ни жузан хъийидач. Гьамиша яб акалда. Са азим 
ч1авуз гьа ик1ни авуна. Амма ч1ав - ч1авинал атайла адан 
рик1ел ахьтин жузунар къвезвай хьи, гьикьван жузадач 
лагьайт1ани эхна акъваз хъжедачир. 

Къени гьак1 тир. Аданрик1ел ихьтин са жузун атанвай: 
"Вучиз Гьуцар сувал кьве т1вар ала?" "Хьайиди жеди" 
лагьана фикирай Суьбеди и суал Т1ипМисаз гана? 

- Ч1ехи фекьи. Вучиз Гьуцар суваз кьве т1вар ава. Сад 
Гьуцар сув, садни Гаф сув? 

Т1ипЫиса лагьана: 
- Чаз инсанриз виридалай вилик ван хьайиди гаф я. Дуьз 

я, дуьнья явелни авай. Чил - цав эвелни авай. Амма и чилел 
инсан алачир. 

- Бес гьуцар? - жузуна Суьбеди. 
- Гьуцар алай. Абур гьуцар яни-тушни кьат1идай инсанар 

алачир. Гьуцари цанвай тумуникай экьеч1навайбурни чпин 
руыъерихъ галк1анвачир. Инсанди вич кьат1анвачир. 

- Бес ахпа гьик1 хьана? 
- Ахпа Ч1ехи Рагьдин эмирдив Ч1ехи Алпан суван кук1ал 

акьахна. Ада инсанриз гаф лагьана. Ада инсанрив Ч1ехи  
Рагьдин ирид туба агакьарна. Инсанрин танарни руыъер  
са-садахъ галк1урна. Ада инсанриз чеб инсан хьун чирна. Ада 
чи халкьдал твар эцигна. Ада чи халкьдиз ч1ал чирна. Ибру 
вирида сифтени - сифте гафуникай кьил кьуна... 

- Гьавиляй а суваз Гаф сувни лугьузвани? 
- Эхь. И т1вар гьанлай ама. Лезгийрин рик1ел ам Гьуцар 

сув хиз, садни Гаф сув хьиз алама. 
Ч1ехи фекьидин жавабди парабурун рик1е къатканвай 

жузунар агьурна: 
- Дуьньядин эвел гьик1 хьанат1а, ч1ехи фекьи? - жузуна 
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Щегьре кГуртарин сихилдикай тир Хванахади. 
- Дуьнья лагьайла гьуцар галачиз фагьумди кьат1идач. 

Дуьнья лагьайла гьуцарни адан къене аваз рик1ел къведа. 
Дуьнья чаз аквазвайни таквазвайни вири зат1ар лагьай ч1ал 
я. Гьавиляй чавай дуьньядин к1венк1 гьинлай ят1а лугъуз 
жедач. Вучиз лагьайт1а, инсанрин фагьум гьуцари абуруз 
ганвай кьван я. Инсанри кьатГизвайди гьуцари абуруз чир  
авурбур я. Чаз Гьуцар суван пелелай Ч1ехи гьуц Алпана гаф 
лагьайдалай кьулухъ(134) вучар хьанат1а чида. Арчананни 
Тарлацан кьиса течир лезги авач.  Адалай вилик хьайи  
крарикай  гьуцари чаз  лагьайбур инсанрин  сихилар ала- 
тирдавай сивяй-сивиз физ чав атана агакьнава. Гилани са 
шумуд виш йис я, и улубар Гьуцар к1валера амазма. А улубра 
авайбурал хур вегьена завай са бязи зат1ар квез лугьуз жеда, 
- жаваб гана Ч1ехи фекьиди. 

Т1ип1т1иса цавун аршда вил экъуьрна. Ада мад са сефер и 
дуьньядин яргьивални гьяркьуьвал алцумай хьтин тир. Вичи 
лагьай гафарни вилик галай дуьнья сад-садав туьк1вейбур 
ят1а мад са сефер фагьумна ада вичин гаф бегьемарна: 

- Гьуцари чирайвал, ч1ехибуру чав агакьрайвал, лап сифте 
ч1авара рагьни, варзни, муькуь гьетерни вири са ц1арц1а

н
авай 

кьван. И дуьнья аваз-авачир дуьнья тир кьван. Вучиз лагь- 
айт1а, дуьньядал чан алачир. Дуьнья гьерекатда авачир. Я 
ч1ав авачир, я чка. Я пад авачир, я битав. Я сифте авачир,  
я гуьгь. Виридалай вилик ч1ехи Рагьди вичи-вич кьат1ана. 
Ада   варзни,   муькуь   гьетерни,   чилни   юзурна,   абуруз 
гьерекатдай пад къалурна. Дуьньядал чан атана. И гьеленди- 
лай дуьнья ава хьана. Гьеленрикай геренар, йикъар, йифер, 
варцар, йисар хьана. Дуьньядал ч1ав атана. И пад - а пад, 
виниз-агьуз са-садакай чара хьана. Виридаз чка чир хьана. 

- И  кар мус  хьанай,  Ч1ехи фекьи,  - жузуна кьуьзуь 
Термец1а. 

- И кар ч1авни чка дуьньядиз атай гьеленда хьана. 
- Гьи чГавалди и кар гьа ик1 фирвал я? Гьамиша? 
- Ваъ, и карди кьил гайи хьиз ам куьтягьни жервал я. Амма 

мус? И гьикмет ц1уру улубра жуьреба(135) къалурзава. Пуд 
агьзур йис къалурзавайбурни ава,  ц1уд агьзур йис къа - 
лурзавайбурни. Гьар гьик1 ят1ани са ч1авуз рагьни, варзни, 
муькуь гьетерни мад са ц1арц1а гьат хъийида. 

- Ахпа гьик1 жеда? - Асвараз гуьгь чириз к1анзавай. 
- Ахпа гьик1 жедат1а чи фагьумдивай кьат1из жезвач. 

Якъин дуьнья ц1ийи хъжеда. Гьар гатфарихъ т1ебиат ц1ийи 
хъжедай хьиз. Дуьньядин зат1ал(136) амукьда, Ямма навни, 
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к1алубни, дадни ц1ийи хьжеда, дегиш жеда. Щийи дуьнья 
туьк1уьда. 

- Бес и арада - дуьнья са ц1арц1ай акъатна мадни гьа 
ц1арц1из хуькведалди къвез алатзавай крар ни рекье гуда, ни 
низамдик кутада? - Сахукрин сихилдикай тир Эч1егьана 
жузуна. 

Т1ип1т1иса адан чиниз килигна: 
- Ч1ехи гьуц Рагьди. Гьавиляй чна адаз "Чи адалат рагь 

я!"- лугьузвачни? "Чи гьакъикъат рагь я!" - лугьузвачни? 
Ч1ана ксариз рагь кьанум жезвачни? Хъсанбуруз кьисмет 
рагьди гузвачни? 

- Инсандин кьисмет вуч я, ч1ехи фекьи, - жузуна Римиди. 
- Инсандин кьисмет адан уьмуьр я, адан т1ул я! Инсанди 

руыъдинни тандин садвилив уьмуьрзават1а им адан кьисмет 
я. 

- Бес и кьисметдик т1ебиатдин пай вуч ят1а? 
- Т1ебиатди акъваз тавуна вичин пекерни, къецни, къенни, 

т1улни дегишзава. Жимидакай к1евид жсзва. Ювидакай.жи- 
миди. Чиликай яд, цикай гьава, гьавадикай ц1ай. И крар  
кьулу-кьулухъни хуьквезва. Ара дат1ана дегишвилер физва. 
Гьар са зат1 дегиш жезва. 
 

- Инсанарни и дуьньядин суьгуьрдал,  и дегишвилерин 
иервилел гьарик1 хьана амукьзава, яни Ч1ехи фекьи? 

- Ваъ, чан хва, - лагьана Т1ипЫиса, - Инсанар гьак1 
килигиз аламайбур туш. Инсанриз мурадар ава. Инсанриз 
чцин мурадрив агакьиз к1анзава. Инсанрин уьмуьр чпин  
мурадрив агакьун патал женг ч1угазвай лекьерин уьмуьр я. 
Инсанриз гьар са юкъуз чпин са вуч ят1ани мураддив агакьиз, 
са гьи ят1ани к1енивал гьакъикъат ийиз к1анзава... Чизвач 
хьи, абур агакьзавай гьар са мурадди абурун чпин уьмуьрни 
куьруь ийизва. Им кьатГун тийизвай инсанар чпи авур крарал 
кьарух яз амукьзава. 

- Бес вуч авурай инсанри? Маса рехъ авани? 
- Маса рехъ авач. Инсандивай вичин мурад чуьнуьхна  

рик1е таз жеда. Амма и ч1авузни и чуьнуьхуни адан уьмуьр 
куьруь ийида, адан къен куда. Инсандивай вичин хъиленни, 
к1анивилинни аксина физ жеда. Амма им гзаф четин я. Гьар 
са авур к1валахдал, гьар са атай йикъал кьарух инсанриз 
чидач хьи, и ч1авуз абур чпин уьмуьрдин гуьгьуьниз мукьва 
жезва. Инсанди" вуч къачузват1а вичин уьмуьрдин чкадал - 
уьмуьр гана къачуда. 

- Инсанриз гьуцари ганвай уьмуьр гьикьван я? - Кьуьзуь 
Термец1авай им жузун тавуна акъвазив хьанач. 
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- Пуд цанар кьван. 
- Цанар вуч я, чехи фекьи? 
- Са цанар кьанни ц1уд иис я. 
- Вучиз? 
- Гада аял пДукьуд йиса вичиз ухшардан тум цадайвал 

агакьзава. Цайди к1уьд вацралай экъеч1да. И экьеч1айдини 
ц1укьуд иисалай вичи тум цадай гьунардив агакьда. И туму- 
никай инсан жен патални к1уьд варз к1анда. Ибур вири санал 
к1ват1айла къанни ц1уд йис жезва. И къанни ц1уд ииса кар 
кьил-кьилел хуьквезва. 

- Бес и арада пудра тум цан жезва хир? 
- Пудра цайт1ани са ц1иргь я куьтягъ жезвайди. Чи гъуцари 

лезгийриз ихьтин пуд ц1иргь уьмуьрдай такьат ганва. 
- Бес вучиз гьуцарин пай виридан кьисметдиз аватзавач? 
- Себебар жуьреба я. Садбур агакьдач, садбур алатда. 
- Бес вучиз гъуцари чаз гьар садаз ада шумуд йис уьмуьр 

дат1а лугьузвач? Гъуцар чи гьуцар тушни? Абуру и сир чакай 
вучиз к1евзава? 

 

- Эвелра гьар инсанди шумуд йис уьмуьрун сир тушир. 
Гьарадаз вичин кьиникьин югь чидай. Ам чидайвиляй ин- 
санри дуьньядиз масак1а килигиз кьил кутуна. Садбуру чпиз 
к1вал югь кутан тийиз, дуьньядал вичи - вич масадан чилел 
фенвай ягьи хьиз тухуз хьана. Гьавиляйни дуьнья акахьна, 
кьац1дна, куьц1ена. Инсанрин крарик лацудалай чГулавди 
гзаф хьана. Идакай гьуцариз хъел атана. Абуруз маса рехъ 
жагьанач:  уьмуьрдин яргьивал са инсандизни чир хьана  
к1андач. Къуй гьарадаз ак1а хьурай хьи, адэн уьмуьрдиз гуьгь 
авач. Дуьз я, инсанриз чпин уьмуьрдиз гуьгь хьун чида. Амма 
вич рекьин тавунални гьар са инсандин умуд ала. 

- Инсан кьейидилай гуыъуьниз вуч жедат1ани гьуцари 
чакай к1евнава. Бес идан себеб вуч я? - Сиртараз хъел 
атанвай. 

- Масак1а жедач, - лагьана Т1ип1т1иса. - Чаз гзаф зат1ар 
чизва. Чаз чизва хьи, ч1ана крарив уьмуьр ракъурайбурун 
кьилел а дуьньядани ч1ана кьисметар къвервал я. Чаз амни 
чизва хьи, серее ксарин кьисметни серее жеда. Ибур чир хьун 
т1имил туш. 

- Парани туш. 
- Т1имилни туш, - тикрарна ТТипЫиса. - Са гьи сир ят1а 

чир хьуналди инсанри чпин ч1ана амалрин, ч1ана байихрин 
вилик пад т1имил кьазвани? 

- Ч1ехи фекьи! Лагь ахъая кван кьейидалай гуыъуьниз 
инсанрин кьилел вучар къ- веда? 
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- Кьейидалай гуыъуьниз инсанрин кьилел вуч кьведа? 
Ахьтин крар кьведа хьи, абур инсанрин гьич хиялдани авач. 

- Ам гьич руьгьеризни чидачни? 
- Руыъериз вичин эвелан уьмуьрда хьайи зат1ар чида. 

Амма куьне рик1ел хкваш, рекьин вуч я? Рекьин танди вичин 
т1акьат квадарун, адан гуьгьуьнал алазни руыъ тандай акъ- 
атун я. Тандинни руыъдин садвал чк1айла инсан рекьизва. 
Гьа ик! тушни? 

- Гьак1 я, Ч1ехи фекьи. 
- Гьак1 ят1а руыъдиз вич акъатайдалай гуыъуьниз тандин 

кьилел вуч атанат1а гьинай чир хьурай? Дуьз ягадазни чаз 
кьван аквазва. Адазни аквазва хьи, инсанри кьейидан тан 
чилик кучукзава. Муькуь пад я адаз аквазвач, я чаз. 

- Гьа ик1 жедани? - Сиртар рази амукьнач. 
- А пад чаз такурт1ани гьуцари чаз чпикай ганвай паюнив 

гзаф зат1ар кьат!ун мумкин я. Арифдарри гзаф зат1арни 
кьат1изва. Абуру чпин улубра кхьенва хьи, кьейидан тан  
чилик кучукайдалай гуыъуьниз адан кьилел къвезвай крар 
дуьньядин муькуь крарикай чарабур туш. Сура жезвайди 
дуьньядин акъваз тийир гьерекатдин тикрар я. Витавдан пай 
я. Накьвади, ци, гьавади, ц1у са-садан чка кьазвай дегишви- 
лерин са хел я. 

- Бес тандай акъатай руыъдин кьилел вуч крар къвезва? 
- Асул гьакъикъат са гьуцариз чида. 
- Бес улубра вуч кхьенва? 

 

- Эвелра уьмуьрна фенвай каркам ксари чпин улубра  
кхьейвал, Кьвепеле шегьердин Гъуцар к1вале лап ц1уру са 
улуб авай тир кьван. А улубда Гъуцар суван пелелай Ч1ехи 
Алпана лагьай гафар к1ват1навай кьван. Гьуцарин тубаяр, чи 
халкьдал гьуцари т1вар эцигай кьиса, гьуцари чаз ганвай  
чирвилер, меслятар, акьулар вири ана кхьенвай кьван. Амма 
садра ягьияр Кьвепеле шегьердив агатна. И дяведа Квепеле 
шегьерди ц1ай кьуна. Гъуцар к1вале авай улубрихъ галазамни 
кана. Дуьз я, микитиери чпиз чидай затТар ц1ийи кьилелай 
кхьин хъувуна. .Амма гзаф зат1арни рик!елай фена. 

- Тандай акъатай  руыъдин кьилел къвезвайГкрарикай 
т1имилар хьайит1ани кхьенвачни? - Сиртараз им важиб чириз 
кГанзавай. 

- Кхьенва. Ч1ехи Рагьдин эмирдалди тандай акъатнавай 
руыъерин бахт тайинарнава. 

- Гьик1а? 
- Руыъер са жуьрединбур тушир  *> i ля, абуру к бахтар, 

кьисметарни сад туш. 
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- Дуьз я. Садбуру ч1ана муддив, муькуьбуру серее муддив 
уьмуьрда, - ла1ъана Сиртара. 

- Гьавиляйни,  вирибурун руьгьер танрай акъатайдалай 
гуыъуьниз сад лагьана Рагьдин патав агакьдач. Абур сифте 
михьи авун герек я. Кьац1ай руыъер рагьдин патав тадач. 
Абур чилинни вацран арада авай гьавада са азим экъведа.  
Инсан гургурдик эхъведай хьиз, абурни гьавада эхъведа, 
сирнавда - лув гуда, михьи жеда. 

- Гьикьван чГвалди фида и кар? 
- Руьгьер михьи жедалди. Вири руьгьерин гунагьар сад хьиз 

туш.  Садбурунбур  гзаф  я,   садбурунбур  т1имил.  ТГимил 
кьац1анвайбур фадни михьи жеда. Гзаф кьац1анвайбуруз 
гзафни эхъуьн герек къведа. 

- Бес ахпа? 
- Ахпа? Михьи хьанвай руьгьери хвешивиляй ц1ингаварда. 

Абуру бахтаварвилин экуьнив ц1ац1ар гуда. Ч1ехи Рагьдин 
патав хъфин вич руьгьерин уьмуьрда виридалайни масан  
гьелен тушни? 

- Ихьтин михьивилин  таре  фейидалай  кьулухъ,   кьвед 
лагьай сефер са гьи ятГани танда гьахьайлани абуру мад ч1ана 
крариз бес вучиз рехъ гузва? 

- Якъин абурувай чилел хуькведай рекье вацранни чилин 
арада авай кьапДайвшшкай чеб хьуз жезвач. Лагьедай фи- 
дайла шаламар кьацур тавуна тан мумкин яни? Ваъ. Абурни 
гьак1 я. 

Т1ипЫисахъ яб акалзавайбур лип1 хьана. 
- Дуьньядин крар аку! - лагьана ТермецДа, - Дуьньядин 

крар аку! 
- Ак1  хьайила чун гъуцарин гьилик хпен тилит яни?  

Къуьлун ник яни? Векьеринни чи арада вуч тафават хьана  
кьван? 

- Тади къачумир, - лагьана, - ТГипМиса, - чун я хперин 
тилит туш, я ник туш, яни векь. Чун инсанар я. Хяер хуьзвай 
хпехъанди абур гьарай - эвердив, лашунив элкъуьрзава. Ник 
цазвай        лежберди        накьвадилайни,        тумунилайни, 
бегьердилайни гъил элкъуьрзава. Анжах инсанринни гъу 
царин арада са  маса авсият ава.  Гъуцарин  гьилер чахъ 
хк1азвач. Амма чи гьар садан танда гъуцарикай пай ава. Ам 
чи фагьум я. Фагъум руьгьдихъ галаз къведа. Гьа виляйни 
гьуцари чахъ гьил кя тавуна, чи руыъдиз таъсириз чаз Рехъ 
къалурзава.   И   таъсир  диде-бубади  вичин   аялриз   гудай 
гьараяр хьтиндини туш. А гьараярни, эмирарни вири лап  
эвелдай чи фагьумда ава. Чи руьгьдив гва. Чи пелел кхьенва. 
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- Гъуцарини яргьалай акъвазна килигзава ман ят1а? - 
Сиртар и гафарални рази тушир, - Идан гьинаг адалат хьана? 

- Гьуцари  цаварилай  килигзава.  Гьвеч1и  крарик  абур 
акахьдач. Гъуцариз чилел жезвай вири зат1ар иер я, гьахъ я. 
Инсанар я и крарин садбур гьахъ яз, муькуьб^рни гьахъ  
тушиз аквазвайбур. 

- Ак1 хьайила чун ягъал я. Чун гзаф зат1арин гъавурда  

авач. 

- Инсанрин лап каркамдини гъуцарин патав аял я, - лагьана 
Т1ипЫиса. 

И ч1авуз Бугадани атана патав акъвазнавай кьван. Ада 
хъел галай ван винизна: 

- Чун гъуцарин нинияр я! Абур чахъ галаз къугъазва! 
Шимедикай к1елеяр эцигиз, ахпа чук1урдай аялар хьиз. 

- Бугада, аси жемир! - лагьана Асвара. 
- Бугада, аси жемир! - лагьана Термец1ани, - Вун а крарин 

гьавурда авач. 
- Зун гъавурда акьуна, - лагьана Бугадади. Ам лип1 хьана. 
Са гьелен вирида кисна. Ахпа Римиди жузуна: 
- Инсанринни гьуцарин арада вуч ухшарвал ава, Ч1ехи 

фекьи? 
- Су ухшарвални. Абур я к1алубдал ухшар туш, я хесетрал, 

- Жаваб гана Т1ипЫиса. 
- Бес чна ч1ехи Алпанан, Арчанан, Т1арлацан, Гудулан, 

муькуьбурун тимталар расдайла жув алцурарзавани? 
- Ваъ, - лагьана Т1ипЫиса, - А тимталар гьуцарин чи рик1е 

гьатнавай суретар я. Гьуцари чеб чаз гьа ик1ни чирнава. 
Абурун арада кьве гьуцран тимтал чпиз гзаф ухшар я:  
ТГарлацанни Арчанан. Муькуьбурун тимталар чи рик1ери 
ч1угунва. 

- Белки ак1 ваъ, са масак1а я жал? - лагьана Сиртара. 
- Куьне гъуцарин къанунарни, инсанри эцигнавай къану- 

нар са-садав гекъига. Инсанрин къанунар ч1авар алатирлдвай 
дегиш жезва. Гьавиляйни нивай лугьуз жеда хьи, инсагри 
эцигай къанунрик рехне галач, абур эвелдай эхирдал кьван 
гьахъ я?  Садавайни им тестикь жедач.  Гьуцари эцигай 
къанунар лагьайтГа, чна ч1авар алатирдавай авайдалайни 
к1евиз   кьазва.   Чун   къвердивай   а   къанунрин   гьавурда 
дериндай акьазва. Гъуцарин къанунар гьахъ я. 

 

- Крар дуьз татайла гьуцаризни экъуыъдайбур жеда. Им 
ак1 лагьай ч1ал тушхьи, абурун къанунрик рехне тала. 

- Им ак1 лагьай ч1ал я хьи, хъел атайла акьул квахьда. 
Хъел авай кьиле акьулдиз чка амукьдач. Акьул квадарунунни 
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хибривилин арада акьван ч1ехи тафават жедач. Хъилс инсан 
хибри ийида. Хибри ксарни гьакъикъатдин ягъияр я. 
Суъбедиз фадлай са зат! чириз к1анзавай: 

- Гъуцарни инсанар хьиз рекьидат1а? Абурузни рекьин 
авани? 

- Ара дат1ана гьерекатда авай зат1арихъ рекьин жедач. 
Гьавиляйни чи дуьнядихъ рекьин галач. Гьавиляйни гьу- 
царихъ рекьин галач, - лагьана Т1ип1т1иса. 

- Дуьньядиз авай кьван сирер вуча? - Суьбс мягьтел тир. 
Т1ип1т1иса адаз килигна цуьгь гьана: 
- Гьавиляйни Ч1ехи Алпана лагьана: чирвал дуьньядин 

кьвед лагьай рагъ я! 
- Инсанриз   руьгьер   авай   хьиз,   векьериз,   ч1уранриз, 

тараризни руьгьер авани, Ч1ехи фекьи? - жузуна Мадагьрин 
сихилдикай тир Римиди. 

- Гъуцарин  гьунардикай  пай  галачир  са  затГни  авач. 
Виридак абурун к1усар гала. Амма абурун виридаз руьгьни 
лугьуз жедач. Абурун к1алубни, хесетни, ийизвай крарни 
инсанрин руьгьерилай гзаф тафават квайбур я, чара я. 

 

- Гьик1 чара я? 
- Векьерик, тарарик, маларик квай руьтъдин к1усар гьар 

сеферда Рагьдин патав хъфидач. Абуруз, а вскьер, малар, 
тарар кьейидалай  гуьгьуьниз вуч  жедатГа  эвелдай  чида. 
Гьавиляйни абуру гьар сеферда чпин чка дегишарда. 

- Виридаз руьгьер авайди ят!а, бес дуьньядиз вичин руьгь 
авачни? 

- Ава, - жаваб гана Т1ип1т1иса. 
- Бес гьим я ам? 
- Дуьньядин руьгь Рагь я! Ч1ехи Рагь! 
- Бес вучиз  Ч1ехи  Рагьди  и дуьньядин винел  жезвай 

дявейрин вилик пад кьазвач? Адаз аквазвачни гьар йисуз  
шумудни са кьегьал дявейра къурбанд физва? 

- Гъуцарин къанунрив и дявеярни дуьньядин гьерекатдин 
са пай я. Дегишвилерин са к1алуб я. Са идал куьтягь жезвач. 
Квез чидайвал чи чилерал вил алаз къвезвай ягъийризни  
чпин гъуцар ава. Абурун къанунар, къилихар, хесетар чалай 
гзаф тафават квайбур я. Гьавиляйни жезвай дявейрин гу- 
нагьар чи гьуцарал злач. Садни муькуьбурун гьуцарни чибур 
хьиз, фагьумдив ац1анвайбур туш. 

- Зун гьавурда акьуна, - лагьана Римиди, - Инсанар сад 
хьтин, са кьилихдин тушир хьиз, гьуцарни са т1улдинбур 
туш. Ягъийрин гьуцарни абур чеб хьиз ягъияр я. - И дявеяр 
гац-муькуьдаз акси тир адалатрин, гьакъикъатрин ар;>да физ- 
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вай дявеяр я. Гьавиляйни чи гьуцари чун гьамиша 
ягьийрилай вик1егьарзава. Чи гьуцарни чахъ галаз дяведин 
кимел жезва. Гьавиляйни чна ягъияр гьамиша к1аник кутаз-
ва. 

- Бес пачагьар? Абурун кар вуч я? Жемят дявейрал тухуз- 
вайбур пачагьар тушни? - суал гана Римиди. 

- Пачагьар гьар халкьдин вичикай я. Гьар халкьдиз вичиз 
дигай пачагьарни ава. Ачух лагьайт1а, вири халкьар дуьнья 
лугьур гуьгь таквар гурарин сад вине,  сад агьада авай  
чара-чара к1арарал ала. Гьавиляйни абур са-садан гьавурда 
акьун четин жезва. 

- Ам вуч лагьай ч1ал я, Ч1ехи фекьи? - мад жузуна Римиди. 
- Гьуцари инсанриз дуьнья кьат1идай гьунар ганва. И 

гьунар гьар са касдин къене лап эвелдай ава. Амма ксанва. 
Ам уях жен, дуьнья кьат1ун патал инсандин руьгьдинни 
гандин садвал герек я. Кьведани са патахъ ялна к1анда.  
Инсандин   байихарни  фагьум  сад-садан   гьавурда   акьуна 
к1анда. Амма инсанрин байихринни фагьумдин са-садахъ 
галаз дигайвал вириданди сак1а(137) туш. Зун инсандин тГул 
кшинарзавай и кьве затГун са-садаз акси хьуникай рахазвач. 
11 хьтинбурун бахт садрани ахъа жедач. Инсанрин гзафбуруз 
байихринни   руьгьдин   дигайвал   хае   я.   И   дигайвилин 
дережадиз килигаани абур дуьньядин гурарин чара к1арарал 
;i ia. 

И гурар шумуд к1арц1инди ят1а, Ч1ехи фекьи2. 
Дуьньядин гурар эхир таквадайди я. Чирвилериз эхир 
чир хьиз, дуьньядин гурарин к1арарни сан авачир кьван 

Къурбандар гунив фагьум артухар жедани, Ч1ехи фекьи? 
>   1>екьив вини к1арц1ел акъах жедани? - Жузуна Суьбеди. 

Ваъ, инсандивай яргьал фейит1а вичивай-вич алцурар 
л^'да. Гьуцарни дуьнья ваъ! Бес 

къурбандар вучиз гузва? 
Къурбандар гьар са касди виридалай вилик вичин рик1из 
ьятарун патал гузва. Гьуцариз кьурбанд гурла куьне 
ьумнани рик1из гьик1 регьят жедат1а, Жуваз акваз-акваз 
дин вири жак1умриз са чимивал къведа. Тандални 
гьдални са секинвал алах жеда. Вилериз дуьнья авайдалай 
i аквада. Жув жуван виле са к1ар виниз акъатда. Вири 
къурбандар гьа ик1 яни? 
Къурбандрин виридлай ч1ехиди гьуцариз гузвайбур я. 

»ед лагьайди, чалай вилик дуьньядал атана хъфенат1ани 
ш фагьумдин ч1ехивилив жуван халкь - Алупан имил са 
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ч1иб винизнавай каркам ксариз гузвайбур я. Пуд лагьайдини, 
хайи чилел ягьияр тун тавун патал чпин чан ганвай кьегь-
алриз. Ибур течир касди Рагьдиз гьикьван дад авурт1ани, 
гьикьван къурбандар тук1уна гайит1ани, са хийирни авач. 
Абур кьабул жедач. Къурбанд гузвайбуруз чпин муддин 
чкани, адан гьунарни эвелдай чир хьун герек я. Инсандин 
чирвилер пара, рик1 гегьенш, акьул гзаф, фагьум артух 
жердивай, адан вичи-вичел, вичин гьерекатдал мае эцигдай 
такьатни ч1ехи жеда. 

- Вичин ажалдив кьейибуруз къурбандар тук1унин т1вар 
кьунач хьи вуна, ч1ехи фекьи? 

- Ам гьар садан вичин кар я. Амма за са зат1 лугьун хьи, 
дяведа    кьейибурун    руыъ    т1егьуьндикай    кьейибурун 
руыъдилай вине кьазва гьуцари. Гьавиляйни, са мус ят1а 
кьейибурун руьгьдиз къурбанд гунивди гьар сада вичин руьгь 
михьи ийизватТа им серее кар я. Вучиз лагьайт1а, гьуцари 
лагьана: масадан азаб фагьумдай ракъурзавай касдин руыъни 
рик1 михьи, гевил ачух жезва. Гьавиляйни, рик1из акси фин 
герек туш. Руыъ гьикьван гъуцариз мукьва ят1ани, рик1из 
акси фин четин я. Рик1из акси физвай руьгьни зайиф жезва. 
Вучиз лагьайт1а, садвал квахьзава. Руыъдинни.рик1ин садвал 
квахьуникай ицеанар кьуьзуь жеда, рекьида. Гьар са инсан 
вичин уьмуьрдин пуд лагьай паюниз гьахьайла, югь-къанди- 
вай адан руьгьдинни рик1ин-тандин садвал зайиф жеда. Квез 
к1ан хьайит1а, кьуьзуьвални гьа им я. Руьгьдинни рикЬш 
садвилин чка чаравили кьурла инсандин руьгь тандай акъат- 
на хъфизва. 

- Виридаз гьа ик1 жедани, Ч1ехи фекьи? 
- Ваъ,  вучиз  лагъайт1а,  инсанрин  агьзурдалай сад  я, 

руыъни рик1 чара жедай йикъалди уьмуьрзавайди. Амайбур 
чара себебрин къурбанд жезва. 

- Ибур вири Гъуцар к!вале авай улубра кхьенвани, Ч1ехи 
фекьи? - Т1ермец1а жузуна. 

- Эхь! Гъуцарин ч1алар чараз са улубда кхьенвай кьван. А 
ктабдин т1варни "Гаф"(138) тир кьван. 

- Заз гаф къалум хьурай гена, икьван ч1авалди и улубдин 
"1вар заз ван хьанат1а! 

ТермецГан и гафарал вири хъуьрена. 
- "Гаф" къалум жен патал туш, - лагьана Т1ипЫиса, - 

Гаф" лезгийрин чГала авай тарих я. Чи халкьдин-лекьерин- 
лезгвйрин тарихди Ч1ехи гъуц Алпана Гъуцар суван - Гаф 
суван пелслай Ч1ехи Ракъдин гафар чав агакьар авурдалай 
ьулухъ кьил ганва. 

 

- Чаз алпанар лугьузвай грекриз бес вучин? - чин ч1урна 
Римиди. 

- Абуруз чи Ч1ехи гьуц Алпан чпин Зевсдиз ухшар акуна. 
Гьавиляйни пара к1ан хъана. Лап сифтейра чи меце экъвезвай 
Алпан гаф абуру чи твар хьиз кьабулнавай.  Гуыъуьнай 
абуруз вири гьик1 ят1а чир хьана. Амма мадни чеб вердиш 
хьайивал лугьунилайни кхьинилай гьил кьачузвач. 

Ихтилатди ара ганваз акуна Суьбеди жузуна: 
- Ч1ехи фекьи, чи чил яру яцран крчарал акъвазун дуьз 

яни? 
- Квез виридаз Ч1ехи Рагь аквазва. Нивай лугьуз жеда ам 

гьи ч1урандин крчарал акъвазнават1а? 
- Ам цава экъвезва. Ам са ч1урандинни крчарал алач, - 

лагьана Суьбеди. 
- Нивай лугьуз жеда варз гьи ч1урандин крчарал акъваз- 

нават1а? 
- Варзни рагь хьиз вич-вичиз цава къвекъвезва. 
- Бес экуьн гьед? Бес яру гьед? Абур гьи ч1уранди вичин 

Ьрчарал хуьзва? 
Г -Абурни чеб чпиз экъвезва. Чпин ц1арц1ай физтеуьквезва. 

- Бес вучиз куьне хиялзава хьи, гуя чи дуьньядин са к1ус 
1 вр чил виридакай хкечГна са гьи ят1ани яцран крчарал гьалс 
Яьанва? 

- Бес гьик1 я, Ч1ехи фекьи? - Суьбеди мад жузуна. 
 

- Вири хьиз. Рагь, варз, лацу гьед, экуьн шарвал гьед, 
йянин шарвал гьед, яру гьед, муькуь гьетер гегьенш цава 
п>ик1 азадвилив къекъвезватГа, чилини, гьак1 сирнавзава. 

- Бес абур ават вучиз ийизвач? 
- Гьиниз аватрай? Ви гьилер, ви кьил вакай хкатна вучиз 

аилтзавач? Абурни гьак1 я. Дуьньядин руьгь тир Ч1ехи Рагъди 
вири вичин патав хуьзва. 

- Чехи фекьи, гьак1 жедани? - садавай вичин тажуб хуьз 
хъхьанач. 

- Масак1а жедач, - лагьана Т1ипЫиса, - масак1а жедач! 
- Ракъини чил-цав вичин ц1арарив кьуна хуьзвани? - 

жузуна Сиртара. 
- Щараривни,    экуьнивни,    ц1увни.    Куьне    рик1еягГ 

ракъанани,   ч1ехи Рагьдин к1усар, чак виридак галай ч1з"' 
Чи руыъер Ч1ехи Рагьдикай тушни? 

- Ч1ехи фекьи, сини хьтин варз цавукай кватна аквада. Чк 
илери чун алцурар ийизвани? 
- Ваъ, чаз варз яргьалай акуна к1андай хьизни акваз*£- 
ма чалай виш йисар вилик атана хъфей микитиери кхьей- 
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вал, варзни, Рагьни, чилни керкилбур я. 
- Чаз им ван хьанва, ч1ехибуру лугьудайди тир хьи, чил 

чи Гьуцар кГвалин вилик галай къван хьиз керкил я. Амма 
идал ч1алахъ хьун четин я. 

- Гьакъикъат ак1  я  хьи,  чилни,  варзни,  рагьни,  маса 
гьетерни,   санлай  кьурла   чи дуьньяни  элкъвей  я.   Адан 
руыъни, адалатни, гьакъикъатни Рагь я. Дуьньядин эвелни, 
юкьни, эхирни Ч1ехи Рагьдин гьиле ава. Рагьдин ц1арар  
гьамиша дуьз рекьяй физва. Садрани каквадач. Рагьдин рехъ 
дуьз рехъ я, дуьзвилин рехъ я. Дуьньядин руьгь тир Рагьдин 
ц1арар кьуна гьакъикъат физва. Ада вичин рехъ садрани 
какадардач. Ам Рагь хьиз гьамиша дуьз фида. Лезгийрин бахт 
гьакъикъатдин гуьгьуьна фейила ахъа жеда. Лезгийри гьакъ- 
икъатдикай кьуна к1анда. Ч1ехи Рагьди чаз къалурнавай рехъ 
им я. Чаз маса рехъ авач. 

- Амма Ч1ехи Рагьди къалурай рехъ рик1елай алудна, 
к1вачер патахъ эцигдайбурни кими туш.  _  

- Абур Алпандин лапан алаз фида дуьньядилай. Абурун 
амалар гьуцарин рик1елай алатдач. Куьне фагьумнат1а Ч1ехи 
Рагьди са вилик патаз ваь, кьулухъ патазни экв, чимивал  
гузва. Им ак1 лагьай ч1ал я хьи, ракьиниз инсандиз хьиз са 
вилик квайбур ваъ, кьулухь квайбур, тек са хьанвайбур ваъ, 
жедайбурни аквазва,  чида. Гьавиляйни, дуьзвилин цен ахь- 
айнавайбурун гьилер гьакъикъатдикай хкатда. Сифте Рагь- 
диз асивал авурбур ахпа чеб-чпизни аси жеда. 

 

- Ам гьик1 лагьай ч1ал я, Ч1ехи фекьи? 
- Ак1 лагьай ч1ал я хьи, садбур чинал Алпанан лапан алаз 

рекьидатГа,  садбур рик1ел лапан алаз рекьида.  И лапан  
гзафбурукай чуьнуьх хьайит1ани, инсавдин вичикай чуьнуьх 
жедач. 

 

- Садбуру лугьуда хьи, гьуцариз хъсан къуллугь авур 
ксарин аяларни Рагьдин, Алпанан патав масадбурулай вине 
жеда. Им дуьз яни, Ч1ехи фекьи? 

- Дегиш жезвай, ара дат1ана масак1а жезвай дуьньяда, 
алатна фейибур квахьдач. Абурукай к1алуб дегиш хьанвай 
маса   зат1ар   жеда.   Гьавиляйни,   дидедикайни   бубадикай 
аялрик гзаф хесетар физва. Хъсан тумуникай хъсанни къуьл 
экъечГда. Гьар инсандик адан буба-дидедин т1улдикай пай 
гала. Им ак1 лагьай ч1ал я хьи, хъсан касдин аялрикай хъсан 
кьегьалар  хьуниз  муд  гзаф  ава.   Гьа  ик1  ч1ана   касдин 
аялрикни ч1ана къилихар гзаф жеда. Амма дуьньядин ара 
дат1ана дегишвал физвай кимел гьа ик1 хьунни_мумкин я, 
аксинани. Гьавиляй, гьар сада Ч1ехи Рагьдиз муьт1уьгьвал 
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вичин крарив чирда. Вичин крариз дигайни пай къачуда. 
- Арчагони Нарлаца хьиз! 
- Ун, Арчанани Нарлаца хьиз. Нарлацани Арчана кьуд пад 

|ахъа дуьньядал- алай ч1уранарни, векьерни, тар_арни чпиз 
1муьт1уьгьарна. Гьа и ч1авузни абурун чпин тандик галай 
|нахчирдин   байихар   хкатна.   К1иридикай   ич,   силиникай 
къуьл, къванерикай цал,  хамуникай пек жедалди абурун  
|чпикайни гъуцвилиз лайих лезгияр хьана. 

- Им гьик1 лагьай ч1ал я, Ч1ехи фекьи? Гьар са касдивай 
|вичин т1еминив гьуцарин кьакьанвилел кьван акьах жедани? 

- Эхь! Гьар са касдивай тахьайт1ани, гзаф ксарпз чпин 
|руыъдив, фагьумдив дуъньядин гурар к1ар-к1ар виниз акъах- 
|дай т1акьат ава. Руьгьдинни тандин садвилин сирер са-сад 
|ахъайиз, инсандивай акьулдин экв вичел ч1угваз жеда. Ах- 
|пани экуьникай жуван халкьдин ч1икьни кур жеда. И ксарин 
[руыъер    Рагьдин    вичин    къуьнерал    хъфена    ацукьда. 

1ргьарилай элкъвез акъваздач. 
- Ч1ехи  фекьи,   Рагьдин   гьуьзурдив   хъфей  руьгьерин 

|чкайрикай рахух,  чаз  чир  хьурай,  - тГалабна  Михарин 
сихилдикай тир кьуьзуьда. 

- Чилинни вацран арада михьи хьана ахпа Ч1схи Рагьдин 
1гьуьзурдиз   хъфей   руьгьериз   чпин   чкаяр  ава.   ТахьайтГа 
[пбурун арада  Ч1ехи Рагьдиз мукьва ацукьун патал къал  
[гьатда. Адалатдин гьуц Ч1ехи Алпана руьгьерин чкаяр вилив 
I хуьзва. 

- Вучиз и карни адалатдин гьуц Ч1ехи Алла нал вегьенва, 
i Ч1ехи фекьи? 

- Вучиз лагьайт1а, инсанрин амаларни адалай хъсан чидай 
маса гьуц авач: Вучиз лагьайт1а, чилин винел дуьзвилин,  
адалатдин пад хуьниз жавабдарди Ч1ехи гьуц Алпан я. Адаз 
чун вири чида. Чи хъсан крарни, ч1ана амаларни. Адаз чи 

| т1улни чида, къилихни. Авунвай карни аян я, ахпа ийидай 
карни. Мурадни чида, т1акьатни. 

- Ахпа, ч1ехи фекьи? 
- Рагьдин гьуьзурдиз хквезвай руыъер вичин чкадал ацукь- 

унал вил тан дуьшуьщцин  кар туш.  Инсанар са-садалай 
тафаватквайбур хьтин руьгьерин т1акьатарни чара я. Абурун 
дуьнья кьат1ун са деринвиле авач. 

- Вучиз, Ч1ехи фекьи? - Михарин сихилдикай тир кьуьзуь- 
давай сабуриз хьана ч. 

- Им гьуцарин сир я. Рукара авай тарарин кьакьанвал,  
ч!афара акъатзавай векьерин виридан атир са- жуьредин, са 
гьилин туп1арин ч1ехи-гьвеч1ивал, инсандин мурадринни, 
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цуысверин рангар сад тушир хьиз, руьгьерин камални сад 
туш, Рагьдин патав руьгьерин чкаярни абурун фагьумрин 
деринвилиз дигайбур жеда. 

- Гьик1а, ч1ехи фекьи? 
- Дуьньядин гьакъикъат кьат1унин дережадилай аслу яз 

руыъер Ч1ехи гьуц Рагьдилай я мукьвал, яни яргьал ацукьда. 
Ч1ехи рагьдин эрч1и патахъни, чапла патахъ гьуцар ацукь- 
завай ч1ал квез виридаз чида. Ч1ехи Рагьдин эрч1и патахъ 
Алпан, чапла патах Варз ацукьда. Алпанан патав 1}арлацни 
Арчан, Вацран патав Гудулни Алдин паб ацукьда. Яргьи 
руша гьуцарин кьилел пад ирид рангадив ац1урда. Гъуцар 
вири ирид к1ар цава авай тулал жеда. Гьуцарилай ирид к1ар 
агьада авай тулал Ч1ехи фекьийрин, микитисринт-зарийрин, 
мазанрин, философрин, Шарвили хьтин кьегьалрин руьгьери 
куьбе кутада. Абурулайни ирид к1ар агьада авай тулал чпив 
анжах къенивал гвай руьгьер ацукьда. Абурулайни ириДтг1ар 
агьуз акахьай т1улдин, гьамиша са кГалубда амукь тийидай 
руьгьериз чка ава. 

- Гьа ик1 жен гьахъ яни Ч1ехи фекьи? 
- Бес квез гьик1 чида? Куьне гьик1 фагьумзава? - жузуна 

ТЪшМиса тип1ирвийривай. 
Са гьелен садайни ван акьатнач. Эхир Мадагьрин сихилдин 

ч1ехида лагьана: 
- Ч1ехи Рагьдиз адалат гьик1 аквазват1а,  чазни гьак1 

аквазва. Масак1а гьик1 хьурай? - Ада вичин жузуниз вичини 
жаваб гана: - Сак1ани. Мад кускафтаррин руьгьер тухвана 
гьуцарин къвалав гутадайди туш хьи? 

- Вун гьахъ я, - лагьана Сахукрин ч1ехида. - Инсанризни, 
руыъеризни       абурун       фагьумдин      деринвилиз      ди- 
гай.аваранвилиз (139) килигай чкани, хатурни хьана к1анда. 
Инсанрни руьгьерни маса са куьз ят1а килигна чара авун дуьз 
туш. 

- И дуьньядал гьа ик1ни я, - лагьана ТЬшЫиса, - инсандин 
фагьум т1илидалай алидалди гьамиша камалдихъ гьерекатда 
ава. Гьавиляйни гьар са инсандизни, руьгьдизни акьулдин  
агалкьунарив гекъигай чка, хатур хьун герек я. 

- Дуьз я, Ч1ехи фекьи! - Чка-чкадилай кьуьзубуру адан 
гафар тестдикьарна. 

Инсанрин хиялар гьар йикьан краривай къакъатна, фагь-
умдин рекьера гьатнавай. Ван алаз рахазвай кас авачиртГани, 
абурун виридан рик1ера са къалабулух авай. Гьар сада и 
дуьньяда вичин чка фикирзавай. Гьарда вичи ав'ур-тавурди 
рик1ел хкизвай. 
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"Им рик1ивайни ч1ехи суьгьуьр я, - фикирзавай 
Т1ип1т1иса. - Са-садалай икьван чара инсанар, санал рекье 
ракъурун. Им алакьдай тек са кьуват ава: камал. Инсандин 
век1егьвални гьадалди я, ажузвални". 

Текъийрин чТехидан ванци Т1ип1т1ис хиялдикай чара аву-
на: 

- Ч1ехи фекьи! Гила куьне лагьай гафар гьакъикъат я. Амма 
чаз течир крарни гзаф ава. Чаз ачухара, гьи руыъерикай 
рЛирер жедат1а? 

- Ширер Алпан  имилдиз  ак1ай к1евяй  акъатдай  рехъ 
къалурай,   инсанрин   рик1ера   икирдин,   къенивилин   пай 
артухар авур ксар кучукнавай чкайрал жеда. Ширер ин 
санрин арадай акъатнат1ани чпин крарив гьуцариз мукьва 
хьанвай ксарин акьулдал инсанрин кьарухь хьунин гуьмбетар 
я. Ширер эцигун инсандин акьулдиз ийизвай хатур я. Квез 
чидайвал, п1ирер ц1уру Гъуцар к1валерин чкайрални жеда. 
Инсанри гьуцариз эцегнавай гуьмбетрикни т1ебиатдин суь- 
гьуьрдикай  инсанрив  пай  агакьардай аламат  гала.   Квез 
виридиз чизвайвал Шарвилиди ягьияр к1армашай,  Ч1ехи 
сердер Ирриса румвияр гатай, Ч1ехи фекьи Шалбуза ин- 
санриз гьахъдин рехъ къалурай чкайрални гуьмбетар ала. И 
гуьмбетрихъ лезгийрин танризни руьгьериз таъсирдай т1ул 
гала. Кьвепеле шегьердин Ч1ехи фекьи Бадин п1ирел фейи 
са касни рик1ик муддин экв галачиз кьулухъ элкъведач. 

- Вун гьахъ  я,   Ч1ехи фекьи,   - лагьана  чка-чкадилай 
кьуьзуьбуру. - Вун гьахъ я! 

- Гьуцарин    фагьум,    т1ебиатдин    къанунар    виридав 
агакьарун патал чпич уьмуьр ракъузвай инсанар каркам ксар 
я. Гьар са касди тек вичин руьгь битаварзават1а, каркам ксари 
вири хаькьдин руьгь битаварзава. 

- Каркамвилин лап ч1ехи дережа гьинал кьван я, Ч1ехи 
фекьи? 

- Адан лап ч1ехи дережа гьуц хьун я. Гъуцвал каркамвал 
битав хьун я. Инсанарни гьа идахъ галтугзава. Анжах абурун 
гьарадан рехъ чара я. 

- Ч1ехи фекьи, Ваз са чи чилер ваъ, Мисирдин, Грекрин 
чилерни акунва. Гьабурузни камалдин рехъ гьа чаз хьиз 
аквазвани? 

- Квез хъсан чида хьи, Ч1ехи гьуц Рагьдин виридалай ч1ехи 
к1вал Мисирда ава. Чи фекьияр, сухтаяр аниз физ-хуькведа. 
Грекрин фекьийри чпин чирвилер Мисирда авай Рагьдин 
к1валин фекьийривай къачунва. Амма гуьгьуьнлай, абурукай 
гзафбуру а чирвилерин бине кГевна, гьакъикъат чуьнуьхна. 
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Чи чирвилер Ч1ехи гъуц Рагьди гайибур я. 
- Инсандин рекьининни амукьунин арада са тафаватн* 

авач лугьурбурузни  камалэгьлияр лугьуз жедани,  4Iexi 
фекьи? 

■ Им ахьтин са жузун я хьи, идан жаваб гьар касди ВИЧЕ 

кьат1ана к1анда. 
- Ч1ехи фекьи-, Мисирда мал маса гана, Кьвепеле шегьердиз| 

хтанвай са савдагардивай заз ихьтин ихтилат ван хьана. -I 
Вич а патара гьуцари ракьурнавай са каркам кас и мукьвара I 
цаварилай чилел эвичГда лугьудай ванар чк1анва кьван. И | 
хабар сада муькуьдаз гудайла чун шагьид хьана. Хабар гвайда 1 
лагьана: - Цаварилай камалэгьли къвезва. Ада инсанар вичин 
гафунин таъсирдив санал к1ват1да, абуруз дуьньядин сирар j 
чирда, инсанар акьулдин рекье твада. 

Муькуьда жузуна: 
- А иДийиз къвезвай арифдардиз сив авайди яни? 
Хабар гвайда лагьана: 
- Сив авачиз жедани, ава жеди ман. 
- Сив ават1а нез къвезвайди я! Вуна и гафариз вуч лугьузва, 

Ч1ехи фекьи? 
- Инсандикай инсан жедай рехъ пелер, к1амар галай са 

яргьал рекьиз тешпегь гьиз жеда, - лагьана Т1ип1т1иса, - 
инсандин   фагьум   гар   галай   пелерални   акъатда,   мич1и 
к1амарани ак1ида. Ахьтин ч1аварни жеда хьи, фагьумдиз вич 
ак1анвай къав алай виряй акъат хъувун тийидай хьизни жеда. 
Ихьтин чГавара гьа ваз ван хьайи гафарни арадал акъатда, 
гьадалай чГанабурни. 

- Ч1ехи фекьи, им ак1 лагьай ч1ал яни хьи, гафар чеб-чпиз 
я, кьисаярни зат1ар, санлай кьурла дуьнья вич-вичиз? 

- Им ак1 лагьай ч1ал я хьи, дуьнья кьат1унин виридалайни 
четин кар гьарада вичи-вич кьат1ун я. Вич кьат1ун тавунмаз 
дуьньядин маса кьисаиризни маса зат1ариз мае гу_з_к1анзавай 
ксар кьве кьат ягьал жезва. Абурувай гьакъикъат садрани 
кьат1из жедач. 

- Гьакъикъат вич вуч я, Ч1ехи фекьи? 
ТГипЫиса лагьана: 
- Гьакъикъат ам я хьи, гьуцар ч1авинални виридалай 

кьуьзуь я! Вучиз лагьайт1а, абур дидеди ханач, чиликай 
хкатнач. 

- Гьакъикъат ам я хьи, виридалай иерди чи дуьнья я! Вучиз 
лагьайтГа ам гьуцари туькГуьрна. 

- Виридалай ч1ехиди чка я! Вучиз лагьайт1а, вири зат1ар 
адан къене гьатзава. 
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- Виридалай акьул гвайди ч1ав я! Вучиз лагьайт1а, ада вири 
хирер сагьарда, вири т1алар рик1елай алудда, гар са зат1ун 

асул чка къалурда. 
- Виридалай кьакьанди Гьуцар сув я! 
- Дуьньядин руьгь Ч1ехи Рагь я! 
- Гьахъ вуч ят1а ч1ехи Алпаназ чида! 
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VII 

Ругуд лагьай нянихъ столбим кьулухь ацукшй 
Иррисан япара са гьинай ят1а къвезвай 

манидин ван гыипна: 
А пешапай, пешапай! 

Пешапайдиз марф к1анда, 
Пешапайдиз къвал к1анда, 

Тефей чкаггпамир марф! 
Акъвазун хиве кьамир марф! 

Марф къуьлериз, 
Къуьл гЯтфшриз 
Сагърай гъуцариз! 

И ван япара амаз адан вилерикай кьве агъзур 
йис виликан девирдин кьурагь йисарикай 

садан гатун эвелрин акунар карагна... 

ГУДУЛДИЗ ЭВЕРУН 

Йис гзаф кьурагь физвай. Гьамиша т1уб хьиз яд къведай 
латарин вилерай ст1алар куьз жезвай. Патавар ахъайна, 
шаламар хутунна, хучагдин(140) кикер элкъуьрна гьахьна 
кГандай вапДарикай гила хулар хьанвай. Салариз ч1угунвай 
хуларин лагьайт1а, са т1вар тир амайди. Абур руг хьанвай 
накьвадив ац1анвай. 'Ч1афарай физвай хперин к1вачерикай 
руг къарагьзавай. Тарарин пешер къаиДуз амаз шуьткьвен-
вай. Сувариз арандия чимивал атанвай. Цавай ц1ай авахьза-
вай. Гьуцар сувун кук1ал тек са чанга авай жив аламай. 
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Фекьи Т1ип1т1иса хуьруьн кимел - Гьуцар к1валин вялик 
ацукьнавай. Жемят адан кьилел к1ват хьанвай. Т1ипЫиса 
вучиз ят1ани къенин дердиникай ваъ, дегь девирда дуьньядал 
яд акъалтайла каркам Нугъ вичин луьткеда аваз Гьуцар сувал 
атуникай рахазвай. А ч1авуз Нугьаз Ч1ехи Рагьдикай амане-
ви хьанай. 

Ч1ехи фекьиди лугьузвай хьи Гьуцар к1вале авай улубра 
ик1 кхьенва: "Ч1ехи Рагьди чилин винел итим гьик1ена.(141) 
Итиман ц1уд лагьай мит1ив(142) Нугь я. Нугьаз Яфиз, 
Яфизаз Гьемер, Гьемераз Таргум, Таргумаз Алуп т1вар алай 
рухваяр хьана. Ц1уру улубрикай сада кхьенва хьи, агьа 
гьуьлелай вини гьуьлелкьван, (143) агьа сувалай вини сувал-
кьван (144) авай чилер Алупанбур хьана. Алупан сихилдикай 
гьакири, гарг, мик, удин, лег, мел, лезг, цах, гав, ких, кас, 
куьр, гилиб, ил, рак, муш, шек, ч1егь, алак!, шарв, арц1, 
варз, мух, лекь, гел, сул, чур, хеб, ц1егь, хеч, сек т1варар 
алай кьебилар (къебилаяр - кьеб гафуникай) хьана. И улубда 
31 кьебилдин т1вар кьунва.(145) 

Ина амни кхьенва хьи Алупан успи(руьгь)гьуцари къах-
чурдалай кьулухъ Алупан ч1ехи к1вал (114) чк1ана, адан 
чкадал гьвеч1и к1валер арадал атана. И ч1авуз лезг т1вар 
алай, вичин т1ем масадбурулай гзаф тир кьебилди маса вири 
кьебилар галкгур хъувуна. Алупан - Алпан шарваяанг (113) 
туькГуьр хъувуна..." 

И ч1авуз леф(146) патай яргьа балк1андин к1вачерин ван 
атана. Са гьелен тефенмаз балк1анни, адал алайдини чГехи 
таран къулухъай хкатна, Им жегьил са лезга тир. Ада кимел 
агакьиз цуд-ц1увад кам амаз балк1ан акъвазарна. 
Балк1андилай эвич1ай жегьил дуьз Т1ипГг1исан вилик атана, 
кьил хура туна. 

- Вун атуй, Рагь атуй! - лагьана Т1ип1т1иса. 
- Рагь атуй! - жаваб гана жегьилди. 
- Зун квез Кьвепеле шагьердин Гьуцар к1валин Ч1ехи 

Фекьидин гаф гваз атанва. 
- Атай к1вачер сагьрай - лагьана са кьуьзуьда. 

 

- Пака вири Лезгистанда Гудулдиз эвер гудай марекат 
кьиле тухурвал я. Кьвепелен Гьуцар к1валин фекьияр гьили- 
гьилабда(147) ихьтин къарардал атанва. 

- Абур гъахъ я. Гудул ахварай авудна к1анда. Пака вири 
Лезгистанда Гудул ахварай авуддай югь я. Гьазурвал аку 
вирида. Гудулан сувар гьуцраз дигай кьиле тухун чи гьече 
я, - лагьана Т1ип1т1иса. 

♦** 
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Пака агьа патаз экуьн яр ягьай ч1авуз Т1ип1иррин си-
хилрин кимел атай ч1ехибуруз цавузнавай гьилер регь па-
тахъ т1уьк1уьрна гьуцариз дадзавай фекьи Т1ипЫис акуна. 
И гьилериз кьудкъад йисан ч1ирч1ирни мекь акунвай. 
Т1ип1т1иса вичи-вич кьат1айдалай кьулухъ и гъилер елдин 
суварилайни мехъерилай, ясдилайни мелдилай вилик Ч1ехи 
Рагъдихъ яргьи жезвай. Виридаз и гьилерин гьунар чвдай. 
Вири и гьилерин т1еминал ч1алахъ тир. 

Сихилрин ч1ехибур чпин чкайрал ац1укьна. Мадагьар, 
Сухукар, Бамияр, Къахар, Ч1арар, Машахар, Юарияр, Бам-
бияр, Такъияр, Данкьар, Михар, Бегьлемияр, Ц1егьре 
куртар, Жумуяр, Чахмахар, Каркаяр ва масабур Т1ип1т1исан 
эрч1и патахъни чапла патахъ адет тирвал ц1иргьина акъваз-
на. 

И ч1авуз яр лац1аз элкъвезвай. Ракъин яру экв сифтени-
сифте Гьуцар суван к1ук1ни - кук1ва, ахпа сувара, пелера, 
к1унт1ара акьуна. Сад лагьай яру ц1ар Т1ин1т1исан цавузна-
вай гьилерин т1уп1арин арадай акъатна адан лацу к1ерагь 
хьтин чГарара, ахпани пеле, лацу хьанвай рац1амра, деринда 
авай вилера гьатна. И чГавалда вичин руыъдихъ галаз 
рахазвай Т1ип1т1иса гила Ч1ехи Рагьдиз дадна: 

- Я Ч1ехи Рагь! Гъуцарин, руыъерин, инсанрин дуьньядин 
иеси! Ви гьунар яз чун халкь хьанва! Ви яру экв чи ивидик 
акахьнава! Ви экуьнал чаз и дуьньядин иервилер аквазва! 

- Я Ч1ехи Рагь! Инсанриз ваз лугьудай гафар ава. За абурун 
тГварцелай, абурун мурад ваз чирун патал сив ахъайзава. 

- Я Ч1ехи Рагь! Чун вири ви веледар я. Ви веледриз азаб 
физва. Щинин к1урагьвили са вацТарни латар ваъ, дидейрин 
хуруда авай некни кьуру авуна. Экуьнахъ векьерал жедай 
чигедихъ чун ц1игел тунва. Тумар цГирина амаз кьуразва. И 
зулумдик   квай   инсанрин   чинар   ч1уру   хьанва.   Рик1ер 
къвердавай ракьуц1диз элкъвезва. Чи гевилар пелеш я. 

- Я Ч1ехи Рагь! Я кьве дуьньядинни иеси! Чаз къе Гудул 
гьуц   ахварай   авудиз   к1анзава.   Чаз   Гудулдиз   эвер   гуз 
к1анзава. Ам ахварай аватрай, къарагьрай. Экуьнахъ чиг  
ракъурай,  нисиниз  марф.  Чи  латариз  яд хтурай,  чилиз 
берекат, инсанрин чинриз нур. 

- Я Ч1ехи Рагь! Я гьуцаринни, руьгьеринни, инсанрин 
дуьньядин иеси!   Чун вири  ви веледар  я.  Чун вири ваз  
къурбанд жедай. Чаз чида хьи, вуна инсан къурбанд кьабул 
ийидач. Чун ви рекье, чи цавунни, чи чилин рекье ягьийрихъ 
галаз дявейра къурбанд жеда. 

- Я ЧГехи Рагь! Къе чна ваз къурбанд яз ипин жунгав  
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i \ к1вада. Адан биргенд кьабула! 
И гафарилай къулухъ вири лип1 хьана. Каш къенез чТугна 

Кжъини гудай жавабдихъ яб акална. Гзафбуруз Ч1ехи Рагъ-
иш жаваб бегьем кьат1и тежедай тегьер ван хьана. 
I ]ипЫисаз Ч1ехи Рагьди лагьай "кьабул я! гафар ачух ван 
11л на. 

- Ч1ехи Рагьди разивал гузва-лагьана Т1ипЫиса. 
Кьве жегьилди ипин жунгав гьана Т1ип1т1исан к1вачерик 

лрхарна. Жунгавдин яру иви цГийиз акъатнавай ракъин яру 
жуьник акахьна. Жегьилри жунгавдин хам хутундай ч1авуз, 
млсадбуру а патахъ к1арасар к1ват1завай. Эвел кьуру 
искьери, ахпани к1арасри ц1ай кьуна. 

Кьве жегьилди хъсан алажна, къенер михьна, кьелни эфер 
щтьена, гейин тазинал гьалднавай жунгав гваз атана. Гейин 
изин кьилер ц1ун къерехра ак1урнавай к1уф къвечуьхвел 
t (арасрал эцигна. 

- Цай жуьгьен я. Фад-фад элкъуьра, биргенд_ кумир, - 
лагьана кайвани Суьбеди. 
Хуьр вири кимсл алай, ч1ехидалай гьвеч1идалди. Аялриз 

1увар тир. Садбур "к1ен1т-лаш" къугьазвай. Садбуру 
якьуркьанар кьазвай. Кьуьзуь дишэгьлийри виликан йисариз 
Гудул ахварай авуддайла кьиле фейи мярекатрикай кьисаяр | 
рахазвай. 

Са гьелендилай кайваниди ц1ун винел алай биргенддикай 
[ чук1улдив ат1ана са кус хукудна сиве туна: 

- Жегьилар, биргенд хьанва. Алуда ц1алай, кун тавурай! 
Жегьилри чпиз лагьай гаф кьилиз акъудна. Як1в гвай  

[Кьивира биргенд кук1варна. Винел пад яру къенч1еб хьиз 
хьанвай биргенддин ч1ехиз амай к1усар кайваниди вичин 
гьиле авай дегьредив куьлуь хъийизвай. Кайваниди кьил  

! винизна вилерив Пили жагьурна. Пилидии кишитдив(148) 
гадайри къене кас гьакьдай хьтин са куьшу гьизвай. Цуру  

| чехирдив ац1анвай и куыпуь са шумуд йис идалай вилик  
[ чилик кутунвайди тир. 

Вири канабдин рухарин къерехдив агатна ацукьна. Рушари 
[гьана гьуьдрагдин винел хьрай ц1ийиз аватнавай  т1или, 
I кьулан винел авунвай чар авай, т1анурдин фуар эцигна. Ахпа 
(биргендар атана. 

Вирида Т1ип1т1ис хуьзвай. Фекьиди гьилер винизна сува- 
|лай са ч1иб виниз хьанвай ракъиниз килигна: 

- Я Ч1ехи Рагь! Чи къурбанд кьабул ая! 
Жемятдай ван акъатна: 
- Чи къурбанд кьабул ая! Я Ч1ехи Рагь! 
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ТГипЫиса гъил вегьена чими хьран фу къачуна. Кьве 
падна. И патар са-садан винел эцигна ат1ана: Кьуд хъвехъна. 
Пуд хъвехъ патав гвайбурун виликна. Гьиле амай хъуькъекай 
са к1ус атана сиве туна. Гьил яргьи авуна биргенддин кус 
къачуна. Са ч1ун як алудна сивиз тухвана. 

...Суваоин т1уьнар кьилиз акъатна. Вирида гьилер ч1угна. 
Т1ип1т1иса лацу чуру винизна цавуз килигна. Кьве жегьилди 
фад атана хъуьч1ерикай кьуна фекьи к1вачел къарагьарна. 
ТТипМиса къвердавай цавун юкьваз мукьва жезвай 
ракъинихъ гьилер туьк1уьрна: 

- Ч1ехи рагь! Чи къурбанд кьабул ая! 
Вирида цавуз килигна. Ракъини вичин ц1ай галай 

п1узаррив виридан чиниз темен гана. Т1ип1т1иса вичин хура 
авай ракъин тимтал п1узаррал илисна къахчуна. Ахпа жегь-
илриз гьарай гана: 

- Жегьилар, вач Гудулан тимтал Гъуцар к1валяй акъудна 
кимел гваз хъша. Рушар, куьнни цурцун кварар кьуна яд  
гьиз вач, - лагьана. 

Са герендилай Гудулан тимтал кимин юкьвал эцигнавай. 
И тимтал к1арасдикай илигнавай. Адал кьве юк1 кьакьанвал 
жедай. Кьец1ил итимдиз тешпегь тир. Ч1ехи къуьнер, чатухъ-
анриз жедай жак1умар авай. И тимталди гьилер виликна чанг 
кьунвай. Гьариб вилер шехьзавай. Им кьуру шел тир. Нагьв 
галачир. 

Вири Гудулдин патав ц1иргь ягьана к1ват1 хьайила 
ТЬтЫиса гьуцраз дадна: 

- Я ч1ехи Гудул! Я ч1имелвилин гьуц! Къвалар къурун 
мураддив ви кьилел к1ват1 хьанвайбурухъ яб акала. Вун 
ахвара' аЕай ч1авуз чи чилерин яд чГуг хьана, латарин вилер 
кьуна,  вац1ар кьурана.  Вилериз шел патал са ст1ал яд  
жагьизмач. Я чТехи Гудул! Ахварай авата! Алупан имилдин 
чилел марфар ракъура! 

Сада Гудулдин тимталдин кьилелай, са маса кьегьалдини 
адан чангуз яд ич1ирна. 

Ахпа жегьилар, кьуьзубур, аялар Гудулдилай иридра эл-
къвана, лирлияр лагьана. 

Ч1ехи фекьи Т1ип1т1иса Гъуцар суван кьилелай аквазвай 
цавуз килигна. Цав михьи тир. Са билтени циф аквадачир. 
Т1ипЫиса жегьилриз гьарай гана: 

- Гудул ахварай аватзавач. Ам латар к1амуз тухун герек я. 
Яхъ гадаяр! 

Т1ип1т1исан и гафарилай кьулухъ жегьилри тимтал къуь-
нерал кьуна. Абур латар камуз рекье гьатна. Жемятни абурун 
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гьугьуьна аваз фена. К1амун яд т1имил хьанвай. Ч1утхваррай 
гьвечГи т1уп1алайни шуьк1уьз яд авахьзавай. Виридалай 
агьадихъ галай дата эхъуьрайдалай къулухъ жегьилри Гудул 
гваз к1ама авай ирид латни экъвена. И ч1авуз рушари 
къерехдал акъвазна манияр лугьузвай. Гудул Гъуцар 
к1валин гьенел хкана. 

- Хуьре пешапай экъуьр тавунмаз чи крар дуьз жедач, - 
лагьана ПипЫиса. 

- Зи танни,  руьгъни пешапай жез гьазур я,  - лагьана 
Микира. 

*** 

Ирима пешапаян юкьвалай кут1уннавай чатудин са кьил 
кьуна гьилелай арушна: 

- Чун гьазур я, - лагьана ТЬшЫисаз килигна. 
- Бес Яргьи рушан тимтал гьина ава? - Жузуна Т1ипЫиса, 

Квез чидачни хьи, яргьал фейи кьурагьвал хьиз, яргьал фейи 
чЬшелвални чаз герек туш?! Яргьи рушан нини яхъ, ада  
Гудулдин рик1ел чил цикай тух хьайила марф акъвазарун 
гьурай. 

Кьве жегьилда фад фена Гъуцар к1валяй. Яргьи рушан 
нини акъудна. Пелел ирид рангидин ц1арар алай и нини иер 
рушаз тешпигь тир Адал жуьреба наварин пекерни алай. 
Кьилихъ яру нав алай шуткъу галай. 

- Твах, хуьре акъуьрна Гъуцар к1вализ хкваш, - лагьана 
ТЬшЫиса. 

Эвел чатудин кьил гвай Ирима, ахпани муькуьбуру мани-
дик кекягьна: 

- Гудул-Гудул гун герек! 
Марфар, юргьар къун герек! 
Аялриз кГанзавайдини им тир кьван. Гуьгь абуру гьана. 

Гьарай эверзавай аялар пешапаянни, Яргьи рушан нинидин 
гуьгьуьна гьатна. 

Пешапай гвайбур вири хуьре к1вал-к1вал экъвана. Гьар 
к1валин вилик агакьайла К1велин иесиди пешапайдин 
кукГвалай са кутар яд иличзавай. 

Ахварай аватна к1анзавайди Гудул ят1ани, хуьре экъвейди 
пешапай хьана. 
И ч1авуз Т1ип1т1ис сихилрин ч1ехибур кьилел к1ват1на 

Гъуцар к1валин вилик ацукьнавай. Гьар ц1ийи гьенел фейла 
пара жезвай гьарай инал хъсан ван къвезвай. И гьарайдин 
. ванцик чпин дердияр гьалзавай кьузуьбурун вил кимел 
акъвазна шехьзавай хьтин вилерив дуьньядиз килигзавай 
Гудулдал алай. Ам уях хьайила адан вилел нагьв атана 
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кТандай. 
Садлагьана Т1ип1т1иса: 
Килигат1ун! - лагьана, - Гудул шехьзава! 
Виридаз акваз-акваз Гудулдин вилелай ч1ехи са нагьв 

т1имп1на чарсудал аватна. И аламат акур кьуьзуьбуру кьве 
гьил цавузна дадна: 

- Ст1алдикай марф хьурай! 
Марфадикай юргь хьурай! — 
Нисинлай алатайла Гъуцар сувалай къарагъай гару гьекь 

алай пелериз теменар гана. Са герендилай тек-тек стГалри 
къванер, кьуьзуьбурун чуруяр кьежирна. >,>•-" 

Гьуцар сувалай къарагьай циф цавун чиниз чк1ана. Мегъ 
патай къарагъай рагьул цифер къвердавай ч1улав хьана. 

Цифери бамишнавай Гьуцар суван кьилел сад лагьай 
ц1айлапан яна. Гуьгьуьналлаз ири-хутар хьтин ст1алар атана. 
Гьа геренда рекьерай руг акъахна. На лугьун, са ни ят1а и 
рекьер таран кулунив шткизвай. Гьавадик накьвадин ни 
акатна. И ни алат тавунмаз чил куьц1ена ч1улав хьана, 
рекьерай рагьул цин хулар фена... 

Аялри генани мани лугьузмай: 
А пешапай, пешапай! 
Пешапайдиз марф к1анда, 
Пешапайдиз къвал к1анда, 
Тефей чка тамир марф! 
Акъвазун хиве кьамир марф! 
Марф къуьлериз! 
Къуьл кГандуйриз! 
Сагьрай гьуцариз! 

 

VIII 

Суьл вацран(149) ирид лагьай нян тир. Экуьнлай хьур-хьурзавай гару 
гилани уьфт ягъазвай. И гаруз чилин винел под михьиз, тарар-тамар 
эвягъиз, идол бес тахьана к/еви чкайриз гьахьна авай-авачирбур винел 
акьудиз, дуьньядиз эк1ягъиз к1анзавай. И гару кьачал акъвазай касдин 

кьиляй адан акьулни акъудун мумкин тир. 
Гъиле кьелем кьачуна ацукь тавунмаз Иррисаз ак! хьана хьи к1вализни 

гар гьахьна, са маса алемдин фагьумдикай пай гваз атана... 

БУГАДА 
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Т1или йикъариз Бугада и хуьре авани, авачни чир жедачир. 
Ам гзаф ч1авара хпер гваз ч1афара, суварин чинра, к1амара, 
пелера жедай. Гьамишани хпер ахъайна, вичи кьакьан са син, 
пел жагьурдай. Гьанал ацукьна агьа тулал алай хуьруьз 
килигдай. КГвалерин тавунрай акьатзавай гумар, хъипи 
накьв ганвай къавар, гьенерал алай муьхчер гьисабдай. 
Садрани гьисаб эхирдиз акъудиз жедачир. Я акахьдай, я 
хипер яргьал физ акуна гъабурун гуьтъуьна эвердай, яни кц1и 
ампна адан фикир маса ригалдиз акъуддай. 
Бугададин киц1 акьул авай ч1уран тир. И кц1ин гаф хуьре 

вирвда ийидай. Садра Бугададин кьилел атай кьисаггзафбуру 
{гаф кватайла рахадай. 

...Цавни чил са нав алаз акахьнавай ч1имел йикъарикай са 
йикъуз гишин кускафтарди хеб чуьнуьхун патал серфе хуьз 
хьана. Векьин к1унт1уна далу туна агалтнавай Бугададиз 
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акваш лагьана кускафтарди са к1ел кьуна к1амухъ зверда 
кьван. И ч1авуз кц1и ишна, ада ампна к1амухъ вегьена. 
Бугадани адан гуьгьуьна. Кускафтар фадлай гишила аваз, 
агьва жедайла руфун т1ар жезвай са тан хьана. Адаз акуна 
хьи, к1ел кьамал алаз гзаф яргьаз кат жервал туш. К1ел 
гвадаризни рик1 атанач. Вучиз лагьайт1а, руфуна авай т1ал 
масад тир. Адавай гишинвилиз эх хъжезмачир. Гишинвиляй 
рик1 физвай. И гьалда авайда гьиле гьатнавай рузу гьик1 
гвадаррай? Кускафтардиз вири инсанар вичикай катиз акуна 
Бугададикни кич1ерар кутаз к1ан хьана. Ам кьулухъ элкъве-
на. К1елни кьамал алаз. Адав агакьиз вад кам~амаз киц1 
акъвазна. Мад ампни хъувунач. Кускафтарди вилик кам 
вегьена. Кц1и вилер экъисна килигзавай. Кускафтарди кьвед-
лагьай кам къачуна. Кц1ивай эхиз хъхьанач. Адан тум кьвехе 
гьатна, киц1 агаж хьана. Кускафтардин пуд лагьай камуни-
лай кьулухъ кц1и ц1ирна. Ам кьулухъ элкъвена. Абурун 
гуьгьуьна зверзавай Бугададив агакьдалди са вил кьулухъ яз 
катна. Бугададив агакьайла анц1на, язух-язух адаз килигна. 

Киц1 вичикай катна лугьуз, са кусни чин к1еви хьанвай 
кускафтар Бугададин винел атана. Адаз гьик1 чидай, ги-
жибрузни вичикай кич1е хьиз. Бугада маса кас тир. Адаз я 
кускафтардикай, я гьуцарикай, я инсанрикай кич1е тушир. 

Кускафтарни Бугада тЫш-тЬнша акьуна. Бугададин за-
пахъар(150) хьтин гьилер кускафтардин туьтенал фена. Бу-
гададин, рекьин къерехда авай виляй, физ - хуьквезвайбур 
галукьир кьван инлай - анлай чкал алатнавай шшин т1валар 
хьтин тугЛари кускафтардин азабрикай шуькуь хьанвай туьд 
кьуна. Хехини хьиз чуькьвена. Кускафтардин вири жак1умар 
гьуьргъуь хьана, ада к1ел гьиляй ахъайна, гьилер тентес 
хьана кватна. 

И ч1авуз Бугададин кнДини ампна. Адан чандизни рик! 
хтай хьтин тир. Бугадади тупар гьуьргъуь авуна. Кускафтар 
ич1и тапрак хьиз чилиз гьай(151) хьана. 

И кьисадилай кьулухъ Бугададин хипехъанвал куьтягь 
хьана. Ам мад хиперин гуьгьуьна хъфенач. Ам гзаф ч1авуз 
кьил чила туна сверк1вер авай к1амарин, вергерИкъатнавай 
кьванжин харайрин къерехра экъвез аквадай. Течирбуруз ак! 
жедай хьи, ада чилел аватна квахьнавай са вуч. ят1а 
жагьурзава. Муькуьбуруз чидай хьи, Бугадади гьа ик1 вичин 
уьмуьр харжзава. 

Са бязи чТавариз Бугадади балк1ан гьалдай. Кьилик чату 
кт1уннавай верхин кул Бугададин балк1ан тир. Чапла гьиле 
кьенер кьуна, эрч1и гьиле авай лашинив балк1андин кьаскан- 
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диз ада вегьизвай зупаяр анжах верхин кулунивай эхиз 
жедайбур тир. Адан "дагьт1ун, ягьи!" лугьуз гьарайдай ванци 
са мегьле аиДурдай. Ахпани "яргьа" физвай таран кулуни 
рекьяй руг акъуддай. 

Бугададик са хесетни галай. Ам серк1вера ацукьна, к1ев 
хьана геренралди акъваздай. Ахпа садлагьана къудгъунна чи 
вилиз таквар "ягьидин" винел нахчирди хьиз гвадардай. 

Гьа ихьтин тек-тек крар тахьайт1а т1или йикъариз Бугада 
и хуьре авани - авачни чир жедачир. Хуьруьн - к1валин 
тарихда амукьдай, инсанрин рик1ерал аламукьдай йикъара 
Пугададин ванни к1евиз акъатдай. Рагьдин к1валин - Гьуцар 

1валин вилик мярекатар кьиле фидай йикьуз, на лугьудай, 
уьнья Бугададиз  ганва. Хуьре мехъерар хьайила,  белки 

амралай пара Бугададиз хвеши жедай. Гудулдиз эвердайла I 
Бугада гьиле бекье аваз чин рекье жедай, галатдачир. Мелдин 
ч1авуз са ихтилатдилай муькуьдал фидай арада Бугадади 
гьич тахьай са "кьегьалвал" ийидай, жегьилрин гевилар 
ахъайдай. "Бугада галачир мел, кьел галачир ниси хьтинди я" 
лугьудай вирида. Гьавиляйни Бугада мел авай к1вализ руш 
галачиз ахъайзавай тек са кас тир. 

Бугада гьи сихилдикай ят1а садани рик1ел хкидачир. Ам 
вири хуьруьн тир. Ада и хуьруз иервал гузвачир. Ам хуьруьн 
чинал акъатнавай мат1 тир. Амма ам хуьруьн вичикай экь-
еч1навай мат1 тир. 

Садни аквадай ваз, Бугада са нин ят1а к1вализ мугьман 
атана. Ювалин гьенел, сала хзандикай алани - алачни килиг 
тавуна Бугадади гьиле гьатай кТеви зат1унив рак1ар гатадай. 
"Ша" лагьай ван тахьанмаз ракТар ахъайдачир, Къеняй 
эвердай ван атайдалай кьулухъ рак1арихъ къуьн гелягьдай. 
Фена къулан патав ацукьдай. Т1уьн вилик мус гьидат1а акваз 
рехъ хуьдай. Вилик атайди т1уьна къарагьна хъфидай. 
Рак1арай акъаттавунмаз к1валин иесидихъ элкъвена сарар 
экъисна хъуьрердай. Имни адан "сагьрай" тир. 

Хуьре мехъерар хьайила белки ч1амралай пара Бугададиз 
хвеши жедай. Сифте жунгав тук1урдалай енгеяр хъфидалди 
ам мехъерин асул иеси тир. Вични, гададин к1вале. Рушан 
гьенел са сеферда фидай. Свае гваз хуькведайла. 
Жунгавар тук1уна, алажна, як кук1варна сифте къажгьан 

ц1ал эцигдалди ада са пип1ив акъвазна килигдай. Папари 
къенер, ратар латал гваз фейидалай гуьгьуьниз, кайваниди 
i жунгавдин кьелеч1 як1арикай авур садлагьай шишин ни 
акъатайла Бугададиз чир жедай хьи, рик1ивайни мехъер я. 
Кайванидиз адан хесет чизвай виляй шиш нДалай къах - 
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чурвални Бугададиз эвер гудай: 
- Вун яргьал вучиз акъвазнава, я хзан текьейди? Ша, агата 

т1ун! Щару жунгавдин какайрикай авунвай садлагьай ши-
шин тЬшдиз килигат1ун! Белки адан кьел, эфер бегьем туш 
жал? Ша, жуван фагьумдив са мае ча! 

И гафар ван хьайивал Бугададик, на лугьун, лувар акатдай. 
Ам к1вачин туп1арал хкаж жедай. Гьилер виликна, бегьем 
ахъа тежезвай туп1ар вечрен тапац хьиз кьадай. Вичин танни 
са патахъ какур тир Бугададин "лекьвилин" к1алубди 
виридан сивик хъвер кутадай. И "кьегьалвилелай" кьулухъ 
Бугада ц1уз мукьва къведай. Хъукъанвай як1ун к1ус кайва-
нидин гьиляй къачуна сиве твадай. Хъуькъвер так1унарнавай 
Бугада са гьелен идалай вилик жемятдиз къалурай лекьрен 
к1алубдиз хуькведай. И ч1авуз кайванидилай кыш кутуна 
мехъерин иесийрал кьван вирида "Бугададин макьам" ядай. 
И макьам уьфтуьник ц1енкь какадарайла акъатдай. Бугадади 
чала - гугу ягьаз кьуьлдай. Мехъерин садлагьай кьуьл. И кар 
адетдиз элкъвенвай. Гзаф ч1авариз хуьруьнвийри "фуланкас-
дин мехъер квагънавани?" жузадай чкадал, "Фулан касдин 
гьенел Бугадади кьуьл авунат1а?" - лугьуз хабар кьадай. 

Са арадилай ycrlapap кьакьан къавал акъахдай. Абуру 
"сеъар" ядай. Сеъар ягъан ам лагьай ч1ал тир хьи, и к1вале 
мехъер квагьнава, къениндалай вири - хуьруьнвиярни, чир -
хч1ирни, мукьва-кьилини и шадвилик акахьна к1анда. Чара-
чараз эверун и хуьре адет тушир. Чамран бубади, тахьайтГа, 
адан халуди фена Ч1ехи фекьи Т1ипЫисаз чараз эвер гудай. 
Муькуьбуруз сеъардин ван бес жедай. 

Бугада сеъар ягьазвайбурун гуьгьуьна кьакьан къавал акъ-
ахдай. Макьамдиз дигай кьуьлиз къавун ч1ере кьуна ц1ар 
ядай. Сеъар куьтягь хьана, далдам гвайда ч1умалдан таран 
хилекай раснавай к1ар эхиримжи сеферда цДегьре хаминал 
элягъайла Бугадади вичин "кьегьалвал" мад садра къалурдай: 
чкредал лекьрен к1алубда гьатдай. 

Мехъерин садлагьай югь гьа идалди алатдай. Кьведлагьай, 
пудлагьай йикъаризни Бугадади гзаф гьунарар къалурдай. 
Вирида кьуд лагьай югь - свае гваз хуькведай бере гуьзетдай. 
Бугадади виридалайни ч1ехи гьунар гьа и ч1авуз къалурдай. 
Вуч тир и гьунар? 

И гьунар ада садлагьай сефер ц1увад йис идалай вилик 
авунай. Бугададин кьуншидал алай, адан вичин тай са руш 
тухузвай. Геренан мехъерар тир. А ч1авуз Бугада хуьруьхъ 
галаз гила хьиз акахь - хкахьнавачир. Свае яцарин арабадиз 
акъадарна,  викин  мук1ат1  гвай гадади  "иш"  лугьудайла 
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садазни Бугада и мукьарив акуначир. Виридаз гила акуна 
чьи, Бугада арабадин пДунудал акъахнава. Ада сусан чинай 
авадарнавай буьшме патахъна вич сусал вегьена, адаз агьтин 
са п1агь гана хьи, белки гзаф дишэгьлийриз чпин вири 
уьмуьрда ихьтин п1агьдин лезет акуначир. Гзафбур и 
п1агьдихъ тамарзу тир. И п1агьдин ванци рик1 юзур тавур 
)ушни паб амукьнач. И п1агьди гзафбурун пагь ат1ана. 

Геренан мукьва - кьилияр къемеяр акъудна Бугададал 
[эена. Амма сихилдин кьуьзуьбурукай сада абур акъвазарна: 

- Хибридан тай жедани? Мехъерик хибридан иви авадарна 
лагьай т1вар вут1да? 

Бугада саламат амукьна. Амма ада гзаф кьуьлни лап1ашар 
акьунай. 

Хуьр вири мягьтел хьана амукьнавай: яраб Бугадади ик1 
вучиз авунат1а, лугьуз. Ч1авар фирдивай Бугададин и "кьегь-
алвал" хъуьтуьл са зарафатдиз, квасавилиз элкъвена. Буга-
дадан япал кушкушиз, ам сусан арабадал ракъурдайбурни 
жагьана. Гьа ик1ни ам вичин и "кьегьалвал" тикрариз вердиш 
хьана. 

Тажуб хедайкар ам тир хьи, гьар сеферда мехъерин иесияр 
Бугададин виликпад кьан патал алахъдай. Гьар сефердани 
Бугада, хибри Бугада а акьул кьиле авайбурулай век1егь 
жедай. На лугьудай, ам арабадин ц1унудал лув гана акъах-
зава. Бугададал вил алай жегьилриз ам садни ц1унудин винел 
лквадай. И кардиз Бугададин кьегьалвилелай гзав, жуьреба 
1ъанлейрив адаз рехъ ахъайзавай, жегьилри хиле(152) гуз-
най. Гьар гьик1 ят1ани, мехъерин и акунар вирида вил к1вак1 
тавуна хуьдай. Чпи вирида чинеба ийизвай кар са ни ят1ани 
жвеба авун инсанриз къемеда тир. Мад садрани Бугадади 
сусаз пагь хъганачир. Ам сусан гьиле гьатай чка ч1ак1вана 
катдай. 

Са йикъуз Бугада т1иш-п1уз алатна, вилерин ла цуз иви 
жьична яру яз кимел акъатна. Ам ихьтин "кефина" фад-фад 
кедай. "Ваз вуч хьана?" - жузурбуруз ада жаваб ганач. Маса 
cap - кеспи авачир жегьилри Суьбедиз вил к1анч1на: Вуна 
кузуз кван! 

Бугадади и хуьре дуствалзавай кьвед-пуд касдикай садни 
Суьбе тир. Бугададин Суьбедихъ галаз дуствал цавай ават-
навачир. Суьбе хуьруьн кайванидин гьилин каш тир. Ме-
лерик, мехьеррик, суварик биргенд хъукъудайди, къафунар 
къажгьандай кьехч1ин бадийриз акъуддайдини ам тир. Суь-
беди гьамиша биргенддикай ат1ай сифте к1ус Бугададив 
■угудай. Гьавиляйни Бугада Суьбедив гуьр тир. Ада масад- 
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бурукай чуьнуьхдай ч1аларни Суьбедиз рахадай. 
Гадайри вил к1анч1 авурди Суьбе Бугададив агатна. Ада 

мили ванцив жузуна: 
- Бугада, гьик1 я вун? 
Бугадади адаз милиз килигна, жаваб ганач. Суьбеди мад 

жузуна: 
- Ви пел гьина т1ак1унна. Вилин к1анер вучиз вили хьанва? 
- Зал жин гьалтнавай, - лагьана Бугадади. 
- Мус? Гьина? - Суьбед жузуна. 
- Къе экуьнахъ. - Бугадади Суьбедин жузунин са паюниз 

жаваб гана. Муькуь пай туна. 
- И кьиса гьина хьана? - лагьана Суьбеди мад садра жузуна. 
- Чи къапа. 
- Им гьик1 хьайи кьиса я? Жинди ваз вучзавай хьи? 
- Ада заз мез экьисзавай. 

 

- Гьак1 акъвазнавай чкадал? 
-Ун! 
- Белки эвел вуна адаз са вуч ят1а авуна? 
- За са зат1ни авунвачир. 
- Белки вуна жувазни течиз кьал-зат1 ацатнат1а ада? 
- Зун хибри яни? 
- Ваъ, Бугада. За "белки" лагьана, жуваз течиз... 
- Ваъ. Ам гьич чи магьлединбурукай тушир. 

 

- Гьик1 куь магьлединбурукай тушир. Куь мягьледа, бегем 
мад жинар авани? 

- И жин заз сад лагьай сефер тир акваз. 
- Бес ваз ам жин хьун гьик1 чир хьана? 
- Бес заз жин чидачни? 
Суьбедиз акуна хьи, Бугададиз вич жиндихъ галаз кк1ай 

кьиса кьилелай к1вачел кьван ахъайиз к1анзавач. Суьбедиз 
вичин жузунар акъвазариз к1ан хьана. Жегьилриз лагьайт1а, 
Бугададин жиндихъ галаз кук1ун гзаф къемеда хьанвай. 
Гьавиляйни абуру Суьбедиз минетна: 

- Вуна жузун акъвазармир. 
- Квез   аквазвачни,   адай  гьар  са   гаф   хехинив   ялна 

к1анзавайди? 
Жегьилри гьил къачунач: 
- Чаз гьак1ани кьабул я. 
И гафарилай гуьгьуьниз Суьбеди вичин жузунар цуыъна: 
- Я Бугада. Ваз къапа акурди жин ят1а гьик1 чир хьана? 
Бугадади гзаф хияларна. Эхирдай ада лагьана: 
- Адак япуганар галай. 
- Япуганар галайбур жинар яни? 
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- Бес гьик1а? Итимди япуганар кутадани? 
- Адал крчар алайни? - лагьана сада жузуна. 
- Адан кикер кьве чуьхвел тирни? - лагьана муькуьда. 
- Абур заз акунач, - жаваб гана Бугадади. - Заз ам чир 

хьана хьин и жин чи мягьлединбурукай туш. Садни ада заз 
мез экъисзавай. 

-Ада мад вучзавай? - жузуна Суьбеди. 
- Эвел мез экъисиз, ахпа цуьрерин кьулухъ к1ев жезвай. 
1
 Бес вуна вучна? 

- Кула винизна адан кьилел гьалсна. 
- Бес ада вучна? 
- Вилер экьисна заз килигзавай. Зани адахъ кьил гиляйна... 

зани ада кьуьл эцяйна... зани ам к1асна... 
-Ахпа? 
- Ахпани ам катна. Зунни адан гуьгьуьна. 
- Ахпа? 
- Акуна заз рекьел акъатна заз мад мез экъисзава. 
- Бес ахпа ам вут1 хьана? 
- А патай къвезвай каларихъ акахьна ч1афал фена. 
Гаф инал атайла гадаяр вири хъуьрена. Виридан рик1яй 

фейи фикир сада мецел гьана: 
- Бугададал гьалтайди жин ваъ, кал я кьван! 
Бугададин кьилел ихьтин крар фад-фад дуьшуып жедай. 

Вирида ибур адан хибри фагьумдин бегьер я лугьудай. И 
сефердани гьа ик1 хьана. Гадайри "Бугададиз аквазвай жинар 
калар якьван!" лугьуз гьарайзавай. Идакай Бугададиз хъел 
атана. 

- Ч1алахъ тушт1а, ша фин, килигин! 
- Мад квез килигда, Жин маларик фенва ман! 

 

- Ана мад ама, - лагьана Бугадади - ч1алахъ тушт1а ша, 
килигин. 

- Ша килигин. - Нин ят1а сивяй и гафар акъатна. 
- Ша килигин, - Муькуьбурни рази хьана. 
Бугадади чкадилай агьва тахьанмаз абурун гьар садаз 

вичин вилерив килигна. И килигункай гадайрин рик1из са 
къайивал яна. Ахпа Бугада к1уьнк1е гьатна. 

Гадайрин кефер ч1ур хьанвай. Абуру хибридавай са татугай 
кар гуьзетзавай. Са бязибурун рик1из ихьтин фикирарни 
къвезвай: "Белки адаз рикГивайни жин аквазва жал? МичГи 
къапя, садлагьана жинарнижеда гьа!" Гадаяр Бугададилайни 
вилик къапун рак1ар аъайна къенез гьахьна. Гьич кьве камни 
вегьин тавунмаз, абуруз пурчай са ажайиб экв акуна. Ибур 
вилер тир. Къапун пурчай абуруз ц1арц1ар гузвай кьве вили 
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килигзавай. Пагь ат1ана амукьнавай гадайрин хамуниз цирк 
акъатна. Абуру гьарада кьве вилни гъечедиз къачуна килиг-
завай. Акваз-акваз къапун экв пара хьана. Гадайриз жиндин 
крчар, тик акъвазнавай яргьи япар, юзазвай чуру, сивин 
къваларай агьадихъ квагнавай кьве к1ир алай чин акуна. 

Вири хамуна цегвер окъвезвай хьиз хьанвай гадаяр 
кич1евилинни регьуьвилин арада амукьнавай. Гьарада фи-
кирзавай: Белки зун ягьал ят1а? Велик муькуьбуруз аквазвач 
жал? Им ак1 лагьай ч1ал жезвай хьи, жин акурдакни Буга-
дадин т1улдикай гала. 

И ч1авуз абурун ажузвилел хьуьрезвайда хьиз жинди мез 
экъисна. Им бес тахьана цинДра хьиз вилик гвадарна. 

Гадайривай эхиз хъхьанач. Абур вири санал къапун 
рак1арал фена. Рак1ара чуькьуь - чуькьвер хьана. Эхир вири 
акъатна ким галай патахъ зверна. Абур садни кимел агакь 
хъувурла чеб-чипел хтана. 

...Муькуь нянихъ мад гадаяр кимел к1ват1 хьанвай ч1авуз 
а патахъай Бугада атана. Ам акурла къапук фена хтайбурун 
нав ч1ур хьана. Гьар гьамиша са къерехдал чараз жедай 
Бугада къе атана абурун вилик аквазна. Гадайриз килигна 
хъуьрена: 

- Къапук жин галайди тушир, - лагьана. - Ам нДегь тир. 
Кьеч1и хьанва лугьуз тиликдик гьал тавуна тунвай... 

Гадайрай ван акъатнач. И кар абурун рик1е са сир хьиз 
амукьна. Яраб чун вири гьа ик1 ягьал хьана жал? 

И кьисадилай кьулухъ - гадаяр Бугадайрин кьапа жиндал 
гьалтна гагьатайдалай гуьгьуьниз, кимел Бугададин хатур са 
азим(15С) артух хьана. 

И кьиса хуьруьз чкГана, гадайрин сиве гьатна. Бугададихъ 
галаз абурун къапуз фейибуру чпин гунагь хъуьтуьларун 
патал гзаф багьнаяр гъайит1ани, са шумуд йикьуз и гафар 
кимелай кими хьанач. 

И ихтилатра гзаф затГар рик1ел хтана, виридаз чир хъхьа-
на. 

...Вич Бугада вири хьтин аял тир кьван. Щуд йисуз 
акъатайла адан т1улди ч1ур жез кьил кутуна. И дегишвал 
кьуншийризни чир хьайидалай гуьгьуьниз, бубади ам Гьуцар 
кТвализ - Т1ип1т1исан патав гьана. 

Бугададиз Гъуцар к1вализ гьахьиз к1ан хьанач. Бубади ам 
ялиз-ялиз тухвана дараматдин рак1арай къене туна. Къенез 
гьахьдамаз Бугададай гьарай акъатна. Ада ахьтин къив 
ч1угуна, ак1 чабалухна хьи, бубадивай ам кьуна хуьз хъхьа-
нач. Бугада Гъуцар к1валяй акъатна чпин к1вале кьван катна. 
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Ада вичин гуьгъуьна к1вализ хтай бубадиз лагьана: 
- Гъуцар к1вал мейитрив ац1анвай. Вирини Т1ип1т1исан 

мейитар тир. 
Идалай кьулухъ Бугада мад садрани Рагъдин к1вализ -

Гъуцар к1вализ хъфснач. 
• ...Садра Бугададиз такур са зат1 акуна. Адаз акуна хьи, 
нисин ч1авуз рекьелай са ни ят1а эверна. Бугада к1валяй 
акъатна. Ам аквадамазни иер са руша вичи-вич Бугададин 
винел вегьена: 

- Шумуд варз тир зун ви дердини куз, Бугада! 
Багададиз регьуь хьана. Гижи хьайидалай кьулухъ им сад 

лагьай сефер тир Бугададиз регьуь жез. Рушаз регьуь тушир: 
- Зи ц1ай тек са вавай элуьхъар жеда, Бугада! 
Руша гьиликай кьуна ам к1вализ ч1угуна: 
- Иниз ша! Иниз ша! 
Руша Бугада галчурна к1вале туна: 
- Бугада! Бугада! Фад хутур жуван пекер. 
Бугададал пекер хутундай гьал алачир. Адаз л гьеленда 

вилик галайди вичин адст тирвал ч1ак1ваз к1анзавай. Адаз 
чидайди ч1ич1 гун(154) тир. 

Руша адаз пекер алудиз куьмек гана. Бугададиз к1анз-
так1анз адал алай вири пекер алудна. Бугададик са гьерекат 
квачир. Им а кур руша вичини пекер алудна. Бугададин вилик 
икьван ч1авалди такур са тан ахъа хьана. Бугададин тандани 
икьван ч1авалди тахьай са аламат - дегишвал хьана. Бугада-
дин рик1яйни икьван чГавалди тефей са мурад фена. Ада 
вичин рик1ин мураддив агакьун патал гьилер виликна... 

Гьа и ч1авуз адан руыъ хибривал алатна вичин т1улдиз 
хтана: Бугада хуьруьн кимел алай. Жемятди адаз килигзавай. 
Вилерикай карагзавай Бугада пекер хутуниз - хутуниз 
кТваляй кимел кьван атанвайди я кьван. 

Бугададиз вичин гьалдикай рик1ивайни регьуь хьана. 
...Садра Бугададин рик1ел вуч атанатГа, арандиз 

эвич1завай хипехъанрин гуьгъуьна гьатна фена. Кае вац1алай 
алатайла хипехъанар ягьийрин тилитдал гьалтна. 
Ягьийрикай чеб, чпин хипер хуьн патал абурухъ галаз 
т1игьда(155) гьахьуниз мажбур хьана. Балк1андал алай 
ягьийрикай сад Бугададин винел атана. Адаз гапурдив Бугада 
ягьаз к1ан хьана. Бугада фад адан балк1андин ченедин к1аник 
экечГна. Вич алай балк1андин кьиле акьаз кич1ела гапур 
акъвазрай ягьидиз садни им акуна хьи, вичин гапур авай гьил 
Бугададин гьилера гъатнава. Бугададин куьмекдиз жинар 
атанвай хьтин тир. Ада ягьи ялна балк1андилай авудна. Зем 
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хьиз чиле акьур ягьидин лекь-турк1ун акахьай хьтин тир. 
Ада гапур винизиз к1анзавай хьтин са гьерекат авуна. Им 
кьил кьадай савда хьанач. Бугада ягьидин винел хъварц хьиз 
гьалтнавай. Ада ягьидин суну сарара кьуна. Са герендилай 
к1вачел къарагь хъийидайла Бугададин чин, туьд, кьил вири 
ивида авай. 

Ам бегьем к1вачел къарагь хъувун тавунамаз кьулухъай 
атай са маса ягъиди адан юкьван тар ригедив яна. Бугада 
чинихъ ярх хъхьана. 

Юкьван тар ханвай Бугада мярхарал(156) эцигна муькуь 
хер алайбурухъ галаз хуьруьз рахкурна. Ам са шумуд йикъ-
алай вичел хтана. Хер гзаф деринбур к!валериз хутахнава-
чир. Абур Гьуцар к1вализ авуднавай. Бугададин гьал гзаф 
ч1ана тир. Вирида ам гьа къе рекьида, пака рекьида лугьуз-
вай. И ч1авуз тахьай са кар хьана. Ам хъсан вилихъ элкъвена. 
Дуьз я, адавай чкадилай юза жезвачир. Амма рахуяар чкадал 
хтанвай. 

Са шумуд ють гьа ик1 алатна. Са йикъуз вичин патав фу-яд 
гваз атай сухтадиз адан михьи ван атана: 

- Ч1ехи фекьи Т1ип1т1исаз эвера! 
Сухта ванцин иесидихъ экъвена. Ада Бугадади Ч1ехи фекьи 

Т1ипМисаз эверун хиялдизни гъичир. Хуьре виридаз чидай 
хьи, Бугада Т1ип1т1исакай катда. 

- Ви япара ван гьатнавач, рахазвайди зун я, - лагьана 
Бугадади, - Фекьидиз эвера, захъ адаз лугьудай гафар ава. 

Сухта и чав(157) гваз ТГипМисан патав зверна. 
ТТип1т1исни и чавдал мягьтел хьана. Гъиле авай муькуь 
крарни акъвазарна Бугададин патав атана. 

- Ч1ехи Т1ип1т1ис, - лагьана Бугадади. - Зун вири уьмуьрда 
тек  садра  Гьуцар  к1вализ  атай  кас  я.   Гьа  чГавузни  зи 
вилерикай караг тавур ажайиб зат1ар хьанач. И сеферни  
вилер ахъай хъувурла жув Гъуцар к1вале аваз акуна мадни 
кич1е хьанай... Тежер са кар хьанва. Заз эвелра аквадай  
зат1ар аквазмач, эвелра жери ванар къвезмач. Зун куьн вери 
хьтин инсан хъхьанва. Вири хьиз жен, виридахъ галаз женни 
вич ч1ехи бахт я кьван. 

Бугададин вилериз шел атана: 
- Завай инсандин уьмуьр ракъуриз хьанач, - лагьана ада, 

- завай инсандин уьмуьр ракъуриз хьанач! 
Т1ип1т1иса адаз рик1 - турк1ун гана: 
- Гунагь види туш, Бугада. Вал гьалтай руьгь тьахьтинди 

хьана. 
- А руыъ зи юкьва риге акьур гьеленда тандай акъатна 
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катна. Гила зи тандиз маса руьгь атанва, - лагьана Бугадади, 
- Юкь битав ч1авуз гижиди тир, юкь хайидалай гуыъуьниз 
акьул кьилиз хтана. 

- Фикир ч1угвамир, - лагьана Т1ип1т1иса, - вун сагь хьана 
к1вачел кьарагь хъийида. 

- Чими гафар лугьузвай чукуна вун сагьрай, ч1ехи фекьи! 
Зи гьал заз жуваз чизва. Зи ц1ийи руьгьни Рагьдин патав  
хъфиз гьазур хьанва. Заз жувазни гьа ик1 к1анзава. Юкь  
хана, т1аб хьиз агьва тежез уьмуьр авунлай рекьин хъсан я. 

Т1ип1т1исаз мад са вуч ят1а лугьуз к1ан хьана. 
- И гафарикай вучда, Ч1ехи фекъи? - Бугадади адан гаф 

ат1ана, - Вуна захъ яб акала. За ваз хибривилин аламатар 
лугьуда. Авай-авайвал. Вуна хъсан яб акала, яни кхьихь! 
Белки я ваз, яни валай гуыъуьниз къвезвай су_хтайриз и  
начагьвал сагъардай рехъ жагъида жал. 

- Ви рик1ел и арада, тара-тади ч1авуз и фикир гьинагь 
атана? 

- Жувал хтайдалай кьулухъ зи бейнида са жузун ава* 
Инсандин тандиз гьахънавай хибри руыъ садавайни чукур 
жедач жал? 

- Вучиз жедач, - лагьана Т1ип1т1иса, - инсандин фагьумдиз 
часпарар авайди туш. Чи фагьум са йикьуз гьанивни агакьди. 

- Заз и кардиз хиле авун - куьмекун патал жуваз акурбур 
ваз рахаз к1анзава. 

- Сифте  рахух  кван,   и  яргьи  йисара  вуна  тек  гьик1 
уьмуьрна? 

- Зун тек тушир, ч1ехи фекьи. Зи патав гьамиша кьве кас 
гвай. 

Т1ип1т1ис тажуб хьана: 
- Вужар тир абур? 
- Абурукай сад дишегьли тир. Заз ам гьич садрани акунач. 

Адан ван лагъайтГа, залай садрани алатдачир, зи япарай  
садрани акъатдачир. И ван эвелра заз так1андай. Гуыъуьнай 
зун адаз вердйш хьанвай. А ван заз мили хьанвай. А ван  
япара тахьайла зун гьарик1 жедай. На лугьун, са зат1 квахь- 
нава. 

- Бес кьвед ла гьа иди вуж тир? 
- Муькуьд са итимдин хъен тир. Амни гьамиша зи патав 

гвай. Рагъ авай йикьузни, мич1и йифизна. И хъен садрани 
рахадачир, садрани квахьдачир. Гьамиша патав гваз жедай. 
Гьавиляй квез зун тек акурлани зун тек тушир. Иеси таквар 
ванцини, ван авачир хъенди залай садрани гъил къачузвачир. 
Вири са ахварилай кьулухъ хьана, - лагьана Бугадади, - аял 
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ч1авуз акур са ахварилай кьулухъ. 
- Гьихьтин ахвар тир ам? 
- Зун гьиниз ят1а физвай. Тул кьуна. Зун садлагьана са 

гьиниз ят1а аватна. Им фур тир. Инай экьеч1на зун. Кьведпуд 
каминлай мадни фуруз аватна. Гьа ик1а зун акъваз тавуна  
тулал фурариз аватиз акъатзавай. Рик1е кич1евал гьатна: Гьа 
гила аватди, гьа мад аватди лугьуз. Гьар йифиз и ахвар  
аквадай.  Гьавиляйни  кусун рик1ел  атайла  заз  йилимдиз 
физвай хьиз жедай. Рик1 зурзадай. Кусун тавунани акъваз 
жедачир.   Гьикьван   ахвар  хада.  Ахвариз   фейивални  гьа 
акурди мад са сефер, ц1ийи кьилелай акван хъийидай. Бязи 
ч1авариз фурар акьван мукьув - мукьув жедай хьи, са фурай 
акъатдамазни гьа гьеленда муькуь фуруз ават х-ьи-йидай. 

- Экуьнахъ къарагъайлани кьил т1ак1унна, фагьум галатна 
жедайни? 

- Эвелра гьакГни тир. Экуьнахъ дуьнья са маса рангида 
аквадай.   ЧГавар  алатундивай  вилик  акъатай  къуншидин 
аялар севрен шарагриз, таран хилер гьуьлягьриз ухшар къвез 
хьана. Гагь жуваз абурукай катиз к1ан жедай, гагьни абурухъ 
галаз женгиниз акъатиз. 

Вичин уьмуьр рик1ел хуькверкьван Бугададин вилерилай 
стГалар къвезвай. Адан гьал акуна Т1ип1т1иса лагьана: 

- Вуна жуван тандиз регьятвал ча. Чна ахпа мад гафар 
хъийида. 

Ам месин патавай кьарагъна к1валяй акъатна. 
Са арадлай Бугада секин хьана. Вичин дердиникай рахана 

лугьуз адаз са т1имил пуч1уни(158) тир. Адан кьили гила 
къвердивай хъсан к1валахзавай. И фикирдини адаз пуч1увал 
гузвай. Бейнидин икьван ч1авалди мич1из амай пип1ерни 
экуьнив анДузвай. Гьа и ч1авуз адан япара ван гьатна. Ванци 
лагьана: 

- Вуна зи тахсирдилай гъил къачу. Гижи руьгь ч1авинда ви 
тандай акъудун зи рик1ел хьанач. Им зи гунагь я! 

- Вун вуж я? - жузуна Бугадади. 
- Зун Алпан я, - лагьана ванци. - Зун адалатдин гъуц Алпан 

я. 
- Зун валай рази я, Ч1ехи Алпан! 
- Ви кьвед лагьай уьмуьр масак1а жеда. Кьвед латьай сефер 

дуьньядиз атайла за жува валай вил алуддач. 
- Зун валай рази я, чехи Алпан! 
Бугададин вилер ац1ана. Ам шехьна. Идалай кьулухъ адан 

рик1 михьи хьана. На лугьун, вири азабар адан чандай гьа 
гьеленда  ч1угна  акъудна  кьван.  Ам  вичин  алатна  фейи 
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уьмуьрдилай рази тир. Пакагьан йикьуз Т1ип1т1ис мад адан 
патав атана. Хибри руыъерин къилихар чирун патал Бугада-
дин рахунар гзаф герек тир. Гижибурукай и ч1авалди са касни 
гуыъуьнлай сагъ хъхьана ТГипЫисаз чидачир. Бугададин 
кьиса садлагьай ихьтин кар тир. Гьавиляйни и дуынуьшдикай 
менфят къачун герек тир. Гижибуру ч1угазвайбур чир хьай-
ила абурун гьавурда акьан регьят жедай. Авурда акьунвай 
дердиниз дава жагьурунни пуч1у тир. 

- Вун гила гьик1 я? - жузуна Т1ип1тГиса. - Пилиди ваз ц1ийи 
дава ганани? 

- Ун, - лагьана Бугадади, - давайри тан сагьарзаватТа, вахъ 
галаз ихтилатди зи руыъдиз ц1ийи т1ем гузва. 

- Ахпа вуч хьанай, Бугада? - Т1ип1т1иса жузуна. - Накь 
зурал аламукьай кьиса рахун хъия. 

- Ахпа, йиферикай са йифиз фурар куьтягь хьана. Мад 
фурар амукьнач.  Гила  за лув  гуз  кьил кутуна.  Ахвариз 
фидамазни кьве гъил винизна цавуз акъахдай зун. КГвалер, 
салар, инсанар, тарар, хипер, са гафиналди чилин винел  
алайбур вири гьина ят1а агьана, циферилайни к1аник амукь- 
дай. За дуьньядин винел чархар ядай. Вири зат1ариз виняй 
агьуз килигдай. 

- А ч1авуз инсанар ваз гьик1 аквадай, Бугада? 
- Эвел ч1авара абур гьар гьамиша ийидай крарал алахъна- 

вай. Йикьар алатирдавай чилин винел са яру мат1 экъеч1на. 
Ам ч1ехи хьана. Адакай яру рангидин са инсан хьана. Ахпа 
ада муькуь инсанар тергиз кьил кутуна. 

- Ада ягьаз рекьизвайни? 
- Ваъ. Ада вичин гъил са нел ят1а туьк1уьрзавай. Яру гъил 

нел туьквейт1а адакай гьа гьеленда яд квахьдай. Ам, на  
лугьун, пДирадай. Ахпа векьин перзе хьиз хьана квахьдай. 
Инсан амукьдачир. Адан чкадал са хъен аламукьдай. Яру 
касди хъендал гъил вегьидай. Хъен гъвеч1и хьана адан ка- 
пашдиз къведай. Яруда хъен кьуна капашда шуткьуьрдай. 
Ахпа вичин гьебеда твадай. 

- Бес ахпа? 
- Ахпа, яру кас маса са инсандин гуыъуьна фидай. Адал 

п.ил туькьуьрдай. Мадни эвелан кьиса тикрар жедай. 
- Бес ахпа? 
- Зун ахварай аватдалди гьа ик1 фидай. 

Т1ип1тис Бугададихъ яб акализ - акализ фикирди тухвана: 
И инсандин фагьумдин т1еминиз килига. Аку и т1ем квез 
лрж жезват1а?" 
- Бес инсанриз  яру кас аквадачирни.  Инсанар адакай  
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катзавачирни? 

- Ваъ. Инсанри ам кьат1извай хьтин тушир. 
- Бес эхир гьик1 хьана? 
- Ахпа... Кимел акьвазнавайла зи вилик галай кас садлагь- 

ана квахьдай. Адакай са хъен амукьдай. Инсандин хъен. Ахпа 
а хъендинни кТалуб дегиш жедай. Адакай жуьреба гъуьрчер 
жедай. Абур зи патав галтуг - гагьатдай. Гъурчери пДингав 
ядай. Зунни фагьум абурал алаз, абуруз килигиз амукьдай. 
Къерехдай килигзавайбурузни гьик1 жедай хьи, за вил са 
гьиниз ят1а туькуьрна ана "куьлуьбурухъ" экъвезва. 

- "Куьлуьбур" рик1ивайни ваз аквазвайни? Тахьайт1а и 
гаф жемятди вичелай туьк1уьрнавай са зат1 я? 

- Абур заз акур зат1ар туш. Заз аквазвай зат1ар абурулайни 
ч1ана тир. 

- Гьик1а? 
- Гьик1а лугьун за ваз. Акъвазнавай чкадал садни аквадай 

хьи, чин-чинал алай инсанрин чинер акваз - акваз дегиш 
жезва. Абурал текъведай к1алуб жедачир. На лугьун, квасади 
ви вилик вичин кьилел алай турбаяр дегишарзавай. 

- Сад алатиз, сад гьалс жедайни? 
- Чинин  са  к1алуб  цДиразвай мурк  хьиз  жими  хьана 

авахьдай. Сад авахьиндавай адан к1аникай муькуьд акъатдай. 
Гагь инсандиз ухшарбур, гагьни ч1уранриз. Абурун арада 
гуьрбурни жедай, гуьр туширбурни. 

- Бес ахпа? 
- Ахьтин ч1ав жедай и дегиш жезвай чинрин арада заз 

жуван чинни аквадай. 
Гиживилин дерт к1аналкьван чугунвай и касдин рахунал 

Т1ип1т1ис мягьтел хьана амукьнавай. Къвалахъай килигай-
буру "хибрид я ман" лагьана алатзавай, чпелай яргьализ 
алахъзавай и инсанди аку садра вучар байихзават1а? И 
хиялрин к1алубрин, чешнейрин гзаф кьван аку садра? Ин-
сандин бейнидин и аламат т1ем дуьнья кьат1униз харж 
хьанайтГа, килиг садра гьихьтин крар кьилиз акъуддайтТа 
инсанри? 

- Им вуч ят1а? И дуьньядин муькуь чин яни, тахьайт1а и 
дуьньядин гуьгъ? Им ягьалвал яни, тахьайт1а дуьзвал? Низ 
чида хьи, им гьуцарин уюн туи. Белки и дуьньядиз чаз чидай 
сад ваъ, са шумуд чин ава жал? 

Т1ип1т1иса и жузунар вичи-вачиз ван алаз тикрарна. Ахпа 
Бугададиз килигна. 

Бугадиди вичин килигунрив и жузунар Т1ип1т1исаз тикрар 
хъувуна. Садни и жузунриз жаваб гуз гьазур тушир. 
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Вуна ви танда - кьиле, гъилера, к1вачера дегишвилср жен 
байихзавани? - жузуна Т1ип1т1иса. 

- Ун, - лагьана Бугадади, - сад лагьана заз ак! жедай хьи, 
япар яргьи хьана чиляй физва. Чил шиткиз-шиткиз физвай 
япар гала лугьуз жуваз регьуь жедай. 

- Ахьтин япарин иеси жен рик1ивайни регьуь жедай кар я, 
- лагьана Т1ип1т1иса. 

- Гагь-гагьни жуван к1вачер куьруь хьана аквадай заз. Тан 
чилелай фидай хьиз жедай. 

Т1ип1т1ис чилел алай чич1идиз килигиз-килигиз: 
- Фагьумдин уюнар аку! - лагьана, - Т1ебиатда авдчир 

затТар хиялдиз кьведа жал? Белки ви вилсрикай кьакьан 
цавара, чаз течир дуьньяда, са гьина ят1а авай зат1арин  
шикилар карагзавайт1а? Белки са гьина ят1а ваз акурбур 
рик1ивайни ават1а? Белки ваз гьуцари муькуь инсанривай 
кьат1из тежер зат1ар, вичизни чин тейиз, аквадай аламат  
ганвайт1а? 

Т1ип1т1иса и веревирд вичи-вичихъ галаз шшзвай. Адаз и 
жузунриз Бугададивай жаваб к1анзавачир. И жузунар 
Т1ип1т1иса вичин фагьумдиз гузвай. 

- Вун гьик1 хьана арандиз фнзвайбурун гуьгьуьна гьатнай? 
- жузуна Т1ип1т1иса. 

- А кар тахьанмаз заз са ахвар акунай. Ваъ, ам ахвар тушир. 
Вучиз лагьайт1а, а ахвар заз йикьуз-нисин береда, кимел 
акъвазнавайла акунай. Ам гзаф ч1ана ахвар тир. 

- Ваз вуч акунай? - жузуна Т1ипЫиса. 
- Зи вилик т1игь физвай. Кьве касдин, яни кьве сихилдин 

ваъ, са киф авай ягьийринни чибурун арада. Кьве патайни 
кьейибур гзаф авай. Хер алаз ярх хьанвайбуру гъуцариз  
дадзавай. Ийир-тийир хьанвай, я т1ал акъваз тийиз, я кьена 
чан куьтягь тежезвайбуру сивер ахьайна гьарайзавай. Амма 
абурун саданни ван акъатзавачир. Абуру ван алачиз куьмек- 
диз эверзавай. Абуру минетзавай. Абуру дадзавай. Заз чир 
хьана хьи, дяве аранда физва. 

- Вун гьавиляй арандиз физвайни? 
- Эхь. Юкьван тар ханвайбурукай сада гьил виликна заз 

минетзавай. Адаз завай куьмек к1анзавай. Адан гьал акуна 
зи рик! хъуьтуьл хьана. Завай акъвазиз хъхьанач. 

- Белки чи хипехъанрин ягьийрал гьалтункай ваз эвелдай 
хабар хьанвайт1а? 

- Чидач. Амма зун дяведал рик1ивайни гьалтна. 
- Вични, вуна а дяведа кьегьалвал къалурна. Са ягъидин 

эхирдиз экьеч1на. 
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- Адан сунудин дад гилани зи сиве амазма... Т1ип1т1ис са 
зат1унал гзаф мягьтел хьанвай. Вичин уьмуьрда Рьуцар 
к1вал такунвай, к1елун-кхьин течир, гьа-миша тек, 
инсанривай чараз экъвенвай и гижидан са фагьум ваъ, 
чирвилерни, кьат1унни гзафбурулай векъи тир. "Им вуч кар 
я?" лагьана фикирна Т1ип1т1иса. Белки инсандин 
чирвилерин дувулар, тумар эвелдай вичин бейнида ават1а? 
ТахьайтГа Бугададин фагьум, адан чирвилер вичиз тикрар-
тикрар акунвайбурун к1ват1ал я? Гьар гьик1 ят1ани абур 
чирвилер я. Бугададиз жуванбурни ягьияр чизва. Бугададиз 
ватан вуч лагьай ч1ал ят1а чизва. Бугададиз гьуцарикай хабар 
я. Бугададиз хайи чилни, дидедин ч1ал чизва. Ина са вуч 
ят1ани ава, фикирна Т1ипГг1иса. Инсандин вичихъ галаз адан 
чирвилерин са кьадарни дидеди хазва. Инсандин кьат1унин 
вини кьилни, агъа к1анни адан бейнида эвелдай кхьенва.  
Кьисметда авайдалай артух нез тежедай хьиз, бейнида кхьен- 
вай часпардилайни къерехдихъ акъатун мумкин туш. Гьави- 
ляйни инсанар лап эвелдай са шумуд жуьредиз чара жезва. 
Чпин кьат1унрин вини кьил гьинал кьван хьуниз килигна. 

Пуд йикъуз галаз-галаз Т1ип1т1исани Бугадади гафарна. 
Са экуьнахъ сухтади ТТипЫис аъварай авудна хабар гана: - 
Бугададин руьгь Рагьдин патав хъфена. ...Бугададин сурукай 

гуьмбет хьана. Анал танда гижи руьгь 

гьахьнавайбур тухуда. Парабуруз куьмекни жеда, лугьуда. 
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IX 

Муьжуьд лагьай няпихъ Мадагърин CUXUIOUH 'ilexuOu TunJuppim Гъуцар 
к1валин вилик квай чарсудин патав ацукьна itlapac чук1ум)ив апагъариз 

са вуч ят1а раезавай Иррис столдин кьулухь ацукьна гъилс къелем 
къачурвал Мадагърин сихилдин ч1ехида кьил винизна адаз килигна Ахш 

патав гвай сухтайриз алатай йикъарикай са кьиса рахана. 

ЯГЪИЙРИХЪ ГАЛАЗ ДЯВЕ 

Гьар экуьнахъ агьа патаз яр ягьуниз килигун Т1ип1т1исан 
щет тир. Са экуьнахъ адаз яран винел ч1улав рехнеяр акуна. 
, 1,уьнья акунвай кьуьзуьда идан мана гьа гьеленда- кьат1ана: 
Чи винел ягьияр къвезва. Ч1ехи Рагьди чаз им хабар гузва. 

Югь ахъа жез-тежез хуьрерин мукьув гвай кьакьан пелерал 
цДаяр кана. "Ягьияр къвезва!" Хабар Алупан чилерал - вири 
Лезгистандиз чк1ана. 

Кьакьан пелерал кузвай цДаярин гумар цава авай циферив 
агакьзавай. Яргьарилай аквазвайди гум ят1ани, виридан ви-
лерикай дяведин цДаяр хкекьзавай.(159) 

Кьегьалар балк!анар хкиз ч1афариз фена. Жегьилри чпин 
хьел-ч1емеруьк1ар, ригеяр, къемеяр гьазурна, гапурриз къи-
лав гана. 

Ягьийрихъ галаз дяве лезгийрин уьмуьрдин са пай тир. 
Абуруз такунвай к1алубдин чинарни яракьар и мукьва уьл-
квейра амачир. Лезгийриз и яракьар вири чпин чилел атай 
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ягьийрин гьилера акунвай. Лсзгийри и гъилер ат1анай, гьа-
мишани ягьияр чукурнай, чпин азадвал хвенай. 

Лезгияр лук1вилин душманар тир. Ч1ехи гьуц Рагьди 
адалатдин гьуц Алпанан мецев абурув лап эвелдай"агакьарай 
тубаяр лезгийрин рик1ера амай: "Сад-садаз лук1 жемир!" Гьа 
- виляйни лезгийри "Я азадвал, я рекьин!" лугьудай. Абуру 
рекьин хиве кьадай, лук1вал ваъ. 

Ягьийрин тум масад тир. Абур я чеб лук1 жедай, яни чпиз 
масадбурукай лук1 кьадай. Абуруз азад чилел азад инсан хьиз-
уьмуьр ийиз чидачир. Абуру я масаДан рузу т!уьна к1андай, 
яни вичин рузу масадав нез гана. Я вич кьамал акъахна 
к!андай, яни вичи кьамал кьуна. 

Ягьияр лехъибур тир. Абур чпин кьуватар гзаф акуна пехьи 
хьанвай. Маса уьлквейра авурбур лезгийрин чилелни тикрар 
авуник муд(160) кутунвай. Абуруз чидачир хьи, азад ксарин 
уьлкведин гьар са юк1 чил пДуд ягьидиз сур жеда. 

Лезгийрин т1ем абурун гьахъ хьунив гвай. Чпин к1валер, 
папар-аялар, чпин цаварни чилер хуьзвай ксарин кьегьалвал 
рик1е чапхундилай къир(161) маса зат1 авачир ягьийрин 
пехъивилиз гъалиб татана жсдачир. 

Лезгийрин вири кьуватар к1ват1 жедалди ягъийри са гьикь-
ван чилериз к1ур гана. Абуру Гьуцар к1еле къачуз тахьайди, 
ам ц1арц1а туна, хвена. Пакулрин нафт акьатзавай латариз 
ц1ай яна. Щехуьлринни Эквпатан убаяр, пунаяр чилиз 
ацахьарна. Ст1ал вац1ун патав ягьийрин вилик пад ат1уз к1ан 
хьайи кьушундинни т1ем-такьат-сан тГимил тир. Гьавиляйни 
абуруз мадни кьулухъ ч1уг хъженлай маса чара акунач. 

Ягьияр цегвер кьван пара тир. Абур ц1иц1арин луж хьиз, 
вилик акъатай ч1афариз, никГериз кьуьл гуз къвезвай. Абур 
фена алатай чилер пешер кьумкьумади т1уьр кьец1ил туп1ар 
хьиз амай таран хилериз ухшар жезвай. Ана чан алай са 
зат1ни амукьдачир. 

Хъуртарикай хкатдай ч1улав пепеяр хьтин ягъийри лез-
гийрин чилер таптагьна куьтягьзавай. Абуруз я кьуьзуьбур 
чидачир, я жегьилбур. Абуруз я дишэгьлияр чидачир, я 
аялар. Абуруз я иербур чидачир , я ст1урбур.(162) Ични 
к!ири, шурни ниси, гьалимани т1ач са-садавай чара тежедай, 
и аси лук1ар югъ-къандивай пехъи жезвай. 

Лезгийрин шумунни са кьегьал - гадани руш, итимни 
дишэгьли ягьийрихъ галаз акьунра къачур хирерикай 
рекьизвай. Гьар са лезгиди ц1удан гардан ягьайт1ани 
ягьийрин сан гьисабна куьтягь жедакьван тушир. На лугьу-
дай, гьар ат1ай кьилин чкадал кьвед экьеч1 хъийизва. 
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Лезгияр кьулухъ - суварихъ ч1уг хъжезвай. Чпин гьуцарин 
патав. Абурувай хиле к1анз. 

Лезгийрин кьушунда адет тирвал гадайрихъ галаз рушарни 
авай. Алук1навай пекерин ухшар виляй ягьийривай абур са-
садакай чара жедачир. Риге ахъайдайлани, гапурдив ягь-
идин гардан ягьадайлани абур гадайрилай кьулухъ кумукь-
дачир. 

Пехъи ягьияр Муьшкуьрдин тамарилайни алатна суварихъ 
къвезвай. Лезгийрин кьегьалри гьар са ч1иб чил патал чан 
эцигайт1ани сандин, т1емерин арада тафават гзаф авай. 
Ягьийрин са бязи тилитар кьулухъ ч1уг жезвай лезгийрин 
арайризни гьахьнавай. 

"Лук1виле уьмуьр авунлай рекьин серее я!" Лезгийрин гьар 
са кьуьзуьдани аялди, гададини руша, итэмдини дишэгьлиди 
фагьумда и гафар аваз женг тухузвай. 

Лезгийрин са тилит эч1егьандин пелел ягьийрихъ галаз 
кик1извай. Тилитдик галай гадаяр вири ягъийри яна кьена. 
Ирид руш амукьна. Ягьияр кьуд патахъай цегвер хьиз къвез-
вай. Кьулу-кьулухъ ч1уг жезвай рушар са к1амуз аватна. 
Пелер ягьийрив ац1анвай. Абуру леш акур пехъерин ванер 
акъудзавай. Рушари гьуцариз дадна: "Ч1ехи Рагъ! Ч1ехи 
Алпан! Чун сагь яз и ягьийрин гьиле твамир!" И гафар 
лугьуз-лугьуз чара ат1анвай рушарин вилерилай атай ст1алри 
чиляй т1век акъудзавай. И чавуз абуруз ван атана: 

- Квез гьар садаз хайи чилел къайи яд авай са лат жез 
к1анзавани? 

Рушари вирида санлай "Эхь!" лагьана. И ван абурун сивяй 
акъатун-акъат тавун ягьийрин вилериз акваз-акваз тахьай са 

rap хьана. Гьар са руш къайи яд вилин накъвар хьиз михьи  
г латуз элкъвена. Гилани а к1амуз ирид латун к1ам лугьузва. 
И т1игь гьар агьзур йиса садра жезвай дявейрикай'тир. 

[нсанрин бахтуниз эхиз тежер дердер аватнавай. Ягъияр 
гьикьван пехъи ят1ани чпин хайи чил хуьн патал лезгийри 
тежер крар ийизвай. Абур цацар хьана ягьийрин виле сух 
жезвай. Абур къванер хьана ягьийрин к1вачерик галкГизвай, 
гар хьана ягьийрин вилериз накьв вегьизвай. 

Иррис Яргьи руша тухвайдалай кьулухъ тек амай Лацар 
дяведин сифте йикъалай гьиле яракь аваз ягьийрин вилик 
[ акъатнавай рушарикай тир. Ада ахъаяй хьелери шумуд ягь-
идин вил акъуднавай, адан гапурди шумуд ягъидин суну 
ат1анвай, руфун паднавай. Йикъарикай са юкъуз Лацар са 
пехърен луж (163) кьван ягъидин вилик тек акъатна. Абур 
ч1улав циф хьиз рушан винел къвезвай. Лацарал кьулухъ  
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катдай гьал аламачир, аман ат1анвай, кьуд патахъ рехъ агал 
хьанвай. Кьулухъ гьиниз катдай кьван? Адалай кьулухъ 
галай к1ама са шумуд сихилдин аялни кьуьзуьд к1ев хьанвай. 
Лацара гъуцариз гьарайна: 

- Я гьуцар, закай кьвал ая! Гьич тахьай, к1ама к1ев 
хьанвайбур и ягьийрин гъиле гьат тийидайвал! Масак1а заз 
ягьийрин рехъ ат1удай аман амач. 

Лацаракай лацу са кьвал хьана. Садбуру рахада хьи, яран 
йикъара ракъин сифте iilapap акьур ч1авуз Лацар кьвализ 
кидигайбуруз а т1игьдин акунар аквадалда. 

Ихьтин крар гзаф хьана. Заз а кур са тежер кар гилани 
рик1елай алатзавач. Ягьияр хиве аял авай са дишэгьлидихъ 
галтугзавай. Там яргьал алай, к1ев жен мумкин тушир. Кьуд 
пад тул тир. Са т1имил зверайдалай кьулухъ дишэгьлидин 
каш кьуна. Ам акъвазна. Ягьийри ам кьуд патахъай ц1арц1а 
туна. Гъиле гапур ваъ, гьич лашни авачир дишэгьли вучдат1а 
чин тейиз аламай, Ягьияр кьуд патай атана дишэгьлидив 
агакьиз са гапурдин яргьавал амаз акъвазна. Са ц1уд ягьиди 
дишэгьли кук1арун патал гапурар цавузна. 

Гьа гьеленда гьуцари тахьай са кар авуна: Дишэгьлидикай 
чумалдин тар хьана. Таран хилер хьелер хьиз ягьийрин 
вилериз гьахьна. Тажуб кар ам тир хьи дишэгьлидин иви 
галай вилин накъварни яру чумалриз элкъвена. 

И ч1авуз дяведин кимел кук1унар къвердивай кГеви жезвай. 
Лезгияр лезгияр хьиз кик1извай. Абурун гьар садан гапур 

ирид ягьидин рик1из сух хьана акъат хъувунвай. Мадни 
къуватар кфари тушир. Тулар, к1амар ягьийрин мейитрив 
ац1анват1ани, абурун тилитрин гуьгь куьтягь жезвачир. 

Гъуцари цаварилай килигзавай. Гьахъданни нагьахъдан 
дяведа гуж нагьахъдан пата авай. Ягьийри лезгияр йикъан-
дилай - йикъуз суварихъ чуькьуьзвай. Гьеле им бес тушир 
хьиз, пехъи кьсбилрикай садни Кьвепеле шегьер галай патай 
лезгийрин винел къвезвай. Алпана Гьуцар суван кук1алай, 
пеле гъил туна вири Лезгистандиз килигна. И чилин са пай 
ягьийри к1ур гана Ваякьандиз элкъуьрнавай. Алпанан рик1и 
эхнач. Гьа гьеленда ахьтин са ц1ай - лапан яна хьи, Кьвепеле 
шегьер галай патай къвезвай ягьияр чилиз ацахьна. -• 

Гьуьл галай патай къвезвай ягьийрин суварихъ кам яваш 
хьанват1ани, гьеле акъвазнавачир. Гьар йикъуз шумуд лсз-
гидин иви чилиз ацахь жезвай, абурун руыъср Рагьдин патав 
хъфизвай. Гьикьван сабур авайди ят1ани мад Ч1ехи гьуц 
Т1арлацавай эх хъхьанач. Ам лезгийриз куьмек гун патал 
цаварилай чилел эвич1на. Вичин хва Шарвилидизни гьил- 
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на, (164) "ша, зи гуьгъуьна!" 
Ам эвич1ай чкадал пел чилиз хъфена к1ам хьана. Гилани 

лезгийри гьа чкадиз ТТарлацан к1ам лугьузва. 
Т1арлацан гьиле Алпанан ц1укай гатанвай тур авай. Ам и 

тур гваз ягьийрин чанда гьатна. 
Гьа и ч1авуз Шарвилидин руьгьди вичел дяведин пекер 

алук1завай. Ада: 
- Зун гьазур я, Ч1ехи Алпан! - лагьана гьарайна. 
И гафар сиве амаз Шарвилидин лацу балк1анни атана 

гьазур хьана. Шарвилидин руьгь балк-1андал акъахна. 
Ч1ехи Алпана Шарвилидин руьгьдивни вичин ц1ай - ла-

пандин турарикай сад вугана: 
- К1евиз яхъ! Ягьийрин тум хукуда! Лезгийриз аманэви 

хьухь! 
Гъуцари цаварилай килигзавай. Т1арлацанни Шарвилидин 

руьгьдин турарикай хкатзавай ц1верск1ри ягьийриз кьарс 
гайкьван, абурун вилер буьркьуь авуркьван гьуцаризни хве-
ши жезвай. Амма абур - руфун ч1ехи пепейриз ухшар къведай 
аск1ан ягьияр кьена куьтягь жезвачир. Абур п1арк!вар хьиз 
чиляй экъечГзавай хьтин тир. Гьар сефер Шарвилидин 
руьгьди гапур галтадайла ягьияр дергесди ат1ай вскьер хьиз 
маргьина гьатзавайт1ани, чкадал ц1ийи тилит къвезвай. 

Гьуц ТГарлацанни кьегьал Шарвилидин руьгьдин гьунар 
акуна авайдалайни векьи хьанвай лезгийри ягьияр кук1варна 
аладарзавай. Амма кьейибурун чкадал, на лугьун, кьвед 
экъеч1 хъийизвай. 

Гьа и ч1авуз Пидидиз ахвар акуна. Гъуцари адаз амал 
чирна. Гьа и йикъан нянихъ лезгийрин къашат1див(165) 
Пилиди ракъурнавай чав агакьна: Ягьияр иблисдин рухваяр 
я. Абурун гужни идал ала. Абурун акунар маса инсанриз 
ухшар атайтГани, рик1ер халис иблисдинбур я. И ягьияр 
кук1варна куьтягь жедайбур туш. И ягьияр кана куьтягь 
жедайбур туш. Абурун чан алай чка жагьурна к1арк1арун 
герек я. Рик1 иблисдиз маса ганвай ягьийрин чан абурун 
шарвалдин(166) крчара ава. Ада вичин крчар къилел алай 
ракьун бармакдин к1аник чуьнуьхнава. 

Лезгийрин къашат1 Римидив и чав агакьна. Ада лезгийрин 
ч1ехи са тилит кьегьалар кьилел к1ват1на ягъийрин 
шарвалдин винел гьепТесна. Чил цазвай туьрезди накьв са 
патахъ ярхариз вич вилик фидайвал, лезгийрини ягьийрин 
лешер са патахъ ярхари.} абурун шарвалдин патав чпиз рехъ 
ахъайна. Ягьийрин шарвал вичин т1еминал ак1ван чалахъ тир 
хьи, лезгийрин къашат1 Рими ада гьич виже кьунач.(167)  
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Римидин ригедин зарбинай ам балк1андилай чилал аватна. 
Лезгийрин къашат1а фад адан винел гвадарна. Кьилиз са гьуд 
чимдамазни ягьийрин шарвалдин ракьун бармак кьилелай 
алатна, патахъ гвадар хьана авахьна фена. Гьуд акьуна кьил 
хибри хьанвай шарвал вичсл тахтанмаз къашат1ди адан 
крчар кьуна хъпи накьвадин чиляй пенкьв акъуддай хьиз 
ялна; крчар акъатнач, п1анкьна хана. 

Вич эвелдай гьа ик1 авун герек тир к!ван. Гьа гъеленда 
ягьийрин чин чеб атай патахъ элкъвсна. Абур са-садалай 
алатиз катна. Пака юкъуз экуьнлай няналди лезгийрин 
къушунди ягьияр чукурна. Лезгийрин кьушундин вири тили-
тар - дяведин мярхар гвайбур, балк1анрал алайбур, садни 
яхбур чи чил ягъийрикай михьиз эгеч1на. 

Накьалди гьуьлягьвалзавай ягьийри къе гьик1 минетдай? 
На лугьун, ибур накьалди и чилел накьв акъалдзавайбур 
тушир. На лугьун, ибур аял-кьуьзуьд течир, руш-паб тсчир 
пехъер тушир кьван! _ 

Катдай чка жагъун тавур ягьийрин са бязибур гьуьлягъар 
хьана тамара, чамара(168) к1ев хьана. ТуькГвенар эгьвена 
чилик фена. Къванерин, сантарин к1аник акахьна. А чГавалди 
лезгийрин чилел гьуьлягьар алачир. Гьуьлягърин тум чпин 
рик1 иблисдиз маса ганвай ягьийрикай акатна. Гьавиляй абур 
къени чун ягьаз гьазур я. Гьиле серфе гьатдамазни абуру 
чпин агъу чал ич1ир тавуна акъваздач. 

Ягьийрин са бязибур гьуьлягь акур къиб хьиз кьурана 
амукьдай. Гапурдин сив галукьдамаз гватдай, гъвеч1и к1усар 
хьана квахьдай. 

Садбуру минетдай: ярх хьана к1вачериз мез гудай. Чеб 
лезгийрин к1вачин кГаник руг жеда лугьудай. "Гьач" лагьана 
гьалдай лам жеда лугьудай. Гурарин к1ане киц1 жеда лугьу-
дай. Рик1 хъуьтуьл лезгийри ихтинбур кьенач, вилик кутуна 
гьа атай чкада кьван чукурна. 

Ягьийрин арада тек са рик1 иблисдиз маса ганвай ваъ, чеб 
элкъвена к1вачин туп1алай кьилин ч1арч1елди иблис хьан-
вайбурни авай. Абур эхир кашдалди пехъивилив кикТидай. 
Рекьидалди вичин чТулав ниятдилай гьил къачудачир. 

Ягьийрин гзафбур чпин хесетриз туьк1ей гьурчериз элкъ-
вена. Хуьрлуьнк1ар хьайибурни хьана, муьнуыъар хьайи-
бурни. Шарк1вариз элкъвейбурни хьана, чТакьалриз элкъ-, 
вейбурни. 

Ягьийрин са пай ник1е т1век хьана, квахьна. Са пай rapyl 
къачуна гьуьлерилайни а патаз акъудна. Са пай чилиз ацахь-1 
на, амукьнач. Са пай кана руьхъ хьана. Са пай пехъериз|  
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элкъвена чпикай кьейибурун мейитрал ацукбна. 
Т1игь къейибур галачиз жедайди туш. Лезгийрин гзаф 

кьегьалар кьена. Абур Муышсуьрдин талайра, Ст1ал вац1ун 
патав, Бармак суван ченера, Пакулрин чилел - Гъуцар 
к1еледин патав кучукна. 

Лезгийрин кьушунди Шарван, Мукан макилрихъ(169) чин 
элкъуьрна. Гьинал - гьанал аламай ягьийрин тилитар 
кук1ариз-кук1ариз кьве йикъан рехъ фейидалай кьулухъ 
къубудин патав ял ягьаз акъ,вазна. Ина чиляй яд акъатзавай. 
И яд къубуда туна гзаф чилерал тухванвай. И цел вижевай 
оагьлар, ник1ер, салар хьанвай. Къубудин кьилел дшай са 
•уьр алай. Кьушун хуьруьз гьахьнач. Абуру хуьрелай кьилел 
Двенвай суван ценц1ик куьбе кутуна. Хуьруьнвияр кьушун-
дин куьбедал т1анурдин фуар, цпипДдикай кьунвай чехирдин 
куьшуьяр гваз атана. Ч1ехи къашат1 Римидин кшпитдалди 
ц1иргьина ц1аяр куькГуьрна, биргендар хъукъвана. Кьушун-
дин кайванидин эрч1и гьил Суьбе тир. Ада вичин алакьунар 
т1игьдин йикъарани субутнавай. 

Лезгийрин    кьушунда    авайбур    накьанан    уьзденар, 
сьуьрчехъанар,     уынехъанар,     регьуьхъанар,     к1арасдин 
,ст1арар, зарияр, ч1угарар ва масабур тир. Абур вири дяве- 
чикай галатнавай. Лезгийриз чпин адет тир крар хъийиз  

Ланзавай. Амма ягьийрин тилитар Шарванни Мукан чи- 
ерал инал-анал к1ев хьана амазмай. Гьавиляй уст1арри 
ёхи къванерал чпин рик1яй физвай зат1арин шикилар  
угуна. Абуру яцарни миргер рик1ел хкана, к1уфал Ч1ехи 
«ъдин тимтал алай гимийрин, мехъеррин, мелерин шики- 
ip  ч1угна.   К1анивилин   сувар,   Гудулдиз   эверун   хьтин 
фекатар вилерикай карагарна. 

Абурун шикилрай гьеле куьтягь тахьанвай тЬпъдин чинни 
аквазвай. Гьуьлягь хьана т1уьквез гьахьзавай, лезгийрин 
вилик мет яна аман к1анзавай ягьиярни и къванерин винел 
i чпин к1алубриз дигай цДарариз элкъвенвай. 

Пакагьан йикъуз кьушун мад вичин рехъ фена. Са шумуд 
I йикьалай К1уррин вацДал гьалтайла Ч1ехи къашат1 Римиди 
I лагьана: 

- Ягьийрихъ галаз т1игь инал куьтягь жезва. Эхиримжи 
[ягьийрин мейитар К1уррин вац1у тухвана. Алупандин -
(Лезгистандин чил ягьийрикай михьи хьана. Идалай виликни 
^гьамиша чал гапур гваз атайбур гьа ик! муьрд(170) авурди я 
чна. Идалай гуьгьуьнизни чи чилел ч1улав ниятдив атай-
бурун эхир гьа ик1 жеда. Т1игь куьтягь хьана. Т1игьдин 
гьекьни, ругни, ивини вирида вац1ал чуьхуьх! ЧГугур аза- 
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Итэмар къакъатна. Фекьиди яргъал акъвазнавай дишэгь-| 
лийриз, рушариз эверна: 

- Патав агата. Идаз кьве мили гафунив таъсир жсдатГа аку.| 
Лап ягьийрикай хьайит1ани инсан и гьалда тунал гьуцар  
разиди туш. 

Рушар агатна. Гьарда са гаф лагьана. Цавара руша* 
зурзазвай гьил кьуна: 

- Я кьей вах, вун вучиз и гьалда ава? Кич1с жемир. Чун! 
инсанар я. 

Рушарикай сада адан накьвадай кьац1анвай чин михьна. 
Муькуьда гьана сивс са xynl яд цана. Тандик галай 
кич1евилин зурзун хкатначтТани есир рушан чиниз инсандин 
к1алуб хтана. 

Ахпа адан вилерай шелдин стГалар акъатна. Вилин накъвар | 
хъуькъверилай агьуз, сивин патав гвай гелер кьуна авахьна. 

- Ишемир,  чун ч1уранар туш. Чна рушарик,  папарик, 
аялрик ктаддач. Вун вучиз шехьзава? 

Фекьи Шалбузан и гафарилай кьулухъ есир руш мадни 
к1евиз-угьуяр акатна шехьна. Рушаривай ам сак1ани секинар j 
хъхьанач. И гьалдиз яргьалай килигзавай фекьиди: 

- Кямир! - гьарайна, - шехьрай! Гила адан руьгь тандиз | 
хтанва. Вич акьваздайди я. 

Есир руша фекьи Шалбузан и гафарик вил зквна~яб акална.| 
И ч1авуз адай шелдин ван акъатзамачир. Тан зурзазмай| 
Фекьидин п1узарар гьерекатдикай акъваз авур гьеленда руг 
мадни гьа эвелра хьиз гьарай акъатна шехьна. Ада вичи* 
кьилел к1ват! хьанвайбурун чинриз  килигна. Адан вилер 
акурбуру вирида кьат1ана хьи, есирдин вилера шелдихъ галаэ 
са маса вуч байих ят1ани ава. И гьеленда адан килигу* 
дидедин гьарайдин ван хьанвай пуд йикьан к1елен килигуниг 
ухшар тир. 

Руш   гьилер    чилик    экисна    к1вачел   къарагьна.    Ада 
п1узаррин к1аникай са вуч ят1а лагьана. Виридаз ван хьа* и 
гафунин ъавурда садни акьунач. Абур чпин япарал ч!ала> 
тирт1а есирдин гафаринни ъавурда акьадай. Лезгийри са-са-| 
даз килигаа. Садлагьана япарив агакьай и гафар гзафбуру^ 
цаварилай атай - гьуцарин сивяй акъатай хьиз хьана. 
акахьун есир рушан сивяй акъатай пДийи гафари акъвазарна| 

- Я чан вахар! - И гафар лагьана ада къетненлай вичин чиь 
накьвадикай михьзавай рушан гардан кьуна. 
На лугьун, ахъа цава цТайлапан яна. Рушариз ак1 хьана 
хьи, и руш ягьийрин гъиле гьатна] гьабуру гваз 
атанвайбурукай я. Якьин чеб катдайла ам арту; 
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|Лар хьиз гвадарна жеди, лугьуз фикирна рушари. И хиялдив-
ни са руша жузуна: 

- Я кьей вах, вун гьи хуьряй, гьи убадай я? Инариз гьик! 
хьана акъатна? Ягьияр вун рекьел гвадарна хъфенани? 

Рушан жавабди вири мягьтеларна: 
- За ягьийрин хпер хуьзвай стхадиз фу тухузвай. Рекье куь 

■адайри зун кьуна инал хкана. 
- Вуч хпер? Вуч стха? Ина хуьр авани? - жузуна са 

дишэгьлиди? 
- Ам кич1евиляи хибри хьанвайдаз ухшар я, - лагьана са 

масада. 
- Зун хибри туш, за дуьз лугьузва! - гьарай акьатна рушай. 
- Бес са ван вучиз акьуднач? Жув вучиз чирнач? - Цавара 

Ькузуна. И жузуниз руша жаваб таганмаз фекьи Шалбузни 
1ехи къашат1 Рими рушав агатна. Абуруз 
рушан эхир гафарин ван атанвай. 
- Я руш, вуч хуьр, ина лезгийрин хуьр авани? - Жузуна 
шиди. 
- Эхь. А тулал. - Руша чпин хуьр галай патахъ гьил  

■сГуьрна. 
- Вири балк1анрал акъаха! - кишит гана Римиди. - Чун 

Цуьруьз физва. 
Рушан рик1е мад кич1 гьатна. Адан чиниз азаб ч1угзавай 
ардин к1алуб хтана. Адан и гьал акур Шалбуза мили ванцел 
кузуна: 

- Вучиз ви гьал пелеш хьана? Ваз чун куь хуьруьз фена 
к1анзавачни? 

Руша кич1ез-кич1ез: 
- Ана ягьияр ава! - лагьана. Адан хуьруьхъ туьк1уьрнавай 

ьил гьа ик1ни цава амукьна. 
- Абур чакай катнавайбур я, - лагьана фекьи Шалбуза, - 

1и балк1анрин к1вачерин ван кьведамаз куь хуьрс са ягьини 
лукьдач, вири катда. Руша сухтадиз тажубдив килигна: ! - 
Абур катда жал?.. Абур иви хьвадай залуяр я. Абур жинер 

Абур къуьрен рик1 авай аждагьанар я. Чи балк1анрин 
ачерин ван женни ана гьатдай къалабулух, гила ваз 
т. 
Руш ч1алахь хьанач: - Ибур квекай катай ягьияр туш. И 
ягьияр гьикьван чав я хуьре аваз? Лап сур ч1аварилай. 
Абур дегь девирдилай куь хуьре авай ч1ал ваз гьинай  
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чида, я руш? - жузуна фекыгди. 
- Бадеди лагьана. Виш иисаз мукьва я абуру чи хуьр, ч 

уьруьшар гьилиз къачуна. Чакай лук1 авуна. 
Фекьи Шалбуз вичиз ван хьайи гафарал ч1алахъ тушир: 

- Лезгийрикай лук1 авуна? Гьахьтин кар жедани? Бес 
лезгийрин рик!ел ч1ехи гьуц Алпанан ирид туба аламачни? 

- Алама, - лагьана руша, - Кьуьзуьбуру гьуцариз даддайла 
"Сад-садаз лук1 жемир" лагьай гафар фад-фад тикрарда. 
Амма абур тубавиле амач. Гьак1ан гафариз элкъвенва. 

Шалбузан чанди ц1ай кьуна. Адан чин ч1ур хьана. Адаз 
садлагьай сефер тир хьи, икьван залан гафар ван жезвай. 
Лук1 хьунлай рекьин хъсан я лугьузвай лезгийрикай лук!ар 
жен акьулдиз текьвер са зат1 тир. 

Балк1анар къвал-къвала физвай. Есир рушан са къвал^.. 
Шалбуз, муькуь патал Цуьквер алай. Рушан гафари Цуь 
керан рик1из гзаф тади ганвай. Ада: 

- Я кьей вах, бес вал ихьтин ц1уру пекер вучиз ала? - 
жузуна. 

- Лук1рал гьихьтин пекер жеда? - есирди Цуькверан чиниз 
килигна. 

И гафар ван хьайи виридан чинар амайдайни ч1ур хьана. 
Римиди гьарай гана: 

- Вирида камар йигинра. Вилик квай хуьре ягъияр ама 
лугьузва. Гапурар мадни кардик кутун герск къведай хьтинди 
я. 

Балк1анар яргъа фена. Са арадилай кицТари кьадай вавср 
мукьувай атана, ахпани хуьруьн гумар акуна. К1валер аква-
даивал тушир. 

- Гумар акъатзава,  бес хуьр гьинва? И гумар чиликай 
хкатзавани? - Римидиз гзаф тажуб хьанвай. 

- Гьи вилик галайди хуьр я ман, - жаваб гана руша. 
Инаг яргъалай вац1ун хайдиз(176) ухшар къведай. Гьинал 

- гьанал къванжин хараяр алай. Лил кТват1 хьанвай чкайрал 
къацу хьана векь акъатнавай. Са бязи чкайрални къванжи-
кайни чепедикай аялри расдай цлариз ухшар зат1ар эцигна-
вай хьтин тир. Мукьув агатиндивай чиликай са юк1 женни, 
зур юк1 женни виниз хьанвай накьвад къавар абурувай 
кьат1из хьана. 

...Эгер са бязи тавунрай гум акъатзавачиртГа, инаг сур 
ч1аварин харапа я лугьуз жедай. Гумарилай кьат1и жедай 
хьи, ина инсанри куьбе кутунва. 

Къеняй гум акъатзавай къванжин харайрин арада авай чил 
к1вачик лигим хьана саларикай чара жезвай. Амма рехъ гьим 
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(, ким гьинал ала, лагьана чирун четин тир. Виридалайни 
лжуб кар ам тир хьи, хуьре авайбур амаш хьанвай. Санани 
1 инсанни аквазвачир. 
- Ибур вут1 хьанатГа? 
Римидин жузуниз руша жаваб ганач. Кисна акъвазна. 
шиди жегъилриз гъилна: 
- Балк1анрилай эвич1а! Зумулриз гьахьа. Килига кван и 
емят гьиниз катнат1а? 
Чилик эвич1завай зумулра экъвена хтай жегьилривайни и 

жузуниз жаваб гуз хьанач. Кьегьалрикай сада хтана Римидиз 
лагьана: 

- Са бязи зумулрин къуларани ц1ай ава. Къуларал мижедиз 
ухшар са вуч ят1а къене аваз къажгьанарни ала. -Иесияр чеб 
авач. Абур са гьеленда чилиз ацахьай хьтинди я. 

Рими рушахъ элкъвена: 
- Им вуч сир я? Куь хуьруьнвияр гьиниз катнават1а? 
Вилер чила туна акъвазнавай руша кьил цавузна, къив  

гудай ванцел гьарайна: 
- Я жемят! Ибур ягьияр туш! Ибур чибур я! Ибур лезгияр 

я! ЭкъечГа зумулрай! 
Рушан ван акъатайла вири лип1 хьана.  Виридан вилер 

■'мулрин т1еквенрал алай. Са кьадар алатна. Тек са касни 
шикай хкатнач. Руша мад гьарайна. Руша минетна. Руша 
1ехи Рагьдал кьин гана. Хийир хьанач. И хуьруьн 
к1валер сурариз ухшар тир. И зумулар, на ,тьун, сурар 
тир, к1валер ваъ. Сурари ванциз ван тагудай »из, и 
к1валерайни са ванни акъатзавачир. Римиди рушавай мад 
жузуна: 
- Им вуч кар я? Садлагьана вуна тапарар рахана жеди? 
- Ваъ, - лагьана руша, - жемят чилин к1аник к1ев хьанва. 
Зур зи гафарал ч1алахъ жезвач. Абуруз за тапарар рахазвай 
.из жезва. 
- Вучиз? - жузуна фекьи Шалбуза, инсанри чпин иман 

^ьикьван квадарнавани? 
- Абуруз гзаф тапарар ван хьанва, - жаваб гана руша, - 

Абур гзаф алцурарнава. Абуруз гьар йикьуз таб ван хьанва, 
алцурар акунва. Ягьийри чи кьилел гьизвайди квез аку- 

|,найт1а?.. 
Рушан вилер мад ац1ана, ван къвекъвена. Фекьиди ам 

секинарна: 
- Ч1ана йикьар куьтягь хьанва. Гила секин хьухь. Вуна ви 

хуьруьнвияр зумулрай акьуддай са рехъ лагь. 
- За вуч лугьун? - руша къуьнер ч1угуна. 
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Римиди виридаз "Балк1анрилай эвич1а!" - лагьана. Лезгияр 
хуьруьн юкьвал алай чГехи тарарик ацукьна. Хуьре авайди 
гьа и пуд тар тир. 

- Са герен ацукьин, - лагьана Римиди, - акван хуьруьнвияр 
чеб чпин к1енивилив экъеч1дат1а? 

Шалбуза рушавай жузуна: 
- Вавай куь к1вализ хъфена, ви буба - диде, вах-стха акъуд 

жедачни? 
- За килигин, - лагьана руш хъфена. Тарарилай кьудкъад- 

виш кам яргьал алай зумулдин т1еквендиз гьахь хъувуна. Са 
гьелендилай элкъвена хтана. 

- Вири сагь я, - лагьана руша, - амма кич1ела садавайни 
ван акьуд жезвач. Абур зални ч1алахъ туш. 

- Вучиз? - Сухтади жузуна. 
- Ихьтин крар эвелрани хьана. Чи хуьруьнвийрикай са 

бязибуру ягьийрин к1вачер чуьхуьдай сенят чирна. Абур  
ягьийрихъ галаз акахьна - хкахьна. Чун алцурариз абуруз 
куьмек гана. Гьавиляйни хуьруьнвияр гила захъни ч1алахъ 
туш. Вирида ак1 кьат1изва хьи,  зав и гафар са ни ят1а  
мажбурна рахаз гузва. 

Фекьини, Римини, муькуьбурни и хуьруьнвийрин кьилел 
атанвай кардин ъавурда гила-гила акьвазвай. Лезгийрин вири 
чилерал эхиримжи виш йиса ч1ехи дегишвилер фидайла, ина 
уьмуьр тТакьанва кьван. Гьавиляйни, дуьньяда кич1евилелай 
гьейри маса байихар авайди рик1елай алатнавай инсанрин 
фагьум кьулу-кьулухъ элкъвенвай. Тахьайт1а им жедай кар 
тушир. 

- Чина вучин? - Римиди Шалбузаз килигна. Ахпани и 
жузувдиз жаваб гуз к1анзавай маса кас ават1а акваз жегь- 
илрай вил акъадарна. Садайни ван акъатнач. Гьалар ик!  
акурла, Римидиз вичиз зумулдиз гьахьна, анин къенез кили- 
гиз к1ан хьана: 

- И гьеленда абур зумулдай за акъудда, - лагьана ам мукьув 
гвай т1еквендал- фена. 

- За квез  къалурин,   - лагьана,  руш вилик  акатна,  - 
Тахьайт1а квез къене авай т1еквенар жагьидач. 

Абур мукьув гвай зумулдиз гьахьна. Инаг пунадин са ц1ип1 
кьван авай. Я чила, я цлара ахьтин са т1еквен такур Рими 
мягьтел хьана амукьна. Са Рими ваъ, рушни гзаф экъвена. 
Эхирдай мадни рушаз жагьана. Т1еквендин винел пад 
к1евнавай тегьер акурла, Римини, муькуьбурни мягьтел хьа-
на. И хуьруньвияр са и кардал гзаф вилик фенвай. 

Винел алайбур алатдамаз т1еквендин сив ахъа хьана. Инай 
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инсандивай гьахь жеда лагьана акьулдиз гьин четин тир. 
- Инай инсан гьакьдани? - Римиди вичин рик1яй фейиди 

мецел гьана. И гафар лугьуз - лугьуз патав акъвазнавай 
рушаз килигна: ц1уд- ц1икьвед йисара авай аялдиз ухшар и 
руша  вичин  цТемуьжуьд  йис  я  лугьузвачяи?   Кич1евили 
ибурун к1ар.\б<фни  цТурнавай хьтинди я. Тек сгг кич1евал 
яни? Руф\кл ф\    пГндал бегьем пек тахьай аялдикай вуч 
жеда? Иеси авачир ник1и бегьер т1имил гун са патахъ, тумни 
галаз хкатдачни? 

- И к1валин иесидин т1вар вуж я? - Римиди рушавай 
жузуна. 

- Чи хуьре садални т1варар аламай туш, - лагьана руша. - 
Виридаз лак1абрикай т1варар хьанвайди я. 

- Гьак1 жедани? - Рими мягмТел хьана амукьна. 
- Вучиз жедач? И к1валин иесидин т1вар Шалам я. 
Рими агьуз, хьана. Сив т1еквендиз мукьва кьуна гьарайна: 
- Я Шалам! Я стха! Чун куьбур я! Чун лезгияр я! Чна квез 

йисаралди азаб гайи ягьийрин эхирдиз экъеч1нава. И мукьва 
чилара ягьийрин гелни амач. Чакай кич1е жемир, Экъеч1а 
т1еквендай! ЭкъечГа чан стха! 

Т1еквендай ван акъатнач. Ч1ав алатзавай. Т1сквснра авай-
бур кьенвай хьтин тир. Рими зумулдай чилин винел экъеч1 
хъувуна: 

- Вучда чна? - Римидин и жузуниз Суьбеди жаваб гана: 
- Щайна к1анда! Т1еквенриз гум гана к1анда. А ч1авуз вири 

акъатда. Маса чара авач. И хуьруьнвияр минетунриз ваъ, 
т!еминиз муьт1уыъбур я. 

Суьбедин гаф виридан акьулдик акатна. Римиди эмир гана: 
- Вири к1валера чилик физвай т1еквенар жагьурна винел 

ц1айна кГанзава.  Гумади  бамиш тавурт1а  и хуьруьнвияр 
т1еквенрай акъатдач. 

Шанилар самар, нагьвар жагьуриз гелкъвена.(177) Са 
арадилай зумулрай гумар акъатна. Са гьеленни алатдамаз 
инлай - анлай чил юзуна. Хиялдиз текъвер чкайрилай чилин 
винел аялар, дишогьлияр акъатиз кьил кутуна. Абурун гуь-
гьуьнани итэмар акъатна. Чинал мейитдин нав алай и инса-
|/Иар кускафтарриз ухшар тир. И фикирди Шалбузан рик1сл 
и хуьруьн т1вар жузун гьана. 

- Куь хуьруьн т!вар вуч я? - жузуна ада рушавай. 
- Хуьруьн асул т1вар саданни рик!сл аламач, - лагьана 

руша, - Чи инсанрал хьиз, чи хуърелни лак1аб ала. Вирида 
|Иниз Ваякьан лугьузва. 

- Ваякьан? - Шалбуз хкадар хьана. Римидини, муькуь- 
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ийидай затIарихъ экъвена. Гила ада фагьумна хьи, вилик мет 
янавайбурун чIехи пай яб авачир, тиш алачир, вил акъатна-
вай, чене какурбур я. 

- Мадаран хва Адар зи патав ша, вилик акъата! - лагьана 
Шалбуза. 

Адар пара муьтIуьгъвилелди чкадилай къарагъна атана. 
- Мадарин хва Адар! Ви будади гьи Гъуцар кIвалс фекьивал 

ийизвай. 
- Гъуцар кIвалин чкадал гила чун акъвазнава. - Жаваб гана 

Адара. Къанни цТуд йисалай гзаф я Гъуцар кIвал цIуьрна. 
- Вучиз цIуьрна? Гъуцар кIвал герек амачирни? 

 

- Зи буба ягьпйри ягьана кьейидилай кьулухъ мад чун  
Гъуцар кIвализ тунач. Къвердивай дарамат цIвена. Эхир са 
юкъуз ягьийри анаг чукIурна. Гъуцар кIвалин цларик галай 
чIехи къванерни мярхарал эцигна хутахна. 

- Гьиниз? 
- Чидач. Са гьиниз ятIа. 
И жавабрилай кьулухъ Адаран чанда мад куьчIуьн гьатна: 
- И гафар квез за лагьайди я, лугьумир, квез минет хьурай! 
- Виз никай кичIезва? - жузуна Римиди. 
Адарай ван акъатнач. Жемятдин рикIяй куьчIуьн акъудун 

патал Шалбуза лагьана: 
- Я инсанар! Я лезгияр! Яб акала, виридаз чир хьурай! 

Ягьияр амач. Чна ягьийрин эхирдиз экъечIна. Куьн вири 
лезгияр хьиз азад инсанар я. Са шумуд сихил виликни куьн 
азад тир. А чIавузни лезгийри ягьияр гатана чи чилерилай 
чукурайди я. Чаз гилани ак! чидай хьи, инал са хуьрни,  
убани аламач. Инаг кас авачир хъпи шимер я. ГьикI хьана  
хьи, куьн и яргъи йисара виридакай хкатна, ягьийрин гьиле 
амукьна? И кар за вай жуван кьиле гьакьарна, куьтягь жез- 
вач. 

- За тIеквенда кIевнавай бубадин улубда а кьисаяр вири 
кхьенва, - лагьана Мадаран хва Адара. - За ваз а улуб гьида... 

И ихтилатдик эвелдай эхирдакьван яб акалнавай Римиди 
лагьана: 

= Къе чаз чи стхаяр цIийикIа жагьун хъувунва. Гьавиляй 
чна къенин югъ суварар хьиз алудна кIанзава. Амай гафар 
ахпа жеда. 

И гафарилай кьулухъ ЧIехи къашатIди вилерив Суьбе 
жагьурна: 

- Суьбе, вуна са цIай куькIуьра. Муькуьбуру гьарда вичин 
кар кьиле тухурай. И инсанриз виш йис я сувар такуна. ЧIехи 
фекьи Шалбуза и инсанар цIийичуьквелай чIехи Рагъдин 
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рекьиз къабул хъувурай... 
ТIуьнар, хъунар чIавуз виш йисан чарабур цIийиз гуьр 

хъхьана. Ваякьанвийрин дердер ахъа хьана. Римидизни Шал-
бузаз аквазвай хьи, и инсанрин хирер са вацра, са йисуз сагь 
жедай гапурдин хирер туш. И инсанрин руьгьерал хер хьан-
вай. Абурун рикIерин са пай амачир. Фекьидин рикIел цIуру 
са лирли хтана. Ада лирлидин гафар рикIел хкир кьван. 
Квасади виридаз ван жедайвал лагьана: 

ТIвар квадарна, лакIаб кьуна, 
Руыъ гагьатна зур ама заз. 
Хуьр Ваякьан, жув кускафтар, 
РикI амачир хур ава заз. 
Шалбуза Квасадиз вичин патав эверна. Квасади инсанвал 

хвенвай, адак лезгивилин зереяр кумай. Винелай гзаф затIар 
фейитIани, тан гьуьргьуьр хьйитIани, и векь гьеле вичин 
дувулдик галкIанмай. Дуьз я, адавай цIийи цуьруьцар вегьиз 
жезвачир. Ада идалай гуьгьуьнизни пеш ахъаюнал, кIурукI 
авунал умуд тIимил тир. Амма ам вичин дувулдик 
галкIанмай. Адакай тамам хкатнавачир. 

...Нянихъ Рими, Шалбуз, Кваса санал ацакьна алатна фейи 
чIаварикай ихтилатарна. И чIавуз квасадин сивяй са ихьтин 
гаф акъатна: 

- Ягьийрин гьиле чунни къунши хуьр амукьна. 
- Бес муькуь хуьруьн, хуьруьнвийрин кьилел вуч атана? - 

жузуна Римиди. 
- Гьабурни эвел чи гьалда авай, - лагьана квасади, - 

Гуьгьуьнлай абуру ягьийрин чIал кьабулна. Ягъиярни абур 
акахьна. Гила абурукайни ягьияр хьанва. 

...Экуьнахъ кьушун къунши хуьруьз фин патал гьазур тир. 
Нисиниз тIимил амаз абур хуьр аквадай чкадал агакьна. 
Садлагьана абурун вилик цIиргьина гьатнавай гъуьлягьрин 
са тилит акъатна. 

Ваъ. Сифте Шахбузазни Римидиз инсанрин тилит акунай. 
Лезгияр акурла абуру гьуьлягьри хьиз мез акъудна. Ахпа 
акваз-акваз чебни гьуьлягъриз элкъвена. Лезгийри абур га-
пурдай акъудна. Сагь амукьайбур тIеквенра гьахь хъувуна. 
Хуьруьв агакьиз - агакь тейиз кьушундин вилик пад мадни 

атIана. Вилик пад атIанвайбурук инсанарни галай, гьуь-[' 
лягьарни. Ихьтин кьушун лезгийрал гьалтиз сад лагьай сефер 
тир. 

Гзаф залан дяве хьана. Лезгийри ягьияр кукIарна. Гъуь-
лягьар кIар-кIарна. И чIавуз са кьуьзуьд вилик акъатна мет 
яна. Адаз лезги чIалал аман кIан хьана. 
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Римиди "тIигь акъвазра", лагьана кишит авуна. Вичин 
гафар эхирдакьван лугьун кьуьзуьдавай тIалабна. 

Кьуьзуьда чпин кьиса ахъайна: Ягъийри лезгийрин руьгъ 
рекьин латал тавур кар хьанач. Чпиз кIандайвал тахьайла 
чаз "азадвал" гана. Хуьруьн чIехид чакай эцигна, амма са 
шартIуналди: куьн куь чIалал мад рахан хъийидач! Чаз 
Гьуцарин тIварар къан, суварар кьиле тухун къадагьа авуна. 
Гьуцар кIвал цIуьрна, цIуру улубар кана. Йисар алатундивай 
цIийи микилри чпин чIалаз яб хганач. Гьамиша чинеба, 
кичIез - кичIез раханадди чIал хуьз жедани? Гиланбуруз чи 
чIал мад чизмач. Зун и хуьре лезги чIал чизмай тек са кас 
я. 

- Квез за са чIални лугьун, - лагьана кьуьзуьда, - РикIера 
шайтIан хьиз гьахьнавай кичIевал, тахьанайтIа чун икIа  
кьулу - кьулухъ фидачир. 

И хуьре амукьай са юкъуз Римини Шалбузни са фикирдал 
атана: Ибурукай лезгияр хъжедач. Гьа нянихъ и хуьре амай 
са лезги - кьузуьдни кьена. Кьушун элкъвена садлагьай 
хуьруьз хтана... 

Алатай йикъара хуьр гзаф дегиш хьанвай. Хуьре лезгийрин 
хесетар гьат хъийизвай. Амма виш йисан кинIевили вичин 
кар авунвай. Лезгийрикай амайди вуч тир? Лувар атIанвай 
фагьум, гьвечIи хьана са гьина ятIа кIев хьанвай, иесидиз 
анжах кичIевили гуж гайила амайчIал чир жезвай рикI, 
иервилерихъ ваъ, кьуд пата ягьидихъ экъвезвай вилер, чIана 
гьараяр, къайи гафар, экъуьгьунар ван жеркьван яргьи хьана 
кватнавай япар, ягьийрин вилик агъуз жеркьван какуннавай 
юкь, кьам... 

Шалбуза Римидиз лагьана: 
- И хуьруьнвийрикай лезгияр хъжен патал яргьи йисар 

герек я. Гила кьепIера авайбурукайни халис лезгияр четин 
хъжеда. Чи муд тум идалай гуьгьуьниз цазвайбурал ала. 
Гьабурукай лезгияр хъжеда, эгер лезгийрин тербия акуртIа... 
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КIуьд лагьай нян мукьви жердивай Иррисаи руьгьдик кьалабулух 
акатзавай. Им квекаи ятIа? Иррисавай вичин рикIик галаи и жузундиз 

жаваб жагъуриз хьанач. Адетдиз элкъвенвайвал хурушум агатайла 
Иррис вичин руьгьди лугьурбур кхыш питал ацукьна. И чIивуз ада 

байихна хьи, вичин папшв са вужар ятIа чсб-чпиз рахазва. Иррисаз абур 
аквазвачир, ванар къвезвай. Ада кштIана хьи. ибур руьгьер я. Гила адан 

вичин руьгыш секин хьанвай. 
- Иррис, чан хва! - руыьерикай сада адаз эвер гана, - За ей рикIел кьве 

аеъзур йис идалай вилик ТипIиррнн Гъуцар кIвале кьиле фейи руьгьериз 
эвердай нян хкида. Яб акала! Килига! Кхьихь! 

РУЬГЬЕРИЗ ЭВЕРДАЙ НЯН 

Йисар алатиркьван са адетар хкатиз, муькуь адетар акат-
завай. Эвелдай жемят кIватI хьана гьуцариз даддай нянрикай 
сад къвердивай вичин кIалуб дегишна акьулрин акъажунриз 
элкъвенвай, гзаф чIехи, гзаф мана квай са мярекат хьанвай. 

И мярекат гьамиша хъуьтIуьз кьиле фидай. Саларин, 
тамарин, чIафарин вири крар алатайдалай кьулухъ секин 
чIавуз Лезгистандин ТипIир шегьердин Гъуцар кIвале хал-
кьдин вири каркам ксар - фекьияр, зарияр, микитисар, 
философар кIватI жедай. ТипIир Алупан шарвалангдин -
Лезгистандин кьилин шегьер тушир. Инаг акьванни чIехи 
шегьерни тушир. Идаз килиг тавуна, эвелдай адет гьа ихь-
тинди хьанвай. Вучиз виридакай ТипIир хикягьнатIа лугьун 
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Четин тир. Амма и шегьердиз са шумуд вичйз дигай 
кьетIенвилер авай. 

ТипIирар я асул аран тушир, яни асул сув. Иниз суварилай 
къарагьзавай шагьварни агакьзавай, арандин чимивални. И 
йегьерда я гатуз гзаф чими жедачир, яни хъуьтIуьз инаг 
чIехи къаяри кьадачир. 

ТипIира вири Лезгистандиз машгьур тир Гъуцар 
кIвалерикай сад авай. И Гъуцар кIвал акунаризни, жемятдин 
йман гьинизни килигайла виридалайни чIехибурукай сад тир. 
И дараматдиз ухшар Рагьдин кIвалсрикай сад Кьвепелс 
Шегьерда, садни Мисирда ава лугьудай. И дараматрин 
тIварарни сад тир: Рагъдин кIвал. 

И дараматдин вилик чина вини кьилни агьа кIан санал 
йилив кьаз тежедай кьакьан уьстуьнар авай. Абурун сан 
Къанни цIуд тир. Лугьунрай, и уьстуьнар лезгийрин са йиса 
авай варцарин сандиз тешигь тир кьван. Фекьийрин сивера 
са-ихьтин махни амай хьи, сифте чIавара дараматдиз гьар 
й
ацран йикъара гьа вацран тIвар алай уьстуьндин патавай 

«тана къенез гьахьун тIалабдай кьван. ЧIавар алатай кьван 
ч адет хкатнатIани, уьстуьнрал варцарин тIварар аламукь-
Чавай. Гилани гзаф дидс - бубайри чпин дуьнья цIийиз 
КьатIизвай аялрив и уьстуьнар гьисабиз, абурун тТварар кьаз 

Масадбуру икIни лугьудай хьи, устуьнрин сан къанни 
ЦIусад - Алупан чIехи кIвале уьмуьрзавай кьебилрин сандиз 
Дигай тир кьван. 

Гуьгьунлай ни ятIа са уьстуьн хкуднай кьван. 
И уьстуьнрин араяр кфари я лугьудай. Тек са чкада 1 -

ЧIехи варарин чин-чинал алай кьве уьстуьндин ара муьк\ 
"Урулай кьве сеферда гзаф тирди яргьалайни аквазвай. С^ -
"УРУ лугьузвайвал, инаг чIехи варарин чин тир виляй ах я 
т
Унвай. МасакIани лугьудай: Лап эвелдай инални са уьст; 1 

9лай кьван. Къанни цIусад лагьай уьстуьн. Ахпа са * 
с
ебебдай ятТа ам цТуьрна. 
Гьуцар кIвалин чIехи варарин тариф къунши халкьар» 

"йидай. Къвал-къвала авай ирид фил санал физ жсдай хь 
'Ъяркьуь варарин вилик инсанар лап гьвечIиз аквадай. 
в
арарин кьакьанвал къанни вад юкI тир. Гъуцар суван 

и
ерай хканвай лацу къванерикай эцигнавай и дарамат 

а
Дан варари гзаф иервал гузвай. Ларай гъанвай мегь., ,ч 

к
Iарасрикай раснавай и варар шумунни са устIардин гьилин 

гьунар тир. Кьве хилен варар акъалнавай чIавуз адан винел | 
^ай ЧIехи Рагъдин шикил битав аквадай. 
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Варарай гьахьдамазни ким хьтин гегьенш, чила чIехи 
чарсуяр авай .тавдин кIвализ аватдай. Тавдин кIвале 
ракIарихъ галаз чин-чина ЧIехи Рагъдин мармардикай 
раснавай тимтал алай. Адан эрчIи патахьни чапла патахъ 
муькуь гьуцарин тимталар эцигнавай. Кьуд пипIен тавдин 
)рчIи патайни, чапла патай цIиргъина дакIар авай. 

И тавдин кIваляй шумунни са кIвализ ракIарар ахъа 
жезвай, и кIвалерин гьар садаз вичин тIвар авай. ТIипIтIисан 
кIвал, Пилидии кIвал, Руыъериз эвердай кIвал, цIуру - цIийи 
улубар хуьдай кIвал, сухтайрин кIвалер, цIун кIвал, хвана-
хайрин кIвал... 

Къе руыъериз эвердай кIвалин ракIар ахъа тир. Къе, ана 
лезгийрин фекьияр, микитисар, зарияр, философар кIватI 
жёдай. Эвелдай руьгьериз эверунихъ галаз галкIай и кар, 
пила илимдин мярекатдиз элкъвенвай. 

Къе Гъуцар кIвализ атанвайбурун гзаф паюни грекрин 
шегьерра кIелнавай. Садбуруни лезгийрин чпин мики-
тисривай таре къачунвай. 

КIвализ цIийиз гьахьай гьар сада эвел гъуцариз даддай, 
ахпа ихтилатдик акахьдай. 

[ ТIипIтIис кIвалин иеси хьиз кьиле ацукьнавай. Кьвепеле 
шегьердай атанвай микитисди вичин Мисирдизни Грециядиз 
эхиримжи фин - хтункай гаф куднавай: 

- Руыъдин   секинвиликай   рахазвайбур   грекрин   арада 
тIимил ама. Пирронан (178) сухтаяр акьванни вилик кумач. 
Гиланбуру адан гафарал хъуьрер ийизва. Пирронан гафарал 
чIалахъ жедай чIавни туш: "Инсандиз вири сад я: дуьздини, 
тапарарни! Байихрини акьулди хьиз чун ара датIана ал- 
цурарзава! Гьавиляй дуьнья кьатIун патал фикир авунни  
герек туш! Гьар затун гьакъинда жуван рейи хьунлай тахун 
лап хъеан я. Са затIунални чIалахъ женни герек туш! ИкI 
хьайитIа инсандин руьгь бегьем секин жезва. Инсандин руьгь 
каркамвилин секинвилив ацIузва."  Ибур къенин йикъан 
гафар туширди гьар са лезгидиз чизва. 

- Бес гила грекрин микитиерин фагьумар, руьгьер, акьул 
квел алахънава? - сухтайрикай сада жузуна. 

- Гиланбурни эвелра хьиз инсанриз бахт гудай рекьерихъ 
экъвезва. Абуру лугьузва хьи, инсан бахт авайди жен патал 
каркам хьана кIанда. Инсандиз акьул хьун адаз бахт хьун 
лагьай чIал я. Квез къемеда атайтIани за са затI лугьун хьи, 
регь патан уьлквейрин фекьийринни грекрин философрин 

к фагьумар са ракъиз къвезвай хьтинди я. Инсанриз камал гун, 
]вични са рахадайла ваъ, уьмуьр каркамда хьиз ракъурун  
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абурун виридан мураддиз элкъвенва. Абуру эвер гузвайди са 
рехъ я: Чилин винел цIийи инсан - каркам инсан тербия авун! 
ТипIиррин Рьуцар кIвалин сухтайрикай сада жузуна: 

- Идан хъсанвал вуч я, чIанавал вуч, играми микитис? 
- Хъсанвал гафарин хъсанвал я. Мураддин хъсанвал я. 

Инсандин тIул хъсанарун патал чIугазвай жафадизни, лугь 
узвай гафаризни гзаф мае ава. Каркамвал чIсхи агалкъун л. 
Амни лугьун хьи, абуру муькуь патахъ килигзавач. Абуруз 
муькуь      пад      аквазвач.      Экуьдалайни      мичIидалаи, 
уьцIуъдалайни - верцIидалай гъил къачуна дуьнядикай чаг а 
хьанвай инсандин мад камал квез герек я? 

Сухта разиз амукьна. И 
чIавуз сада жузуна: 
- Куьн камалдикай гзаф рахана. Бес и камалдин чка гьинаг 

я, играми микитис? 
- Камал макан авачир, тупуз чир тежер затI я! Муьк^ ь 

патайни адан макан вири дуьнья я. Вири дуьнья камалдм* ._, 
физва? 

- АкI ятIа ам гьич авай затI туш. - Сухтади микитидцлI 
жаваб кьабулнач. 

Сухтадин и гафар ТIипIтIисаз кIени хьанач: 
- Гила вуна лагькван, вавай хьайитIа, гар гвина къаткнзва? 

Адан макан гьинаг я? - жузуна чIехи фекьидп сухтадивай. 
- Чидач. 
- АкI хьайила гарни аваш лагьай чIал яни? 
Сухта лип! хьана, яб акалзавайбур хъуьруьна. 
Грециядай хтанвай микитисди: 
- Яб акалай, ван хъайи гафар - чIалар са патахъ, - лагьана, 

- ана кьатIай са карни квев агакьариз кIанзава заз. Грекри 
чпин зариярни, микитисарни гьилерал хуьзва. Грскрин са 
заридини, микитисдини чибуру хьиз векь ядач, цан цадач. 
Абуру чпин крар ийида. Абур шарвалдин вил алаз жеда. 

И мярекатдиз Кьвепеле шегьсрдай ЧIехи къашатТ Римини, 
муькуь къашатIарни атанвай. Абуру фекьийриз, микитиериз 
чпин играм къалурна, хатурна са пипIе ацукьна яб акалзавай. 
Гаф шарвалрал атайла Римини рахана: 

- Шарвалдин вил алайдан гьал гьикI жедатIа? Инсандин 
фагьумди   хъсан   кьатIун   патал   адан   рикI   азад   хьана 
кIандачни? Фагьумди лув гун патал инсандин руьгь азад 
хьана кIандачни? Завай хьайитIа микитисни, илимни вичин 
луварик кутуна Гьуцар кIвалелай хъсан хуьз жедай са маса 
иеси жагьурун четин я. 

ТIипIтIиса Римидин гафариз къуват гана: 
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- Вун гьахъ я, - лагьана, - Чи Гьуцар кIвалер чи халкьдин 
са руьгьерин ваъ, гьамни фагьумдин, камалдин, илимдин  
маканар  я.  Йиса  са  шумудра къвез алатзавай ягьийрин 
чIулави ягъай чинар тахьайтIа, чи гзаф мурадри цуькда. 

- Вуна дуьз лугьузва, чIехи фекьи, - лагьана Римиди, - 
Цанар цан, гьуьрчсз фин хьиз ягъийрихъ галаз дяве авунни 
•ш кутягь тежер са кар хьанва. Чна гьар йисуз вегьизвай  
умуния зураникай менфеят къачузвач. НпкIериз ягьийрин 
лкIанри кIур гузва. И никIера тумуни цIир ийизвач, дувул 
гьизвач, цуьк ахъайзавач, бегьер гузвач. Чна азадвилихъ 
урулай гъил къачузва. Чна Алпанан тубаяр кьиле тухузва. 
ун лукI жезвач. 
- Чун садрани лукI жедач, - лагьана ТIипIтIиса, - Чун лукI 

•айи йикъуз руьгьер чи танрай акъатна цаварал хъфида. Чна 
I лезгивал квадарда. Чакай кускафтарар жеда. Лезгидин 
ньгь азадвал галачиз рекъидай руьгь я. Лезгидин руьгьдин 
вар азадвал я. Азадвилив гекъиг жедай, азадвилив алцум 
едай, азадвилив къведай маса тек еа затIни заз чидач.  
задвал хвей кьван чун Рагьдин рухваяр я. Азадвал ква- 
Iрунни чи лезгивални гъиляй фида. 
- Абуру масакIа фикирзава, - лагьана Грециядай хтанвай 

икитисди,   -   Шарвал   галачир   уьмуьр,   шарвал   авачир 
арваланг абурун фагьумдизни  кьвезвач.  Шарвалри  чеб 
Iуцарин микилдикай яз кьазва. Гьар са шарвал вични са  

гъуц я лугьуз имилдин кьиле твазва. Чна гьар са лезги са 
шарвал я лугьузвай чIавуз абурун и гафарини чахъ галаз 
кьазвач. 

- И фикирди чахъ галаз кьадач, - тесдикъна чIехи фскьи 
ТIипIтIиса. 

- Дуьз я, ана чна хьиз фагьумзавайбурни ава. Садбуру  
чирзава хьи, гьуцар эвел инсанар хьана. Инсанри чпикай тир 
са бязи чIехи ксар, чпиз къалурай къуллугьриз, чпиз авур 
хъеанвилериз килигна гьуцарин цIиргъиниз акъудна. 

- Абурун шарвалангдай зун хтайдалай инихъ гзаф йисар 
фенва, - лагьана ТIипIтIиса, - Гьавиляй рикIел хкин хъсан 
жеда. Лагь кван, играми микитис, гилани абуру гъуцариз гьа 
эвелан хъиз дадзавани? 

- Зун Зевсан кIвале хьана. Аниз атанвайбуру икI дадзавай: 
"Я Заве! Инсанриз вири берекатар, тямар гузвай Зевс! ЧIулав 
циферинни, цIайлапанрин гъуц! Инсанар мичIивиликай ху- 
куда! Абурун руьгьерни мичIивилин гунагьрин гъиляй вахчу! 
Абуруз камалдин гурарай винелди акъахдай гьунар ча! Жу- 
ван камалдикай инсанризни пай ча!" 
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- И гафар виридан сивяй акъатич. Гзафбуруз фагьумдин 
деринвилериз эвичIинлай, байихрив кьатIи жезвай затIарал 
бесарун гьахъ аквазва. 

г ГьакI я, чIехи фекьи. ГрекрикнИ гьар жуьредин инсанар 
гала. Садбуру я камалдик, яни яргьал алай гьуцарик далу 
кутазвач. Абуру икI лугьузва: "Гьуцар яргьара ава. Абуруз 
япарни авай хьтинди туш чи ванер жедайвал. Абуруз вилерни 
авай хьтинди туш чи гьал аквадайвал. Шарвал лагьайтIа, ам 
чаз вилив аквазва, адаз чи ванни жезва. Чи гъуцни шарвал 
я, шарвални шарвал я". 

- Бес чпин шарвал дяведа, я тахьайтIа са ни ятIа яна  
кьейила абуру вуч рахада. "Гъуцарни рекьидани?" лагьай 
жузун абурун рикIел къведачни? - Жузуна сухтайрикай сада. 

- Къведа. Вични фад-фад. А чIавуз лугьуда хьи, са гьи ятIа 
гунагьIдин иеси тир виляй шарвалдин тандик квай гьуцвилин 
гьунар акъатна хъфена. Къейиди вири хьтин инсан я, гьуц  
туш. 

- Чун абурулай дуьз рекье ава! - лагьана ТIипIтIиса, - 
инсандин фагьум гзаф фикирарна лугьуз ваъ, гьуцари ганвай 
руыъдин экуьнал вилик физва. Бейни экуьнив ацIурдай гьа 
ихьтин гьеленри чи фагьум уяхарзава. 

- Инсандин фагьумдик аси жедайни, гьалатI ийидайни, 
дуьз рекъиз хуькведайни хесетар гала, -лагьана Пилиди, - 
амма гьуцарихъ галаз гьуьжетар жедач. Абурун рехъ сад я, 
дуьз я, гьахъ я! 

Пилиди гафар куьтягьна гьилер винизна. Гъуцариз са сив 
дадна: 

- Я ЧIехи Рагь! Чи акьулдик, чи фагьумдик акахьа! Чи 
вири  уьмуьрда  чи  фагьумдик  кумукьа,   чи  рикIин  вири 
мурадар кьиле твах! Вун чун я! Чун вун я! Ахьтин фагьум, 
ахьтин рикI ча хьи, чавайни ТIарлацавайни Арчанавай хьиз 
шсанвилин, камалдин вини кьилиз акъатиз хьурай! 

Вири Пилиди дадна куьтягьдалди кисна. Ахпа ЧIехи фикьи 
"IипIтIиса Грециядай хтанвай микитисдивай жузуна: 

- Грекрин фагьумда гьихьтин цIийивилер аватIа чаз лагь. 
' радиз маса гафар аватна ви ихтилат зуракI амукьна. 

- ЦIийивилер гзаф ава, - жаваб гана Грециядай хтанвайд/, 
Философрин расалра гзаф затIарикай ихтилатар физва.  
>илософрин кьил кукIарзавай жузунрикай сад руыъдин тIул 
агьурунихъ галаз галкIай я. Инсандин руьгь квекай я? И 
узун гзафбурун кьиле экъвезва. Гзафбуру идаз жаваб 
Iгьурзава. Садбуру лугьузва хьи, руьгь авай затI туоI. 
уькуьбуру    руьгьни    акьул    садарзава.    Пуддагьайбуру 

руыъни инсан хьиз дуьньядал атана хъфидай са затI я лугьуз 
ьуьжетзава. Садбурун лугьунрай икI акъатзава хьи, руьгь 
Iндикай, успидикай чара, махсуси, гзаф куьлуь кIусарикай 
^ькIенвайди я. 
- АкI дуьз жедач, - лагьана ТIипIтIиса, - руьгь затI туш, 

>атIуникайни туш, къвердавай тамам хьанвай, бегьем хьан- 
»й, кьилиз акъатнавай фагьум я. И фагьум чна 
гуыъуьнлай, фда жува кIватIзавай фагьумдилай илагьи 
яз, инсандиз 

Iан тумунин са силих хьиз эвелдай гьуцари гузва. 
Муьшкуьрдай атанвай са фекьидиз вичин чирвилер къа-
Iуриз кIан хьана: 

- Завай хьайитIа акI туш! 
- Бес гьикI я? - жузуна ТIипIтIиса. 

 

- Гьеле завай кьатIиз хьанвач. Идаз килиг тавуна а куьне 
Iгьайвални туш. 
- Гьуьжет мийир, - лагьана ТIипIтIиса. 
- Гьуьжетун вуч лагьай чIал я, чIехи фекь? - жузуна сада. 
- Гьуьжетун масадан фикирдиз "ваъ, туш" лугьуз, вичи а 
Iкирдин чка кьадай са затIни вилик эцик тавун я. 
И гафарал вири рази хьана. ТIипIтIис рикIивайни чIехи 
;кьи - микитис тир. Адаз философия, гьисаб, астрономия, 
Iясат,   риторика,   лукьманвал,   логика,   дяведин   сснят, 
ьуьруьхъанвални чидай. Фекьийриз чидай хьи, ТIипIтIисан 
/ыъ гьар сеферда, гьар цIийи уьмуьрда фагьумдин маднн 

Цши кIарарал акъахзавай руьгь тир. КIвале ацукьнавай- 
(Iурукай сада - Кьвепеле шегьердин Гъуцар кIвалин фекьиди 
Ба фекьидин хтулди и фикир мецел гьана: 
- ЧIехи фекьи, Буддадиз гьуц лугьузвайбуруз вун аку- 
штIа,  абуру вун садлагьай уьмуьрда гьуц хьанвайди я  

з, гьуцарин цIиргьиниз кхьидай. 
- Вичин алакьунрив, чирвилерив инсанриз куьмекзавай, 

5урун гьиликай кьазвайбур эхирдай вини кьилиз акъатда. 
[нсанри абуруз гъуцариз  хьиз  играмда,  абурун  сурарал 
^ьмбетар эцигда, - лагьана Пилиди. 
Накьанан инсанрин чирвилер гьа ихьтин ксарин фагьум-
алаз къенин йикъуз, къенин инсанрив атана агакьнава. 
[ъенин  фагьумни  мукьуф  пакаман  микилрив,  мидиврив 
Iкьарзавайбурни гьа ихьтин ксар тушни?! - Римидивайни 
гафар лугьун тавуна акъвазиз хьанач. Чка-чкадилай ванай 
и гафарин вилик пад ТIштЫиса вичи куна. Ада ихтилатдин 
хвал дегишарна. 

- Гапурдин хер хьана сузадал алай кьегьалдиз, ша чун  
Iрал къуранвай  чухлумпIар кIватIиз фин лугьудай чка  
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тушир  хьиз,  руьгьерихъ  галаз  рахадай  нянихъ инсандш, 
фагьум тарифар авунни гьакьван чкадал аватзавач. Вирида 
кисай чIавуз ТIипIтIиса вичин гаф бсгьемарна: 

- Югь хурушум жезва. Хванахаяр,  зарияр,  микитисар, 
фскьияр, сихилрин чIехибур Гъуцар кIвалс амукьрай. Амай- 
бур чпин кIвалериз хъвач. Руьгьериз эверуниз гьазурвал аку! 
Са герендилай руьгьерихъ галаз рахадай чIав агакьзава. 

Гзафбур Гъуцар кIваляй акъатна хъфена. Фекьийри, кьуь-
зуьбру руьгьерихъ галаз рахунлай вилик чпин гьил, чин 
чуьхвена. Ахра вири хтана руьгьериз эвергудай кIвале ацукь-
г
па. Пилиди гьана гьардаз са гьвечIи цIиб туьтуь гана. Ахпа 
ада гьуцари'з дадна. 

Руьгьериз эвердай нянихъ дараматда шемер кудачир. 
Къвердивай мичIивили фекьиярни, микитисарни, кьуъзуь-
бурни, хванахаярни арада тафават тутуна тIуьна. Гьардаз 
вичин патав гвайди хъен хьиз аквадай чIавуз Гъуцар кIвалин 
лацу къав, лацу цлар чIулавни лацуд акахьай, чIулавни лацу 
цифери ара- датIана са-садахъ галаз женг чIугазвай цавуз 
ухшар хьана. Инсанар и ажайибвилел мягьтел хьана амукь- 
на. 

МичIи кIвале ацукьнавай ксари лацу-чIулав цавуз килиг-
завай. Абуру цавар рахан гуьзетзавай. На лугьун, дарамат 
амачир, къав амачир, и дуьньяда абур гьар сад тек тир, 
къураба тир. Гьар сад лацу-чIулав цаварин кIаник ацукьна, 
анай къведай ванарихъ яб акалзавай. Абур руьгьерин ва-
нарихъ тамарзу тир: къарихбур цихъ, лукIар азадвилихъ 
тамарзу хьиз. 

Яраб руьгьер вучиз геж рахазватIа? Яраб чал гунагь ала-
жал? Чун гьихьтин гунагьрин иеси ятIа? Яраб чIехи бубайрин 
руьгьери заз вуч лугьудатIа? Руьгьерин ван гьа гила кьведи, 
мад къведи, лугьуз япар цаварал алайбурун бейнийрай ихь-
тин жузунар физвай. 

Цавари рахаз кьил кутуна. Цавариз инсанрив агакьарна 
кIандай гафар авай. Инсанриз цаварилай ван хьана кIандай 
гафар авай. 

Римидихъ галаз Ваякьандай хтанвай Адарни вичин микил-
дин чIехид хьиз и кIвале авай. Адаз лацу-чIулав циферин 
арадай вичин буба Мадаран ван атана: 

- Адар, чан хва! Ви рикIяй лукIвилин тIал акъатзаваяи? 
Ваз азадвилин лезет ахкунвани? 

Ахоани Адараз яргьи чуру галай, акьулдив ацIанвай ви-| 
лсрив вилик квайдан рикIиз килигзавай кьуьзуьд - вичин| 
5уба акуна. Ада атана Адаран кьилелай гьил элкъуьрна: 
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- Чан хва, гьар са лезги инсандин кIалубда гьатнавай 
азадвал я. Микилар алатундивай кIалубар дегиш хьайитIани 
чун, чи тIул, чи чIарах, сифтевал амукьда. Гъуцари чун азад 
яз гьикIенва. Чи уьмуьр азадвал аватIа инсандиз лайих  
уьмуьр я, тахьайтIа ваъ. Чун кьейидалай кьулухъ тан накь- 
вадик акахьайтIани, руьгьди цаварал хъфена, гьуцарин патав 
вичи-вич цIийарда. Ахпа мад чилел эвичIда. Руьгь гьар сефер 
цIийиз чилел атайла эвеландалай каркам жеда,~фагьумдин 
гурара мадни кьакьан кIарцIел ацукьда. 

- Буба, гила зун вири хьтин инсан я! - гьарай акъатна 
Адарай. 

- Аквазва заз. Вун вири хьтин ваъ, гзафбурулай бахт авай 
инсан я. Вун ТIипIтIисанни Пилидии патав гва. А ксарин хьи, 
абуруз гьуцарихъ галаз  рахадай ихтияр ава.   И ихтияр  
ТIипIтIиса вичи чIугур жафадив къачунатIа, Пилидиз гъу 
цари чпи гана. Жегьил чIавуз кIанивилин сувариз Гъуцар 
суван кукIал акъахай Пили гьанал ахвариз фена. Им гзаф 
яргьи-са шумуд йикъан ахвар тир. Ам ахварай са маса кас яз 
аватна. Дуьз я, ада вичин кIаниди квадарна, адан чкадал  
пиливал гъарайна. Ахварай аватайла ада вичи лагьанай: "Заз 
гзаф ахварар акуна. Зун гьуцарихъ галаз рахана. Абуру заз 
алатна фейи кьисаярни аквадай гьунар гана. И гьунардикай 
инсанриз хийир гудайвал менфеят къачу, лагьана". Пили  
Гъуцар сувалай овичIна хуьруъз хтана. Ам къенин йикъал- 
дини Гъуцар кIвале ама. И кар зазни чилел чидачир чан хва. 

- Зун ъавурда акьуна, буба, - лагьана Мадара, - заз чир 
хьана. 

- Чир хьун тIимил я, - бубади Адаран вилериз килигна, - 
Пилиди хьиз, ТIипIтIиса хьиз жуван халкьдиз къуллугьна  
кIанда. 

- Зун ъавурда гьатна, вун гьахъ я, буба! - лагьана Адара. 
...Куьзуьд гьиниз ятIа хъфена. Адар мичIи тавдин кIвале, 

на лугьун, ахварай аватна. *** 

- Бирен! 
Дишэгьлидин ван Пилидии вири жакIумрай фена, ракIе 

акIана амукьна. РикIин тIал ох тежер тIемдив кьилиз яма. 
ИкI амукьинлай, и тIал чIугунлай рекъин хъеан я, лагьзна 
гьарайиз кIандайла дишэгьлидин ван мад садра акъатна. 
Пилидии япарай гьахьна мад рикIиз яна. Гила адал гьарай 
хъийидай аман аламачир. Пили амачир. Адан чкадал тахарни 
галаз рзана пад-пад хьанвай уьздендин гъилиз ухшар са рикI 
аламай. Ваъ, им рикIни тушир. Им тIал тир, тIал! 
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- Бирен! 
Пили кьена. ТIални квахьна. Адан танни, руьгьни акъваз-

навай. Гьерекат кумачир тандиз тек са байих амай: ван хьун. 
- Ваз зи ван жезвани, Бирен? 
Дуьньядин винел, вич, Пилидилай язух, Пилидилай 

гьвечIи, Пилидилай тифрикъ маса са затIни алайди туш 
кьван. ИкI тирди ванцин иссидизни чир хьана. Адан ванцик 
миливал акахьна. Адан ванцин миливили Пилидии тифрикь 
перзедиз элкъвенвай тандал са цIверекI вегьена. И 
цIверекIдикай акатай цIу адан тан гугу такъаз, гум акъат 
тейиз чIухна куьтягьна. 

- Бирен! 
Пилидайни ван акъатда кьван. Ада дишэгьлидин тIвар 

кьуна гьарайна. И тIвар кьурди Пили вич тир. Ван лагьайтIа, 
Пилидинди тушир, чараданди тир. И ванцикай Пилидиз 
вичизни керих хьана. Адан вири жакIумрай зыз акъахна. Ада 
гила вичиз тан амайчIал, вичел чан аламай чIал кьатана. 
Амни кьатIана хьи, вичин байихрини фагьумди са-сад кьаз-
вач. Виридаз битав кас хьиз чидай Пилидии къене байихарни 
фагьум чара хьана, кьве хел хьана акъвазнавай. 

Гьа и чIавуз Пилидии рикIиз тIал ягьун хъувуна. РикI 
тIазвай. Адан рикIиз а ванцихъ мад садра яб акализ 
кIанзавай. 

- Бирен! Вун гьи дуьньяда ава? 
- Зун? Гьа вун авай дуьньяда. Зи кIаниди! - Пилидии рикIел 

и ванцин иеси вуж ятТа гила хтана. 
- Бес вучиз ви руьгьни, ви мезни липI хьанва? 
- ЯхцIур йис я заз ви ван тахьана. Яхцур йис вилик... а 

чIавуз зи къад, ви цIеруьд йис тир... Чун чара хьайи йикъуз... 
Пили, на лугьун, вич - вичихъ галаз рахазвай. Пилидии 

вилерилай авахьзавай лацу марфад стIалар хьтин накъвари 
адан чинай агьуз хвалнавай. 

- Бирен! Вун шехъзавани? Шехьмир! Рьуцарин, руьгьерин, 
инсанрин дуьньяда кьве жегьил цуьруьц са-садахъ галкIанач 
лугьуз шехьдани? И вири йисара зи вил вал алай. Заз чизва 
вуна инсанриз гьикI рикIяй къуллугь авунватIа? 

- Вун зи рикIел зун Гъуцар сувал ахвари тухвайдалай 
кьулухъ садлагьай сефер  я хуьквезва.  Ваз  чидани...  вун 
ъавурда  акьазвани...  Зи  рикIяй,   на лугьун,  са  ни  ятIа,  
чукIулдив атай хьиз атIана вун акъуднавай... На лугьун,  
садлагьана, са ни ятIа вун зи рикIяй атIана гвадарнавай. Гьа 
геленда - атIудайла заз тIар хьанай. Ахпа мад вун зи рикIел 
хтаначир. 
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- Чаз хьайиди маса гуж я, Бирен! Им дестен я, эх тежер 
керемат я! Ваз регьят тир. Вучиз лагьайтIа, ви рикIел зун 
аламачир. Ваз чидани за вуч чIугунатIа? Ви рикIиз гила ягьай 
тIал зи рикIяй акъат тейиз яхцIур йис я. 

- Масадбурун алатна фейи вири крар аквазвай вилериз вун 
такваз хьана! ТIебиатдин кьуьруьк(179) аку! Вун чIалахъ 
жеч,  Гъуцар  суван  кукIвал  зи  бейнидиз  садлагьана  экв 
атайдалай вилик алатна фейи къад йис къс тахьана зи рикIел 
хтаначир. Заз жуван тIварни чиз амачир, вун чIалахъ яни?  
Гьавиляй къени вирида заз Пили лугьузва. Гила зи рикIел  
вири хтана. 

- Вуч хтана ви рикIел? 
- Вун хтана, зи кIаниди! Ви рикIел аламани? Чун суван 

синел акъвазна экIизвай ракъин эхир цIарариз килигзавай. 
Гьа и чIавуз садлагьана, дуьньяди яни, за жува яни кьилихъ- 
бацарна. Садлагьана, вири дегиш хьана. Зи вилериз ваъ,  
кьилин къениз ракъин экв аватна. Бсйнидин вири пипIер экуь 
хьана. И кар квез ухшар тиртIа чидани ваз? На лугьун,  
кьулан йифиз, садлагьана, цав лацу хьана. Зи вилпк икьван 
чIавалди кIеви тир са ракIар ахъа хьана. Зи вилериз тек са  
чилин винел алай, гьамиша аквазвай ваъ, садазни, садазни 
такур затIар акуна. Абур и чIавалди вил илисна килигайтIани 
таквадайбур тир. Заз гьа гьеленда вири дуьнья заз гайи хьиз 
хьана. А чIавуз зи рикIелни атанач хьи, и гьелендилай  
виликан уьмуьр зи рикIелай алатнава. 

- Вун виридаз герек тир. Вуна алатай йисар гьакI ракъанач. 
Инсанриз къуллугьна. ЧIехи Рагьдиз къуллугьна. 

- Зи вун квадарна. За дишэгьлидин иервиликай яхцIур 
йисуз хукудна кIанзавай лезет квадарна. 

- Бирен! 
- Гьай! 
- Зун ви патав къвезва, Бирен! 
- Фад ша, фад ша, зи кIаниди! 
И гафар сиве амаз Пилидии вилик цIеруьд яшар авай руш 

IэвичIна. Хъуьтуьн цIиг ятIани рушал кIанивалин сувариз -
I яхцIур йис идалай вилик алай гатфарин пекер алай. Ада 
[Пилидии вилик метIер яна. Пилидии чIар-чIар гум акъатза-
[вай танди гьа и гьеленда гурпна гугу кьуна. Адаз вичин цIай 
галай гьилерив рушан тан кьуна вичел чугаз, ам вичик 
Iакадариз кIан хьана. И мураддив ада гъилер виликна. Пили- 
Iдин гьилера... руш ваъ, са къужах мичIивал гьатна... *** 

Римидиз акваз-акваз кIвалин мичIивал санал кIватI хьана 
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таран кIеркIетIдиз ухшар са затIуниз элкъвена. Аламат кар 
ам тир хьи, санал кIватI хьайи мичIивили вичин нав деги-
шарна. Ам лацу хьана. И чIавуз Римидиз лацу кIеркIетIдин 
патав чIулав са тIвални акуна. ЧIехи сердер мягьтел хьана 
амукьна. Ада фагьумдив килигайла вичин вилик ксанвай са 
аял алаз акуна. ЧIулав тIвал аялдив агатна. Адакай гьуьлягь 
хьана. Гъуьлягьди аял ягъан патал кьил винизнат~Адан кьве 
чуьхел мез сивяй акъатиз къенез хъфизвай. Им акурла 
Римидин рикI чкадилай юзана. Римидиз са вуч ятIа ийиз кIан 
хьана. Танди гьерекатнач. Ам кьурана амукьна. 

Гьа и чIавуз, тIебиатдихъ галаз женгина лигим хьанвай сг 
гьили гьуьлягьдин туьд кьуна. Гьуьлягъдин къачихъ акъат-
навай мез мад къенез хъфенач. Римиди гьилин ие» 
жагьурна. Ам акурла вични мягьтел хьана амукьна. А гьш< 
Римидин руыъдин гьил тир. И хвешивилин къенени ЧIехи 
къашатI руьгьерин дуьнядикай чара хьана... *** 

- Вун вуж я? - лагьудай ван атана. 
- Зун фекьи я. Бес вун вуж я? - Грециядай хтанвай микити- 

къудгьун   хьана. (180)    Цава   цIайлапан   яна.   И   гугрум- 
пахърахъни, и вилер кIармашдай эквни микитисдилай гьейри 
и кIвале авай масадбуруз я ван хьанач, я акунач. 

- Вун Алпанан руыъ яни? - жузуна фекьиди. 
- Зун Зевс я! Зун Алпанан стха я! Зун грекрин гьуц я. 
Фекьидин рикIе гьеле гьихьтинди ятIа вичивайни кьатIи 

тахьанвай са байих экъвена. Адаз вич сел атанвай суван 
вацIун винелай вегьенвай шуькуь кIарасдилай алатзавай 
хьиз хьана. 

- За яб акалзава, лагь жуван гафар! - лагьана фекьиди. 
- Зун ваз цIийи чирвилер гуз атанва, - гьарайна Зевса, - 

хъсан яб акала..Эвелни - эвел авайди садани хун тавунвай, 
садалайни тахьанвай, часпар, рекьин течирди тир; Ам я экв 
тушир, я мичI, я къуруди тушир, я ламуди, я чимиди тушир, 
я къайиди. Ам ибур вири санал тир. Ам гьамиша авайди,  
садди, кIалуб авачирди тир. Йикъарилай са йикъуз ада, сан 
течир кьван чIавара вичин къене хвенвай какадиз ухшар  
жедай са затI хана. И какадиз ухшардан хъиредай сварар  
атана, здан къеняй затI, фагьум, гьерекат акъатна. Ибурукай 
навни чил рас хьана. Цаву ирид хва хана, чили ирид руш. И 
ирид СIХЛди ирид вах чпиз къачуна. Абуруз сан - гьисаб 
авачир кьван аялар хьана. И аялрикайни чилин винелпал  
ацIай инсанар дуьньядал атана. 

- ЧIехи Зевс, - лагьана фекьиди, - вун Алпанан стха 
ятIани, 

Ж 

грекарни чун чара рекьерив дуьньядиз атанва. Чун гьуцари 
цанвай силихрикай экъечIнава. Чи руыъни а силихдин муь-
куь паюникай я. Куьнс рахай кьисадикай са затI кьатТиз 
хьанач. Бес грекрин руъгьер гьинай атанва? 

- Руьгьер цавун рухайри чпихъ галаз гьана, - жаваб гана 
Зевсди. 

- Гила зун чIалахъ я хьи, вунни Алпан рикIивайни стхаяр 
я. Чи дуьньяйриз гзаф ухшарвал ава. 

- Гзаф чаравални ава, - лагьана Зевса, - Зидни Алпанан 
арада авай тIулдин чаравал грекринни, лезгайрин арадани 
ава. Вични чи дуьньяйрин са маса кьетIен чаравални ваз чир 
хьухь! Чна гьуцарикай инсанар туькIуьрзаватIа, куьне инса 
нар гьуцариз элкъуьрун патал тербия гузва. Квез инеанрик 
гьуцвал кутаз кIанзава. 

- ЧIехи Зевс, им дуьньядин иервал артухарун патал я. ИкI 
тахьайтIа, инсанрин фагьум къвердавай виниз акъатдани? 

- Идаз муькуь чинни ава. Куьне рекьин патал дуьньядал 
атанвайбуруз рекьиникай катиз эвер гузва. Им дуьньядин 
виридалайни кьилин къанундиз акси я. Дуьньядин винел ара 
датIана  дегишвилер  фин  тавуртIа,   инаг  яд  акъвазнавай 
уьлендиз элкъведа. 

- Чна гьамани фагьумзава. Идаз килиг тавуна... 
- Ваз гаф авай хьтинди я. ЧIугарвалмир, лагь! 
- ЧIехи Зевс! Ваз ТIипIтIисан ван татана жеч. Ада лагьан- 

вай, лезгийрин муькуь фекьийрин гзафбуруни кьабулнавай 
ихьтин са фагьумни ава чахъ. Жечни чирвилер къвердивай 
артух жезвай инсанар чпин фагьумдин лап вини кьилиз 
акъудна. И инсанар гьикьван кьведлагьай дуьньядин четин- 
вилери кIармашрай? Чаз садлагьайни кьведлагьаи дуьньяяр 
акадар тавуртIани, гьич тахьайтIа са-садахъ галаз галкIурдай 
мурад ава. 

- Ам рикIелай алуда. Бес Алпаназ идикай хабар тушни? 
Ада вучиз ихьтин асивилериз рехъ гузва? 

- Алпаназ вири  чизва,  - лагьана,  - микитисди, -  Чаз 
фагьумдин азадвал ада вичи ганва. Гъавиляйни, чун "та^  
руьгьдин сар я" лугьузвай грекрихъ галаз рази туш. Чма да 
мъумзава хьи, ибур сада муькуьд бегьсмарзавай кьве а-
ихдикай тир виляй, са-садан паяр я. Сад муькуьд галач^ 
кьунни герек туш. И чIавуз дуьнья Бугадайрин гьиле гьатд 

'- Алпана  квехъ галаз  гзаф рикIин къуьтуьлвалзава. 
пагьана Зевса. - Зун адахъ галаз рахада... 

...Рагьдин кIвалин мичIивилив ацIанвай руьгьсриз эвер, 
^Iвализ кIватI хьанвайбур дуьшуьшрив ацай руьгьерин ду< 
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ньядай чи дуьньядиз хтана. 
- Шемер куькуьра, - гьарай гана ТIипIтIиса, - тахьайтIа 

чун чи дуьньядив агакь хъийидайдаз ухшар туш. 
*** 
Руыъериз эвердай нянлай кьулухъ къвезвай йиф чIичIун 

адет тир. И адетдиз аялар, кьуьзуьбур, начагьар, руфуна 
яни гьиле фриштаг аял авайбур-дишэгьлияр муьтIуьгь ту- 

шир. 
Вирида эвелдай гьазурвал аквадай. Къафунар чирадай, 

чIиргьин гьазурдай. Гьарада гафар вичихъ галаз кьадай дуст, 
сатIул(181) жагьурдай. 

...Фекьияр, сухтаяр Гъуцар кIвализ кIватI хьанвай. Гьами-
ша секинвилин кIватI хьиз аквадай Пили и сеферда теспача 
тир. Адан гьал акуна ТIипIтIисавай акъвазиз хьанач: 

- Вуч хьанва, вун юзурзавайда вуч я? 
Пилиди вичиз акур кьиса рахана. Ахпа чара атIанвай 
вилерив ТIипIтIисаз килигна: "За вучиы, ТIипIтIис?" 
ТIипIтIисаз и ихтилат зарафатдал вегьиз кIан хьана. 

- Йиф яргьи я. За квез эвел Милетви Фалеса лам алцурар 
авур кьиса ахъайда. Ахпани чаз хьайи ванерал, акур затIарал 

хуькведа чун. 

- Зун кьисайрихъ яб акалдай гьалда авач, ЧIехи фекьи, - 
лагьана Пилиди. ТIипIтIисаз арадиз маса гаф вегьиз 

кIан хьана: 
- Вуна чIугазвайди жуван азаб я. Бес ваз жув алцурар ийиз 

кIанзавайни? - лагьана ТIипIтIиса хъуьрез-хъуьрез. 
Пилидал ван аламачир. Гзафбуруз им ТIипIтIисан гафарал 

разивилин лишан хьиз хьана. Римиди жузуна: 
- ЧIехи фекьи. Милетви Фалеса лам алцурар авур кьиса 

гьикI хьанайтIа лагь, чазни чир хьурай. 
ТIипIтIиса Пилидиз килигна, рахана: 
- Садра винел кьелен пар алаз хуькведай чIавуз вацIун а 

патаз акъатун герек  хьана.  ВацIун юкьвал агакьдамазни  
ламран кIвач цIуьдгъуьнна, ам циз алабар хьана амукьна. 
Цик акатай кьел цIурана, адан гзаф пай яд хьана цихъ галаз 
авахьна фена. КIвачел кьарагьай ламраз гзаф кьезил атана. 
Ам йигин - йигин хуьруьз хтана. 

Идалай кьулухъ гьар сеферда пар алай ламран рехъ вацIай 
гьатайла ам гьа гьеленда циз ярхар жез хьана. ЦIурадай 
затIар цIуруна авахьдай, хадай затIар хана цел алаз фидай, 
гьамишани ламриз кьезил жедай. 

Ламрак хесет акатнавай. ВацI гьалтдамазни вичи-
вич ярхар тавуна акъваз хъжезмачир. Адакай и хесет 
садни 
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кьейила хкатда лугьудай вирида. Ламракай ламвал хукуд 
жедай затI туш, лугьудай са бязибуру. 

Милетви Фалеса икI фикирзавачир. Ада иесидин 
разивилелди ламрал памбагдин пар эцигна вилик кутуна вацI 
галай патахъ гьална. Лам вацIал агакьдамазни адет тирвал 
циз ярх хьана. И сеферда ам гужунив къарагь хъувуна. Вучиз 
лагьайтIа, памбагди яд чIугунвай. Ам авайдалайни залан 
хьанвай. 

И кардилай кьулухъ и лам мад садрани вацIал ярхар 
хъхьанач лугьуз шагьидри кьин кьадай. 

И кьисади яб акалзавайбуруз лезет гана. Пилидилай къир. 
Адавай сакIани вичин сабур кIватIиз, руьгьдихъ галаз мез 
жагьуриз жезвачир. 

Вирида Пилидиз килигна. Пилиди са агь чIугуна: 
- Ваъ, ЧIехи фекьи, - лагьана. - И тIал а тIалдикай туш. 

Заз вучдатIа чизмач. Зун я мейит хьана мейит туш, яни зал 
чан аламач. 

- Абур вуч гафар я, Пили! Дуьньядин вири дердер чIав 
фиркьван рикIелай алатдайбур я. Садлагьай югь азаб ятIа, 
кьведлагьай югь хажалат, пудлагьай югь регьуьвал, кьуд 
лагьай югь "хьана, алатна" жеда. 

- Зун виридалай гьил къачуна яхцIур йис идалай виликан 
а иер дуьньядиз хъфиз гьазур я, - лагьана Пилиди. 

- Низ кIандач кьван? - ТIипIтIиса мад зарафатдал вегьена. 
- АкI ваъ, ЧIехи фекьи. 
ТIипIтIисан ван дегиш хьана: 
- Бес ваз гьикI хьанвай? Виридалайни чIехи сир ам я хьи, 

дуьньядин кьилни кIан инсандиз чидай хьиз жедай чIавуз, 
ам са куьлу затIун вилик ажуз хьана амукьда. РикIин гьин 
ятIа пипе кIев хьана амай са гафин, бейнидин гьи биришдай 
ятIа акъатай са суретдин, фагьумдин экуьнин са цIарцIун  
парцикай хкат жедач. Инсан са яру пузаррин вилик мет ягьаз 

аур жеда. Са уьмуьрда кIватIнавай акьул са мили хъвердиз 

урбанд гунлай элкъведач. 

Iили винелай секин хьанвайдаз ухшар тир. Къеняй ада вуч 

/газватIа садазни чидачир. 
Ихтилатдал илич. хьанвай къайивал алудун патал ЧIехи 

фекьи ТIипIтIиса мад Грециядай хтанвай микитисдиваи ви-
чиз акур-такур рахун тIалабна: 

- Чаз ван хьанай хьи, вун арада Мисирдиз - Рагьдин 
кIвализ килигизни фенай. Ваз вуч акунай? Жуваз акурбур 
|Лагь, чи чирвилерни артух хьурай, йифни алатрай. 

- Са йикъуз зун Рагьдин кIвалин вилик галай, - кьил 
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кутуна микитисди. - Мисирвийри Рагьдин чIехивилиз талукь 
суварар кьиле тухузвай. Хъуьрердайбур, шехьдаибур, кьуь-
лдайбур, мани лугьудайбур, квасавалдайбур са-садак акахь-
навай. Зун хьиз акъвазна килигзавайбур мадни авай. Заз 
абурун ихьтин са ихтилат ван хьана: Сада муькуьдаз лугь-
узвай: 

- И мисирвияр, гзаф къемеда ксар я. Са патахъай гьуцариз 
гъиспIесар   гузва.   Абурун   чIехивилиз   дадзава,   суварар 
туькIуьрзава. Муькуь патахъайни абурухъ шехьзава. Им вуч 
лагьай чIал я? Гьуцар гьуцар ятIа, абурухъ шехьмир. Абур 
инсанар ятТа, абуруз дадмир. Кьведакай сад хикягьдай чка 
тушни? 

Муькуьда адаз жаваб гана: 
- Дуьньядин сир анал ала хьи, гьуцарни инсанар са-садакай 

чара тир кьванни са-садаз мукьва я. Гъуцар авачиртIа инса- 
нарни тежедай хьиз, инсанар авачиртIа гьуцарни жедачир. 
Абур чара тир кьван садни я. И камалдин ъавурда гьатна 
кIанда. 

- Камални хибривал са бязи чIавара къвал-къвала жеда. 
Гьавиляйни арифдар вуж ятIа чирун гзаф четин я. 

- Бес гьикIа! Камал кьатIун патал жувни- каркам хьана 
кIанда. Пифагор хьиз, адан сухтаяр хьиз! 

И гафари зи фагьум вичел чIугуна. За авайдаланни мукьув 
атана абурухъ яб акална. Сифте гаф вегьейда муькуьдавай 
жузуна: 

- Ваз Пифагоракай мад вуч чида. Заз адан тIвар ван атана. 
Грекри адан тIвар фад-фад кьада. Адан камал гьикI винел 
акъатнай? 

- Ам чи вилик галай Рагьдин кIвале сухта хьана. Илимдии 
деринвилер и фекьийривай чирна. Ам и фекьийрин камалдин 
ъавурда   акьуна.   А   камал   ада   кьабулна.   Са   тIимилни 
артухарна вири Грециядиз чукIурна. 

Заз ахъая кван, Пифагор квен ъавурда гьатнавай? 
- Ам ъавурда гьатнавай хьи, вири затIарихъ диде-буба ава, 

ам дуьньядал гьайи кьуват ава. Вири затIарин буба окв я, 
диде мичIивал. Экв чимиди, къуруди, кьезилди, йигинди я 
МичIивал къайиди, ламуди, заланди, явашди я. Вири затIар 
ибурукай - бубадикайни дидедикай, итэмдикайни дишэгыги 
дика и жезвайди я. 

- Битаввилин кьве пад, кьвс хел жен ада дуьз кьатIанва 
Ада бес руыъдикай са затI лагьанвачни? 

- Лагьанва. Бес виридаз чканвай и гафар вав агакьнавачни'' 
- Зун яргьарай я, микитис кас. Гьавиляйни зи гу-нагьдилаи 
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ил къачу. 
- АкI хьайила яб акала. Пифагора виридаз чирна хьи, руьгь 

рекьин тейирди я. Руьгьдик тандай тандиз фидай хесет гала. 
Руьгьер инсанрикай,  чIуранриз,  чIуранрикай инсанризни 
фин мумкин я. Кьуд пад ацIанвай инсанриз са тIимил вил 
эквна килигдамаз им гьа гьеленда аквада. Пифагор ъавурда 
гьатна хьи,   гила  жезвай крар са  гьи чIавуз  ятIа  хъана 
алатайбур я. Гьа икIни, и крар са чIавинлай тикрар хъжсда. 

- Гьа икI жеда жал? 
- Вучиз жедач? Тан ажуз хьайилани руьгь къуватдай  

аватдач.  Тан буьркъуь  хьайитIани руьгьдиз аквада.  Тан 
кьейитIани руьгь сагь амукьда. 

- Аламат я! 
- Бес гьикIа? Ваз чидани Пифагора вичин чирвилер имил- 

див гьикI агакьарнатIа? И кар патал ада гьихьтин четинви- 
лериз эхнатIа. 

- Гзаф къемеда я. Микитис стха, рахухман, зазни чир  
хьурай! 

- Мисирдин фекьийривай таре къачунвай Пифагор акъатна 
Грециядиз хтана. Адаз жемятдин хесетар гзаф серее чидай. 
Гьавиляйни ада хтун кумаз гьарай-эвер тунач. Чилин кIаник 
вичиз са кIвал расна. Са йис чилин кIаник кумукьна. И  
чIавуз дидеди вичин гада кьена лугьуз шел-хвал авуна, 
алемдиз чав чукIурна. Вири идал чIалахъ хьана. И чIавуз  
дидеди гьар юкьуз и шегьерда хьайи крар вири хкиз вичин 
гададив агакьариз хьана. 

Са йисалай Пифагор чилин винел акъат хъувуна. И 
чIавалди як цIурана алатна са кIарабар амай философ сад-
лагьана шегьердин кимел акъатна, вич а дуьньядай хтайди 
я, лагьана вири жемят мягьтел туна, Ахпани вич а дуьньяда 
авайтIани и дуьньяда хьайи кьисаяр куьлуь затIарни 
рикIелай алуд тавуна рахана жемятдин мягьтелвал мадни 
гзафарна. Жемятдин фагьум вичиз кIани хула турдалай 
кьулухъ руьгьдикай, гьуцарикай, а дуьньядикай рахана. Адан 
гафар акьван таъсирдайбур тир хьи, кимел алайбур вири 
шехьна, абуру микитис гьуцариз ухшар кьуна... 

Гаф инал атайла ТIипIтIиса лагьана: 
- Квез гьамни чидани хьи, Пифагораз вичиз гьуцари ганвай 

фагьумдин тIем, цаварал алайбуру ам хкягьнавай чIал сиф- 
тени - сифте Алупан чIехи кIвале - Кас вацIун кьере чир 
хьана лугьуда. Жегьил чIавуз вичин таярихъ галаз Кас  
вацIун кьеряй фидайла, са гьинай ятIа гзаф векъи са ван  
атана кьван: "Ваз хийир хьурай, Пифагор!" 
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А девирдин гзаф хабарар къени чакай чуьнуьх я. Гилани 
садазни Пифагоран ватан гьинаг хьун чвдач. Гьарада са гаф 
рахазва. Амма са затI шлу(182) я хьи, грекрини, ми-
сирвийрини, ромавийрини адаз чаради, чпикай туширди, \ 
къураба лугьузва. 

Сухтайрикай сада жузуна: 
- Им ваз гьинай чида, ЧIехи фекьи? 
- Сад лагьайди, Пифагоран кьатIунар чи кьатIунриз гзаф 

ухшар   я.   Кьвед   лагьайди,   къе   нянихъ   зун   Пифагоран 
руыъдихъ галаз рахана. 

- ЧIехи фекьи, вуна Страбоназ чар кхьин хъувунайни, 
Адавай Пифагора кай жузуртIа жедачни? 

- Эхь! Амма чидач а чар агакьнатIа. Ягьийрин гьиляй вил 
ахъайдай мажал жезвани? 
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ЦIуд лагьай нян туракь тир. Рагъ файлай акIанвайтIани эвягышвай 
писан гъапар хиз цавун чиниз экIя хьанвай циферал туракь нав аламай. 
Иррисаз чидай хьи, гьуцариз пара кIандай ксар кьейила цивар и рангида 

гьатОа. И хиялдив гъиле къелем кьур Иррисан вилерикай лацу чуру 
галай са касдин чин карагна. И кас ТIипIтIисазни ухшар тир. Вил 

жена килигайла ам тахьун Иррисаз чир хьана. Кьуьзуьда туракь цавай 
Иррисаз килигзавай... 

ШАЛБУЗАН КЬИСА 

Серее Нажаран кIвализ свае хьана атайдалай ирид югъ 
алатайла хуьруьн патав гвай кьакьан пелел цIай кана: 
арандиз ягьияр атанвай. Лезгияр мадни вири санлай кIвачел 
къарагьна. Гадаярни рушар, чамарни сусар гъиле гапур кьуна 
ягьийрин вилик экъечIна. Агъа патай лаз ягьайла кьил гайи 
ягьягьунар югъ мичIи жедалди, вилиз вил аквазмайкьван 
акъваздачир. Аранда ивидин стIал тIакьур къванни ,векь 
амачир. Инсанрин вилериз иви акъатнавай. Гьавиляй чилни 
цавни яр элкъвена са рангида гьатнавай. Ихьтин йикъарикай 
са йикъуз Кас вацIун кьере Нажаранни Сересан вилик 
ягьийрин са тилит акъатна. Чибурни ягьияр марфадилай 
вилик цавун аршда лацу цифни чIулав циф са-сада акьуна 
ахпа акахьдай хьиз са-садан къенез гьахьна. 

Къефледай атай риге Нажаран балкIандин кьашкьада акь-
уна. БалкIан татабар хьана. Вичивай вич хуьз тахьана эвел 
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кьилихъ фена, ахпа къвалахъ ярх хьана. БалкIандин кIаник 
кумукь тавурай лугьуз Нажара гвадарна. Амма са кIвач 
мукIатIда амукьна амни балкIандихъ галаз ярх хьана. 

Вилик акъатнавай ягьидихъ галаз гапур кукIурзавай 
Сересаз им аквазвачир. Ада садни ягьидин рикIиз гапур сухна 
акъудайдалай кьулухъ вилерив Нажар жагьурна. Гьамиша 
ихьтин гьунардилай кьулухъ Нажара адаз тарифдин гафар 
лугьудай. Сересаз са кIвач мукIатIда амаз балкIандин кIаник 
кумай Нажара чабалухиз акуна. Адаз вичин кIвач 
балкIандин кIаникай хукудиз кIанзавай. И чIавуз Сересаз 
риге гваз Нажаран винел гьарза жезвай ягьини акуна. Адан 
тандай къайивал фена. Сересан гьарайди къванериз цирк 
акъудна. Ада балкIан ягьидихъ элкьуьрна. Нажаразни и ван 
хьана. Ада ван атай патахъ килигна. Серее акуна. И чIавуз 
кьулухъай риге гваз къвезвай ягьи адав агакьнавай. Сереса 
ягьидин кьил тандивай къакъудун патал гапур винизна. И 
гьелен ягьидин риге Нажаран чапла кулунай гьатна виликай 
хкатна. Гьа и гьелендани Сереса гапурдив ягьидин гардан 
яна. Ягьидин кьил йисин гьалун кIентI хьиз авахьиз - авахьиз 
Нажаран кIвачерик фена. Чин Нажаран шаламдин кIануз 
яна акъвазна. Нажаразни им акур хьтин тир. Вучиз лагьатIа, 
гьа гьеленда балкIандилай эвичIна вичи вич Нажаран винел 
вегьей Сересаз адан вилерин чIехи хьанвай нинийра са 
гьерекат акуна. На лугьудай, Нажаран вилсра са хъен къугь-
вана квахьна. 

Гъуьл ягьидин риге рикIиз сух хьана вичин вилик кьейи 
ирид йикьан сусан гьарай цавун ирид лагьай гьавадиз кьван 
агакьна. 

Цавар-чилер Сересан ванцив шехьзавай хьтин тир. И 
ванцел кIватI хьайибуру Нажаран тан къуьнерал кьуна 
хутахна. Сересни кьуьчIерикай кьуна секин чкадал хкана. 
Серее ъавурда акьуна хьи, шелрив Нажарал чан хкиз жедач. 
Шуткьу алатна, чIарар чкIанвай Сересан гьараяр сузадиз 
элкъвена. Ам секинарун патал патав гвайбуру адаз рикI-
тIуркIун гузвай: 

- Рекьин галачир дяве жедач, кьисметдикай гагьатдай 
кьегьал. Гъуцариз вири аквазва. Абуру ваз сабур гуда. Кьей-
идахъ галаз рекьиз жедайди туш. 

Сересаз ибур садни ван жезвачир. Вилерилай авахьзавай 
накъвари кьве хъуькъелайни хвал ахъайнавай. Ада суза 
ийизвай. Чинин жакIумар агъван тейиз рикI шехьзавай. На 
лугьудай шехьзавайди Серее тушир, адан къене авай са вуж 
ятIа масад тир. 
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(Нажаран мейит вичин хуьруьз хкана кучукна. А чIавалди 
Iгьни куьтягь хьана. Ягьияр ватандин чилелай чукурай 
:гьалрикай сагь амайбур чпин кIвалериз элкъвена. 
IИнсанрин чинриз мадни хъвер хтана. Дуьньядин крар 
|чин эвелан рекьяй хъфена. Амма Сересан чин мад ахъа 
Iхьанач. Сересан суза атIанач. Сересан вилин накьвар 
>вазнач. Сересан пелен биришар ахъа хъхьанач. Сересаз 
[ьньядин тIям Нажар кьейи йикъуз квахьай хьиз хьана. 
;ресан алемда дуьньядал тек са нав алай. Нажар кьейи 
съан нав. Ивидин нав. Рекьинин нав. Сереса вичин хиял-а 
ягьидин кьил шумунни са сеферда ягьаз чилел-Нажаран 
шчерик гвадарнавай. Идакай Нажараз хийир амачир. 
;ресаз шумунни са сеферда Нажарал чан хкиз кIан хьанай. 
13 хиялдай вичин балкIан са гьелен фад гьална, ягьидилай 
шк акатиз кIан хьанай. Хиялрай ада гьа икIни авунай. 
гялринни шлувилин арада авай рехъ атIана куьтягь жедай-
тирни? Сересавай и рехъ сакIани атIана алат жезвачир. И 
;хъ авайданни авачирдан арада квахьна физвай. Са варз гьа 
IкI алатна. Сересан вилин накьвар кьуранач. Са нянихъ 
залан хиялри туш гана гьалдай фенвай Сересан вилиз ахвар 
физвай хьиз хьана. Гьа и чIавуз кIвалин ракIари ванна. 
Сересаз акваз-акваз ракар ахъа хьана. Нажар хъуьрез-
хъуьрез кIвализ гьахьна. Сересан патав атана. Адан мисик 
акахьна. Ам кьужахда кьуна. Сереса адан тандин, гъилерин 
чимивал байихзавай... 
Серее ягьал тушир. Адаз Нажар кьейи чIал чизвай, 
рикIелай алатнавачир. Идаз килиг тавуна адан патав гвай-
дини Нажар тир. Ам Нажаран къужахда авай. Адан танда 
экъвезвайди Нажаран гьилер тир. Вич ксанвани, уях яни 
течиз, вичиз и кар кIанзавани, кIанзавачни бегьем чин тейиз, 
патав гвайди Нажар яни, тушни кьатIи жез - тежез Серее 
адаз муьтIуьгь хьана. Ахпа Нажар гьа атай хьизни хъфена. 
Сереса пака нянихъни Нажаран рехъ хвена. Нажара адан 
вил рекьел тунач. Накьанан чIав агакьайла мад атана. 
Сересан месик акахьна. Ваъ, им ахвар тушир. Сересаз вири 
аквазвай. Адан патав гвайди Нажар тир... 

Идалай гуьгьуьниз  Сереса  гьар нянихъ  Нажаран рехъ 
I'хуьдай. Нажарни къведай. 

Идаз ахварни лугьуз жедай. Са кар авай хьи, бязи чIавариз 
Нажара кIевиз чуькьвей чкайрал экуьнахъ лапанар аламукь- 
дай. Садни... Сереса кьатIана хьи, вичин хиве аял гьатнава. 

И сир Сересаз чир хьайи йикъалай мад Нажар йифериз 
адан патав хтанач. Са шумуд йикьуз Нажаран рехъ хвей  
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Сереса эхир Нажаракай вил атIана. Гила адан рикIс маса 
кичIевал гьатна: "Бес жемятди "руфуна авайдан буба вуж 
я?" жузуртIа вуч лугьурай? 

Сереса цIийи азабар чIугваз хьана. Паж ханлай рекьин 
хъеан я, лугьуз гзаф фикирнатIани, руфуна авайдак кягьун 
рикIи кьабулнач. Руфун чIехи жердивай Ссрссан азабарни 
артух жезвай: Авайвал лагьаналди завай вуж чIалахъар 
жеда? Са каенч. Бес за вуч ийин? Никай аманеви кьан? Элдин 
арадиз гьи чинив экъечI хъийин? Са йикъуз и хиялри адаз 
лап тади гана. Дуьнъядикай куьдIенвай Сересаз вичиз-вич 
рекьиз кIан хьана. Кьиле цIай гьатна кIваляй къачихъ акъ-
атайла экIизвай ракъин цIарар чина акьуна. На лугьун, ам 
ахварай аватна. Кьиле кIватI хъанвай чIана затIар чкIана. 
Бейнидай акъат тейизвай са жузун адавай цавариз талгьана 

акъваз хьанач: 
- Я гьуцар! Им вуч кар я, куьне зи кьилсл гьайиди? Нажар 

зи вилик кьена. Кьейидал чан хуькведач. Заз им хъеан чида.   | 
Бес вуж тир, зи патав атайди? Вуж я и аялдпн буба? 

И чIавуз рагь экIиз-текIиз тир. Регь патай чIулав цифер 
къарагьчавай. Цавари инсанриз са чин Iсьалурзавай хьи,  
руьгь са тIимил зайифбурун рикIе кичI, танда юзун гьатдай. 
Сереса килигай гьеленда и циферин араданса дIай-лапан 
яна. И цIай-лапандин гугрум - пахърахъ япарай акъатдалди 
Сересан рикIин тIал, бейнида авай алаш-булаш фагьумар 
алатна фена. Сересаз регьят хьана. На лугьун, цавари адаз  
вичин   чандик   галкIанвайдан   буба   вуж   ятIа   къалурна. 
Сересан рикIиз чехи гьуц Алпанан тIвар атана. "Им вуч кар 
я? ЧIехи гьуц Алпана виридакай вучиз зун хкягьнатIа? Им  
вуч аламат я? Ина вуч суьгьуьр ава? Зун гьуцран аялдин диде 
хьана кIанзавани?" Сересан хиялар, фагьумар-фикирар ла- 
тун яд хьиз авахьиз физвай. Адан рикIе лагьайта, кичIевал  

ваъ, секинвал, хвешивал гьатнавай. 
ЧIав бегьем хьайила Сереса, са гада аял хана. Фекьиди 

адал Шалбуз тIвар эцигна. Шалбуз чIехи жердивай акьул-
дизни, кьуватдизни масадбурукай чара жедай са кьегьал 
хьана. Ирид йисалай ТипIиррин Рагьдин кIвализ сухта кьа-
бул хьайи Шалбузан акъулди дуьнья акур кьуьзуьбурки 
тажуб тадай. ЦIувад йис хьайила Мисирда авай Рагьдин 
кIвализ чирвилер артухариз ракьурай, вад жегьилдикай сад-
ни Шалбуз хьана. Ам Мисирдай са микитис, философ, асул 

фскъи яз хтана. 
Ватандиз цIийиз хтанвай йикъарикай са йикуз Шалбуз 

ТипIиррин гадайрихъ галаз гьурчез фена. Суварин ченера  
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гзаф чамарар чукурайдалай кьулухъ абру чпин гьилс гьатай 
гьуьрчерикай сад алажна биргенд ийиз куьбе кутуна. Тамар 
куьтягь хьана чIафари кьил гузвай чкадал - са суван пелел 
гадайри цIайна, биргенд хъукъун патал гьазурвал акуна. 

Са герендилай, биргенд жез мукьва, хъукъанвай якIун 
ниди патарив гвай тамар, чIафар къачурла, вил биргенддал 
алаз чIурал ярх хьанвай Суьбедин япариз балкIандин 
кIвачерин ван атана. 

- Чаз хванахаяр къвезвай хьтинди я, - лагьана Суьбеди, - 
г ьар вуж ятIани, хуп чIавинал аватзавачни? 

Гафар сиве амаз Гъуцар сув галай патай яргъа балкIанрал 
алай са шумуд жегьил куьбе кутунвайбурув агакьна акъваз-
на. Дяведин пскер алай кьегьалрикай виридалайни вилик 
галай, виридалайни чин чIуруда гадайрал гьарайна: 

- Чи сувара куьне вуч квадарнава? 
Лацу балкIандал алайдан чинлай атIай жузуни са гьеленда 

гадайрин мез кьуна. Азад инсанрин азад шарвалангда 
уьмуьрзавай азад ксариз ихьтин жузунар тахай тир. Мадни 
Шалбузан ван акъатна: 

- И сувар гьуцари вири лезгийриз ганвайди я. Куьне чIехи 
п.уц Алпанан тубаяр рикелай ракъурнани? 

Заха-заха рахазвайдан гьал дегиш хьана. Ада вичихъ га-
лайбуруз килигна. И чIавуз адан чIурнавай чин, вичин асул 
к I ал у бдиз хтана. 

Шалбуз вичин фагьумдин буьркьуьвилел хъуьрена. Ада 
гила кьатIана хьи, лацу балкIандал алайди руш я. Мугьманар 
нири рушар я. Ада гила кьатIана хьи, руша гадайрикай 
хъачзава.(183) Шалбуза рушаз фагьумдив килигна. Ада 
кьатIана хьи, и рушаз захавалдай ихтияр гьуцари, тIебиатди 
ганва. Вучиз лагьатIа, и руш чIафун векьер кьван шеври, 
дагьдин цуьквер кьван иер тир. 
Шалбузан тажуб кьарухьуниз элкъвейди рушани кьатIана. 

щн чина лаз тIимил, яр пара хьана. Арада гафар галачир  
пгилат физвай. Рушавай эхиз хъхьанач. Ада мадни эвелан 

Iнцив: 
- Вун   вуч   хиялри   тухванва,   жегьил?   За   
тамаривай, 
Iафаривай жузазвани? - Лагьана, вичи кьил кутур 

кьуьруьк 

(184) 

ы ъ н а . ( )  
Шалбуз вилик атана, са гьилив балкIандин къенердикай 

ьуна. Муькуь гьилив балкIандин кьашкьадал кап алтадна. 
чIавуз вилер рушалай чIуг тавуна: - ЭвичIа тават, 
мугьман хьухь чаз, - лагьана. Руша вичихъ .галайбуруз 
килигна. И кишдал(185) абурни 
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рази хьтин тир. 
Руш сиви куьтIни тавуна балкIандилай эвичIна. Шалбуза 

кьенер балкIандин кьилел вегьена: 
- Вач, гьайван, жуван гьекь кьуру ая! 

БалкIанрал а лай муькуьбурни эвичIна. Кьацу чIурал 
цIиргь яна ацукьна. Суьбеди биргенд юкьвал гьана. Къемсдив 
кIаркIарна. Гьебедин хиляй фу акъудна. Кутар вилик гъана: 

- Къачу хванахаяр, - лагьана, - и гьуьрч чна ягьанвайди я. 
Масадан хурукай къакъуднавайди туш. Жегьилар хъуьрена. 
Гьарада биргенддикай са кIус къачуна сивиз тухвана. Суьбе 
ди санкьу гьилс кьунватIани сивиз туханвачир. Ада вичин 
кайванивал тарифун гуьзетзавай. 

Кьилел алай шуткьу хутунна, гила виридаз руш тирди чир 
хьанвай иерда мукуьбурулай фад лагьана: 

- Кайванидизни тариф къвезва, и гьуьрч ягьайдазни. 
Суьбеди и гафарилай кьулухъ биргендин кIус сивив агудна, 

вижевай са кас яна. Лугьун четин тир, адаз лезет гайиди як 
тирни, тахьайтIа рушан тариф. 

- Бес куьне ягъанвай гьуьрчер гьинва? - жузуна Шалбуза. 
- Чун гьуьрчер ягьаз ваъ, сердиз акъатнава, - жаваб гана 

руша. Чи хуьре рушар гьурч ягъаз ваъ, сердиз экъечIда.  
Гьуьрчуьз фин чи кьегьалрин пел ел кхьенва. 

- Куь яракьар акурла рикIел сер ваъ, тIигь къведайвал я. 
Акунрай    куьн     ягьийрилай    кьисас     къахчуз    дуьнья 
кIвачелайзавайбуруз тешпигь гьиз жеда. 

г И яракьар цуькведал алай цацар я, - лагьана гаф вегьена 

Суьбеди. 
Гуьр тушир ксарин ихтилат гагь туькъуниз, гагь цIийик] 

куькIуьзвай. Шалбузан кьили гафар акьванни кьатIизвачиI 
Ам рушан иервилел ашукь хьанвай. Рушан тIвар чирун, ам 
гьинай ятIа жузун патал серфе хуьзвай. Мажал жагьизвачир. 
Шалбуза вичи-вич кIватIна рушан тIвар хабар къадалди 
мугьманар кIвачел къарагьна. 

- Сагьрай, - лагьана лацу балкIандин кьенер гьиле кьунвай 
руша, - чи рехъ гзаф яргъал я. Чун рекье гьат хъийин. 

Шалбузавай вич хуьз хъхьанач. Лацу балкIандин кье- 

неррикай кьуна: 
- Ви тIвар вуж я? Вун гьинай я? - жузуна. 
- Вучда вуна. - Ибур рушан гафар хьана. Ада балкIандал 

тIвал эляна. Гьа гьеленда Шалбуза вичин кьилел-атанвайди 
бегьем кьатIанвачир. Рушар Гуьмбетдин пелелайни алатна, 
вилиз тахквадай чIавуз адан рикIе кичIевал гьатна: "И руш 
цавай эвичIнани, чиляй акъатнани заз чир тахьай. Яраб ам 
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шз ахквадатIа?" Адан кичIевал къвердавай пара хьана: 
"Садлагьана ам заз жагьин хъийидач гьа? Я тIвар чидач, я 
■ 1>ин хуьруьнви ятIа лагьанач". 

Шалбуз балкIандал хкаж хьана. Мугьманар хъфей патахъ 
ьална. Гадайри "Яраб идан рикIе вуч акьунатIа?" лугьуз  
срсвирд ийидалди Шалбуз пелен кьулухъ чуьнуьх хьана. 
Шалбуз садни нянихъ кIвализ агакь хъувуна. БалкIанни, 

вични гьекьни - каф хьанвай. Гьалар пелеш тир. Адаз руш 
фейи пад жагьанвачир. СатIулар адан кьилел кIватI хьана. 
Адан руьгь хкаж хъийиз гзаф алахъна. Хийир хьанач. Гьа-
миша вичин кIанни-такIан къене хуьз чидай Шалбуза къе 
кака галай вечре хьиз къакъра ягьазвай, вичи-вичиз ах-
мурарзавай. 

Ам йифен кьулалди ахвариз фенач. Йикъуз галатнавай 
жегьил тан экуьн кьилсрай эхир ксана. 

Адаз ахвар акуна. Ам вич, кьил суварихъ туькIснвай са 
рекьин сиве авай кьван. Рекьин къерехда цавай аватай хьиз 
са кьуьзуьд зуьгьур хьана. Ам фекьи ТIипIтIисазнн ухшар 
тир. Кьуьзуъда са гафни лугьун тавуна эрчIи гьилив суварихъ 
физвай рехъ къалурна. Шалбузани адавай са гафни жузунач. 
Сиви куьтI тавуна рскье гьатна. Ам лувар галайди хьиз 
физвай. КIамарай пелериз къуьр хьиз акъахзаван. Пелерай 
кIамариз сел хьиз авахьзавай. ВацIарилай шаламдин кIанни 
куьцIуьн тавуна камзавай. Са пелел акъатайла адаз кIама 
хуьр акуна. Хуьруьн са кьил муькуь пелен гуьнедизни акъ-
атнавай. Хуьруьн винел циферин хъен аватнавай. Тек са 
кIвалел кватай рагь алай. Вучиз ятIа вичизни чин тийиз 
Шалбуз и кIвал хиялда аваз хуьруьз эвичIна. Гьа кIвалин 
варарал атана. Варар гатана. Къеняй чилел хъуътуьл-хъуъ-
туьл илис жезвай кIвачерин ван атана. Шалбузан рикIи себеб 
течиз тади къачуна. Варарин са хиле авай ракIар ахъа хьана... 

...Шалбузан вилик накь гьуьрчуьз фейила тамарни чIафар 
чара жедай чкадал гьалтай руш акъвазнавай. Ам суван 
кукупIдиз ухшар тир. Шалбузан пагъ атIана. Туьд кьурана. 
Адай гаф акъатнач. 

Руш гададал хуърена. Шалбузаз вичин гьалдикай регъуь 
хьана. Са гьелен вилер чилс туна. Кьил винизна вйлер ахъай 
'хъувурла... ам ахварай аватна. 

Шалбуз экуьн яралай вичин кьисмет жагьуриз рекье гьат- 
на. Суварал кьил алаз балкIан гьална. Рехъ атундивай 
ПIалтзавай чкаяр адаз гуьр къвезвай. Шалбуз пелел 
акъатна. КIама вичиз гуьр хуьр акуна. Югь нян жезвай. 
Рагь экIизвай, суван кьулухъ кIев жезвай чIав тир.  
Хуьрел суван хъен 
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гьалтнавай. Шалбуз рехъ кьуна а варарин вилик акъатна. 
РикIе кьалабулух аваз РакIар гатана. Къеняй хъуьтуьл ка-
марин ван атана. Вич гьи дуьньяда аватIа рикIелай 
ракъурнавай Шалбузак юзун акатнавай. Варарин эрчIи хиле 
авай ракIар ахъа хьана. Шалбузан вилик гьа руш акъвазна-
вай. Суван кукупIдиз ухшар рушан чиниз тажубдин хъен 
атана. Шалбузанни пагь атIанвай. Вичиз кIанивал хъан-
ватIани, вилерал чIалахъ тушир. 

- Вун квехъ экьвезва, жегьил? - жузуна гьамиша масад- 

буруз жузунар гуз пара кIандай руша. 
- Заз... Ахвар акуна... Ваъ, эвел вун акуна... Ахпа ахварар... 
Гададивай вичин кьиле кIватI хьанвай акьван гафарикай и 

гьеленда герекбур жагьурна мецел хкиз жезвачир. Адан и 
гьал акуна рушан пIузаррик хъвер акатна. 

- Ваз лугьудай гаф авани, жегьил? 
- Заз вун акуна... ахварай. Куь кIвалин рехъ акуна. Зун  

ахварай акур рекъяй атана... Куь кIвализ акъатна. 
- Вун ягьал я, жегьил. Зун ахварай акурбурун гуьгьуьна 

физвайбурукай туш. 
Рушаз ракIарар акъализ кIан хьана. Шалбузай чIуькь 

акъатнач. На лугьун, икI хьунал Шалбузни рази тир кьван. 
Чиниз агал хьайи ракIарилай къулухъ элкъвейла Шалбузаз 
вичиз килигиз акъвазнавай аялар акуна. Абуру чпиз течир 
халудиз вил эквна килигзавай. Сада жузуна: 

- Вун Ярал халуйрин кIвализ атанвайди тирни? 
- Ваъ, - лагьана Шалбуза. Ам тадиз балкIандал акъах 

хъувуна. Верхин тIвал пурарикай хукудна балкIандиз сад 
чIугуна. На лугьун, гунагь балкIандинди я. 

Шалбуза йиф Яргундал - хуьруьн фекьидин кIвале акъуд-

на. Пака нисинихъ ТипIириз агакь хъувуна. 
Нисинлай алатайла Гъуцар кIвализ атана. Улубар хуьзвай 

кIвализ гьахьна. ЦIуру улубар кьуна инихъ-анихъна. Гъил 
кардал хъфизмачир. Кьиле рушан чинлай -хьейри са 
затIунизни чка амачир. Вучин, гьикIин, лугьуз рикIи шел-
хвалзавай. И чIавуз ТIипIтIис къенез гьахьна. Шалбузан 
тъалдикай са вуч ятIа кьатIай хьиз жузуна: 

- Шалбуз, ваз вуч хьанва, чан хва? 

Шалбузаз сифте вичин дердиникай рахаз кIан хьанач. Адан 
дерт кIсвиз тежер дерт тир. Гьавиляйни, Шалбуза ЧIехи 
фекьидиз авай-авайвал лагьана. 

- Дерт чIугамир Шалбуз, - лагьана ТIипIтIиса, - ви дерт 
жегьилвилин дерт я. Чидани ваз, вун хьтин шумунни садан 
ихьтин крар туькIвейди ятIа? Яралан гьенел пакамахъ чи 
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тIаратI гвайбур фида. 
Гзафбуруз чидачтIани ТIипIтIисаз Шалбуз вуж ятIа чидай. 

Сересан кьилел атай кьиса, чIсхи Алпана вучиз ятIани вичин 
тум Сересан танда цуникай адаз чав авай. ТIипIтIис ъавурда 
авай хьи, икьван чIавалди винел акъат тавунвай_сир са мус 
ятIа виридаз чир жервал я. Им чIехи Алпанан зарафат тушир. 
И кардиз вичин мана авай. ТIипIтIис аданни ъавурда авай 
хьи, и рушан ихтилатни дуынуьшдин кар туш. Инани са вуч 
ятIа сир ава. 

...Пакагьан йикьуз хуьруьн тIаратI гваз Яралан кIвализ 
фейибур мукьу йикьуз пелеш хтана: Рушаз вичиз кIаниди 
ава. 

И хабардикай рикI тIар хьайи Шалбуз Гъуцар кIвалин 
улубар хуьзвай кIвализ гьахьна. Вилерикай карагзавай 
рушан чиниз ашукь хьанвай жегьилдин вилеривди гзаф 
чIавуз килигна. Садни кьатIана хьи, вичин къене кьве ванци 
са-садахъ галаз гафарзава. Адаз абурун ихтилат ахъаз ван 
жезвай. 

- Вичиз кIани, вич кIанидал гьалтунлай серее кар жедани? 
- лугьузвай сада, - гьайиф хьи, и сеферда бахт битав хьанач. 

- Имни дуьньядин сирар кьатIун патал са багьна я,  - 
хъулгьузвай муькуьда, - фагьумди тIебиатдин сирарив ацIай 
са кьакьанвилелай муькуьдал камун патал инсандин руыъ 
уяхар авун герек я. ТахьайтIа фагьум вичелай рази яз тентес 
жеда. Адаз деринриз гьахьиз кIан хъжедач. 

- Фагьумдин дегьринра авай сирарихъ къекъвенлай суван 
кукупI хьтин са рушан иервиликай кеф хукудун серее тушни? 

- Дуьньядал серее затIар гзаф ала. Абурун виридан мез 
фагьумдив кьатIун я. 

- Ваз гатфар чIавуз суван чиниз экъечIдай перзеяр хьиз 
хару, гъулан чуьквер хьиз иер, некьи хьиз верци рушан вилик 
кьил квадарунлайни хъеан са затI чидани? 

- Эхь. Къарих чIавуз хъвазвай цини, гишин руфунлай тIуьр 
фуани лезет гуда.  Бес лукIвиликай хкатнавай инсандин,  
ягьияр ватандин чилелай чукурнавай кьегьалдин руьгьдиз 
вуна лагьайдалай тIимил регьят жедани? 

- Кьуьзуь хьана цава авай гьетер твакар чIавузни чан верци 
я, дуьнья верци я, гъуцар гъуцар я! 
И гафарилай гуьгьуьниз кьведни липI хьана. Ван алачир 
веревирдер фена. Ахпа рикIин ван акъатна: г Эхь, гъуцар 
гъуцар я. Абур масакIа хиялдиз къведач. 

- ЗатIарни, байихарни туькIуьнни ийида, чкIинни. Дуьнь- 
 гьуцар авайди тир, авазва, женни ийида. 
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Шалбузан руьгьни рикI эхир са чкадал галкIана. Им 
гьуцари Шалбузаз кьунвай кIевср(186) тир. Шалбуз акIай 
кIеверай рикIни руыъ битав акъатна. 

Идал алатна фенач. РикIиз кIас гудай байихар чIав арадай 
ракъуз уях жедай. Шалбузан руыь чкадилай агьурдай. тан-
диз тIал гудай. Фад-фад тикрар жсзвай и тТалар тIимиларун 
патал сатIулри Шалбузан кьил алцурариз алахъдай. Ам 
мелерик, мехьеррик тухудай, гьуьрчуьз галаз фидай. 

На лугьун, Шалбуз и мярекатрикай чара хьанвай. Ам 
чаради хьиз къерехдал акъвазна килигзавай. ТIимил 
рахазвай, жузуртIа жаваб гузвай. ТIипIтIиса сухтайриз ам 
фад-фад суварал, гъуьрчез галаз вач лагьанвай. Ада фи-
кирзавай хьи, Шалбуз и дардай тIебиатди вичи акъудда, 
гьудари чипи акъудда. Гъуцран хцел инсанрин тIем алачирди 

ада кьатIанвай. 
Садра гатун алахьай йикъарикай са йикьуз Шалбуз 

хуьруьн гадайрихъ галаз гъуьрчез акъатна. Абурув хьсл -
чIемеруькIарни, гапурар гвай. Жегьилар тIебиатдин 
иервилиз, чIсхивилиз, каркамвилиз килигиз-килигиз, га-
фариз-гафариз Силибирдин къилел акъатна. 

- Зи тIишиз  суван цIегьрен биргенддин .ни къвезва,  - 

лагьана Суьбеди гаф вегьена. 
- Вуна суван цIегьрен биргенд тIуьн тавуна гзаф чIав  

алатнавай хьтинди я, - лагьана Сама. - Къе чна суван цIегьер 
яда. 

- Крари аман гузвани, - лагьана Суьбеди, - цана, гвена, 
авадарна, регьвсна кIвализ кIватI хьийидалди, мала риз иш- 
дагь лагьана галтуг-гап>атдалди аквада хьи, гатфарни, гадни, 
зулни амач.  Жуван ихтиярда амукьзавайди са кьуьд  я.  
ХъуьтIуьзни дуьнья кIевнавай лацу литин пад цавузун- акь- 
ванни пучIу туш. 

Сама Суьбедик ктадна: 

- ХъуьтIуьзни биргенд нез жезвайди я. 

- Квекай? Суван цIегьрекай? 
- Ваъ, къаю гижи авуна живедал авуднавай хъукьракай. 
Хуьруьн хийир - шийирдик кайванивалзавай Суьбени га- 

фин кIаник кумукьдайбурукай тушир. 

- Биргенд квекай хъукъайтIани зун нидал тух жезва. Вуна 

ви дерт чIуга, саралагъиз алахъдай... 

Абурун гафарин арада Кидав гьатна: 
- Рахунар акъвазра. Крар акван, - лагьана гьуьрчехъанди. 

БалкIанар и пелел тан. Идалай анихъ балкIандин рехъ амач. 
Чунни гьарма са патахъ фин. Рагь акIиз са чIиб амаз гьа  
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нални кIватI хъжен. Гадайри адахъ яб акална. Шалбузани 
ичиз дигай пад хикягъна фена. 
Суварин чIехивилихъ галаз чин-чинал амукьнавай ин-

пнрин рикIериз жуьреба затIар, байихар, фикирар къвез 
лахьзавай. Шалбузан вилер чIехи чарсуйрал, эчIегъанрин 
чинрал, вичиз кIанидан чиниз ухшар цIарарихъ экъвезвай. 
Хиялри тIушуннавай Шалбуз вичизни течиз яргъариз акъат-
на. 

Садлагьана адан вад каминал алай къванжин цлакай са 
мирг хкатна. Вучиз ятIани, Шалбузан рикIел хьел-
чIемеруькI атанач. Ам ичIи гъилер гваз миргин винел фена. 
Миргни и гьал кьатIай хьиз чкадилай агьва тахьана акъваз-
навай. Миргин секинвал акуна Шалбуз лап мукьув агатна. 
Мирг адаз килигиз акъвазнавай. Шалбуза миргин крчарал 
гьил вегьена, амма кьулухъ чIугаз хъхьанач. Адан гьил 
миргинал алкIанвай. Миргини кьил галтадарна. Шалбуз ца-
вуз акъатна, ахпа гьиниз ятIа, дерин са чкадиз таран пеш 
хьиз элкъвез-элкъвез аватна. ЧIехи са къванжел аватнатIани 
адаз тIар хьанач. Шалбуз тажуб амукьна. 

Ам кIвачел къарагьна. Вич аватнавай чкадиз килигна. Вири 
патар къванжин цлар тир. Инай акъат хъийида лагьайтIа, лув 
гун фикирна кIанзавай. Шалбуза чилиз килигна. Кьуд пад 
кIарабар тир. Вирини гъуьрчерин. "Якъин иниз аватайбур 
инани амукьзава", лагьана фикирна Шалбуза, "Зи-карни ина 
тамам жеда жал?" 

Шалбуз вичин вилик галай къванжин цал цавухъ 
галкIизвай чкадиз килигна. Адаз вили цавун чина са миргин 
крчар акуна. Ахпа адан кьил, кулар, вири тан вилик атана. 
Адаз акваз-акваз цавай зем хьиз атана къванжин кIалубда 
акьуна. Мирг кьведра кIвачер чIагуриз - ахьайна секин хьана. 
Ам кьена. 

И кар акурдалай кьулухъ Шалбуз кьуд пад ацIанвай 
кIарабар гьинай атанатIа ъавурда акьуна. Вяде агакьнавай 
гьуьрчери чипи-чеб иниз вегьизва кьван. Суварал, синерал, 
кIамара гьалтдай кIарабар къефледай вичелай зурба са 
чIурандал гьалтнавай гъуьрчерин кIарабар я кьван. Яни 
ригейрин, гапуррин, хьелерин хер алаз гиликьайбур я кьван. 
Абур иниз - гъуьрчерин сурарал агакьдай тIакьат атIана 
гьинал - гьанал аламукьзавайбур я кьван. 

Шалбуз акьванни гегьенш тушир и фура экъвена. Къва-
нерилайни, кIарабрилай гъейри маса затI акунач. "Бахтуни 
захъ галаз мад вуч къугьвазватIа? ИкI фикир авур Шалбуза 
кьил винизна цавуз гъуцар галай патахъ килигна. Гьеле  
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нисинлай тIимил алатнавайтIани инай - фурун кIаней кили-
гайла цава авай гьетер аквазвай. На лугьун, и фур цавариз 
синерилай мукьва я кьван. 

- Им эхир я жал? - Садлагьана рикIел атай и фикир вичиваг 
яргьал авун патал ам гзаф алахъна. Хиялрин гъалар ак) 
акахьнавай хьи, абур са-садавай чара авун мумкин тушир. 

Шалбуза йиф са къванжин винел акъудна. Пакаман югьш. 
ам гатун ракьин кIаник хьана. И фура са вич тир, садни вичи. 
хиялар. Гишинвили вич чирзавай. Къарихвилиз эхин лапн 
четин тир. Им тIимил хьиз ракъинини кьил гатазвай. Няних 
мичIи хьайидалай гуыьуьнизни и кIамун чимивал тIими 
жедачир. На лугьун, йифиз вири суварин чимивал и фур> 

кIватI жезвай. 
Пад лагьай югь ахъа хьана. Шалбуза къарихвал алудун 

патал вичин пад-пад хьанвай пIузаррин иви хъвазвай. И 
юкъуз ракъини, на лугьун, цIай илисай хьиз кузвай. Жегьил 
тандик квай яд куьтягь жезвай. Гишинвилинни, кьарихвилин 
азабри адан къенер кIар-кIарзавай. Гагь-гагь адаз вичин 
фагьум квахьзавай хьиз жедай. Нисинин чIир-чIирдиз адан 
тан лап тIемдай аватна. Руьгьдиз вич гьикьван заки хуьз кIан 
хьайитIани, танди чIугазвай азабри амни зайифарзавай. 
Танни, руыъни тентсс хьанвай гьа ихьтин са чIавуз Шалбу-
заз ван атана: 

- Шалбуз, гьикI я вун? 

Сифте ам вичин япарал чIалахъ хьанач. Ни ятIа мад  

лагьана: 

- Шалбуз, гьикI я вун? 
Адаз  рикIивайни  твар  кьуна   эверзавай.  Са  вуж  ятIа 

хъуьрена, ахпа тавунай акъатдай хьтин ванцел лагьана: 
- Ваз аквазвани, фагьумдин хцивилив са затIни гвачирди? 

Камал авай кьилелай са кус фу масан яни? 

Ван са гьелен атIана. Ахпа мадни кIевиз акъатна: 
- Ваз гьуцарин акьулдихъ галаз талит тухуз кIанзавай. Ваз 

вун и фуруз аватдай чIални чир хьанани мад? И фагъумдив 
ваз пакаман югьни акваз кIанзавани? 

Шалбуза жаваб ганач. Адаз и кар бегьем кьатIиз кIанзавай. 

Ван тикрар хьана: 
- Къачудай кас жагъанайтIа вуна ви фагьум и гьеленда са 

хупI цихъни, са кус фуахъ дегишардай. ТахьайтIа, зун гьахъ 
тушни?
 | 

Шалбуза яб акална. Мад са гафни лагьанач. 
- Гьан! Аквазван ваз! Зи гафар гьахъ хьун вунани кьабул- 

зава. И гьеленда видни, а патав гвай кIарабрин иесийрив  
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арада вуч тафават ава, Шалбуз? 
Шалбузай мадни гаф акъатнач. Идакай ванцим ишиш 

лапни хвеши хьана: 
- Гьинва ви гъуцар? Вучиз атана ви гьил кьазвач/  Н.\л 

гунагь алачирди абуруз аквазвачни? Аквазвачни  абурул? 
Аквазва! Акваз - акваз такур кьасарзава. Вил мичIзава. Им 
вуна кьатизвани? Гьуцари вун заз маса ганва. 

- Туш! - лагьана Шалбуза, - дуьз туш! 
- Къуй дуьз тахьурай, - лагьана ванци, - дуьз тахьурай! 
Ахпа ван хъуьрена: 

- Ша гила философиядикай рахан чун. Вуна вун "гъуцар, 
гьуцар" лугьуз альцурар вучиз ийизва? 

Шалбуза вичин руьгьдизни рикIиз кьведаз санал амай эхир 
тIем кIватIна: 

- Гъуцар рекьин тийир инсанар я! 
- Бес инсанар вуч я? - гьарайна ванци. 
- Инсанар рекьин галай гьуцар я. 
- Туш, - лагьана ванци, - адан гаф атIана. - Акьуда и чIалар 

кьиляй. Ваз фагьум вуч ятIа чидани? 
- Фагьум дуьнья кьатIун я. 
- Вавай хьайитIа бес камал вуч я? 
- Камал вири тIебиатдиз чIехивалдай акьул жен я. Ван 

хъуьрена: 
- АкI туш. Вун ягьал я. И дуьньядал рикIивайни алайди 

кьве затI я: тIуьнни... кIан хьун. Инсандиз герск тирдини  
ибур я. Муькуьбур ахвар я, хиял я, алцурар я! 

- Ваъ, - лагьана Шалбуза, - мадни ваъ. 
- Ви меце "ваъ" лагьайтIани бейниди масакIа фикирзава, 

рикIи маса гаф лугьузва. Дуьз лагь, и гьеленда биргендни 
къайи чехир авай патIнус гьилел алаз Яралан руш ви патав 
къвенлайни чIехи бахт жен ви фагъумдиз къвезвани? 

Шалбузал рахадай аман аламачир. Адак кIвачел акъваздай 
аманни кумачир. Са гьсленни алатайтIа вичи и дуьнья терг 
ийидай хьиз хьана Шалбузаз. Адан рикIелай чIавни чкани 
алатна. 

Гьа и чIавуз Шалбузаз Саман, Суьбедин, Килаван, муь-
куьбурун ванер атана. 

- Я Шалбуз, вун аниз гьикI хьана аватна? 
На лугьун, и ванци къванжин цларин кьакьанвал 

тIимиларна. Гадайри фад чIил куьрсарна. Шалбуз фурай 
акъудна. БалкIанрин патав хкана. 

- Заз яд кIанзава, - лагьана Шалбуза. Суьбеди фад яд гьана. 
Шалбуза са кутар яд хъвана. Гадайриз адан пад-пад хьанвай^ 
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пIузарар гила акуна. 
Яд хъвадай арада Шалбуз вич-вичел хтана. Адан гишин-

вални алатна. Шалбуза кьуд патаз уяхвилив килигна. Адан 
балкIанди суван шуькIуь, кьакьан векьер незван. Гадайри 
ягьанвай кьве суван цIегьни хкана инал ярхарнавай. Шалбуза 
кьатIана: Абур Силибирдин пелел балкIанрилай эвичIна 
гьарма са патахъ ях рекье гьатайдалай инихъ нисинлаи нянал 
кьван чIав фенва... 

Пака экуьнахъ кьуьзуь ТIипIтIиса адаз вичин патав эвер 
гана. Абуру са-садан рикIер гафар галачиз кIелзавай. 
ТIипIтIис ъавурда акьуна хьи. Шалбузавай вичин байихар 
вичин акьулдиз муьтIуьгьариз хьанва, Гьавиляйни ТIипIтIис 
алатна фейи затIарин винел хтанач. Ада маса затI жузуна. 

- Ваз жуван виликай кьвезвай уьмуьр квез тсарж ийиз  
кIанзава, чан хва? 

- За зи уьмуьр гьуцаринни, руыъеринни, инсанрин арада 
авай татугайвилер хъуьтуьлар авуниз харжда. Дуьньядин 
крарин са-садахъ галаз галкIайвилин ъавурда авачир виляй 
инсанри гзаф азабар чIугазва. Гзафбурувай рикIни руыь са 
рекьиз гьиз жезвач. Инсанриз гьавиляйни залан я. Фекьидин 
гьече инсанар и азабдикай хукудун, абуруз и азабдикай  
хкатдай рехъ къалурун я. 

 

- Вун  ина  амукьдани,  тахьайтIа  Кьвспеледин  Рагъдин 
кIвализ фидани? - жузуна ТIипIтIиса. 

- За Кьулан вацIун кьере ЧIехи Рагьдиз цIийи кIвал  
эцигда, - жаваб гана Шалбуза. 

Гьа йифиз Шалбуза вичин фикир дидедизни лагьана. 
Сересан меслят им хьана: "Чан хва. И кар тавунмаз эвел 
гъуцаривайни жузуз". Шалбузни и гафарал рази хьана. 
"Дуьз я диде". Гьа и чIавуз абуруз кьведазни суварин синера 
акьаз лепе гузвай хьтин са ван атана: 

- Шалбуз! Чан хва! хва... хва... Бубади вун жуван халкьдиз 
- Алупан имилриз къуллугъун патал дана... цана... цана! 
Елдиз  вичин   рикIиз  сскинвал,  руыъдиз  пучIувал  гудай 
каркам ксар герек я... я... я! Ваз чина и гьунар ганва... ганва... 
ганва! Жуван гьунардив инсанрин рикIерни, руыъер чуьхве- 
на михьи ая... ая... ая! Абурун фагьум камалдин рекье тур... 
тур... тур!.. Инсанвилиз маса рехъ авачирди абуруз чира...  
чира... чира!" 

Пакамахъ Шалбуз вичин диде Сересни галаз чпиз авай 
хперни вилик кутуна вич эвел ахварай, ахпани эквеба фейи 
патахъ рекье гьатна. Пуд лагъай йикьан нянихъ вацIун кьере 
авай са тулал агакьайла, на лугьун, са ни ятIа абуруз "инал 
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съваза" лагьана. Сифте йифиз литинкай раснавай кумадик 
.ана. Гьа йифиз гьуцари вири инсанрикай кIевзавай шлу-
.акъикъат Шалбузаз лагьана. Адаз и дуьньядин, уьмуьрдин 
.Iсул, дибдин мана, метлеб вуч ятIа гьа йифиз чир хьана, 
лугьуда. Экуьнахъ къванжин цларин арада ахварай аватна. 
Мягьтел хьанвай Шалбуз къачал акъатна. И такур кардиз 
нргьалай, патахъай килигна. Инаг кIвал тушир. Суван цен-
рк лацу кьванжикай эцигнавай чIехи са дарамат алай. Iи 
аламатдикай вири лезгийриз хабар хьана.  Кьвепеле 
егьердай, ТипIирай, Гъуцар кIеледай, Партавдай, Муьш-
т>рдай,   Арцахдай,    Шарван,    Мукан   чилерилай,    маса 
айрай фекьияр микитисар,  зарияр, сухтаяр атана, гьу-
Iрин гьунардиз килигна. Гъуцранни инсандин гьунардикай, 
лкIай тумункай дуьньядиз атанвай Шалбузаз иникай Гъу-р 
кIвал авун киш гана. Шалбуза ина фекьивализ кьил 
туна. 

Гафарив рикIер, акьулдив руыъер, векьерив, цуькверив 
нар цIийи хъийизвай, сагъарзавай Шалбузан суракь Алу-
н шарвалангдиз - вири Лезгистандиз чкана. Фекьи Шал-
зан гафар туьтуь тир, мелгьем тир. 
"Iалбузан фагьумдиз ирид суван а патахъ галайбурни 
вада, лугьузвай елди. 

Гимил чIавалай и Гъуцар кIвалин патав чIехи са хуьр 
ана. Фекьивални лукьманвал галай и микитисдин кьилел 
Р кIватI хьана. Вирида иниз атун вичин хиве авай кар 
шсабзавай. 
Шалбузаз цавун аршдикайни, чилин кIанекайни хабар тир. 

Iалбузаз аялрин хиялрикай, жегьилрин мурадрикай хабар 
юй. Адаз виридан мез чидай. Инсанриз кIанз-такIанз 
5урун руыъер Шалбузахъ галаз рахадай. Гъуцарини чпин 
|фар инсанрив Шалбузан мецев агакьардай. Гьавиляйни 
Iалбуза жемятдиз гзаф затIар чирна, лугьуда. Лезгистанда 
имадикай муга хъукъудай къулар сифте ада эцигиз туна, 
уварин накьварикай ракь хукудиз, ахпа адакайни гьулдан 
ьукъуз ада чирна. Рагьдин кIвале авай сухтайриз_лукьман-
~лин сирар чириз алахъна. Ада гьуцаринни инсанрин арада 
аи авсиятдикай улубар кхьена туна. Лезгийрин сад лагьай 
аварган ада туькIуьрна. Ирид йикьан никIидин(187) кIалуб 
а жагьурна. Йикъариз тварар гана. Гьар югь экуьн цIар, 
р, част, нисен, рагьден, хурушум, мичI, йиф яз пай жезвай-
1 лезгийриз ада чирна. 
Елдин сиве амайвал йиса са сеферда - яран суварилай са 

вилик ЧIехи Рагьдилай гьейри муькуь вири гьуцар  
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Шалбуз авай Гъуцар кIвализ къведай, са геренда Шалбузахъ 
галаз виликай къвсзвай цIийи йисан крарикай ихтилатдай 
кьван. Алпан, Гудул, ТIарлац, Арчан, Яргьи руш, Алдин паб, 
Варз веревирдердай кIвализ кIватI хьана Шалбузахъ галаз са 
чичIидал ацукьдай кьван. 

Шалбуза вичихъ галаз чин-чина атай инсанрин байихриз 
хвешивал, рикIериз секинвал, чандиз сагьвалг руыъдиз 
кьегьалвал гузвай. Сивера амайвал, тек садра Шалбузахъ яб 
акалун бес жедай хьи, инсандин фагьум, кьатIунар са кIар 
виниз акъатрай. 

Ибур вири рикIел хвенвай елди тек са затI рикIелай 
алуднава. Шалбузахъ вичин хзан хьанани-хьаначни саданни 
рахунрай чир жедайвал туш. 

Лугьуда хьи, каркам Шалбуза виш йис уьмуьрна. Ца-
варилай атана Шалбузан мецелди инсанрив агакьнавай ка-
малди лезги чилел дувулар ахьайна кIевиз чка кьурдалай 
кьулухъ адан руьгь ЧIехи Рагьдин патав хъфена. Рекьирла 
Шалбуза вичин тан вилик аквазвай суван синел кучука 
лагьана, веси авуна. Жемятди адан кишит кьилиз акъудна. 
Нисинлай аватайла адан тан чилик кутуна. Пакагьан йикьуз 
адан сурал атай сухтайриз гьуцарин са маса аламатни акуна. 
Шалбуз бадин суран патав къубадал виш юкI алай са Гъуцар 
кIвал вич-вичиз эциг хьанвай. И дарамат сагь къванжин 
кIалубдикай тир. Дараматдин вилик хиперин тилит гвай са 
хипехъан къуьнел лашни алаз, на лугьун, хиялри тухванвай. 
Им Шалбуз иниз сифте атай чIаван тимтал тир. Шалбуза 
инсанрин рикIерай акъудай чIанавилер кIватI хьана къван-
жин девдиз элкъвенвай. Са сухтади чилелай са къван къачуна 
и девдал гьалчна. И кар адет хьиз къени ама. Шалбуз бадин 
гумбетдал атайбуру гилани и девдал кьван гьалчда. 

Чав чкIана. Инсанар Шалбуз бадин сурал - гумбетдал кIватI 
хьана. Гьуцарин и аламатдал мягьтIел тахьай, руьгь Рагьдин 
патав хъфенвай фекьидихъ шехь тавур са касни амукьнач. И 
чIавуз са аламатни хьана. Виридаз акваз-акваз лезгийрин вилин 
накьвар кIватI хьана, са вирез элкъвена. Гьа вир гилани ама. 
Кьурах йисара вири лезгийри Гудул ахварай авудун патал 
пешапайдал иличиз и цикай са цIиб тухуда. Шалбузан руьгь 
цавуз хъфенватIани, адан фагьум инсанрин кьиле ама. Гьави-
ляйни Шалбуз бадин сар къени гуьмбет я. 

Шалбуз гьуцарихъ галаз мукьвавал авай эхиримжи фекьи 
тир, лугьуда, ван хьайибуру. Садни заз ван хьайивал Шал-
бузан руьгь Лезгистандин винел къвекъвезва. Ам и мукьвара ^ 
са нин ятIани тандихъ галаз галкIида. 
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XII 

Йикъуз кимел ацукышвай итзмрикай сада виче.I хъварц гьалтаи кьиса 
раханай. Якъин гьави Iяй нянихъ гъиле къелем къачур Иррисан рикIелпи 
"хъварц" гаф атана. И гафуни вичин гуьгьуьна маса гафар гъана, ахпа 

гафариз кIачубар атана. Иррисаз и чIавалди тсчир са кьисадикай - 
Ласаран кIилел атай Оуыиуыидикай хабар гана... 

ХЪВАРЦ 

Алупан чIехи кIвалин винел вацран мичIср тир. ЧIехи 
I Рагьдин, Алпанан, Гудулан, ТIарлацан, Арчанан, Яргьи 
[рушан хизан-лезгияр йикъан крарикай чара хьана йифен 
Iкрарал алахънавай. Тек са кIвалин дакIардайни экв акваз-
мачир. 

Лезгийрин чилерни, чебни мичIи яргьандик галчук хьана 
къатканвай. Ласараз ахварай вичиз кIани гада аквазвай. Абур 
1.1 талада галтуг гагьатзавай, сад-садак галукьиз къакъатза-
н.ш. ГьикI ятIани Ласар ярх хьана. Вичивай вич хуьз тахьай 
идани адан винел аватна. Ласара и верднш тушир кIалубдай 
.Iкъатун патал чабалухна. СакIани вичин винел алай гада 
.Iнихъ ийиз хьанач. На лугьудай, адан гьилер вичпнди тушир. 
I ьилери адан гафуниз килигзавачир. 

Чара атIай Ласара вичин кIанидаз минетна: 
- Алата Алкьвар, ахъая зун. Заз икI кIандач. 
Гададиз и гафар ван тежезвай хьтинди тир. Адан заланвал 
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къвердивай гзаф жезвай. Рушан каш кьазвай. Адаз гададикай 
хъел атана. 

- За ваз лугьузвачни, алата. Алата зи винелай. 
И гафарилай кьулухъ Ласаран пIузар чIана тIар хьана. 

Гадади ам кIасай хьтин тир. И тIалди Ласар ахварай авудна. 
Ада вилер ахъайна. Вич адан кьилсл атайбур ахвар я кьван. 

И хвешивал кьиливай тандив агакьар тахьанмаз Ласара 
винел алай заланвили вичиз мадни тади гузвайди кьатIана. 
Вич им ахвар туш кьван. Адан винел са вуж ятIани алай. 
Адан ван акъатзавачир. Ада алахъна туш гузвай, акъвазза-
вачир. МичIивиляй са затIни кьатIун мумкин тушир. Лацараз 
гьилер атIумарна винел алайди патахъ ийиз кIан хьана. Амма 
ахварни уяхвал акахьнавай чIавуз адан гьилери, кьили, 
танди санал са мураддиз къуллугь ийизвачир. Адавай вичин 
рикIни руьгь кIватна винел алайди алуддай гьерекат жезва-
чир. Вичин и гьал акурла адан рикIиз масадбурувай ван хьайи 
са затI атана: ХъварцI. 

Ласарал хъварц гьалтнавай. Хъварци адаз тIуш гузвай. 
Ласараз им чиз-чиз адавай сакIани я хъварц анихъ алуд 
жезвачир, яни вичивай адан кIаникай хкат жезвачир. Каш 
кьазвай, вири тандиз гьекь акъатнавай Ласараз гьарайиз кIан 
хьана. Вичелай тек са кам анихъ къатканвайдидедиз, гьвечIи 
стхадиз эвер гуз кIан хьана. Ада сив ахъайна гьарайна. Вичин 
ван вичиз хьана, масадбуруз ваъ. Адан ван сивин къавалай 
яргьал фенач. Адан ван пIузаррилай късне пата амукьзавай, 
къачихъ акъатзавачир. 

Мадни умуд вичин гьилерал аламай. Ласара кьве гьилни 
атIумарна вичин винел алай цел хьтиндаз хуртIар гана. Адан 
гъилер  галукьзавай  чка  целцин  хамунилай  гьейри  маса 
затIуниз тешбигь гъиз жедачир. ЧIав алатиндивай Ласаран 
кьуватни хтай хьтинди тир. Ада байихна хьи, вичивай хъварц 
цавузиз жезва. И фикирди адан тIем са кIусни артухарна. 
Ласара садрани атIумардамаз хьварц са патахъ ярх хьана. А] 
цла акьур хьтин тир. МичIивиляй са затIни аквазвачтIа! 
Ласараз акI хьана хьи, хъварц ван алачир камарив ракIар 
фена. Адаз ракIар ахъа хьайи ванни хьана. Хъварц кIваля

1 

акъатна хъфсна. 
Ласара кьилихъ каш ягьазвай. Лекьср ацIурна кьабула 

суван гьавади адаз са тIимил регьятарна. Тандин гзаф чкайрI 
звал къачунвай. Вучиз лагьайтIа, хъварци тIуш гунал бе( 
тахьана, на лугьун, адан тан тIушуннай, къаз акъажнай. Гь; 
чкайри гила звал къачунвай. 

ГьакI ятIани хъварц алатункай Ласараз гзаф хвсши хьа» 
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учиз лагьатIа, са гьелснни аламукьайтIа хъварци ам бамиш-
11Й. "Вич хъварц тапарар туш кьван" фикирна Ласара. Заз 
и>икI жедай хъварциникай рахадайбуру зарафатар ийизвай 
\ьиз. Вич рикIивайни хъварц авай затI я кьван.  
Ласар зкв жедалди мад ахвариз хъфенач. Ада дуьньядикай, 
вичин кIанидакай хияларна: "Алкъвар зи патав гвайтIа ада 
ь
 ьварциниз ахьтин са мехъер кьадай хьн, ам ндалай кьулухъ 

кIвализ ваъ, гьич чи хуьруьзни хуьквсдачир. Алкъвара 
Iич тадайни зун хъварцин кIаник амукьрай? Заз хъварци 
Iуш гурай?" Вичин хиялри Ласараз са тIимил хъайитIанн 

 - дуркIун гана, ам секинарна. 
"Яраб гьуцариз хъварцин крар аквазвач жал? Рьуцари 
|буруз вучиз рсхъ гузватIа? Абурун вилик пад вучиз кьаз-
IчтIа? Гьуцарин гьиле им акьван залан кар я жал?" Ахвар 
^иялри тухвай Ласар экуьнахъ кIвалинбурун виридалай фад 
Мешкай къарагъна. Адавай вичин кьилел атайди рахун таву-
сакани акъваз жезвачир. Эхиз тахьана ада диде ахварай 
вудна. 
- Я де! я де! 
- Вуч хьана я руш? 
- Ваз чидани йифиз зи кьилел вуч атанатIа? 
И гаф дидедин ирид къатинай фена. Адаз вттчин чIехи 
н   кьилел   чIана   кар   атай   хьиз   хьана   къудгьунна 
|>арагъна. - Чан бала, вуч хьана ваз? 
- Зал хъварц гьалтнавай, я диде. 
Дидедин рикI чкадал хтана: Адан рушал гьалтнавайди 

и пеан ваъ, хьварц тир. Амма руша чин дидедин чинив агудна 
кичIез-кичIез лагьана: 

- Ада зун бамишзавай. ТIушунзавай, кьаз-акъа^жзавай. 
- Вунани тапарар мийир, хъварци кьаз акъаждани? 
Килига я де, - Ласара кIинтIар ахъайна вичин яру хьанвай, 

шанар акъвазнавай тан къалурна. Диде вичиз аквазвайдал 
Iалахъ хьанач: 

Зал хъварц гьалтна лугьуз, зун тIулдай акъудмир. Вал 
злтай хъварц Алкъвар я жеди. 
- Ваъ, я де, - жаваб гана руша. - Алкъвар гьихьтинди яни? 
|а ихьтин чIуранвал ийидани? 
Дидедин рикI секин хьанач: 
- Ада ви маса чкарикни кяна жед гьа? 
- Ваъ, чан дс. СгI затIни хьанвач, - лагьана руша, ахпани 

Ьуцарал кьин кьуна: 
- Диде, заз гьуцар кьанумрай, зун авайвал рахазвачтIа! 

' Дидедай ван акъат хъувунач. Амма адан рикIе са вуч ятIани 
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тIар хьана. ТIал алат тсйиз амукьна. 
...Ласараз иикъуз Алкъвар акунач. Абур садни хурушумдиз 

са-садал гьалтна. Ласар гададин хура гьахьна, нахчирдин 
хурукай хкатай кIелез хьиз адавай хилс кIан хьана: 

- Йифиз зал хъварц гьалтнавай. Бамншна рекьнзвай зун. 
- Ам зал вучиз гьалтдач? - лагьана гадади, ахпа рушан 

чиниз килигна: - Вуна, рикIивай лугьузвани? 
- Эхь. Са тIимил амай зи успи тандай акъатиз. 
- Вун зи патав гвайтIа хъварцивай а гъалатI жедачир. 
- Вун зи патав гвачир ман, - лагьана руша. Ахпа вичин 

гафарикай регьуь хьана къил хура туна. 
- Къе йифиз зун къведа ви ггатав, акван а хъварцдиз вуч 

кIанзаватIа? - гадади рушан гафар мадни зарафат кьазвай. 
Ласар хъуьрена. Вичин кIанидахъ галаз гафарна, ам акуна 

рикI ахъа хьанвай Ласар "зун хъфена" лагьана чпин кIвалср 
галай патахъ камна. Са тIимил кьван адан гуъгьуна килигай 
Алкъварни элкъвена хъфена. 

Абурун рахун Уьлсмаз ван хьана. 
...Вацран мичIер цIийиз алукьнавай. Виле акьахай тIуб 

таквадай са йиф тир. Ласар месик акахьнавайтIани ахвариз 
физвачир. Адан рикIелай сенфиз кьилел атайбур алатзава-
чир. Хиялри гзаф балкIан гьалнатIани, абур эхир галатна. 
Сенфизни ахвар ханвай жегьил тан ксана. 

Йифен са чIавуз хурар тIар хьана ахварай аватна. Са нин 
ятIа гьилери адан хурар кьуна чуькьуьзвай. Рушан рикIел 
нянихъ Алкъварахъ галаз рекьел авур гафар хтана: "Алкъвар 
я! Зи патав атанва!" Ласар вучдатIа чин тсйиз, са къарардал 
къве тежез амукьнавай. Хурара гьатнавай тIалдиз эхзавай. 
И гьилери адалай гьил къачузвачир. Руш вичин винсл акъ-
ахнавайди мадни хъварц яни, Алкъвар яни чин тсйиз, "ву 
чин, гьикIин" лугьуз амукънавай. Ван акъуд жезвачир, вичин 
кIаниди бедлем женкай кичIс тир. Муькуь патахъайни гада 
адал акI гьавалат хьанвай хьи, рушан тIакьат атIузвай. Ада 
руш тIушунна куьтягьзавай. "Яраб Алкъвараз вуч хьанватIл? 
"фикирна Ласара, и гьилери зал гьамиша кап алтаддай. Гила 
абуру зун кьаз акъажзава". 

Бубайри нагьахъ лагьанвач хьи, руш кьил атIай верч хьтин 
са затI я. Къатадна - къатадна акъвазинлай къир гъилмй мае л 
вуч къведа? Ласаран гьал цIунни вацIун арада амайдан гь,ы 
тир. Гьарайди, гада бедлем жеди. Вични, Алкъварни кь>н 
шийрин сиве гьатди... Гьарай тавуртIа, гадади ам тараип..I 
куьтягьзавай. Гадади адан руьгь късняй акъудзавай. Р} ш 
къвс рикIин хьанватIани, ада охзавай, Яраб мус_алатдатIл, 
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> гьуз вичи-вичивай жузазвай. 
Аквар гьаларай гададиз алатяз кIанзавачир. Адан гьилер > 
'.вердивай кIевиз галкIизвай. Гададин сивни, тIишни кваз к 
акахьнавай. Рушан гъилери кIвалах тавунайтIа, га-ди ам 
са гьеленда саралагьна, падпадна куьтягьдай. IРушаз  
эхинлай  къир  чара акунач.  Адан  рикIни  руьгь д-садахъ 
галаз дуьз  къвезвачир.  Руьгьдиз гада вичелай атна 
кIанзавай. Руьгьдиз лап кIаниди хьайитIани мехъер 
кьанмаз гада икьван мукьув агудиз кIанзавачир. Руыьди 
каман югь фикирзавай. Ада пакаман кьисаяр хиялдиз 
нзвай. Пака масакIа женни мумкин тир. |Рушан рикIиз 
кIени тир. Къвердивай амайдалайни кIени звай. Гадади 
гузвай азабарни адан рикIивай тир. Тавиниз ьатнавай 
рушан дишэгьлившган байихар агьва хьанвай, тун вил 
хьиз ргазвай.  Рушаз вич и азабдикай хкатна андачир. 
Адаз и азабар акьван кIени тир хьи, ам гададин вник чан 
гузни гьазур тир.  Вичин уьмуьрда садлагьай рерда 
итэмдин гьунар икьван мукьуваи аквазвай Ласаран тсIиз  
вичин  руьгьдихъ  яб акализ  кIанзамачир.  Адаз  и ленда 
паб жез кIанзавай. Гададин гьерекатар къвсрдивай вилик 
пад кьун тежедайбур сзвай. Ахварай аватнаватIани 
Ласаравай са затIни тежез-"ди акурла ам вичин 
викIегьвилел къвердивай мадни гзаф лахъ жезвай. Ласара 
адан кIаник чан гузвай. Ласаран лери "ваъ" лугьузвайни, 
"эхь" лугьузвайни кьатIи тежер гжуьреда адан винел 
алайдан кьеркьинкай кьунвай. Ласара да гагь вичелай 
алудун патал гьилер атIумарзавай, гагьни Iчел чIугазвай. 
IГада ъавурда акьуна хьи, и йиф адан йиф я. Ада кьатIана 
Ьи, гьи себебдай ятIани Ласаран рикIп ам кьунва, кIевиз 
Iунва. Ласараз ам ахъайиз кIанзавач. Ласаравай ам ахъай 
Iсзвач. Им кьатIай гададин гьилер Ласаран вири танда 
ю.вена. Адан агьтин чкайрик галукьна хьи... . .Гада 
къвердивай чIуран жезвай. Адаз гила кIаник ярх Iмнвайди 
Ласар яни, тахьайтIа масад яни чиз амукIзавачир. Ыи вилик 
галайди инсан хьун-тахьунни рикIелай алатна-ви. Адаз 
вич чIил ягьанвай чкадалай хак акъудна хварал мрза 
хьанвай шив хьиз аквазвай. 
^ададин байихдик хьайи и дегишвал руша вичин вири 
див кьатIана. Ада кIанивилин цIук шем хьиз~кун гуьзет 
аи чIавуз гадади вичин кIаник галайди вуж хьуник тафа-

1
 

кутазвачир. Вичин кьегалвилел ашукь хьанвай гададин 
йихар сел атанвай вацI хьиз алахьна физвай.  Гададин 
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гьалда хьайи дегишвили Ласаран рикIни руьгь са-садахъ 
галаз галкIур хъувуна. Ласара вич ягьал тирди кьатГана: 
Алкъваран рикIслай Ласар алатнавай. Адан кIаник дишэг-
лийрикай сад квай. Им кьатай Ласаран рикIини руьгьдини 
гададин гьилсриз, тандиз "ваъ" лагьана. Адаз Алкъвараз ваъ, 
вичин кIанивилиз муьтIуьгь жсз кIанзавайди тир. Адаз Ал-
къваран ваъ, вичин кIанивилцн лук! жез кIанзавай тир. Адан 
винсл алайда масакIа фикирзавай. Им адаз акур, адаз кIани 
Алкъвар тушир. 

И чIавуз гададин бсйнида тек са мурад авай. Лацаракаи 
паб авун. Гада вичин мурадднв агакьиз мукьа тир. Ам эхир 
тIемни кIватIна вичин мураддин гуьгъуна фена. 

Ласара кьатIана хьи, адан винсл алайди Алкъвар туш. 
Алкъваракай инсанвал квадарна шив хьун мумкин тушир. 
Адакай сев хьун мумкин тушир. Ласар икI ягьал жедай жал? 
Гададин эхиримжи гьспIссдилай гуьгьуьниз Ласар вичин 
веревирддал чIалахъ хьана. Адан винел алайди адан ягьи тир. 
Ласара вичин вири тIем кIват! хъуЕ<уна кьве гьилнн гададин 
хура, къуьнера, ченеда акIурна. Са гьилерив гададин вягьте-
дай къвез тахьайла мстIерни куьмекдиз гьана, чабалухна. 
Гададин дилера чIурандин тIем авай. . Ада рушакай 
буьркьуьда кьадай хьиз кьунвай. Ласараз чир хьана хьи, 
вичин гьилер са тIимил гъуьргьуь хьана хьун адан рушвал 
яру ивидин стIалар хьана авахьна фида. Са агь хьана цаварал 
чIуг жеда. Амукьдач. Квахьда. Хъфида. Рекьида. 

Къуватар кфари(188) тушир. Ласаран гьилср тIемдай ават-| 
завай. Са тIимнлни гъуьргьуьвална хьуй рушвал гьилийI 
физвай. Ада и чIавалди гададин гьепIесдиз эхун вич чIехиI 
кар тир. Ласар рикIин хцивиляи гьслени гададин кьсркьинкай] 
галкIанвай. Адан гьилер кIарасдиз элкъвенваи. И гьилер гы 
гьелендани кьуру кIарасар хьиз пТанкьна хана кьве къвалаз 
кватин мумкин тир. 

Рушан рикIс  кичI  гьатна.  И   кичIевили  <иаз  куьмекн: 
Зурзазвай   гъилерин   зайифвал   рикIини,   руьгьдини,   ви] 
жакIумри кьатIайла вичелай аслу тушиз адан сивяй "я Д| 
лагьана гьарай акъатна. Руша гьарайдай чIал кьатай \ы 
гададиз гьа гьеленда Ласаран сив гьилив кьаз кIан хьан 
Рушан гьаран гададин тупIарин арадай акъатна. КичIсвил! 
вич квадарнавай гадади "тапана" лагьана. Адан ван са гьад 
вичиз ван хьана, садни Ласараз. И ван адан кIанидан вь > 
тушир. И ван Алкъваран ван тушир. Рушан вири танд; I 
цIийи чуькелай цIайлапан фена. И цIайлапан ЧIсхи гь} I 
Алдана    ракъурнавай    хьтинди    тир.    Вучиз   лагьатIа,    > 
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Iапанди Ласараз тIем гана,  адан  кьурана  кьарасдиз 
.венвай жакIумар уяхарна. Ласара гада вичин винелай 
|арна... Ам цла акьуна, акъатай ванцел ксанвайбур уях 
Вацран мичIер тир виляй са затIни кьатIун мумкин [ир. 
Ахварни уяхвал са-садак акахьнавай, вуч хьайиди Ла   
чин   тейизвай   инсанар   чеб-чпел   хуькведалди   кар-
Iрдилай, алатнавай. Абуруз ракIар ахъанна акъалай хьтин 
ван атана. Идални кьиса куьтягь хьана. Лацаран буба 
къачал акъатайла къуншидин кцIи кьазвай. >хпа муькуь 
кьуншидин кцIи адан  ванциз  ван гана.  Са ^лендилай 
абурни липI хьана. 

Ласаран бубади къавни чахмах жагъурдалди, цIай 
IдаькГуьрна чIикь кудалди, на лугьудай, са герои алатна. 
ЧIикьди цIай кьуна кIвале экв жедалди хзан вири ахварай 
■ратна, пекерни алукна ацукьнавай. Вирида Ласаран чиниз 
шлигзавай, Ласарани чилиз. Бубади Ласаравай жузуна: 

- Гьим тир ам? 
,- Заз чидач, - жаваб гана гъелени вири тандикай юзун хкат 
нунвай Ласара. 
- Закай гаф кIевмир, - гьарайна бубади. - Вуна "ша" 
лугьун 
IуртIа, садаваини чи кIвализ гьахь жедач. 
Гъуцар кьанум хьуй гена, буба, зал са тахсирыи алач, - 

«ша шехьиз - шехьиз Ласара. 

Адаз вуч чида гьи кцIин* курцIул ятIа, - дидеди вичин 

Iан пад кьуна. 

А ламвал гьидай акъатди? - Бубади мадни рушаз килигна. 
иа гаф лагьанач, къуьнер чIугуна. 
!зан'экуьналди ксун хъувунач. Абуру вири хуьр мецелагь-
"Яраб  вуж ятIа?"  жузундиз  жавабдихъ окъвена.  Са  

:ирдиз къвез хьанач. 
Тъ ахъа хьайила дидедини руша месер кIватI хъувуна. И 
|уз дидедиз чилелай тIушуннавай хамун кIус-жагыша. И 
: са гьинкай ятIа ялна атIанвайдаз ухшар тир. 
Чи кIвале авай хамарикай, чи пекернкай туш, - лагьана 

Iсди. И гафар лугьуз-лугьуз тухвана кьеркьин кIус вичин 
Ълуьв вугана. Iуба и кIус хамни  кьуна кимел акъатна. 
Ада  жегьил 
йрин  пекериз  килигзавай.   Са  шумудра  адан  фагьум 
к'ш-гьадал   фена.   Хъсан   кшшгайла   вич   япIал   тирди 
Iана. 
йифелай пуд югь алатнавай. Нян береда кимел алай  

Iран бубадиз Уьлемал алай кьеркьин къуьнслай са кIус 

217 



чка алатнавай хьиз акуна. Уьлем фад алатна фейивилк 
адавай хъсан килигиз хьанач. Са герендилай Уьлем гьин 
ятIа хтана кимел акъвазна. Ласаран бубади адан къуьну 
лап   мукьувай   килигна.    Вичин   гьиле   амай   хъурхъ 
кIусанизни мад садра килиг хъувуна. Дуьп-дуьз тсьвезвай. 

И чавуз Уьлемани килигна. Ада пуд югь тир, вши 
кIаникай Ласаран буба хуьз. Адаз Ласаран бубадин вил 
акуна. Гьа геренда чир хьана хьи, а вилсри вичиз мидяд 
хьиз килигзава. Адаз катиз кIан хьана. Геж тир. Ласар, 
бубади: 

- Уьлем, - лагьана чIурандин ванцел гьарайна. 
Уьлем кIвачел кьена амукьна. И ванцел кимел алайбурни 

вири элкъвена. Виридазни акуна хьи, кьеме Уьлеман сунудай 
акьахна кьамай акъатнава. Ласаран бубади къемс гьа сухай 
йигинвилив акъудни хъувуна. Уьлем кимел ярх хьана. 

:..Виридаз виридакаи вири чизвай хуьре жемятдиз течир са 
затI авай. Абуруз Уьлеман буба вуж ятIа чидачир. Адан 
дидеди и сир гзаф кIевиз хуьзвай. Кимел гафар кватайла вири 
ихьтин са фикирдаз къведай хьи, и гададин буба и хуьряй 
туш. Вучиз лагьайтIа и хуьруьнви вуж ятIани ада вичин 
бубавал са гьи жуьреда ятIани винел акъудна кIандай. ИкI 
хьаначир. Садани са  затIни кьатIаначир. Санлай кьурла, 
гафарин метлеб им жедай хьи, Уьлеман буба и хуьряй туш. 
Ам са гьинхъай ятIа атана физвайди хьана жеди. Яни Уьле-
ман дидени адан буба гзаф пасрух галай чIавуз са-сад, 
гьалтнавай хьтинди тир. Белки гьич а дишегьлидиз а кас в> 
ятIа вичизни чидачир жал? ИкIани жен мумкин тир. Мич 
йиферикай са йифиз цава са-сада акьадай гьетср хьиз галук 
на къакъатунни мумкин тир. Белки ахьтин кьиса абур; 
кьилел атанай хьи, са-садан тIварарни чирдай мажал хьан 
чир. Гьар гьикI ятIани и хуьруьн чIехи сирарикай садI 
Уьлеман буба вуж хьун тир. ЧIавар алатиндивай и сирдI 
винел пата кьазвай чар яцIу жезвай. Гзафбурун рикIелайь 
и сир алатзаваи. Хуьруь Уьлем гьа авайвал - паж хьизни 
кьабулнавай. 

Буба течир, сихил течир Уьлем иеси авачир кицI хьизни 
чIехи хьанвай. Дуьз я кимел, мехъерал, мелел ада вичин асул 
чин къалурдачир. Вичин пажвиликай вил ядай. Адахъ гала) 
кус-пара сатIулвал авурбуру адакай разивалдачир. А гададин 
"чин къене авайди я" лугьудай. 

ЧIавар алатиндивай цIуру хьана рикIелай алатзаваи и сир 
Уьлем кимел кьейидалай кьулухъ мадни виридан рикIс I 
хтана. ЦIийи хъхьана. 
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Ласаран бубади Уьлем ягьай чав ТIипIтIисавни Пилидив 
жьна. И хабарди абур гзаф пелешарна. Абуру хуьруьн 
:хибуруз талукь сабурдив и кардин дувулар жагьурун 
:тIна. 

Давсува Ласаран  бубадиз  Гъуцар  кIвалнз оверна.  Ада 
'IипIтIисаз кьиса авайвал ахъайна. Уьлеман эрчIи къуьнуь-
|й атIанвай кьеркьин кIус акъудна къалурна. Муькуь    
йикъуз    ТIипIтIпса    хуьруьн    вири    сихилрнн IIсхибур 
Гъуцар кIвализ кIватIна. И кардикай рахана: 
- Аял  бубадин  тумуникай,  дидедин  нвидикай   жеда,  - 
Iгьана ТIипIтIиса. - И  кьейидан тум гьи никГинди  ятIа 
дазни чидач. Им тIимил хьиз, адал гьалтай руьгьни аламай 
кумай сад хьана. Уьлем дуьз рекьихъ чIугун чкадал, ам 
аайдалайни дегьрин фуруз вегьена. Тум гьинай ятI<I течир 
тандин чIуру крарин вилик часпар чIугунач. Гила куьнс, 
г
ч лугьузва? 
Кьуьзуьбур чIичIидиз килигиз хиялриз фенвай. 
- Низ вуч гаф ава? - жузуна ТIипIтIиса. 
Кьуьзубур хиялди туханвай. 

- Яргьи   хиялри   кардин   мана   дегиш   ийизвач,   -   мад 
IипIтIис рахана. - Куьн къарар гуниз гьазур яни? 
Ада са-сад виридан чиннз килигна. Виридан чинра са чIал 
Iьснвай. 
- АкI ятIа чна къарар гун, - лагьана ТIипIтIиа. 
Гъуцар кIвалин веревирдрин кIвале экIянавай чIичIидал 
вачер кIватIна ацукьнавай кьузуьбурун кълрар_сад хь.ша: 
Кшвайвал дуьз я! 
Абуру чпин и къарардал разивал тупIар .IхьайнавсIЙ эрчIи 
илерин капар чIичIидал эцигунив чирна. 
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XIII 

Ярами/ алатай цикьвед лигьчй нянихъ цивии чилел кы'рчз-кьсря 
стIалар къвазиий. Хурушумди:; и стIалар сад лиги/на хкскыя 

"ТIимпГ'дай ваицел вердиш хьанвай я пара яд цийди хы/з хыиш II 
лугьун, дуьньяда гьерскаш акъаазнавий. Ни лугьун, инсинрип сила 
ш/ебшпндин мез куьруь тир. Вучт? Ч/ифирич векь икъаниш тIвЦ 

квахыIай бере гсж хы/на лугьузтирни, ишхшитIа нянихъ писана 
куьцIуьрна, абурун чпин кили крир хьийиз ганич лугьуз? Кечкит 

йикъан крарнкаи рикIни руыьни гилипшавай инсинрин шшр секинар4 
нашил тир и гш.ч.' I'ьир гы/к! ятIани и сскшичиш я пар ('шиш ийшЦ 

чIавуз Иррисин руьгь мидии кьсе агыур йис идалнй виликан Оуьиьядил 
хьфенц 

МЕЛ 

Къе ТипIира Гъуцар кIвалин вилик галай  шемерганд 
ирид шем кузвай. Гьар са шем са гьуцран тIкарунихъ ти 
Алпанан,   Вацран,  Гудулдин,   Арчанан,  ТIарлацан,  Яр-
рушан, Алдин папан. ЧIсхи Рагьдин тIварцнхъ шем кун а; 
тушир. Вучиз лагьайтIа, гьи шем ЧIехи Рагъдихь галаз тем 
жедай? Садни. Инсанривай ЧIехи Рагьдизса тIимилни 
у>лп;| къведай шем куькIуьр хьун мумкин тушир. 
ЧIехи Рап шем тир. Дуьньяднн шем! Шемерин шем! 

Хурушумдиз мичIарихъ элкъвез кIанзавай чIав\з с\ч 
Варз хкатна. ЦIукьуд йикьан керкил вацран окв Гт 
кIвалин вилик чина акьуыа. Гьар сад пуд касдиваи гуж 
къужахда   кьаз   жедай   уьстуьнар   юргуна   кьели   хьан 
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<Iедин винсл алай чарчин рангида гьатна. 
/ьстуьнрин арадай дараматдин чIехи варарал вацран экв 
Iтзавай. Лацу уьстуьнрин арадай аквазвай чIехи чIулав  
)ар Рагьдин кIвалин винел гьалтнавай хъендиз ухшар тир. 
фарин эрчIи пата гъиле са шумуд патахъ экуьн цIарар  
НукIурзавай Рагьдин сурет кьунвай Арчанан тимтал алай. 
~.щу уьстуьнрилай тIимил куьруь и тимталди муькуь гьилив, 
1.1 лугьудай, Гъуцар кIвалин къав хуьзвай. 
Варарин чапла пата бегьердин гьуц ТIарлацан тимтадалай 
дани са гьилив дараматдин къав кьунвай, мукькуь гьилив 
рьрездин гей. Варарин кьилел, ТIарлацанни Арчанан тим- 
алрин кьилерин арада Лезгистандин тIаратI куднавай. Адал 
IптIа ягьанвай синидиз ухшар герб алай. Юкьвал алай 
керкил Ракъинай цIарар хьиз ЯКъатзавай гугудин кIуфар 
Iдкуннавай. Вири са патахъ каквазвай виляй яргьалай кили- 
Iиша рагь са патахъ авахьиз - авахьиз физвайдаз ухшар 
Iшедай. Хъпи рагь яру хунал мадни иер аквазвай. 
Нянлай лацу уьстуьнра акьазвай шемерин экверин хъенар 
Iрз акьуникди дегиш хьана. На лугьун, хъендин къене мад 
хъен къугьвазвай.  Са-садаланГ~аруш жез-къакъатзавай 
и-нри дараматдин вилик чина кьуьруькрив ацIай са кьуьл 
Iинзвай. — 
ЦIун экверин, мичIивилин, хъенрин и хибри кьуьлерин 
I|».1да Гъуцар кIвализ гьахьиз акъатзавай "руьТьер садазни 
Iиазвачир.  Абур агал тир варарайни ахъадай  хьиз" физ 
атзавай. 
Iараматдин вилик_галай_ч!ехи чарсудал са вуж ятIа акъ-
авай. Ам къв^анжин са къвала атIанвай гурарай акъахна 
кьилел акъвазна. Вацран экв дуьньядиз чкIанвай гьар 
чарсудин кьилел гьуцариз дадзавай яргьи итэмдин «■к 
аквадай. Им Пили тир. Варз гъуцран суьгьуьрдикай 
Iигшдин тIулдикни пай галай хьтин тир. Гьар гьикI ятIани 
р.| гьуцранни Пилидии къилихра гзаф ухшарвал авай: 
и)ун кьведанни ъавурда акьун четин тир. IIилини Варз чеб-
чпин ъавурда авай. Абурун къилихар са Чрахдилай,     са     
пупалай    тир.    Абурун    тIулдик    са к>».р\'ькдикай пай 
галай. Абурун фагьумар, хиялар тIили 13 таквар,  течир 
са латун виляй яд хъвана,  тIем айбур тир. 

циз Варз гьуцраз дадиз кIандай чIавуз са гьинай ятIа 
эин ванер атана адан япара гьахьна: кьве вахаз са 
цIай атуй, акайтIа, сад кудайвал. 
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Бубад рикIел гьуцар атуй, Сад тагайтIа, сад гудайвал. И 
баядди Пилидии хиялар чукIурна. Пилидии гьуцарихъ галаз 
рахунринни и лирлида лугьузва! метлсбдин арада гзаф 
чаравал авай. И лирлиди Пилидш фагьум цаварилай авуд 
хъувуна, ам Рьуцар кIвалин вилш галай чарсудин винел 
хкана. 
И лирли са жегьилдин гъарай тир. И лирлидик       у^ 
хьанвай инсандин  рикIин цIукай пай галай.  И  лирлидя 
Пилидии рикIел хкана хьи, цаварин крар са патахъ акъуI 
тавунмаз, чилин винел алай гзаф затIариз чпин чка, гза<] 
инсанриз чпин рехъ, гзаф жузунриз жаваб жагьурун герек ^ 
Пилидивай мадни вичин фикир тамамариз хьанач. Адг 
япариз са маса лирлидин ван атана: Яран сердиз физва 
рушар, Гьабрукай сад зун я, гада. Дуьньяд крар 
фагьумайла, РикIин мурад вун я, гада. И рушаз са маса 
мили ванци гьай гана: Суван рекье живед маргъал, Вун яд 
хьана гьуьлуьз атуй. Кьуншидаллай цуьк хьтин яр, Вун ич 
хьана гьилиз атуй. Вини мягьледай къвезвай ванери 
Пилидии фагьум мал какадарна. Вичин яргьи уьмуьрда 
адаз такур затIар тIимил амай. Алатна фейи йисари, адан 
байихар куьруь, фагьум хци авунвай. Пилиди дуьнья 
фагьумдив кьатIизвай. Адан дуьны фагьумдин дуьнья тир. 
Ада инсанарни, кьисаярни фагьумди» терездив алцумзавай. 
Дуьньядин винел алайбурни, чили* кIаник галайбурун са 
пайни кьатIанвай кьуьзуь Пилиди лирлийри лагьана хьи, 
ТипIиррин вини мягьледа са I ятIани кIвале мел ава. 
Фагьумди адан вилерикай мелез КIР хьанвайбур ацукьнавай 
кIвални карагарна. 

Пилиди вичини кьатIана хьи, вич са варз идалай вили 
Пили туш. Алатай руьгьериз эвердай нянлай кьулухъ, 
лугьун, адан тIул дегиш хьанвай. Адан къилихрикни, ф;. 
умдикни  са  миливал  акахьнавай.   Адан  рикI   харуви 1 
ацIанвай. Гьавиляйни са гьеленда Пилидии рикIелай I 
гьинал алатIа, вучиз алатIа алатна. Кьакьан су вал 
экъечIайла, Къванер ава векьин къене. Ваз винелай шад 
аквамир, Дерт ава зи рикIин къене. 
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Пили кьуд пата и ванцин иесидихъ экъвена. Жагьанач. И 
г
лирли лагьайди адан вичин руьгь тир. Им гьавурда акьурла, 

Милиди мад кьуд патахъ килигна:  "Я раб адан лирли ван 
хмйи кас хьанатIа?" Пилидиз кас акунач... ...Мел авай 
кIваляй къвезвай ванер гъуьрчехъан Яралазни ан хьана. 
Адан рикIяй Пери фена. ТIипIтIисан хтул Пери. еридиз 
чIулав чIарар авай. Перидиз чIулав вилер авай. еридиз  
яру  хъуькъвер авай.  Перидиз шумал  тан авай. 1 еридиз  
чIехи  хурар  авай.   Перидиз  шуькуь  юкь  авай. Перидиз 
тупучI хьтин дуьз кIвачер авай. Яралан рикIяй и тIвар 
кьурбур вири авай Пери фена. Iериди мулдин цуьквери 
хьиз килигдай. Периди са килигу-Iив гадайрин ахваррал 
якIв илигдай. Периди экъведайла, Iвачер чилихъ галукьар 
тейиз, на лугьун, лув гудай. Яралан рикIяй Пери фена. 
Перидив миргин акунар гвай. еридив билбилдин 
лугьунар гвай. Перидив некьи хьтин Iузарар гвай. 

Яралан рикIяй Пери фена. Пери меле авай. Яралаз акI 
нана хьи, ТипIиррин жегьилар вири меле ава, тек са Ярал 
Iвале. Яралавай эхиз хьанач. Ярал лирлидин ванцел фена. 
Мадаран кIвалин вилик шем куькIуьрнавай.(189) Ярал и 
м акурла акъвазна. Ам мел авай кIвале тадачир. Вучин? 
кIин? РикIяй фейи и жузундиз жаваб жагьурун патал 
рала чпин сихилдикай нин кIвале агакьнавай руш аватIа 
кирна.(190) Адан рикIэд имидин руш атана. Ярал чпин 
кIакIайрин(191) кIвалихъ рекье гьатна. Вацран Iед ранг 
алай экуьник вацIун къван тунвай рехъ кьуна ищдин 
лидикай илигнавай шаламар алай кIвачер яргьал ргьал 
эцигиз тади къачуна. Имийрин кIвалив агакьна. Iрар 
гатана. Кьеняй чIехи деди(192) гьарай гана: Вуж я варар 
гатазвайди? Зун я. - Ярала жаваб гана. 
ЧIехи дедиз Яралан ван чир хьана. Ада варар ахъайиз-ахъ-
Iиз жузуна: 
• Ярал, чан хва, хийир хьурай и чIавуз? Ярал мукьув 
атана. Сифте вичин дерт лугьуз регьуь хьана. ЧIехи деди 
мад жузуна: - Я Ярал, ви ван вучиз акъатзавач? 
Ярала чилел кIвач ллтадзавай. ЧIехи деди ван агьузна 

• ̂ Iуна: 
Я Ярал. Чан хва. Лагь кван ви рикIяй вуч физватIа? р 

Яралан ван акьатна: з мелез физ кIанзава. 
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ЧIехи де ъавурда акьуна: 
- Цуьквер Иримахъ галаз нянлай мелез фенва, чан хва. 
Цуькверни Ирим Яралай имидин аялар тир. 
И гафарин гуьгьуьна чIехи деди мадни са вуч ятIа лугьуз-

вай. И гафарин Яралаз са хийирни авачир. Ярал къенин 
мелдикай хкатдай хьтинди тир. И чIавуз адан рикIел вичин , 
халудин руш атана. Халуйрин кIвал хуьруьн муькуь пата 
авай. Ярала кьил гьанихъ элкъуьрна. 

Ам Гъуцар кIвалин гьенелай алатдайла чIехи чарсудилай 
са вуж ятIа эвичIзавай. Адан кьакьанвал йифин чIавуз 
авайдалайни гзаф аквадай. "Идан кIвални, мелни, мсхъерни 
гьа Гьуцар кIвал я!"- лагьана вичи-вичиз фикирна Ярала. -
Адаз зи рикIяй физвайбур гьинай чир хьурай". 

...Яб ванцихъ, вил инсандихъ экъвезвай Пилидизни Ярал] 
акуна. Амма ам вуж ятIа кьатIанач. Пилидивай къе нянихъ! 
гьуцариз дад ийиз хьаначир. Адан рикIни руыъ сакIани] 
гъуцарихъ галаз рахадайвал са-садан ъавурда акьуначир: 

ЧIехи чарсудин са къвалал къванжикай атIанвай гурарин! 
кIарчал кIвач илисна муькуь кIвач хкидай арада Пилидв 
фикирна хьи, инсандивай вичин уьмуьрдин гурарин кьиле 
акъахайдалай гуьгьуниз гьа икIа кьулу-кьулухъ эвичI хъже-I 
дайтIа вуч хъсан туширни? Пили вичин мукьуфдиз         ^ 
тушир и хиялдал вич хъуьрена. Им жедай кар туширди 
аялризни чидай. 

Инсандин уьмуьр рикIивайни гьа ихьтин са гурариз ухшаУ 
я, лагьана вичи-вичиз Пилиди. Инсан и гурариз кIар-кIап 
акъахда. Садбуруз имни кьисмет жедач. Уьмуьрдин гурарий 
зуранилай гьикьванбур аватна. И гурарин кIарар вири гьи! 
сабдайбур сад-зур жеда. Амани са бахт я. Гурар кьиле ^ 
экъечIун. Анал акъатай ксарин руыъери ЧIехи Рагьдин пата! 
чпин гьече кьилиз акъуднавайбуру хьиз лув хъугуда. Абу| 
инсандин чилик хъфизвай паюнихъ - тандихъ галаз сатIула! 
хьиз чара жеда. 

Пилиди са агь чIугуна: "Инсанривай уьмуьрдин гурара 
эхирда кьван акъахайдалай гуьгьуьниз элкъвена кьулу-кь^ 
лухъ вичин рикIиз кIандай кIарчIал кьван эвичI хъжедайтI 
вуч серее туширни?" Чарсудин кIарар куьтягь хьана, Пиля 
дин кIвачер чиле акьуна. "Якъин гьуцариз гьи авайвал : 
аквазва", фикирна ада, "Инсанризни икI хъсан я-жеди". 

...Ярал халуйрин гьенел агакьна. 
Халудин рушазни мелез физ кIанзавай. Ада Яралаз лагьа-

на: 
- Вуна чихра яхъ. 

224 

Ярала хьвешила вичин чIехи гъилер чихрадал веп.I п 
- АкI ваъ! - гьарайна руша. - Вуна тупуч! какунарда. 
Ярала гьилин чка дегишна. Абур рекье гьатна, Гьич чини 

гьенелай алат тавунмаз рушавай вичин мез хуьз хьанач: 
- Я Ярал, вун Перидиз килигиз физвайди яни? 
Яралаз хиве кьаз кIан хьанач: 
- Ваъ, - лагьана Ярала, - вири физвай мел я ман, зунни 

физва. 
- Вуна зун алцурарзавани? - жузуна халудин руша. - Вуна 

Iакай чуьнуха. Вири хуьруьз чизва. 
- Вуч чизва? - гадади вич ъавурда авачир, са затIни течир 

хьиз тухвана. АкI кьалуриз кIан хьана хьи, идавай гьич  
югьни йиф чара жезвайди туш. 

- Ярал! - лагьана халуд руша. - Зун тIулдай акъудмир. Гьа 
инлай Iэлкъвена кьулухъ хъфида гьа! 

Яралай ван акъат хъувунач. 
- Амма вун талитда(193) фадлай кумукьнава, - лагьана 

руша, - перидиз масад кIанзава. 
Ярал липI хьанвай. На лугьун, рушан пад кьуна физвайди 

инсан тушир, са хъен тир. 
Абурун вилик Мадаран кIвалин ракIар ахъа хьана. РакIар 

кьунвай гадади цIийиз атайбур тавдин(194) кIвализ тухвана. 
Инаг жегьил цуьруьцар(195) экъечIнавай багь хьиз тир. И 
къелемри цIинин йисуз бегьер гун патал цуьк ахьайнавай. 
Кьуд пипIен кIвалин чиле чичIияр авай. И чичIийрин 

винел жегьил рушарни гадаяр ацукьнавай. На лугьун, абур 
АрцI(196) вацIу кьве патахъ пайнавай. Са руша къулал алай 
къажгъандиз килигзавай. Сада чичIидин винел гуьдраг 
«IкIайзавай. Муькуь рушарини гадайри гафарзавай. Абур 
и при мехъерин тавда авай. Жегьилри и кIвалс йиф 
ЦIичIирвал тир. Абуру лирлияр лугьудай, махар ахъаидай, 
куьреба къугьунар къугьадай. Къулал дад галай къафун.ф 
■ирана недай. И йифиз са затIуниз рехъ гузна чир: чехир 
Нваниз. 

Яралан халудин руш са гьелен инал ацукьайдалай гуьп. 
Iьниз кIваляй акъатна. И нян мелен нян тир. Муькуг I ' ас 
■ушари йис эвягъзавай, цIарандилай алуднавай к.им(> |й 
>аб кьазвай. Садбуруни чихрадал йисии п>алар ит и. 
Рушарин гьилер хьиз сиверни акъваззавачир. И кIва., а-
даярни авай. Абуру йис, канаб авай сафутIар(197) гъиз 
\утахзавай. Къула цIай авун патал гьенел кIарлаф хана 
чкизвай. Рушарихъ галаз гафарзавай. 

И чIавуз гадайрикай сада къецелай късне гатай канаб авай 
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са сафутI гьана: 
- Имани ви пай. 
- Зав чихрани гвайди я, - лагьана руша. - Вуна къеце 

аламай зи чирха кIвализ гваз хъша. 
Яралан халудин руша фена Перидии патав вичиз чк« 

кьуна. Гадади адан чихрани хкана вилик эцигна. Руша пата| 
гвай сафутIдай Периди эвягьнавай йисин са гьаб къачуна{ 
адакай са чIун ялна кIуфуз эвер гана. Ахпа и эвер_гайи кIу<[ 
тупучIдин кIуфал алчукна. Чихрадин ричI тIарам ятIа акуна^ 
Ахпа гьиликай кьуна элкъуьрна. Йисин гьабиникай йисI 
гьал жез тупучIдал аруш хьана. 

Са гьелендилай Ярални мел авай кIвализ гьахьна. ЦлаI 
кIан кьуна ацукьнавай гадайрин патав эвел цуквал акъвазна^ 
ахпа метIер ягьана ацукьна. ЦIиргьина авай гадайриз КI на. 
Вири кIвачер кIватIна чпин кIаник кутуна ацукьнавай.' 
Яралани вирида хьиз кIвачер кIватIна, гьилер метIерал 
эцигна. Адавай" рушар галай патахъ килигиз хьанвачир. 
Яралан вилер кIвалин чиле авай рухарин фурара акIана 
амукьнавай. 

Яралан гьал кьатIай рушарикай сада зарафатна: 
- Я Пери, ваз Яралалай хъсан гада жагьидани? 
Зарафатдив лагьайбур ятIани и гафарикса кьуьруьк галай. 

И суьгьурди Яралан вилер руханин гиширрилай алудна. Ада 
эвел и гафар лагьай рушан чиниз, ахпани Перидиз килигна. 
Гьа и чIавуз Перидини вичиз кIанз-такIанз Яралаз кюн'та. 
Амма адавай Яралан чиниз хъсан килигиз хьанач. Адан I ) 
Яралан шаламрин винел алкIана амукьна. Са шала I 
кIане твек авай. Ярала вичин шалам гьинихъ ь I 
галкIурнавай. Периди зарафатдив жаваб гана: 

- Гададин хъсанди, кьегьалди шаламдин цIийивилела]      ;> 
жеда. 

Белки,   рушарин гзафбуру и гафарин мана кьатI, 
Перидини и гафар тапан тийин, са вуч ятIа лугьун пата 
сивяй акъуднай. Ярала лагьайтIа, вичин пай къачуна. 
япарал кьван яру хьана. Къарагъна къецел акъатна. Ме 
куьтягь жедалди ам мад и кIвализ хтанач. Тавдин кIвалI 
фена, бег-бег къугьазвайбурун патав акъвазна. 

Агъа патаз ярар ягьадайла Ярал Мадаран кIваляй акъатна 
хъфена. Адан рикIел са кар алай: цIийи - кIане текв авачир 
шаламар алукIун. 

*** 

Виликай кьуьд къвезвай. Малар цуррик акатдай чIав мукь-
ал жезвай. 
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- Ипин жунгав туквадай чIав алатзава, - лагьана Ярала. 
Iубадиз хъсан ван хьанач: 
- На вуч лагьана, чан хва? 
- Ипин жунгав туквадай чIав алатзава. 
- Ам ви мехъерриз тукьваз тунвайди я, я чан хва-, - лагьана 

дидеди. 
- Мехъерар чинин крар туша. 
- Вучиз, чан хва? - жузуна дидеди. 
- Твек авай шалам алайдаз ни руш гуда? Гьи руш къведа? 
- Вув! Ам вуч гаф я? 
- Ам лагьай  чIал я  хьи,  ипин жунгав  туквадай  чIав  
атзава. 
Буба гададин ъавурда акьуна. 
- Гваш, чан хва, - лагьана, - ярхара и векьерин винел, 
к ван. 

Бубади къемедиз къилав ягьаз кьил кутуна, гада жунгав  
хуьквез фена. Са тIимил чIавалай ипин жунгавдин 
сндек къавун чIередикай куднавай.  Бубадини хци гьуд 
исиз хам алудзавай. Абуру хам алажна куьтягьна. Руфунар 
Iкъудна чараз эцигна. Ятурар, кулар чара авуна. Пакун 
Iвалар къах авун патал кIаник кIвализ хутахна. Ятурдин 
кар къемедив шуькуьз-шуькуьз атIана. Са-садахъ галкIун 
увун тавурай лугьуз абурун арада тIвалар туна. Ахпа абур 
ьуру авун патал кIаник кIвализ хутахна, чIуьлчIуькай(198) 
удна. 
Руфунар дидеди чуьхуьн патал латал тухвана. Яралаз 
ибур вири ахвар хьиз аквазвай. Адан рикIел алайди лдин 
ли (199)  тир. Эхир хьи, лидал нупа атана. Ярала муниз 
кьел вегьена. КIватIна къапук тухвана. Бубади эвер на: 
- Аник эцигмир, кци тухуда. Къавал хутах. 
Ярала ли къавал акъудна. 
Пуд йикъалай бубади Яралаз эвер гана: 

Вач, а ли гваш. 
Ярала бубади лагьайвал авуна. Бубадини хци ли акъажна, 
Iуфариз кьалар ягьана чилел алкIурна. Малдин ли далдам-" 
ч хам хьиз акъаж хьана. Бубади чIивиндай кьацIурна 
обин еб гьана. Са кьил чилиз ягъанвай кьалал гьалдна 
I.куь кьил Яралав кьаз гана. Вичи юкьвалай кьуна акъажна 
>.1й хъувуна. Лидал чIулав цIар хьана. Бубади и цIарцIал 
.исйи тIуб эцигна, къени тIуб ахьайна. Гьа тупIун кикен 
Iтав епин кьил арушнавай кьал чилиз ягьана. Муькуь кьил 
ралав вугана. Ахпа еб кьуна виниз акъажна ахъай хъувуна. 
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II 

Лидал кьвед лагьай цIар хьана. Гьа икI вири ли цIар-цIар 
тавунмаз бубадини хци кIвалах акъвазарнач.      _  

Бубади къемедив гьа цIарар тирвал ли атIана. ЛидикаI 
зулар(200) хьана. Гьар зулуникай кьве шаламар хкатдай.| 
Ярала са зул кьве патахъ пайна. Адан гьар гьиле са рав.(201)" 
амукьна. 

Яралаз тади тир. Адаз лацу кIерагь хьтин цIийи шаламар 
алукIна Перийрин гьенелай физ кIанзавай. 

И мукьвара, виликай къвезвай хасдин йикъуз Верхелан 
кIвале мел жедай, гьвейи йикъузни дем авай. Ярала а 
чIавалди вичин цIийи шаламар алукIна кIандай. 

Ярала раварикай сад тухвана кьацIук эцигна, муькуьди 
тухвана цик кутуна. Са арадилай хъуьтуьл хьанвай хамун 
винел алай чIарар михьна, къен патан макь алудна. Ярала^ 
хамунин къен патаз рахул вегьена. Вегьин тавунмаз 
кьелехъ галаз какадарна. Винейлайни мухан гьуьр алахна,| 
арада гьатай кьеж чIуграй, патахъ авахь тавурай лугьуз. 

Гьеле пуд йикъузни эхна кIанзавай. Кьуд лагьай йикъу^ 
хам цIийиз михь хъувуна, аъпа гар акьадай чкадал кьуру 
ийиз эцигна. Са югьни икI алатна. Хам лацу кIерагь хьиа| 
хьанвай. Адак са тIимил вагьамвал галай. Ярала и хамуниа 
звер гана, ам арушиз ахъайна. Идал бес хьанач. Ярала и ха* 
тугьада туна. Вични кимел экъечIна. 

Гъуцар кIвалин гьенел итимар кIватI хьанвай. Ам са гьелев 
вичин таярихъ галаз чIехи таран патав акъвазна. Ахпа виняй 
агьуз Уьлем атана, гадайриз салам гана. Ада Яралахъ элкт 
вена жузуна: 

- ГьикI я вун, Ярал? 
- Серее я, - лагьана Ярала. - И гафар лугьурла ЯралаI 

рикIе мичIи са хъенди къуй ягьазвай. Адан рикIел мел хтана^ 
Перидии гафар виридаз ван хьанвай хьтин тир. 

Уьлеман вилера вичелай разивилин мичIи экв къугьвазвай] 
Им Яралани, патав гвай муькуьбуруна гьа гьеленда кьатIана] 

Серее я, лагьаналди, серее жедач, - хъуьрена Уьлем, 
Сере сьун патал рикIин хцивилик са тIимилни Вацр 
мичIерикай акадарна кIанда. ) 

И чIавуз Яралан вил Уьлеман винел алай кIулун(2О2 
гватнавай къуьне акьуна. Ада фикирна хьи, и гватнавай кIуД 
алай жегьил гададин кефер серее хьун мумкин туш. Якъи^ 
са гьи руша ятIани Уьлеман рикIел адан кIул гватнавайд! 
хкана жеди. Адан хиялдиз атана хьи, рушан и гафарила| 
кьулухъ Уьлеман мичIи нав авайдалайни мичIи хьана. 
регьуь виляй кьил къачуна катна жеди. Гила вичин хъе  
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(Iевун патал тапаррай хъуьруьнардай кьасарзава. (203) 
- Вун квел ш ад я? - жузуна Ярала. 
- Зун зал! - лагьана Уьлема, - Зун зи гьунардал! 
- Вун гьинай? Гьунар гьинай? - Са маса гаф рахух, - лагьана 

(рала. 
Уьлем и гафарилай кьулухъ рикIивайни  шад кас хьиз 
ьуьрена: 

Заз Варз гьуц къалумрай, егер за туширдаз я лугьузватIа! 
Ярал  адаз   килигиз   амукьна.   Уьлема   вилин  тIумунай 
Ьуьрена лагьана: 
- Заз акурди ваз акунайтIа... Вуна хвешивиляй лув гудай. 
Яралан рикIиз са шумуд затI атана: 

- Яраб ваз акурди чаз акунач жал? Ам вуч я хьи, тек са 
|з къалурна гьуцари? 
Уьлема лагьана: 

Ярал, ша инихъ фин, за ваз рекье вири лугьуда. - Ада *в 
вацIун кьер къалурна. | Абур кьвед Гъуцар кIвалин 
гьенеллай таран кIаникай катна тIабалди рекье гьатна. 
Кимелай алатдайла Яралан вил Ьуцар кIвалин гьенел, 
чарсудин патав ацукьнавай итэмра Кьуна. Уьлемазни 
абур акуна. Гьа гьелендани ада ван гIана. Итэмрин 
патавай алатдайла Ласаран бубади эвер на: 
- Уьлем!        •   
Уьлем итимрив агатна. Яралаз садни ъардай ван атана. 

^лкьвейла Уьлема чилел ярх хьана къатадзавай. 
 гьеленда итэмар кIватI хьана. Уьлем кьуна Гьуцар 

Iпализ тухвана. Амма хийир хьанач. Ам Ласаран бубади 
унудиз сухай къемедикай кьена. 

Ярал кIвализ хтана. Адаз и кардин себеб чидачир. Муькуь 
^уьруьнвийризни и кардин сифтени эхир са-садакай чара 
Кидай чирвилер авачир. 
...Ярала хам тугьадай акъудна. Килигна, мад гьа низ хьев-
*на. Адан гьил кардал фидайвал тушир. 
Тугьадик квай хам Ярала садни муькуь  йикьуз хукуд 
кувуна. Кьуру хьурай лугьуз хикинал вегьена. Ам кимел  
ч.атна. Ласаран бубади Уьлем вучиз ягьанатIа чидайбур  
Iчир. 

Ярал кIвализ хтана. РикI чIулав тир. Ам малагьан(204) 
•нчуна патав гвай тамуз кIарасар гьиз фена. 
Кьуру хьанвай шахар  жагьурна кIвализ хкидалди югь 

урушум хьана. Шаламар илигдайвал экв амукьнач. 
Муькуь йикъуз экуьнахъ Ярал вичин шаламар илигиз 
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ацукьна. 
Нисиналди куьтягьна. Ахпа дидгдивай цIийи патавар 

хьана. Дидеди гьарадал юкIни зур алай патавар гьана хщи 
вугана. Ярала абур кIвачерал алчудна. Лулунлай(205) кьвс 
къат арушна. Лацу кIерагь хьтин шаламарни чIулав йисш 
батавар алай кIвачериз са кьуьлун кими тир. 

Ярала  вичин   рехъ  Перийрин   гьен  галай  патай  туна.| 
Перийрин кIвалив агакьиз тIимил амаз адал кимслай хуьк-
везвай Ярми гьалтна. Ярмидиз Яралан цIийи шаламар аку-
нач. Ярамидин чин чIуру тир. 

- Нисин хийир хьурай, Ярми! 
- Гьинай хийир жеда, я хзан текьейди. 
- Вуч хьанва, Ярми? 
- Вуч жеда кьван. Сенфиз фекьийри Ласаран бубадиз 

ганва. 
- Вучиз? 

- Вич, лугьумир. Уьлем луматI крарин иеси я кьван. 

- ГьикI? 
 

- ГьикI-гьикI? Вич йифиз Уьлсм Ласар ксанвай кIвалI 
гьахьна кьван. 

- Адаз вуч герек тиртIа? 

- Вуч герек жеда кьван? Ласаран месик- акахьувг. 
 

- Инсандал гьахьтин чин жеда жал? - Ярала и жузун 
Ярмидиз ваъ, вичиз гайи хьтин тир. 

- Инсандал ваъ, - лагьана Ярмиди, - Уьлемал ун. 
Ярми алатна фена. Ярал рекьел аламукьна. Вуч рикIе 1 

атанатIа, амни элкъвена, Ярмидин гуьгьуьна хтана. Ада 
Перийрин кIвалин гьенелай физ кIан хьанач. 

Ярал муькуь рекьяй кимел атана. Кимелни Уьлеман га 1 

алай. 
- Бармакдин кIаник кьий ам,  - лугьузвай сада,  - а\ 

лезгидин бармакдиз лайих хьанач. 
- Адан тум чIуруди я, - лугьузвай масада, - силин тумуни 

кай къуьл акъатдайди туш. 
- Ласаран бубади ягьаначиртIа, ам Алпана ягьадайди ти| 

- лугьузвай пуд лагьайда, - Ласаран бубади ам лапан ал. 
рекьиникай хукудна. 

Ярала и гафарихъ яб акална. Вичин сивяй са гафни акъа 
нач. Са герендилай ам кIвализ хтана. ЯкIв кьуна накь руки I 
хкай карасрал илигна. Абур кIар-кIарна. Къулак кутадайвш 

авуна. 
Иифиз жуьгьен цIай авай къулан патав, йисин мссел  и* 

алай яргьандик галатIани адан ахвар атIанвай. 
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* рада ам месикай къарагьна. Кьулак мадни кIарасар кух-а. 
Рукай накь гьанвай, лам галамай кIарасри эвел чишна, а 
гурпна цIай кьуна. Къулан къене гугу экъвена. КIвалин ра 
хъенри кьуьлна. Ахпа гугу къаткана. Къула чIехи 
памрин жуьгьен цIай хьана. Къене пата ярувални лацувал 
ахьнавай цкламрин винел пата, на лугьудай чар кьунваи. 
Ярала вилер цкламрал алаз рикIе Ласаран месик акахьна-
Уьлем фикирзавай. И чIавуз къулан юкьвал алай чIехи 
там кьве пад хьана. Сифте адан кьеняй яру са гугу виниз 
ана. Ахпа адакай яру са рагь хьана. Са чанга гьакьдай 
вечIи са рагь. И гьвечIи рагьди къулай акъатна кIвале 
ркил  са  цIар чIугна.  Яралан  хиял и  гьвечIи  рагьдин 
ьгьуьна гьатна фена. 

Яралан каш кьазвай. Ам гьвечIи рагьдив агакьзавачир. 
учаз ятIа вичизни чин тейиз ам ракъин гуьгьуьна гьатнавай. 
I лугьун, адаз маса чара амачир кьван. Ракъини адаз вичин 
уьгьуьна ша лугьузавачир. Ярал вилиз таквар епинив адал 
туннавай хьтинди тир. На лугьун, ракъини ам гуьнедай 
вниз вичин гуьгьуна ялзавай.  Адавай кьулухъ амукьиз 
езвачир. Эхир гуьне куьтягь хьана. Дуьньядин экв пара 
ана. ГьвечIи рагь тулал кьил алаз мадни йигин фена. 
Iралаз вилик ахьа хьайи тулан а кьиле ЧIехи Рагь акуна. 
вгь адалай акьванни яргьал тушир. Идаз килиг тавуна 
акъини ам кузвачир, адаз са жизви чим акъудзавай. Диде-
|н къужахда гьахьдай аял хьиз гьвечIи рагь хьфена ЧIехи 
Iкъиник акахь хъувуна. Ярал са гьелен вучдатIа течиз 
нукьна. Ахпа ада гьилер винизна, ЧIехи Рагьдиз дадна. 
Iкъини адан капун къенер чими авуна. - Я ЧIехи Рагь! - 
гьарайна Ярала. - Вун дуьньядин руыъ ' Вун дуьньядин 
адалат я! Вун дуьньядин шлу я! ^Ракъини килигзавай. 
Ярала мад гьарайна: Я ЧIехи Рагь! 

цаз мад са вуч ятIа лугьуз кIанзавай. Ракъини аман ганач: 
Бес тушни? 
'ралан мез кьурана. Адаз вучдатIа чир хъхьанач. Вилин 
I пяр къугьваз амукьна. ЧIехи Ракъини гьарай гана: 
Гьилер агьуза, мет ягь! 
ралан метIер вич-вичиз какуна.  Гьилер тентес хьана I 
на. ЧIехи Рагьди хъел галай ванцел жузуна: Вун Ласаран 
месик вучиз акахьнавай? I жузун ван хьайивал Яралан 
мез кьуна. Ам: ?ун... зун... - лугьуз амукьна. I ,схи 
Ракъини вичин жузун тикрарна: 
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