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* аз а вахтара кьибле гьи над ят1а чидачир ва
чун адан къариба амалрал мягьтел тир. Хуьруьнвийризни адакай гьяз къведачир.
Юкъуз ам вац1ун къерехда, кьакьан къванерал ацукьдай ва ulexu шалдин къеняй кьве вилни
гъвеч1и нер гужа-гуж аквазвай гъвеч1и рушаз твуч
ят1а лугьуз, вили цава чархар язавай лекьериз килигдай. Амма нянрихъ гъвечЫ рушни къужахда
кьуна, ам сурарилай хъфиз аквадай.
Са нянихъ ам сурарилай хъфидайла, чунни, поезддиз девед карван лугьудай къучагъар адан гуьгъуьна гьатнай ва чна адаз сада хутар, сада кьач1ар, муькуьдани дигмиш. тахьанвай ичер ганай.
Чаз чидай — ам Гьабиб халудин гада тир. Вични
хуьруьз тахтана шумудни са йис тир... Ам вич ч1ехи гада хьунал пашман тирни, тахьайт1а, ада
уьмуьрда ч1ехи гунагь авунвайни чидач, чаз хъвер
авурла адан вилер мадлайни пашман хьанай. Абур
уьмуьрда ялгъузвални, кашни, мекьни — садазни
лугьун тавур дерт чуьнуьх хьанвай сефил вилер
тир.
Хейлин вахтар алатнава, амма вац! ва я рагар
акурла, зи вилерикай къванерал ацукьнавай же гьил гада карагзава. Заз ак1 жезва, ада гьар пакамлай няналди гъвеч1и рушахъ галаз къванерал
ацукьна хияларзава... вучиз ят1а, гзаф хияларзава.
Нянихъ мадни сурарал физ, ахпа к1вализ хъфизва
ва пакадин югъни гьа ик1 давам хъижезва...
Дуьньядал гзаф дердер ва дердеризни гзаф себебар жеда. И к1валах гьик1 хьайиди ят1а, за адан
вичин мецелай эхтилатда...

САД ЛАГЬАЙ ПАЙ

1
"и хуьр Европани Азия сад-садавай чара ийизвай,
мумкин я абур галк1урзавай Шагь-дагъдин к1ане,
Уьнуьгъ дереда ава.
КДаник кьве цур, кьилелни кьве тав, виликни рат
хьтин айван квай чи к1вал, фуре гваз рагъ экъеч1дай
патаз килигзава. Чи к1валин къавалай Тават халадин,
адан къавалай Муслимат халаднн, адан къавалай Айшат халадин, адан къавалай Сафият халадин, адан къавалай Марият халадин, адан къавалай Гуьлуьшат халадип, адан къавалай... гьа ик1 хуьруьн са мягьле хкаж
жезва.
Чи хуьрелай агъадай, а вахтара чаз дуьньяда виридалаини зурба ваиД яз чидай Кд1ар вац1 авахьзава. Чун
адай ламараллаз экъсч1дай.
Чи хизанда авайбур са дидени зун тир ва дах гьихьтин кас ят1а рикГелни аламачир. Ам са гьина ят1ани,
лап яргъара душмандихъ галаз дяведа авай. Диде к1валахал хьайила, зун чи къавун ч1ередал ацукьдай. Залай
гъейри, чи к1валин дамах хьиз, гьаятдал кьакьан са
к1унт1 фитерни жедай. Нянрихъ диде к1валахдилай
хтайла, айвандик квай дестекдихъ агалтиз, яргъариз,
цав чилик кк1анвай чкадиз килигдай. Са вуч ят1ани жагъурзавай хьиз, гзаф килигдай.
А берейра заз виридалаини хъел къведай гаф «дяве»
тир. Сад лагьайди, ам вуч лагьай гаф ят1а, зи кьил
акъатдачир. Кьвед лагьайди, «дяве физва» лугьуз, диде
йифизни к1валахал жедай. Ада икьван к1валахун заз
хуш тушир. Пуд лагьайди, «дяведиз я» лугьуз техил,
ниси, картуфар арабайра эцигиз, гьиниз ят1а ракъур 6

дай. «И киц1ин хва тух жедачни?»—хиялдай за. Гьатта
са хъуьт1уьз дидеди хъуыгуьганра авай cap акъудна,
абурукай къад жуьт элжекар храна, дяведиз ракъурнай.
«Ц1уд гъил квай кас я жал?»—хиялдай за. Эхир хьи, сад
заз и гафуникай хуш тушир, садни «Аялар суьннет!»
гьарайдай хъуьч1е турба жедай итимдихъай. Адан ван
хьунни, зун т1анурда чуьнуьх жедай. Садра за гьамиша
хьиз, кьакьан къавун ч1ередал ацукьна, к1валахдилай
хквезвай диде гуьзлемишзавай ва бадедини чпин ч1ередилай заз гьарайзавай:
— И зи патав атайт1а жедачни, я суп-па-а-а?! Агьаан! И зи кьецДи к1вачин кар за вуч ийин ■— ви кар вуч
ийин, агь-ан!
Баде аквазмазни зи зегьле фидай. Адан чапла вили
гьамиша кьеж гудай ва зазни адахъай яргъал аламаз
тинидин ни къведай. Лап гъвеч1и ч1авуз, диде к1валахал
хьайила, ада зун яргъи епинивди тарцел кут1ундай лугьуда. Яраб адаз зун вуч хьиз жедайт1а? Тахьайт1а
уьмуьр вич гьа ихьтин зарафатривни ягьанатрив башламиш жезват1а?..
Са шумуд кьуьзуь паб вини мягьледиз экъеч1завай
ва ихтилатзавай хьи, Нусрет дяведай хтанва, амма паб
лугьудай кииДин руш к1вал-югъ гадарна, вичин стхадин
патав, Дербентдиз хъфепва...
Нусрет халудин к1вал заз хъеандиз чидай. Вучиз лагьайт1а, тавундай садрани гум акъатдачир. Адалайни
гъейри, йифериз абурун кьуракай гишин кииДери къув
ядай...
Ихтилатдал хквен ман. Гьа и нянихъ диде, гьич к1вализ экъеч1 тавунмаз,гьа Нусрет халудивай дах акунат1а
хабар кьаз фенай ва хтайла са шумудра тикрарнай:
— Дах сагъ ялда, зи гъвеч1и хва! Дяве куьтягь хьайила хкведалда...
И нянихъ ада манияр лагьанай. Дак1ардихъ ацукьна,
ам варз аватнавай дагъларизни килигнай.
Дидеди къапариз xanla акъуддайла, гьамиша пуд
къапуниз акъуддай. КДвале авайбур чун кьвед яз, т1урарни пуд гъидай. За ик1 вучиз ийизвайди ят1а жузурла, ада дахни чахъ галай гьисаб хьуй лугьудай. Чна
дахдин пайни недай. И сеферда дидеди сандухдай акъудна, читдин чантадавай пуд пип1ен кагъазар гъана. Абур
дахди рахкурнавай аманатар тир. Дидеди къулан экуьнал к1елна:
«Зи к1анибур, зи масан Муъминат, кьегьал хва Суь-

лейман! Квсз кьведазни зи патай са амбар саламар. За
анжах квекай хияларда...3аз куьн кьведни ахварай аквада... Амма гзаф сугъулдиз, дерт-гъам аваз. Чун чуьлда ксудай вахтар хьайила, зун гъетериз килигда, абур
виринра сад я. Заз жув квехъ галаз саналлай хьиз жеда, абур квезни аквазва эхир! Зи к1анибур, азизбур.
Сагъвал хьуй, дяве куьтягь жеда...»
Дидеди гьар ц1ар кьведра к1елзавай. Къе йифиз
абур вучиз заз к1ел хъийизвайт1а зун гъавурда акьазвачир. Кьвед лагьай чар к1елдайла, ц1амар Кана куъ*
тягь хьанвай. Я заз, я дидедиз ксуз кГанзавачир. Дахди чакай хьиз, чнани адакай фикирзавай. Чун игис хьанваз руьхъ жезвай къулан ц1уз килигзавай. Дидеди кагъаз ц1алц1амарна зав вугана.
— Гъил алтада, чан хва, ам дахдин гъиляй акъатнавайди я. Адахъ дахдин ни гала, гъил алтада! Къачу...
А вахтара чи дахди яргъал Крымдин ва я Курскдин
чуьллера иви авадарзавайди заз чидачир. Заз чидачир
хьи, адан мурад, эрзиман азгъун дяве куьтягьна, уьзуьагьвиливди к1вализ хтуи я! Заз чидачир хьи, жив авай
сенгерра, кузвай накьварин арайра, туп-тфенгрин ялавра, гумара, гъиле автомат аваз звердайла, ада чакай
хиялзава. Заз чидачир хьи, адан и к1валахар чун патал,
Ватан патал я! Мумкин я, ахвариз фейи са геренда,
япара бомбайрин, пулеметрин ванер аваз, адаз къулан
ишигъдал вичин чарар кГелзавай чун аквазвай ва ам
гьар ихьтин ахварилай кьулухъ цДийи къуват к1ват1на,
шинелдин ценерал ялав алаз, душмандал физва ва гьарайзава: «Ватан патал! Чи балаяр патал! Дидеяр па тал». Заз ибур чидачир. Заз чидайди кьакьан къавалай
гьараюн тир: «Гьим кьакьанда ава, дагълар!» Заз чидайди гъиле фуни ниси кьуна, фарфалагрихъ галтугун
тир. Заз авайди диде тир. Югъди к1валахдал жедай ва
гьамиша пашман диде! Заз ак1 чидай хьи, са декьикьа
ам завай къакъатайт1а, зи рик1 хъиткьинда. Заз гъамиша адан нефесжува акьуна к1андай. Адаз авай умуд зун
тир. Теселли, сабур — дах гуьзлемишун! Яргъал чуьлдиз, вацран экуьнал куьлгеяр вегьенвай тарарни чун
хьиз сефилдиз, пашмандиз аквазвай. Варзни, чуьлни
гъариб тир. Мукьвал са к1валяй гагь шехьдай аялдин,
гагьни суза хьиз, лайладин ван къвезвай. Анжах лап яргъай тади квачиз къушра гьарайзавай: Исакь... мусакь...
Исакь... мусакь... «Дяве вуч ят1а? Ада итимар вучиз ре8

кьизват1а? — хиялдай за. — Ада чи дахни рекьйда
жал? Яраб ам диде хьиз хъсанди ят1а?»
Бирдан дидеди зун хурудив игисна: «Бала дидедин,
зи нефес.зи умуд»...
...Пакамахъ зун ахварай аватайла, ксанвай чкадални
зун къужахламишнавай. Налугьуди зун йифиз къарагъна са гьиниз ят1ани катзавай!
Чина гатун пакама гзаф гуьзел жеда. Билбилри, чубарукри, нуьк1вери манияр лугьузвай. «Цив-в-в! Чо-'чочо! Тю-лит, тю-лит, Тю-лит! Клю-клю-клю-клю! Цив-в-вв-в! Цив-в-в!»
Зун айвандин къавуз килигна. Ч1ередик авунвай мукай чубарукдини адан балайри гагь кьилер, гагьни тумар чахъ элкъуьриз гьарайзавай. Заз ак1 тир хьи, гуя
абуру ягьанатдивди лугьузвай: «Къарагъдай вахт я,
квез чунни аквазвачни, темпелар! Килиг акван, къарагъа!» Зун абурал пехил хьана. «Чи дидеди к1валахзава,
ам йифизни геж ксузва. Квез чидач... Квез са къайгъуни
авач...» Чубарукдин балайри к1уфар чпин дидедин к1уфувай гуьц1дайла, зун дидедиз килигна. Адан яргъи
кк1амрин къерехдал кьуранвай накъвар чир жезмай.
Зун ахварал фейилани шехьнавай хьтин тир. Зун мад
чубарукдин шарагриз вил яна ва садлагьана дидедихъ
агаж хьана, за чин чинал алтадна. Диде ахварай аватна ва ада гьарайна:
— Къарагъа, къарагъа, чан хва! К1валахал фидай
вахт я!
!
Зун къарагъайла, диде гьамиша хьиз, айвандин дестекдихъ агалтна, пеляй агъуз эвич1завай рекьиз килигзавай. Адаз са хиял авай: «Эхирни гъуьл хкведа ва а
рекьяй хуьруьз эвич1дайла, сифтени-сифте ам заз аквада».

Гьа и йикъара дяведай хтанвай Нусрет халу к1венк1ве аваз чи дарваздихъ кьуд-вад кас атана. Яз им тажуб кар тир. Хуьре авайбур гьа и кьуд вад кас яз, вирини санал чиниз мугьман къвезвай. Абур гьеле гьаятдиз гьахь тавунмаз, мугьманар патал хуьзвай ц1ийи
к1валин рак ахъайна, дидеди шаддаказ айвандикай теклифнай:
— Шадлухриз атуй куьн! Ша кван! Ша т1ун! Амма

абур к!валйз экъеч1начир. Дидедив хъипи са кагъаз вугана, абуру заланз-заланз пуд гаф лагьанай:
— Гьабиб телеф хьана...
Къунши папарини чи бадеди шел-хвалдив, гьарайвургьайдив чиниз чукурнай. Бадеди диде гатазвай. Дердинай гатазвай.
— Гьабиб кьена-а-а! Кьена-а-а-а! Гуж хьайиди! Сед
хьайиди!
Диде ахъайна ада зун къужахламишна:
— Бедбахт хьайиди! Буба кьена етим хьайиди! Сайил хьайиди!
Зун адавай къахчунадиде айвандин дестекдйв агатнай.
Дидеди зал гъил алтадзавай ва адан зурзазвай чене*
дикай хкатиз, зи кьилел накъварин ст1алар аватзаваЙ.
Бирдан ам къат хьана, зун къужахламишна секиндиз
рахана:
— ЧГалахъ жемир, чан хва. Зи гъвечГи хва, ви буба
туш... Кьенвайди ви буба туш... — ам чене зурзаз-зурзаз
тик хкаж хъхьанай ва к1вализ хъфена, кьилелай к1авчелди ч1улав парталар алаз, секин камаривди айвандик
экъеч1най.
Исятда хьиз зи рик1ел алама: дидеди ч1улав читан
шуткьу хутГунна, ч1улав, яргъи кифер хурудилай авадарна. Ам сес акъуд тавуна, чи къунши Тават халадин
патав фенай ва ч1ехи мук1рат1дивди вичин кьве кифни
к1анелай ат1уз вугана...
Зун чи айвандин чилел, руг авай канабдин рухунал
алай яц1у ва яргъи киферизни абурун винеллай хъипи,
гъвечГи кагъаздпз кич1ез-кич1ез килигнай.
— Кьенвайди туш, чан хва, — лагьана дидеди мадни. — Ви буба кьенвайди туш. — Ахпа ам ялав хьиз
яру хьана, кьибледихъай хкаж жезвай вацраз килигиз,
мадии айвандин дестекдихъ агалтнай. Заз чидай: ам
вич вердиш хьанвайвал, дагъдай хуьруьз эвичГзавай рекьиз килигнай. Геждиз ам зи патав кавалдал ацукьна ва
вичин перемдин хурудаллай гьайкалдавай дахдин шикилдиз килигна. «Яраб и рамкадай вуч аквазва т1а? —
хиялдай за. — Заз аквадайди гьамиша гъвеч1и спелар
квай итим я».

Гьинай ят1а лайладин сес къвезвай. Заз ам манидилай гзаф, дишегьлидин суза хьиз тир. Ам ат1уз-ат1уз
акъатзавай. Дидеди рахан тийиз заз тавазвилерзавай.
Зй нефес дар хьанвай, заз рик1 чуькьвезвай хьиз
тир. Зи япара «Исакь... мусакь... исакь... мусакь...» ван
авай. Тек-туьк виряй хъиперини манияр лугьузваи. Заз
чун айвандик ваъ, яргъал ва баябан чуьлда авай хьиз
тир. Дидеди зун вичин хурудив игиснавай ва зи беинидиз
гъариб лайла гьахьзавай.
Лайлай, бала лайлай,
Гъвеч1и бала лайлай,
Ч1ехи паяр авай, Ширин
т1вар алай, Азиз бала
лайла-а-ай...
Дидедин кьве вил, я вун,
Бубадин гуьгьуьл я вун,
Экуьнин билбил я вун,
Лайлай, бала лайлай, Ширин
бала лайла-а-ай...

Заз ак1 тир хьи, дуьньядал дидедилайни залай гъейри са касни аламач. Чи айвандал, гьаятдал, дагъларал
нек иличай хьиз вацран экв алай. И йиф, жуван аял
вахт хьиз, садрани зи рик1елай алатдач. Зун дидедин
хуруда гъуьч1 хьана, тек-туьк аквазвай зайиф гъетериз,
яваш-яваш хкаж жезвай вацраз килигзавай. Заз диде
рахана к1анзавай. Амма ам залай гъил алтадиз кисна вай. Вуч хиялзават1а, зи кьил акъатзавачир. Йифен са
арада чпин къавалай Тават халади, гьа дидедин кифер
ат1айда хабар кьуна:
-— Гада ксанвани?
— Ваъ, ■— лагьана дидеди.
— Зун жуванбурни гваз куьниз къвезва, — лагьана
Тават хала зи дуст Мут1ни руфун ч1ехи Нурни галаз
чиниз атана.
* * *
Диде садахъ галазни рахазмачир. Эгер хабар кьур
гаф хьайит1а, ада куьруьз жаваб гудай. К1ант1а к1вала11

хал, к1ант!а регъуьз, к1ант1а яд гъиз — гьиниз хьайит1ани диде чГулав парталар алаз фидай. «Девирар я, —
лугьудай гзафбуру, — са вун туш хьи. Бес я яс Кьурди».
Дидеди жаваб гудачир.
Гагь-гагь к1вале чун кьвед авайла, пашмандиз зун
вичиз килигзавайди акваз, ада секиндиз хабар кьадай:
— Вун дидедиз килигзавани, я гъвеч1и хва?
Вучиз ят1а чидач, гзаф вахтара ада зун вичихъ галаз
к!валахал тухудай. Белки гьамиша зун вичин патав хьана к1андайт1а? Садра гвена авайла, дидеди заз ник1ин
юкьвалай льарайна:
— Яд гъваша, чан хва-а!
Зун са гъилив кутар кьуна, такабурдиз абурув агатна. Дидедбурухъ галаз к1валахзавай са руша мани
башламишна. Ада хъвердайла, заз ам ракъин цуьк хьиз
аквадай. Зун зверна тарцик хтана. Тахьайт1а, ракъин
цуьк хьтин руша зи кьил вичин хурал илисна, заз регъуь
ийидай. Зун лап къакьанрай чархар ягъизвай лекьериз
килигиз, чин цавална къаткана.
— Къе Мут1 вучиз гъанвач, а, Тават хала? — жузуна
за дидедбур тарцик хтайла. Тават халади са вил агаж на.
— Мут1 вуча, яда? Адан т1вар Мут1аллиф я! <
— Вирида гьак1 лугьуда ман!
— Тек я лугьуз гъариб хьанвани?
Заз и Тават халади хъелни гъидай — хъверни. Ада
гагь заз регъуь жедай гафар лугьудай, гагьни зал хъуьруьнардай. Зи дуст Мут1ни руфун ч1ехи Hyp ада садрани кГвалахал гъидачир. Гьамиша к1вале тадай.
— Хк1амир зи гъуьлуьк, — лагьана ракъин цуьк
хьтин руша, — атана сусаз са темен це кван!
■— Запабар! Тара'кай запабар куьрснава! — гьарайна Тават халади тажубвилелди. Ада чара-чара гъаларикай куьрснавай пуд пип1ен кьве запаб къалурна. Абур
акьван кьакьанда авачир. «Яраб заз вучиз акуначт1а?»—
хиялна за. Садани запабрик хк1аз жуьрэтзавачир. Тават
халади хъел кваз гьарайна:
— Аби-Гьасанан кар я! Аби-Гьасанан! Муъминатаз
авунвайбур я! — Ам п1узар агажна чи дидедиз килигна. Диде гьасятда лацу хьана. Тават халади гъутар чуькьвез ахъайзавай.
— Дишегьлидиз вич к1ан тахъайла, итимри гьа ик1
ийиз вугузва. А гъалар сад-садахъ галукьнават1а, вун
гьа АбиТьасана къачуда. И тар шагьид хьуй!
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Заз дидедин секин вилерай накъвар къвез кич1езвай.
Дишегьлийри ам юкьва тунвай. Адан хур къарагъиз
ацукьзавай. Садлагьана ада запабар галудна ва туп1аралди пуьрчуькьарна. Амма сиве яд авай хьиз са келимани раханач. Гъилер зурзазвай, вич вичивай квахьнавай хьиз тир.
Тават халади гьина ят1ани гзаф яргъара кьенвай чи
дахдиз эверзавай.
— Гьинва вун, я Гьабиб? Вун гьинва?!
За тадиз дидедин гъил кьуна ва зун п1узарра ял
аваз Тават халадиз килигна.
■— Ваз дерт вучиз жезва, диде? Лугьурай ман! Лугьурай т1ун! — Дидеди зун са гъиливди вичив агудна.
— Рахурай чан хва, к1андай кьван рахурай! Запа барни авурай!
Зунни диде дишегьлийрилай вил аладарна, гъил-гъиле аваз булахдал рекье гьатна. Ник1и вичин мани лугьузвай. Дидеди жигъирдин къерехда вахтсуз экъеч1навай бубуяр ат1ана, к1унч1 авуна ва булахдив ага кьайла, чи винелай гьарайна: «Къагъ-гь! Къагъ-гъ!
Къагъ-гъ!»
Бубуяр садлагьана гъиляй аватна, дидеди пехъре
лув гайи кьакьан кук1ушдихъ чукурна. Зун къах хьанваз адан гуьгъуъниз килигна. Кук1ушдал гар алай ва
дидедин шуткьуди лип1лип1арзавай. Заз диде гьа ик1,
няналди рекьиз килигиз, кук1ушдал акъваздай хьиз тир.
Зун чк1ай бубуйриз килина, ахпа зверна за адав ага кьарна.
— Вахъ вуч хьанва, диде? Вахъ вуч хьанва? — жу
зуна за.
Ада яргъа авай вилер захъ элкъуьрна. Заз ак1 хьа на хьи, зун адан рик1елай алатна ва гила садлагьана
хтана. Ада, п1узарар къудгаз, пехъре вуч ят1ани хабар
гузва лагьана. Зи мег ц1алц1амариз, ам мадни яргъариз
килигна. За «ваз гьинай чида?» лагьайла, ада «пехъре
нагьахъ гьарайдач» жаваб гана. Адан сесни кваз дегиш
хьанвай. Анжах шагьварди адан яргъи шуткьудин ва
ч1улав булушкадин пип1ер юзурзавай. Зун гагь дидедиз,
гагьни ам вич хьиз лап яргъариз, цавни чил кк1анвай
вили чкадиз килигна. Вучиз ят1а, зазни дах исятда гьа
чун килигзавай чкада кьейиди хьиз тир. Дагъдин к1уфаллай гъвеч1и цифер ракъинин чина гьатайла, чи патавай еке-еке ч1улав куьлгеяр физвай.
— Муъмина-а-ат! Я Муъмина-а-ат! — дишегьлийри
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эверначирт1а, дидедиз кук1ушдилай эвичГиз к1андай
хьиз тушир.
— Фу нез эверзава, хъфин, чан хва! — лагьана дидеди. — Хъша, хъфин... — Чи мягьледин арабачи, гьа за-пабар ийиз тунвай Аби-Гьасанни Нусрет халу ятар
хъваз папарин патав атанвай. Шалвардин жибиндай
гъвеч1и кьве аялдиз перемар хкат1из жедай хьтин зурба
яйлух акъудна, Аби-Гьасана вичин гардандаллай гьекьер михьна. Папар вири адаз, амни теспача хьайиди
хьиз, вичин зурба яйлухдиз килигна.
— Яд хьайитГани ц1е, залумай! — лагьана ада. —
Зи йат1ай кузва хьи! — ШуькГуь нер агажна ам диде
диз килигна.
Тават халади кутар вугана ва зарафатна:
— Нимил хъухъ, к1вализ хъфейла мес кьежирда на!
Зун хци вилерай АбиТьасаназ килигна. Далах ала
лугьуз ам аскервилиз тухванач лугьудай.
— Халуд патав ша кван! — гьарайна ада заз.
Вирида кисна хиялзавай: «Акван вуч лу (гьудат1а??>
Диде заз килигна,
— Вач, вачт1ун, чан хва!
Зун игьтиятдив Аби-Гьасанав агатна.
— Гъил це кван! Аи байкалла! Дийибаш гада я!
Т1вай вуч я? — Адаз зун хъуьч1ерикай кьуна, хкажиз
к1ан хьана.
— Хкажмир! Хкажмир! — гьарайна за, — ви далах
хъиткьинда!
Гъилер буш хьана, ам хъел аваз заз килигна.
— Ваз ни лагьана?
— Аялри лугьузвай ман!
Зун дидедин патав хтана. Ада зи перем шалвардик
кутун хъийидай амалар ийиз, зи далудиз кап яна ва
кьилелай гъил аладарна.
Дах кьена лагьай хабардилай кьулухъ къе сад ла гьай сефер ада хъвернавай. Нусрет халуди вичин гьяркьуь ч1улуник жедай флягада яд цазвай ва зун, аламат
акур хьиз, флягадин къвалаллай А. Н. гьарфариз килигна.
— Молодец, — лагьана ада заз. — Вакай зхирни
духтур жеда. Дидед ч1алаз килигзавани?
— Килигзава-а-а — лагьана за.
— Бес идаз мехъер мус ийида, Муъминат?
— Гьа и зулуз, — жаваб гана дидеди. — Свае жугъурна к1анда.
. _ . И

Тават халади лагьана хьи, жагъурин герек туш, —
адаз чпихъ галаз к1валахзавай гьа ракъин цуьк хьтин
руш к1анзава. Ва за вичиз са гьик1 ят1ани экъуьгъайла,
ада хъверна:
— Вуха-ха-ха! Вуха-ха-ха!
Нусрет халуди лагьана хьи, вичи ак1 экъуьгъдайбурун япар ат1уда. Ада nlanlpyc аиДурдайла, зун адан
ч1ехи т1уб кумачир эрч1и гъилиз килигна.
— Гада ч1ехи ая, къе-пака дявени куьтягь жеда, —
лагьана ам арабадал рекье гьатна.
Аби-Гьасан кисна ацукьнавай ва диде мукални къачуна гвениз хъфидайла, ада явашдиз кушкушна.
— Муъминат, вун лиф яз к1андай — зун кайд яз...
Диде кхурди хьиз тик хкаж хьана Заз ам гьич ик1
акурди тушир...
— Ваз вуч ават1а чидани? — гьарайна ада. — Фена
жува кака хайи чкадал къакьра ягъа! Замана куь гъи ле гьатнавай хьиз яьанвани!?'
Заз са ч1авузни дидеди чара касдиз пис гафар лугьуз акуначир. Амма исятда ам Аби-Гьасан мукалдив
ягъиз гьазур тир ва зани гъилер чуькьвезвай. Дишегьлияр вири ник1из хъфена ва тарцик кумукьаибур зунни
Аби-Гьасан тир.
— И зи баймак вут1 хьана?! — жузуна ада.
— Ахку жува гьинал тунат1а, — жаваб гана Тават
халади, ахпа явашдиз алава хъувуна, — идан сик1рен
бармак ашдин к1ане тваз герек я жал?!
— Вичин хамуникай авунвайди сик1ре хутахна, —
лагьана ракъин цуьк хьтин руша.
Чи дидедини явашдиз лагьана хьи, Аби-Гьасаназ са
мус ят1ани рат1раллай марк акурди туш, ахьтин буьркьуьди чирагъ гваз къекъвейт1ани, таран к1аневай бармак жагъидач!
Аби-Гьасан уьрдег хьиз, инихъ-анихъ ян гуз, арабадал хъфидайла адан гуьгъуьнай Тават халади гьарай
хъувуна:
— Намуссуз, итим туш, цвекрен к1вачиз леэн ядайди я!
Дидеди няни жедалди к1валахна. Хъел мукалдилай
къахчузвай...
Ак1извай ракъини дагъдин кьулухъай цавун чиниз
яру нурар ягъайла, дидедбуру к1валах куьтягьна. Чубарукри ван ацалтна, лап аск1анрай лув гузвай. Гьашаратри нянин макъамар язвай.
* ..
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Хуьруьз фенвай рехъ къуьнел чанта, дергес, мукал
ва я аял алай дишегьлийрив ац1анвай.
Хуьре шехьунардай ванер авай. Чи мягьледавай
кьуьзуь къарияр, яргъи вахчагрин ценер гъиле кьуна,
шехьунарзавай к1вализ рекье гьатзавай. Заз ибур вучтин шехьунар ят1а чидай. «Кьена» лагьай кагъазар
хтайла, гьамиша ик1 жедай.
Серии гар къарагънавай. Кьемкьерри, туртурри, нуьк1вери югъ мич1и жезвайди чиз, къал къачунвай. Пехъерин лужар мукар авай тарарихъ хъфизвай. Анжах
чил секин тир...

Нянихъ дидеди афарар чранай ва гьич т1уьнни тавунмаз завай жузунай:
— Вун захъ галаз къведани, гъвеч1и хва?
— Гьиниз? — жузуна за.
— Ша, аквада ваз.
Ада зун сурарал тухванай. Кьве афарни кьунвай.
Сурарин мукьув гвай рекьяй, кьве-кьвед, пуд-пуд кас
хуьр галай патахъ квезвай.
Дидеди, гъвеч1изамаз кьейи, залай ч1ехи стхадин сурал са афар, масадан сурални муькуь афар туна. Ахпа
ам, вердиш хьанвайвал, яргъаз гимишдин ранг алай цифер авай цавуз килигна ва рекьел эхкъеч1айла, ада сурарилай алатна физвай инсанриз эверна:
— Иниз ша-а! Садакьа къачуз ша!
Абур урусар — кьве итим, кьве дишегьли, садни
Нусрет халу хьанай.
Нусрет халуди урусриз вуч ят1а лугьузвай ва абурни ч1улав парталар алай дидедизни заз пашмандиз килигзавай. К1вализ хтана ва айвандик ацукьна афарар
недайла, дидеди завай хабар кьуна:
— Вун ч1ехи хьайила вуч жеда, гъвеч1и хва? Вун
дах хьиз муаллим жедани?
— Жеда, — лагьана за.
— Вуна гзаф-гзаф пулар къачуда, кьуьзуь хьайила,
дидедини ял яда, яни, чан хва? Дяве куьтягь жеда...
Белки дахни...
Ада кьат1 лагьаначир.
— Ви рик1ел дах аламани? — жузуна ада.
За «ваъ» лагьана.
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— Ам дяве башламиш жедалди аскервилиз фенай. А
ч1авуз дяве авачир. Дяве ахпа хьанай... гзаф йисар
алатна...
Фу т!уьна, ам тав к1вализ фенай ва зазни эвернай.
— Гъвеч1и хва-а, ша куьмека-а!
Чна ч1ехи сандух чун авай к1вализ гъанай ва къулан
патав ацукьна дидеди ам ахъайнай. Шейэрин винел дидедин ч1улав, яргъи киферни дах кьена лагьай кагъаз
алай. Абур ада секиндиз, игьтиятдив къачуна вичин мет1ел эцигна. Ахпа са хейлин пуд пипГен кагъазар зав вугана. Гуыъуьнай дахдин костюмар, абурун к1аникайни
ипекдин шални булушка акъудна къерехдихъ эцигна.
Виридалайнн эхирдай, гимишдин къакъара авай ч1ехи
гапур акъудна зав вугана.
— Жув сагь амаз ибур за хуьда, чан хва, —- лагьана
ада. Ахпа гьамишалугъ жува хуьх. Абур бубадилай
ядипарар я...
Зун шаддаказ гапурдиз, дидени дахдин шикилдиз килигна ахпа шейэр сад садан гуьгъуьналлаз гьа
акъудайвал игьтиятдивди сандухда хутуна.
Лап геж, ахвариз фидайла, гьич хабарни авачиз чиниз бадени дидедин гъвеч1и стха атана.
— Мадни гьа ихтилатар яни? — Жузуна дидеди ва
бадедин к1аник палан вепьена.
— Тахьана вун хвар хьиз ахъайна тадани? К1ват1а
жуван шеле-меле!
Дидеди тини ишиниз башламишна ва бадедини гьарайна:
— Ваз ван жезвачни? Зун нив я? На масадан ч1ереяр хуьда лагьана кьин кьунвани?! На вуж гуьзлемишзава? — ада вилел гъуд алтадна, — вун гъуьл ;кьенвай
хендеда...
Дидеди адан гаф къене амаз гьарайна:
— Лугьумир ак1, зи гъуьл кьенват1а, садазни чидач!
Лугьумир ак1! Зун а кагъазрихъ инанмиш Tyjii. КДан1
Бадедиз ам гъил кьуна хкажиз к1ан хьана.
— Къарагъ! Къарагъ! Бес я кфилар ягъайди! Тини
ишиндай багънаяр ийимир! За сив ахъай тавунмаз къа
рагъ! '
Зун тадиз бадедиз килигна. «Яраб идан сив ни кьунват1а?
— Санизни къарапьдач, — лагьана дидеди. — Зи
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к1вал им я. Зун зи к1валяй санизни фидач! Гьич санизни!
Бадеди мадни вилел гъуд алтадиз гьарайна:
— Гуж хьай тахта кимиди! Вун уьзуькъара хьуй! Гьа
ина, масадан ч1ередик ви чан акъатда. Ваз АбиТьасаналай хъсанди жагъидай хьиз яни? Тахьайт1а гилани
хабар авачир гъуьл хкведай хьиз авани?!
Заз дидедин п1узарар гьик1 зурзазват1а аквазвай.
Бадеди адахъ гъуд геляна.
— Къарагъ, я гуж хьайиди, къарагъ!
— Къарагъдач! Жув вач Аби-Гьасаназ! — гьарай
гана дидеди. — Зун инлай санизни юзадач. Гьа ина рекьида! Экъеч1 инай! ЭкъечИ Заз куьн садни к1андач!
Заз жуван хва виридай я! За гьам ч1ехи ийида! Къве мир зи к1вализ мад! — дидедин къуьнер къарагъиз ахцукьзавай. Ам шехьзавай. Баде кьуьзуьбурун гъиле жедай аса хьиз дидедин кьилихъ акъвазнавай.
— Вун пашман жеда, киц1ин руш! — гьарайна баде
ди, — ахпа за вун гьаятрани тадач! Шах илигиз галтугда! Чир хьухь!
— Зун рекьинни гьа и к1вале ийида, — лагьана ди
деди, — и к1валяй зи мейит акъатда...
— Гьа и к1вал ви кьилел уьц1уьй, хутах за вун гьик1
хьайит1ани ийида! Вад югъ муьгьлет хьуй!
Дидедин стха факъирвилелди заз килигзавай.
— Хъша, Азим! — гьарайна бадеди. — Са вад
юкъузни гьа кьенвайди гуьзлемишрай.
Дидедин стха, за лугьудайвал, Азим халу, са гафни
раханач. Адаз дидени зунни гзаф к1а'ндайт1ани, бадедихъай кич1езвай.
— Жув рекьидалди гуьзлемишда, — лагьана дидеди
бадедин гуыъуьнай.
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Диде геждалди ксаначир, ада дахдин куьгьне перемдикай заз ц1ийи перем цванай. Пакамахъ зун дидедилайни вилик къарагъиа, айвандик экъеч1на.
— Сулейман, Мусади сев кьейи чкадиз къведани, а?
Зун сес атай патахъ элкъвена. Вилериз гъуд гузвай
Мут1, пакаман рагъ гуз, чпин ч1ередин к1уфал ацукьнавай.
За кьегьалди хьиз сив ахъайна, садра ч1агунарна ва

Мут1аз жаваб гун патал нефес къенез к1ват1 хъувурла,
абурун гьаятдай Тават халадин сес акъатна.
— Ахварай сев акунва ман! Хъуьт1уьз вун Мусади
сев кьейи чкадал ксудани? Къе рукваз вач,
Klapacap
гъваш! Э-эйй! — гьарайна ада заз. — Къе кьведни рукваз вач! Ван хьанани?
— Мут1 къведач эхир! — жаваб гана за кьил патал
кьуна.
— Мадни Мут1! Мадни Мут1! Ваз гьикьван лугьуда
адаз Мут1 лугьумир! Адаи т1вар Муталлиф я! Де хъсан
я, гьатда вун зи гъиле!
Ада зарафатарзавайди заз чизвай.
— Фида, валлагь Тават хала, фида! — гьарайна за
жуван кьам чухваз, — къе чна хьран шахар гъида!
Са гъиле чанта, муькуь гъилени кутар аваз, чи диде
айвандик экъеч1на ва Тават халани ам к1валахал фена.
Кьакьан тарарини к1валери лап яргъариз хъенар вегьенвай. Гьамиша аквазвай къацу дагълариз, деретепейриз килигайла, зун гзаф шад хьана.
— Ламрал паланар эцига, Мут1! — гьарайна за ч1ередал сует хьанвай Муталлифаз. — Мусади сев кьейи
чкадиз ахпа фида чун!
Мут1 абурун ахъа ра-к1арай зи нер нисидин ниэдив
ац1ана. Абурун бубайрихъ са рамаг балк1анар, виш
киц1 ва агъзурдалай пара хипер хьанай лугьуда. «Гьа
куьгьне нисийрин ни я», — хиялна за.
Чун ламарал акьахна ва гьасятда гьуьжетар башламиш хьана. Мут1 чин кьулухъ элкъуьрна, лап тумунин
винел ацукьнавай. Шапкадин равуни нер гатаз, ада уьфтер язавай. Кьве падни кьакьан там тир дере чи уррадинни кхуннавай керекуьлрин сесерай ац1анвай. Шахар
чна са геренда к1ват1на ва ламарал эцигна. Малди
«1вач эцигнавай лекъвяй яд хъвадайла,Мут1а зи кьамал
к1вач эцигна. Зи нер палчухда ак1ана. Нерал палчухни
аламаз къарагъна за адан юкьвалай кьуна цавуз акъудайла, адай гьарай акъатна:
— За пакаман фу т1уьнвач! Валлагь т1уьнвач!!
Чун баришугъ хъхьана, Мут1 шахарин винелай вичин ламрал акьахна ва зунни акьахуниз мажбурна.
— Мадни кьве кас акьахайт1а, уъни тавуна ялда!
Зун, мадни кьве кас ават1а инихъ-анихъ килигна ва,
жагъун тавурла, рази хьана.
— Ви лам дуьньяда сад лагьайди я, чан хва, — ла
гьана, зун намусдик хк1унвай жуван ламраз килигна.
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Шахар авудна за лам гуьнедиз ахъайна ва цуру нек1едик фу куьткуьнна жуван руфун динжарна. КДвалахдилай хтайла вучиз ят1ани дидени шаддиз аквадай.
Афаррин хъчар ат1уз салаз фена, ада гьанай Тават халадал ван эляна.
— Са кьве йисалай за жуван хциз мехъерда, Тават!
Свае к1вале туна вич к1елиз фирай!
Зи чин яру хьана.
— Мехъер ваъ ваз! — гьарайна за айвандикай.
Тават хала чпин гъаятдай заз килигна:
— Ваз регъуь жезва? Вак тихтихар акатзавач? Вун
хъуьрезвач?
— Бес Мут1аз мехъердачни? — жузуна за.
— Мут1аз? Мут1аз ваъ! — лагьана Тават халади. —
Эвел за и мес кьежирдай Нурат1аз мехъерда!
Анихъ акъвазнавай Мут1а вичин какур сарар
экъисна.
— Кьуьзуь кьиляй кьуьлерда чна! — алава хъувуна
дидеди.
КьеиДил к1вачерив ч1ередал акъвазнавай Hyp шуьк1уь гардан патал кьуна ва малайикриз хьиз хъуьрена.
Югь мич1и хьайила, диде хуьруьн пеляй агъуз эвич1завай рекьиз килигна, гьамиша хьиз гзаф килигна. Адаз
ак1 тир хьи, кьиникь мумкин кар туш. Дах эхирни
хкведа.

Заз жуван масан диде, къудратлу Шагь-дагъ, даим
лекьери чархар ядай хайи цав, зи Уьнуьгъ дере, къелеяр
хътин рагар, вири-зи к1вач хк1ур гьар са къван и гатуз
гзаф к1андай. Чидач вучиз тирт1а. Жегьилвили к1урук1
ахъайзавайт1а?
И вахтара зун чи кьушунрин командир, Мут1ни немсерин армиядин генерал жедай. Къизгъин женгерилай
гуыъуьниз, Мут1ан аскерар нерай иви къвез ва гъилер
хкажиз, са-сад есирда гьатдай. Зи капитанрин вилик
кьуранвай кьач1арикай раснавай тфенгрин к1унт1ар жедай. А вахтара зунни Мут1 разведчикар я лугьуз вац1ун
къерехра къекъведай. Са яб хкажна, за садлагьана гьарайдай: «Немс!» кьец1ил дабан кьама акьаз, чна кьведани немсинин гуьгъуьна звердай ва есирда кьуна, чна
адаи япар к1асдай. Яз и язух немс Аби -Гьасанан ^
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жедай. Гьа гатуз хьиз, зулузни зун дидеди к1валахал,
картуфар хкудзавай сувуз тухудай. Аниз зурба машинар къведай ва абура аваз, картуфар фронтдиз рекье
твадай. Садра дидеди пер ягъиз, Тават халадини ра къин цуьк хьтин руша картуфар к1ват1завай.
— Гьик1 я, адахлу? — жузуна завай а руша. — Са
гьал яни? Пер къачуна дидедиз куьмекатГун!
За рик1ивай дидедивай пер къачуна.
— Шалвар к1евиз яхъ! — гьарайна Тават халади. —
Алатна шегьерар аквада гьа-а!
— Регъуь ийимир зи хциз, — лагьана дидеди, — аку
садра адаллай теке шаламар! — Ада зи гъиляй лапатка
вахчуна.
Картуфрив ац1анвай машинар рекье гьатдайла, дидеди за кьве гъиливди кьунвай картуф машиндиз вегьена. «Къуй са аскерди т1уьрай, чан хва!»
А зулу, буьркьуь вили хьиз, гьамиша кьеж гудай.
— Агаж жемир, я Муъминат! — гьарайна Нусрет
халуди. На вуч хияларзава, хизан сагъ хьайидан руш?!
Нянихъ вири жергеда аваз, к!валериз хкведайла,
пипин таран къулухъай Аби-Гьасан хкеч1на:
— Вийи акъваз! Кайтуфай гвайбйу ич1ийа! Тахьайт1а за жагъуйда!
«Бес жуван сик1рен бармак вучиз жагьурначир?»
жузаз к1ан хьана заз.
— Картуфар герек я ман ваз?! — гьарайна Тават
халади.
— Вун инал са папан къвалаз цим гуз к1анз акъвазнавач, гьаясуз!
«Зун ч1ехиди яз к1андай, — хиялна за, — за ви далах яна хъиткьинардай». Мадни дидедин кефияр ч1ур
хьана. Ам заз килигна. Зи япар кьежена, нерал аватнавай шапкади кьве къатнавай. Дидеди зун са гъил кьуна, чанта хьиз вичин к1улал вегьена. Диде «кисна муькуь
папарилай вилик алатнавай. Аби-Гьасан гьалтайла,
адак гьамиша хъел акатдай. Кьеженваз хъфизвай чун
акуна, бадеди гьарайначирт1а, диде к1валив агакьдалди
рахадачир.
—А дана хьтинди к1ула такьурт1а, жедачни?! Жуван
чандин къадир хьухь, я руш! — гьарайна бадеди.
— Фад ч1ехи хьуй, фад, — жаваб гана дидеди. —
Вич ч1ехи хьайила, ада зав гьич са карни ийиз тадач
лугьуда!
Марф йигин хьанвай. Дидедик хъел акатна.
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=— Цавун к1ан хкатна жал? — лагьана ада.
Гатфарихъ марф къвадайла, ада хъуьтуьл, хуш сеСиналди лугьудай: «Къугъ, я марф, къугъ! Берекатар
пара хьуй! Дуьньяда дяве ава, ваз чи гьалдикай хабар
я, къугъ! Къугъ!»
Гару чи айвандик марф гъизвай. Гар яваш хьайила,
т1илийрин ван къведай. Бирдан цав пад хьана. Га-га-гара-рарав-в-в!! Га-а-ав-в-в!!! Мич1и хьанвай хуьр рагъ
экъеч1ай хьиз экуь хьана. Къакьан тарар галтад жезвай.
Чилни цав марфадин гъалари сад-садахъ галк1урнавай.
Гьар сеферда цав пад хьайила, ц1айлапанди вичин хци
жида дагъдин кук1ухъ гелязавай ва анай чахмахдай
хьиз ц1верек1ар акъудзавай. Пеляй хуьруьз эвич1дай
рехъ аквадачир. Днде сандухдавай кагъазар акъудна,
къулан ишигъдал ацукьна. Дуьнья басмишдай хьиз,
Kulap вац1у ван къачунвай. Дидеди дахдилай хтай эхиримжи кагъаз яваш-яваш вири к1елна.
«Зи масан, зи азиз Мум1 Квез чар агакьай вахт хийир хьуШ За и кагъаз тадиз кхьизва... Зи масанди, чи
гими душмандин самолетри батмишарна, кьуд суткадилай кьулухъ ирид касдивай къерехдиз экъеч1из хьанва.
Зун ахкурт1а квез чир хъижедач: зи кьилни чуру михьиз
лацу хьанва. Чун акъатнавай къерех душманрин гъиле
ава. И чар гвай кас чибур авай патаз эляч1зава. Гьеле
мумкин жедат1а чидач. Вуна жув вучиз эляч1завач лугьузвани? Завай жедач, зи масанди, зун командир я,
муькуьбурухъ галаз амукьун лазим я. Эхир гьик! жедат1а чаз чизвач. Зи масанди, Сулейманал мукъаят хьухь!
Ам ч!ехи ая! Зи паталайни адан кьилел гъил алтада,
адаз тавазвилера! Вун сагърай, лугьуз жедач, чидач вун
ахквадат1а. Мадни сагърай.
Гьабиб. Июль, 1943-йис».
Я диде, я зун раханач. Дуьньяда авайди анжах мар*
фадин ван тир. Айвандин цларал ва чи чинрал, къулан
ялаврин хъенар къугъвазвай. Мадни цав хайи ван
акъатна ва дагъларин к1уфар ц1ар-ц1ар гана, мич1и
хъхьана. Дидеди зун къужахламишнавай. Адан са гъили зи мет1еллай чар ц1алц1амарзавай.
— Яраб исятда марфадик квайбуру вучзават1а? —
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лагьана ада явашдиз. Айвандик т1илияр акатнавай.
«Т1иб-т1аб-т1иб-т1аб-т1иб-т1аб!».

Гьа и зулун эхирриз чунни Тават халадбур са хизан
хьанвай. Тават хала чина хьайила я бадедикай, я АбиГьасанакай чаз кич1евал авачир. Кьуранвай п1инияр
лугьуз Мут1а Нураз цДимилар гудай. Нура к1ан хкатнавай шалвардик жибин квачиз, сад сивиз, амайбурни перемдин цениз вегьидай. Сиве авайдаз сас яна, ц1имйл
тирди чир хьайила, шуьк1уь гардан патал кьуна Hyp
шехьдай ва зунни Мут1 рухунал эк1я жедай. Тават халани гагь чаз, гагьни сивяй ц1имил акъудиз чаз экъуьгъзавай Нураз килигиз хъуьредай:
— Ву-ха-ха-ха! Ву-ха-ха-ха!
Ахпа ада чун гатадай ва Hyp къужахда кьуна, адан
кьилелай гъил алтаддай.
Гад алукьайла, ч1ехи шадлух хьанай. Мут1абурун
дахдилай кагъаз Хтанай. КДвачел хер хьана, вич госпйталда къатканва лугьуз кхьенвай. Дяве куьтягь жезва,
чна вич гьа и мукьвара гуьзлемишрай.
Кагъаз к1елайла Тават' халади Hyp вичин кьамал
акьадарнай.
— Ви дах хквезва-а-а! Дах хквезва! Нурат1ан дах
хквезва-а!
— Гьинай? — жузунай Нура.
— Дяведай! Дяведай!
— Гьи дяведай?
— Гьа душманар рекьизвай дяведай!
— Вучиз хквезва?
— Ву-ха-ха-ха-ха! Ву-ха-ха-ха! — хъуьренай Тават
хала ва ада кап ягъиз, Нурав кьуьлуьз вуганай. Кьуьлуьнай чна Нуран гъиле ц1имилар вугайла, Нурани чаз
са вуч ят1а къалурнай. Канабдин рухунай циф хьиз руг
акъатдалди чна кьуьлерна. Гьа и рухунал, гьа и къулан
экуьнал чна кьуршахарни кьадай, «балк1анарни» гьалдай, кьуьлерни ийидай, ксунни ийидай. Иифен са береда
гьаятдай сада гьарайна:
— Я Муъминат! Я Тават!
Заз Нусрет халудин ван чир хьана.
— Ви дах хтана! — гьарайна Тават хала Нурни къу23

жахдаваз айвандик экъеч!най ва чна вирида санал адан
гуьгъуьниз чукурнай.
— Кьведани гьазурвал аку, — лагьанай Нусрет халуди. — Пака Муьшкуьрдиз... Аялар са къаридин патав
тур, я тахьайт1а, яслидиз гице.
Чун кур-пашмандиз к1вализ хтанай ва дидедбурувай
Муьшкуьр гъинаг ят1а хабар кьунай.
— Лап яргъа авай хамлух я, — лагьана Тават халади. — Гьаниз ник1ер гуьз физва...
Кьве к1вализ чун пуд кас иесияр туна, дидедбур рекьел экъеч1на арабайра, фургъунра ацукьнай.
— Масапиз физ тахьуй! — гьарайна Тават халади, — дах хкведайла к1вале хьухь!
Мут1ни Hyp чпин, зунни чи къавал акьахна. Арабаяр
гуьнедавай рекьяй виниз экъеч1завай. Са арадилай ара»
байрин ванни къвезмачир, абур кук1ушдал хкаж хьана,
ахпа вилерикай квахьна. Хуьре са сесни амачир.

8
— Му-уут1, •— лагьана за кьакьан къавун ч1ередилай. — Недай вуч тунва, Му-у-т1?!
-— К1вегь! — жаваб гана Мут1а.
— Гьинай атана?
— Къурушвиди гъана!
— Хъсанди яни?
— Ингье, — лагьана Мут1а эрч1и гъилин ч1ехи т1уб
тик кьуна, — нисидин гъвелерни ква-а-а-а!
Бирдан магьледа ван гьатнай:
— Рапар! Гъала-а-ар! Ширеяр-я-яр! Кендирагъа-ар!
Мут1, гуьгъуьна рапунихъ галай гъал хьиз, Hyp
аваз, къавалай эвич1на ва кьведани тади кваз рекьел чукурна. Мут1а кендирагъар маса гузвайдавай киц1ерихъай вучиз кич1едат1а хабар кьазвай ва адани секиндиз
хирдавутрин т1варар тикрариз, жаваб гузвай:
— Кьил какадар мийир, я кьей хва-а-а, алад я кьей
хва-а, зу,н кич1еди ту-у-уш. Зун рагъ авай йикъан нисинихъ мич1и цура гьахьайди я-я-я! Зун кич1еди ту-у-уш!
Чир хьанани-и-и?
Гзаф шаддиз, кьегьалар хьиз хъуьрез-хъуьрез к1вализ хтана, чи к1вале баде аваз акурла чаз аламат хьа най.
— Им иниз мус атана? — жузуна Мут1а.
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— Чиниз вучиз къвезмач, я гуриЛул? — жузуна бадеди завай. — Ч1ехи хьанвани? Вуч хьанва?
За жаваб ганач.
— Вун лал яни?
— Къведач, — лагьана за. — Вучиз къведа кьван?
— Хин;к1ал нез!
— КДандач, — лагьана за.
— КДандач? КДек1ец к1андани? — гьарайна ада. —
Рагьметлу буба ихьтинди тушир, им нел атанат1а? —
ада к1валевай шейэр санал к1ват1из мурмурзавай. —
Заз ви кьилел буба хьана к1анзава, я кьин тавур хва.
Тахайдини хьуй, буба хьуй... Буба аваз хьуй.
Ада фирчин ва маса къаб-къажагъ к1ват1завай.
— Вуна вучзава? — жузуна за.
— Чиниз, чиниз хутахда, — лагьана ада. — Яхъ
ибур к1улал. Кьвед-пудра элкъвейтГа са зат1ни амукьдач.
— Куьна вуч ава? — жузуна за. — Хк1амир шейэрик!
— ГурнДул аку гьа-а-а! — гьарайна ада.
— Абур на хутаха, — лагьана за. — Ви кьецДи к1вач
къванцив яна хада.
Зун рак1арал акъвазна.
Мут1ани бадедилай чархар ягъиз, кьуьлерзавай:
«Дамда-мадама-дамада-дамада! Дамда-мадама-дамдадамда!!!»
Са гъил кьамал эцигна вичин виликай фидайла, бадеди адан кьил ак1 к1ек1ецдив яна хьи, Мут1 ц1ай илисайди хьиз къецел акъатнай. Гьаятдал эвич1на ада бадедиз экъуьгъзавай. Баде, вичин нагъв авахьзавай вилиз
гъуд гана, к1ек1ец хкажна зал къведайла, зунни катна.
Бадеди вири шейэр хутахнай ва чун пудни йифиз
Мут1абурун айвандик къатканай. Цавун тагъ тирвал
гъетер ргазвай ва хуьре са сесни авачир. Налугьуди
дуьнья ахвариз фенвай. Чна Нураз цДимиларни ганачир. Чун вири перишан тир ва виридани санал кендирагъ жакьвазвай.
— Ксус, Hyp, — лагьана чна, — ксус, чан хва.
— Бес диде мус хкведа? — жузуна Нура.
— Чидач, — лагьана Мут1а. — Кендирагъ кьилик
кутур, ксус.
— Я Сулейма-а-ан! — гьарайзавай бадеди. — Я
т1вар амукьайди, вун иниз хъша т1у-у-ун!
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Мут1ан кьилин к1ек1ец акьур чка к1ерец хьиз къа-

рагънавай.
— Аза-а-ар, — лагьана Мут1а. — Зегьрима-а-ар! —
ахпа ада зазни Нураз вичин дерт ахъайна. — За адаз
ч1уькьнач, эгер ягъанайт1а, за адан кьец1и к1вач хадай.
— Мут1, — лагьана за, — ша чун Муьшкуьрдиз фин.
Дидедбурун патав.
— Рехъ чидач эхир, ■— лагьана Мут1а,
— Эгь, рехъ... хабар кьаз-кьаз фида ман.
Hyp ксанвай.
— Мут1, вун татайт1ани зун фида, чан хва.
— Бес Hyp вут1да? — жузуна Мут1а.
— Чун амачиз акуна яслидиз фидайди я.
— Къведа, — лагьана Мут1а.
Пакамахъ чун ахвара амаз, Hyp вичин кендирагъ
квахьна лугьуз шехьзвай. Лап умуд ат1айла, бахтунай
хьиз, зи вил Нуран кьама акьуна. Гьелбетда, ч1улав ч1арарик ккГанвай ч1улав кендирагъ акун акьван регьят
кар туш. Нуран бахтуни гъана, зи вилер адан кьамуз
килигзавай. Тахьайт1а, шуьк1уь гардан патал кьуна, ч1ередин к1уфал ацукьиз, Тават хала хкведалди шехьдай
тир.
— Hyp, — лагьана Мут1а. — За ваз зи пай кендирагъни гуда, ша вун яслидиз вач.
— Зи пайни гуда, — лагьана за. — Рази хьухь, Hyp.
— Эвел це-е-е.
Hyp яслидиз ракъурна, чун рекье гьатна ва хуьруьн
вилик квай кук1ушдилай эвич1дайла, чи гуыъуьнай бадеди гьарайнай:
— Куьн гьиниз физва-а-а? Я т1вар амукьайбу-у-ур!
— Ви кьеиДи к1вач ягъна хадай за, — лагьана Мут1а, — За куьт1 тавур ман! — Ада кек1ец акьур чкадал
гъил алтадна.
Къацу дагъларай, тепейрай эвич1из эхирни чун руг
авай рекьиз экъеч1на. Кьуд пад рат хьиз дуьзен тир.
— Зи кьам кузва, Мут1, — лагьана за.
— Зи к1вачерни кваз кузва.
Чуьлди суза ийизвай. Я тар, я гар авачир. Чун кьибледихъ физвай. Гьардан-бир дуьшуьш жезвай арабачийривай хабар кьурла, абуруни жаваб гузвай:
— Гъа и рехъ ахъаймир. — Чнани руквадал арабадин чархари гелер тунвай шуькГуь рехъ ахъайзвачир.
— Вучиз атана лагьайт1а вучда, Сулейман?
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— Бадеди гатана лугьуда, — жаваб гана за. Шейэр-

ни хутахна лугьуда.
Няниз мукьва чи виликай юкь какур хьанвай са кьуьзуь итим, адан гуьгъуьна лам, ламран гуьгъуьна шурк1унт1, адан гуьгъуьна ц1егь, цДегьрен гуьгъуьна бац1и
аваз са ц1иргъ фена. Кьуьзуьда кьил хура тунвай ва
адаз чун аквазвачир.
— Щиргъедаваз гьиниз физва, я халу-у-у? — жузу
на Мут1а.
,
— Элейкуьм-салам, — лагьана ам чахъ элкъвена.
— Ламрал вучиз акьахнавач? — жузуна за.
— Щвализ хъфида, чан рухваяр, к1вализ!
Чна хъуьрез-хъуьрез, дидедбуру гвен гуьзвай ник хабар кьуна.
— Хъша, хъша, — лагьана ада. — За къалурда,
хъша! — ва хуьруьв агакьайла ада аск1ан к1валин ви
ликай гьарайна:
— Али-Гьажи! Али-Гьажи! Фялеяр кьабула-а! Фялеяр атанва-а!
Кьилел лацу чалма алай, яцДу ва аск1ан итимди дарвазар ахъайна:
— Атурай! Атурай, аллагьдиз шуькуьр, эхирни къую
эгъуьнда!
Чун гьаятдал акъвазна. За Мут1ан япал кушкушна.
— Заз и яц1у халудихъай, вучиз ят1а чидач, нисидин
ни къвезва.
— Фитерин ни я, — лагьана Мут1а, — цурай
къвезва.
Халуди чун гьинай ят1а ва чи т1варар гьик1 ят1а хабарар кьуна.
— Пис т1варар туш, — лагьана ам чалай рази хьана. — Зи т1варни Али-Гьажи я..
Чун к1вализ акъудна, ацукьарна ва ам вич гьаятдиз
эхвич1на.
— Ваз и к1валяй ни къвезвани, Сулейман?
— Къвезва, — лагьана за, — квен ни ят1а?
— Чидач, — лагьана Мут1а, нер хкажиз пудра ни
ч1угуна. — Шут1ран ни ят1а? — ада к1вале вил къекъуьра ва тадиз зи япал кушкушна:
— И к1вале шазан шур ава.
Халу к1вализ хтана ва, чун сифте акур хьиз, адаз
аламат хьана.
— Агьа-а-ан! — авуна ада кьил галтадна. — Куьн
аялар я кьван! Квевай к!валахиз жедани?

Чна чун вучиз атайди ят1а эхтилатна.
— А-а-а, — авуна халуди. — Бубаяр
дяведава
ман. — Ви буба кьенани? А-а-а. Диде сагъ хьуй. Диде
сагъ хьайила буба фад жагъида. Герекди диде хьун я.
Къари-и-и! Ниси гъваш, и пагьливанриз гишин я!
Мут1 вичин какур сарар экъисна къавуз килигна.
Муькуь к1валяй хкетрик жедай хьтин са къари атана.
Гьа атунни кваз,шехьзвай хьиз, язух ч1угвазвай тегьерда чаз килигна.
— Ниси гъваш, я къари-и-и! — гьарай хъувуна кьуьзуьда ва кьилелай-к1вачелай хут1унна, ам к1валин са
пип1из фена.
— Аялри ниси т1уьрай, за кап1да.
Къариди чи вилик са кур шурни лавашар эцигна. Неъ,
неъ, чан балаяр, — лагьана. — Ахпа чайни хъухъ.
— Чай гуми-и-р! — гьарайна халуди кап1 акъвазарна. — Мее кьежирда, гуми-и-ир!
Зазни Мут1аз лап регъуь хьана ва чун гьяз авачиз
халудиз килигна.
— Ада дуьз кап1завач, — лагьана за Мут1ан япал.—
Кап1дайла рахадай туш.
Мут1а къуьрен яб хьиз авунвай фан к1ус куруна
атадна ва явашдиз завай хабар кьуна:
— Им ниси яни, шур?
— Шур, — лагьана за.
— Вагь, — авуна Мут1а, — ниси лугьуз шур гузва...
— Л ал хьухь, Мут1, ван жеда, айиб я.
Мут1ак хъуьруьн акатнавай ва сес акъудиз тежез,
ада сив цавал кьаз, сарар экъиезавай.
Халудин кап1 гзаф фад куьтягь хьана ва ам чахъ галаз мет-мет1е туна ацукьна. Вичиз пуд хеб ава лагьана
халуди. Хуьдай аял авач. Гьерерал ч1уру вахтунда фена, са хпе икьван ч1авалди ханвач, гьа-къе пака кьветхверар хадайвал я.
Къарини гагь халудиз, гагьни мягьтелвилелди чаз
килигиз паландал ацукьнавай. Руфун ац1анвай Мут1азни кьарай къвезвачир. Ада чпизни са къумрал хеб хьайиди, гатфарихъ адан руфун дак1урди, чпиз ада ц1уд
к1ел хадай хьиз хьайиди, гатфар алатайлани тахайди ва
эхирни гатун юкьвара шуьмягъ хьтин са к1ел хайиди ва
амни са сятдилай кьейиди, ахпа хпе некни тагайди ва
дидеди а хеб мухахъ маса гайиди эхтилатна.
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— Низ чида? — лагьана халуди — белки са гьуьзуьр авай жеди.
— Чан балая-я-яр, хъфимир чинай, чан балая-я-яр,
са юкъуз мадни акъваз хъия, чан балая-я-яр, — минетзавай пакамахъ чаз къариди.
— Ниси гъваш, къари-и-и! — гьарайна халуди. ■—
Пагьливанриз ниси!
— Къачу, къачу, чан балая-я-яр, — лагьана къари
ди, — Куь гъилер, к1вачер сагъ хьуй, чиниз атай. Квез
аллагь куьмек хьуй, чан балая-я-яр...
— Ингье, — лагьана Мут1а зи япал. — Ниси лугьуз
фан арада тунвайди шур я.
Хъуьтуьл, хъпи накьвадин рекье к1вач кучуддай руг
авай ва чалай вилик фенвай арабадин чархарин гелер,
Мут1анни зи кьец1ил к1вачери кьат1-кьат1завай. Чаз
чизвай хьи, и чими чуьлда чун дидедбурун патав хьанайт1а, абурузни, чазни гзаф шад жедай. Абуруз яд
к1ан хьайчла, чна яд тухудай.
Рагъ хкаж хьанвай ва чимивиляй т1вет1ерини вет1ери
ван къачунвай. Мут1 киснавай. Заз чиз адани за хьиз,
Али-Гьажи халудикайни адан къаридикай хиялзавай.
— Халудилайни къари хъеан тир, — лагьана за. —
Халудин нери йифиз гзаф пис ванзавай.
— Агьа-а, — лагьана Мут1а, — къуншидин
кицДи
къал къачунвай.
— Хурхурдай неррикай зи зегьле фида, — лагьана
за ва ахпа чун кьведни кисна.
Зайиф гар къарагънавай ва эхир авачир дуьзенда,
рекьин къерехдавай тек ц1велин таран хилери лепе гуз,
шехьзавай хьиз ванзавай. Рагъ цавун юкьваз хкаж хьанвай ва чун тарцик ацукьна.
— Мут1, — лагьана за. — Ваз рехъ пуд патахъ пай
хьанвайди аквазвачни? Али-Гьажи халуди гьи рекьяй
фидат1а лагьанайни? Ваъ.
— Адазни чидайди шурдиз ниси лугьун я.
Мут1 ацукьна ва зун мукьварив яд гват1а акваз фена. Ван-сес авачир. За кьвед-пудра Мут1аз эверна,
амма адаз ван хьанач. Зун к1вачер хула туна хейлин
ацукьна ва тарцик хтайла, шурни фу патав эцигна,
Мут1 ксанвай. Квез дуьньядал виридалайни садвални
гьуьрмет авайбур вужар ят1а чидани? Заз чиз куьне хиялзава: Сулейманни Мут1 я. Ваъ. Цеквер. Чи фални
шурадал акьван цеквер к1ват1 хьанвай хьи, на лугьудай
мад муьшкуьрда са цвекни амач. Гьуррадал илигна
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абуру чи фу тарашзавай ва чпин патав дагълар
кьван ' авай чакай я абуруз репьуьзвачир, я кич1е.
Т1вет1ерни, вет1ерни, пепеярни демина гьатна, икьван
ч1авалди кьенвай чилел фа чан гъанвай.
— Али-Гьажи халудин сагълугъдай са т1имил кеф
чГугуг, — лагьана за. — Гишинвал вуч ят1а, чида заз...
За Мут1 ахварай авуднач. Зунни адан патавай къаткана...

«Гъвет1-гъвелит1! Гъвет1-гъвели-и-ит1! Гъвев! Гъвеев! Гъвев-гъвев!»—гьарайзавай къушари. За вилер ахъаяйла, Мут1ни патав гумачир.
— Сулейма-а-ан! — эверна ада рекьелай. — Няни
хьанва, и рекьяй фидай кас жедай туш, чан хва!
Рагъ ак1извай ва чуьл серии хьанвай. Гьинай ят1а са
ни ят1а ракь гатазвай ва яргъай хьиз киц1и ампдай ван
къвезвай.
Къуьн-къуьнуьз яна, чун гьа эвелан чкадал акъвазна. Лап кьакьанравай яру циферни сифте рагъул хьана,
ахпа тахьайбур хьиз вилерикай квахьна.
— Мекьи жезва, Мут1, — лагьана за.
— Яраб и рекьяй гьич са касни вучиз къвезвачт1а?
— жузуна ада.
Кьибле пад яру хьана ва гьа чи вилик квай кач1ич1лухдин винелай ц1ай хьиз яру варз хкаж хьана. Щвелин таран пешери ванзавай ва чун къуьн-къуьневаз
кьибледихъ килигна... Чил ахвариз хъфенвай ва нДвелин
тарцин хилернкай чи чинрал цавун тагъдиз перишандиз
сирнавзавай вацран нурар аватнавай.
— Заз ахварай Нура къенфетар нез акуна, Сулейман, — лагьана Мут1а.
— Белки ц1имилар тир? — жузуна за.
— Ваъ. Белки дах хтанва...
— Яб акала, Мут1. Им куьн ван я?
— Киц1ср я. Ваъ, кииДер туш, акъваза...
— Ингье, мадни...
— Ам зи руфун я.
Мекьи хьанвай ва чун гардан-гардандиз вегьена, шарагар хьиз, цДвелин тарак къаткана. Гьинай ят1а, чархарин ван къвезвай.
— Мут1, балк1анар галай фургъун къвезва, МутП
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Балк1анар кьуд-кьудал гьалзавай ва вацра экуь
авунвай рекьяй, чи патавай алатдайла, чна кьведани санал гуьгъуьнай гьарайна: са кьадар яргъаз алатайла,
фургъун акъвазна ва итимдин ванци чавай хабар кьуна:
— Гьибуй я?
— Чун е, — лагьана Мут1а. — Дидедбурухъ къекъвезва...
— Алатна квахь инай! — гьарайна итимди.
Фургъун рекье гьат хъувуна. Зазни Мут1аз акьван
дерт хьана хьи, чун алай чкадал лал хьана.
— Ядая-я-яй! — гьарайна итимди.
— Акъваз хъувуна, Мут1, — лагьана за.
Чна жаваб ганач. Амма фургъундай ч1улав са куьлге эвич1на, чалди къвезвай.
— Жеч! Дели жемий! — гьарайна итимди, куьлгедин гуьгъуьниз.
Ч1улав куьлге чав агатзавай ва чунни лалбур хьиз
киснавай.
— Куьне вуч хабар кьунай, а? — жузуна дишегыгадин сесини.
— Де...е-е! — гьарайна за ва чна кьведани виликди
зрерна.
Ам чи диде тир.

10
Тават хала фургъунда самарал къатканвай ва ада
гужа-гуж ван жедай сессиналда хабар кьуна:
— Бес Hyp гьинва, я бала, я Муталлиф?
Я мекьи я, я гишин я, я тГарзава лугьуз тежез, куьмексуз яз, мез авачиз, ван ацалтна шехьдайла, и дуьньядал анжах садаз, диде лугьур пак инсандиз шараг дин дерт чир жеда...
— Яслида, — лагьана чна. — Кендирагъар гана яслидиз ракъурна. Бадеди чи шейэр хутахайла, чунни
иниз атана...
Фургъундин вилик кьиле Аби-Гьасан ацукьнавай.
Ада гафни хабар такьуна, балк1анрал къирмаж илигзавай ва адан п1ап1русдин ц1ек1врек1ар чалай кьулухъ
алатиз, цава къугъваз туьхуьзвай.
— Яваш гьала, я инсафсуз, — лагьана Тават халади — Назва, яваш гьала.
<— Йекьич вун! — жаваб гана АбиТьасана.
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Зунни Мут1 гьарма са патахъай, чан алачир хьиз
эк1яй хьанвай Тават халадив игис хьана.
— Вуч хьана, диде? — жузуна Мут1а.
Садни рахазвачир ва балкГанар хъуьтуьл накьвадин
рекьяй кьуд-кьудал физвай. Мут1айни мад гаф акъатнач. Мич1и дуьзендиз килигиз ада куькай ят1ани хиялзавай. Зазни рахаз кагьул тир, амма заз Мут1ан сефилвал квадриз к1анзвай.
Йифен ч1улав пердеди кьунвай ва к1ан-кьил авачир
дуьзен ^ чуьл секин тир. Зи нера балк1а«рин гьекьедин
ни авай. Гагь кьил къекъера акьаз.гагьни балк1анриз
«ну» лугьузвай АбиТьасанан сесинал зун къудгъун жезвай ва заз Тават халадин кьил вичин мет1ерал кьуна
гьа виликдай хьиз ацукьнавай диде аквазвай.
— Яваш гьала, я залу-ум, — гьарайзавай Тават халади.
Са герендилай амни кисна. Куьн йифен рекье юргъун
чандив фургъунда хьанани? Эгер хьанат1а, куьн зи гъавурда акьада. Виридалайни ширин ахвар къведай чка
гьинаг я? — жузуртГа, за гилани жаваб гуда. Паласадай хквезвай самар авай фургъун.
АбиТьасанани ванзамачир. Балк1анар чеб-чпиз,
явашдиз физвай ва йифен секинвал, гагь балкГанрин
к1вачери, гагьни фургъундин чархари ч1урзавай. Виридалайни хуш сес даима сак1а ванзавай к1арк1арар тир.
Варз ак1извай, чиле цуру циф авай. Зун Мут1 галай патахъ элкъвена. Ам сифте хьиз ацукьнавай ва адан вилерни ахъа тир.
— Вун ксаначни, Мут1? — жузуна за явашдиз.
— Ваъ, — лагьана ада. — Ахвар атанач.
Югъ ахъа жезвай. Рехъ дередай виниз физвай ва
хуьруъв агакьиз т1имил амай. Диде ацукьнавай чкадал
ксанвай. Садлагьана балк1анар акъвазна ва дидени, АбиГьасанни ахварай аватна.
— Яд... Яд це... Яд к1нда, — лагьана Тават халади.
— Шуйшуй булахай ахъайда за, — мурмурна АбиГьасана.
ч
Рекьин юкьни юкьвал къаралту акъвазнавай ва ада
гьарайна:
— Нин фургъун я?!
Аби-Гьасанай жаваб акъатнач ва къаралтуди хъел
кваз хабар кьун хъувуна:
— Фургъун нинди я?!
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— Азайлу дишегьли хутахзавай зиди, — лагьана
Аби-Гьасана.
— Вун гьим ят1а лагь, куьпейугъли!
— Аби-Гьа-гьасан.
— Дишегьлидихъ вуч хьанва?
— Низ чида, йад пад хьаналда...
— Эвич1на вилик ша. Фад!
Аби-Гьасан явашдиз фургъундай эвич1на ва кич1езкич1ез къаралтудив агатна.
— Къачагъар, Мут1, — лагьана за.
— Ш-ш-ш-ш, — авуна дидеди. — Киса.
Бирдан секин дере Аби-Гьасанан сесинив ац1ана.
— Кьена-а-а-а! Ягъами-и-ий! — Ахпа хъуькъве акьазвай лап1ашрин ванер акъатна. Къубудай балк1анди
гьиргьирна ва Аби Гьасанай сес акъатнач.
— Ваз Гьабиб чидани? А? А? Папал алай ясдин парталар аквазвани? А? А? А? — жузазвай са ни ят1а.
— Йекьими-и-ийй! — гьарай хъувуна Аби-Гьасана
ва адан сес дереда лепе гана, чалди хтун хъувуна.
— Им вуч я, Муъминат? — жузуна Тават халади.
Дидеди адаз жаваб ганач ва Аби-Гьасан гатазвайдаз
минетна:
— Ам ахъа хъия, я стха, азарлудаз яд к1анзава...
— Ма яд, — лагьана яц1у сесини. — Тухвана це.
Аби-Гьасан фургъундал хтана ва ада къачагъди ганвай фляга дидедив вугана.
— Ма, и зегьей це адаз, — лагьана ада явашдиз.
Са тГимил яргъаз хьунни ада мадии балк1анрал
къирмаж илигна ва Тават халади мадни минетна.
— Т1арда-а-а. Яваш гьала, я инсафсу-у-уз.
— Эх ая, — лагьана дидеди. — Минет ийимир...
Мут1ан сас-сара ак1анвай ва ам гагь заз, гагьни АбиГьасаназ килигзавай. Гьаятдив агакьдалди я диде, я
Аби-Гьасан, я чун са касни раханач.
— Киц1ин йуш, — лагьана Аби-Гьасана дидедиз. —
А къачагъ ви вуж тий?
— Вун я киц1ин хва, — лагьана зани Мут1а ва ди
деди гьасятда зи хъвехъ са лапашдив «уз туна.
— Лал хьухь!
Чи бадени са шумуд къари тадиз чи патав къвезвай
ва бадеди яргъал аламаз гьарайна:
— Вуч хканва, я ру-у-уш? И суппаяр куь патав
атанвайни?
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— Ви кьец1и кГвач ягъна хада за, —- лагьана Мут1а,
— акъваза вун.
Дидеди Тават халадин хъуьч1ерикай кьуна ва адаз
фургъундай эвич1из куьмекна.
— Hyp хкваш, — лагьана Тават халади. — Чукура.
Аби-Гьасана фургъунда амай фляга чи видик тадариа.
— Вун вуч пашман я, я Аби-Гьасан, — хабар кьу
на бадеди, — ваз вуч хьанва?
— Азай хьанва, — лагьана Аби-Гьасана хъел кваз
фургъун элкъуьрна.
Гьаятдай экъеч1айла зани Мут1а адан гуьгьуьниз
гьарайна:
— Кьена-а-а-а! Иекьими-и-ийй! — ва чун кьведни
Hyp хкиз фена.
Чун акунал Hyp ca акьван шад тушир.
— Кендирагъар хк1анзавани? — жузуна ада. — Та
гана к1андай, вахгудач.
~ Диде хтанва, — лагьана МутГа. — К1вализ хъша.
Чун к1вализ хтайла, дидеди хуьрек гьазурзавай ва
къулан патав, куьгьне канабдин рухуналлай месел Тават хала къатканвай. Бадеди яд авахьзавай чапла ви лел гъуд алтадиз, Тават халадин т1арзавай чка т1ушунзавай.
— Чапла пад, — лугьузвай Тават халади. — Виликдайни кьведра т1ар хьанай.
— Ч1уру рад ат1анва, — лагьана бадеди. — Маса
кар авач.
— Муъминат, — лагьана Тават халади. — Зун рекьида, Муъминат... Заз чизвай... Хъсан хьана к1валив
ахгакьна... Къецел килиг, заз са ван жезва...
— Гъуьлуьхъ вил гала, яни? — жузуна бадеди. —
Абур ялаври туькьуьмна, гуж хьайибур! Абур кьулухъ
элкъвезмани?
— Къе-пака хкведа кхьенвай, — лагьана дидеди ва
чак гьерекат квачиз акуна бадеди гьарайна:
— Къецел килиг т1у-у-ун!
— Ви кьец1и к1вач ягъна хада за, — лагьана Мут1а, — акъваза вун.
Чилин циф атанвай ва чигеди чил кьежирзавай. Хуьр
баябан тир.
— Къахчу! — лагьана Нура перемдин хурудай
акъудна чав кендирагъар вахкана,
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— Аку-у-у, мад п1инияр лугьуз ц1имилар гумир
гьа-а-а!
— Гудач, валлагь Hyp, гудач.
— Муъминат, — лугьузвай Тават халади чун к1вализ хтайла, — Ибрагьимаз лагь хьи, зал чан аламаз аялар гишин амукьнач. Лагь хьи, чи къулай ц1ай кими
хьанач... Чи к1вализ т1илини атанач...
Дидеди адал гъил алтадиз, яб гузвай.
— Яб акала, — лагьана Тават халади. — Лагь хьи,
рак1арал атай къекъверагни за гъил ич1из элкъуьрнач...
Лагь хьи, зи руьгь эхиратдани вичин чина уьзуьагъ
жеда...
Тават халади чаз вичин патав эверна ва сифте Нурал, ахпа Мут1ал, эхирни зал гъил алтадна. Адан гъилер вири къабарар тир. Абур залан тир ва къанвай. Ракъини канвай чинал хар-хар гьекь алай ва шуткьудикай
хкатнава ч1арар пелез чк1анвай. Ам чин цавална къатканвай ва кьве вилелайни нагъв авахьиз, хъуьцуьгандал
гирде хьана, кьеженвай лекеяр алай. Нефес-нефесдив
агажьзавачир ва ранг аламачир читан юргьан къара гъиз ахцукьзавай.
— Муъминат, — лагьана ада. — Муъминат, зи балаяр вал аманат, Муъминат... Зи балайрал етим лагьай
т1вар тахьурай, Муъминат... къуй абуруз егъи касдин
чин такурай, Муъмннат... Веси хьуй ваз, абур вуна, жуванбур хьиз, ч1ехи ая, Муъминат... — Адаз Нураз вичин
патав ша лугьуз гъил хкажиз к1ан хьана, амма гъил ка
набдин рухунал аватна.
Гьамиша хъвердай вилер лацу хьана, къавуз килигзавай...
— ЭкъечП Экъеч1 к1валяй! Экъеч1 т1ун! — гьарайна
бадеди ва чун пудни къецел экъеч1на, агаж хьана, айвандик акъвазна. Чи диде шехьдай ван хьайила, Мут1ни
шехьиз башламишна.
— Шехьмир ман, Мут1, — лагьана за. — Са зат1ни
жедай туш...
К1вализ къарияр к1ват1 жезвай ва чна абур шехьзавай сесерихъ яб акалзавай. Аби-Гьасана гуьрцелдал
шаламар михьиз, чаз ван жедайвал мурмурна:
—
Киц1ин йушаз йекьидай вахт жагъана ман!
Бирдан Мут1 ван ацалтна шехьна ва зазни Тават ха
ла кьейи ч1ал гила чир хьана.
— Фена балк1анай гьинват1а жагъуйа, — гьарай гана чаз Аби-Гьасана. — Звейа!
3*
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Нура мердвиливди Аби-Гьасаназ жаваб гана:
— Фена жува жагъура. — Ахпа ам МутГахъ элкъвена. — Вун вучиз шехьзва, МутР Мад дидеди вач лугьузвач хьи!
— Чи диде кьена, Hyp, — лагьана Мут1а. — Мад
чаз ам ахквазмач. — Мут1 айвандик ацукьна шехьна...

кьибледихъ килигзавай. Заз ак! тир хьи, Тават хала
кьенвач, ам гьа и ч1улав цифери кьунвай чкадиз фенва
ва са мус ят1ани, рагъ хкеч1 хъувурла ам хквен хъийида.

И

Са шумуд варз алатнавай. Садра йифиз чун бадедин
сесинал ахварай аватна.
— Вун и ч1ередик акваз, зи сивевай са сас зурзазва,
я гуж хьайиди' Вун зи бала тушни? Заз вун так1ан
яни? — лугьузвай ада дидедиз. — Ваз и етимрикай вуч
жеда? Жегьил уьмуьр пучмир, я гуж хьайиди!
— Яваш рахух, — лагьана дидеди. — Аялар ахварай
авудмир.
— И етимрикай ваз аялар жеда ман!
— Ун, — лагьана дидеди. — Пудни зи балаяр я,
Мут1ани, Нурани нефес ч1угван тийиз, яб гузвай.
— Вун пашман жедачни?
— Ваъ, — лагьана дидеди.
— Икьван ч1авал сад тир, гила пуд етим хуьда ман!
— Зун амаз абур етимар туш, — лагьана дидеди.
— Тушт1а хуьх, — лагьана бадеди. — Пакамахъ
атана шейэрни хутаха, яшамиш хьухь!
Юкъуз чун пудни к1вале таз, диде к1валахал фидай.
Нянихъ ада Hyp вичин мет1ел ацукьардай ва лайла
ягъиз, адан кьилелай гъил алтаддай.
Садра диде к1валахал алайла, чун Тават халадин сурал фенай ва нянихъ Hyp гзаф шехьнай.
— Шехьмир, чан, — лагьана дидеди, — Суьннетчи
къведа, шехьмир.
— Къвезва! — лагьана Мут1ани за ва айвандик фе
на чна кьведани санал гьарайна: — Суьннетардай халуу-у-у! Hyp шехьзавай ту-у-уш! Ада манияр лугьузва!
Чун к1вализ хтайла, Hyp дидедин мет1ел ацукьнавай
ва дидедини адан ч1арар ц1алц1амарзавай.
— Хъфена, Hyp, — лагьана за.
— Хъфенвач, — лагьана Мут1а. — Цлан «IaHe акъ
вазнавай!
— Акъвазрай ман, — лагьана Нура. — Зун шехьзавач хьи мад.
— Дидедин кьегьал балаяр, — лагьана дидеди. —
Дидедин хъсан балаяр! Дидедин масан балаяр!..

Бадеди виридаз буйругъар гузвай...
— Фургъун кут1ут1 — лагьана ада Аби-Гьасаназ,—
Задан я. Мягьфедив тухуз жедач...
— Балк1анай ахъайнава, — лагьана АбиТьасана.
— Тадиз фена хкваш! Жегьеннемдиз фенвани?
— Жегьеннемдилайни анихъ фий вун, —. лагьана
АбиТьасана ва к1ек1ец виниз хкажна вичел къвезвай
баде акуна ам кьурак катна.
Няниз мукьва, мягьфедин виликай «ьве кьуьзуьда,
кьулухъайни чи дидеди кьуна сурарал фидайла, АбиГьасан фургъунни гваз хтана. Фургъун герек амачирди
акуна, адаз мягьфедик экеч1из к1ан хьана, амма бадеди
гьарайна:
— Вугумир адав я руш, Муъмина-а-ат, — Аллагь-таладиз хуьре итимар амачирди чизва, твах жува!
Аби-Гьасан фургъун элкъуьрна, атайвал хъфена ва
бадеди адаз къаргъишарна:
— Ви гьа бармак амукьрай ви, агьа-ан! Ви бармак
ирид чилиз аватрай ви, агьа-ан!
Бирдан Нурни мягьфедин гуьгъуьна гьатна. «Зунни
къведа, де-е! — гьарайна ада. — Зунни къведа-а!»
Аби-Гьасан фургъундай эвич1на рекьел акъвазнавай
ва ада Нуран виликай ат1ана,
— Гьиниз фида, ламран хвад аял? — лагьана ада.—
Элкъуьгъ к1вализ, шалвард к1ане вергер твада! Элкъуьгъ!
Амма Нураз ван жезвачир ва ада мадни к1евиз гьарайзавай:
— Зунни къведа, де-е-е!
Кучудна куьтягьайла, марф къванай ва <чун кьеженваз хтана, айвандик акъваз хъувунай. К1вале дишегьлияр шехьзавай. Нерин к1уфукай ст1ал к1ватиз, Hyp зурзазвай ва адан шалвардин кикерикай иланар хьиз, цин
хуьлер к1вахьзавай. Чун пудни, ч1улав цифери кьунвай
36
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Хуьрек акъуддайла, дидеди хабар кьуна:
— Къажгъандин к1ан низ?
— Нура-аз! — лагьана зани Мут1а.
Чун пудни са меснк «сана ва юкьва Hyp авай. Чи
рик1елай дерт-хажалатни алатнавай. Вуч хьанват1а заз
хабар тавуна, Мут1 кьилни кваз юргъандик чуьнуьхна
хъуьрезвай.
— Гьи-гьи-гьи! Гьу-гьу-гьу! Гьи-гьи-гьи!
— Ксус, чан балаяр, ксус, — лагьана дидеди, — пакамахъ къарагъдач куьн, ксус.
Бирдан Мут1а захъ т1уб геляна ва вуч хьанват1а
чин тийиз, зунни хъуьрена.
— Ана вуч хьанва, я Сулейман? -— жузуна дидеди.
— И Hyp я, — лагьана Мут1а залай вилик. — К1вачер к1ват1на ксузва. Ада Нуран япал вуч ят1а кушкушзавай ва Нурни «И-и-и! У-у-у!» ийиз захъ элкъвезвай.
Зани Мут1 квай патай адак тихтихар кутазвай.
— Валлагь-биллагь чун туш, де, — лагьана за. — И
Нура к1вачер к1ват1из, чун меселай авудзава.
— У-у-у! — авуна Нура. — Ваъ туш хьи! Зун ибурухъ галаз ксудач, де-е!
— Вучиз, чан хва? — жузуна дидеди.
— Мут1а лугьузва хьи, вич чинеррин пачагь я, Сулейманни вичин шак1урт. Чпи зун путулкада твадалда...
— Ша дидедихъ галаз ксус, чан хва, — лагьана ди
деди. — Ша кван!
— йикь гила, — лагьана Нура. — Акван куьне гила
гьик! тихтихир гудат1а...
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Са шумуд йикъалай чи к1валин патавай Аби-Гьасана
гьарайна:
— Ша акьаха кван фургъунда. Сувуз тухуда за куьн!
Акьаха!
Чун пудни тадиз фургъунда акьахна. Мадни аялар
авай. Чаз чин тийидай са папа виридаз мампасияр гана.
Фургъун хуьряй экъеч1айла, Аби-Гьасана Мут1 кьуна ва
мампасияр гайи папан куьмекдалди ам чувалда туна вннелай еб алчудна.
— Мут1, — лагьана за. — Сувуз тухузвай туш, Мут1!
Звич1а!
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Балк1анри юхушдай агъуз зверзавай ва Мут1ни чу-

валдай кьил акъудна шехьзавай.
— Ахъая! Ахъая зун! Авуда зун фургъундай! Аби-Гьасана
вичин юкьва авай ч1ул ахъайна ва ван ат1удалди
чувалдавай Мут1 гатана. Аби-Гьасаназ экъуь-гъизэкъуьгъиз за фургъундай хкадарна. Са герен зун рекьел
акъвазна, ахпа фургъундин гуьгъуьниз чукур хъувуна.
Фургъун къвердавай яргъаз жезвай ва зун ше-хьизшехьиз кьулухъ элкъвена.
* * *
Нянихъ диде гьамишандалай фад хтанвай. Ам зунни
галаз, Мут1абур тухвай патахъ рекье гьатна. Варз алай
сентябр дин йиф тир. Гьинай ят1 ани кфил ягъзавай ва
чун рахазвачир.
Кьибле пад яру жедайла, зайифдиз экв гузв ай гъетерни, варзни чиликай чуьнуьх хьана; нуьк1верал чан
атана. Сифте рагъ хъиткьиндайла, арабадин шуькГуь
рехъ кьулухъ кум аи в а ракъини дидединни зи куьлгеяр
лап яргъариз вегьизвай.
Шегьердив агакьайла, дидеди етим хана хабар кьу най ва чун тахтадикай раснавай кьве мертебадин к1ва лериз гьахьна. Дидеди фамилиярни т1варар лагьана ва
р акьун шап ка алай сада хабар кь уна:
— Вун вуж я?
— Диде.
— Гьи хуьряй?
— Ана исполком Аби -Гьасан хьанва. Диде сагъ амаз
аялар етим ханадиз ракъуриз ам буьр кьуь яни?!
— Зун к1валахал хь ана, — лагьана дидеди.
— Ина амач, чан вах, — лагьана ада. — Гьа атунни
кваз са машин ац1ай аялар станциядал ракъурнай. Ги
ла низ чида, Бакудават1а, Махачкъаладават1а...
Диде агаж хьана. Налугьуда гегьенш ва ич1и к1вал
адан рик1из кьифрен т1еквен хьиз дар т ир.
— Ракъурайда жагъур хъувурай, — лагьана итим ди. — Гьа Аби-Гьасана жагъур хъувурай...
Чун мич1и жедайла к1валив ахгакьнай. Дидеди азар л уда хьиз агь ч1 уг уна ва къ улан па тавай ам са къва лахъ чилел къаткана.
— Ама-а-ан, — лагьана ада явашдиз. — Къула ц1ай
ая, гъвеч1и хва.
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Пакамахъ ада зунни ахварай авудна ва вичихъ галаз
сувуз тухуда лагьана. Зун сув вуч ят1а хиялиз са геренда айвандйк акъвазна. На лугьудай гьа исятда Тават
халади гьарайдайвал тир: «Ша кван я Муъмина -а-ат!
Эл физва-а-а!» Амма сес амачир. Я Тават халадин, я
Мут1ан. я Нуран — саданни сес амачир. Абурун
к1вални яд ат1ай регъв хьиз секин тир.
Рекьеллай къванцел ацукьна, Нусрет халуди лапаткадин тие хци ийиз, п1ап1русдилай гум аладарзавай.
Адани дидедиз сабурар гана.
— Жагъур хъийида за, — лагьана дидеди. — Гьиниз
ракъурнават1ани жагъурда...
Сувуз гзаф кьадар немсер гъанвай ва абуруз есирар
лугьудай. Ял язвай арада абурукай сад чи патав атанай
ва сивел гъуд эцигиз ада вуч ят1ани лагьана.
— Т1уьн к1анзават1а? — Нусрет халуди яргъал алай
картушар къалурна. Немсини кьил галтадна ва чи ди
деди садлагьана гьарайна:
— Яд к1анзавайди я!
Виридаз адакай кич1е тир. Заз лагьайт1а, немсери
к1асдай хьиз жедай.
— Твах, яд це, чан хва, — лагьана дидеди. — Твах,
1кич1е жемир.
Зун аюх хьиз акъвазнавай немсиниз килигна. Ада
заз гъамлу хъвер багъишна. Дидеди адав тадиз кутар
вугана ва ам са кам кььулухъ хьана акъвазна. Яргъи,
ц1ам хьиз яхун немс хъфидайла, чпинбурув агакьдалди
папари адалай вилер алуднач. Абуруз виридаз адан
язух къвезвай.
Дидеди вичи-вичиз кушкушна:
— Бедбахт, къе текьейт1а, пака рекьидайвал я...
Чи дидедал хьиз ч1улав парталар алай са папа Нусрет халудивай хабарар кьазвай:
— Абуруз инсаф авун дуьз яни? А? Лагь кван?
Нусрет халу ч1ехи т1уб кумачир вичин гъилиз килигна ва немсерин виридан уьмуьр адан са гафунилай аслу
хьанвай хьиз, папари вирида адан сив хуьзвай.
— Я вахар, — лагьана ада. — Бес абурни чун хьтин
инсанар тушни? Квез абуруз дяве к1андай хьиз авани?
Згье-е-е! Квез вуч чида...
Зун таран к1аняй чарх яна, яргъаллай немсериз килигиз акъвазна. Гзаф сефил инсанар тир. За жув вири-

далайни хушбахт гьиссна. Немсери к1валахза
рарзава... Абуруз дердер ава. Дидедбуру
йифиз-юкъуз к1валахзава. «Кьена» лагьай ка {
.'
ла, абур шехьни ийида. Амма зун? Заз са д2 рт а
Заз ак1 тир хьи, Мут1ни, Нурни къе-пака п? 1Т
хквен хъийида.,.
элкъвена
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Дидедин пеле са шумуд бириш артух х^ анвай
къулав ацукьнавайвал, вичиз хабарни авачи
3 ахвариз
фенвай. Зун хурук палан кутуна чилел къа > канва й ва
за тарсар кклзавай. Къецелай ни ят1а рак г^ тазва ^ ва
зун явашдиз, диде ахварай авуд тавуц а ( К 1 е ц е л
экъечГна.
'
Экуь йиф тир. Сефилдиз аквадай вацра, к^ ери циф е.
рикай хкатиз, мадни ахкат хъийиз, секиндиа сир Навзавай ва хуьр гагь зкуь, гагьни серии жезвай. ^ ят1а
Мут1абурун рак гатазвай
ва вичини
рагьм^ тлу
^
халадин т1вар кьаз, эверзавай.
— Вуж я? — гьарайна за къавалай къара^ Т у диз
— Вун нив я, Сулейман? —- жузуна
дИдеди
кЬал^дд Ид
вуж
— Мут1абурун рак1арив са кас гва.
Диде чукурна къецел экъеч1на ва ада къ
ят1а хабар асьуна.
— Зун я, Ибрагьим я.
— Мут1абурун дах, — лагьана дидеди. — Хтана ^
— Ксанва гьа-а! — лагьана къаралтуди, К Ъ у Н Ш И .
яр къарагънава, ибуруз ван жедач! Я Тават!
Тава-а— гьарайна ада.
ат!
— О-о-о, я Аллагь, — лагьана дидеди. — ^ ку Tj yH
— Яраб ван жезвач жал? — жузуна къа Р^ ЛТ уДИ
— Гатамир, я Ибрагьим, — лагьана Фидели _
Абур... Абур к1вале авач...
Къаралтуди жаваб ганач ва са вуч ят1ани аян хъайи
хьиз, ам ракГарив ацукьна. Чун кьведни сана^ jviyTiабурун айвандйк фена.
— Чи к1вал — куь к1вал же-дани? Гьа кв aHj рьеле.
лиг чиниз ша, — лагьана дидеди.
Ада кьец1ивалзавай. Шинелдин винелайч даЛуДал>
брезентдин чанта алай. Дидеди хваш-беш а^ уна адац
кьилелай япар квай бармак къахчуна. Хъуьч jHg 'чанта
акъудна.
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— Тади «вай, — лагьана Ибрагьим хал-уди, — рик1и
лугьузвай хьи, хъвач, фад хъвач... Рекьерал гьич ялни
янач. — Ада шинел хут1унна ва адан чапла патан хурудаллай медалри зигърингъарна.
— Гьич дяведани икьван тади акатначир... Вагъундай эвич1на, гьич санални акъвазнач. Гена са кьадар
рекьиз фургъун хьана...
Адан яц1у, ч1улав рцГамрин к1аник, гзаф дердер
акунвай, къайи вилер чуьнуьх хьанвай. Hep аск1ан ва
ченеярни гьяркьуьбур тир. Ада хуьруьн гьал-агьвал хабар кьуна ва дидеди Тават хала гьик1 кьенат1а, Мут1ни
Hyp гьик1 етимханадиз тухванат1а эхтилатна.
Ада анжах са чкадиз килигиз яб гузвай ва nlanlpyc
ч1угвазвай. Налугьуди я кьенвайди адан свае тушир, я
етимханадавайбурни адан аялар. Дидеди эхтилат куьтягьайла, акваз-акваз адан ранг ч1улав хьана. Бамиш
жезвай хьиз нефес къачуна ам къарагъна ва дидеди
куьлег вугайла шинелни къуьнериз вегьена ам чпин
к1вализ хъфена.
Пуд лагьай йиф жезвай. Диде квел ят1ани машгъул
тир ва зунни къулав ацукьнавай.
— Къарагъ, яда-а! — лагьана ада. — Фена садра
Ибрагьим халудихъ галаз эхтилат ая!
— Вуч эхтилатда? — жузуна за. — Заз эхтилатриз
чидач.
— Эхтилат жагъидайди я, — лагьана дидеди, ~—
Къарагъ садра!
Зун гьяз авачиз к1валяй экъеч1на.
Са гъил ченедиз яна, Ибрагьим халу къулан патавай
чилел къатканвай. Рак1ар ахъа тир. Зун атуникай адаз
гьич хабарни хьанач.
— Къатканва хьи, Ибрагьим халу, — лагьана за. —
Зунни къатканвай. Дидеди ви патав вач лугьузвай...
Зунни атанва. Эхтилатдани чна?
Ам киснавай. За адан патав дидеди ракъурай картушарни фу эцигна.
— Нуразни гьа ихьтин картушар жГандай, —- лагьа
на за. — МутГазни к1андай.
Чина чара ат1ай хъвер авунин, я тахьайт1а, шел авунин лишанар аваз, ам заз килигна.
— Чун санал къугъвадай, — лагьана за, — санал
ксунни ийидай...
' -.
Ада кисна яб акалзавайни, хиялзавайни кьил акъатдачир.
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— Чна Нураз п1иниярни гудай, — лагьана за. —
Ам шехьдай, Тават халадини чун гатадай.
— Шинияр гана лугьуз? — жузуна ада ва зун вичив
агудна, зи кьилелай гъил алтадна.
— Шинияр ваъ е, — лагьана за. — Шинияр лугьуз,
цДимилар гайила...
Зун к1вализ злкъведайла, адаз завай пер к1ан хьана
ва зани чи къуракай гъана, абурун рак1арив эцигна.
Зун чиниз хтана ва ксудайла, диде къецел экъеч1навай. Бирдан тади кваз ада заз айвандикай эверна. Лап
яргъай, хъен хьиз галдат жез, кьец1и са итим сурарал
физвай. Шак авачиз Ибрагьим халу тир. Зун пер амат1а
килигиз фена. Амачир.
— Пер тухванва! — лагьана за.
-— Адаз Тават халадин сур чидани?
— Чида, — лагьана за. — Накь зунни ам сурал
фенай.
Геждиз Ибрагьим халу сурарилай хтана. Чун айвандик акъвазнамай. Ибрагьим халуди пер са гъилик кьуна
чилелай галч1урзавай ва къванера акьвазвай перцин сесини йифен секинвал ч1урзавай.
— Вун гьиниз фенвай, я Ибрагьи-и-им? — жузуна
дидеди.
— Авач, — лагьана ада. — Фенвай гьак1 инихъ.
Ахпа ам гафни рахун тавуна к1вализ хъфена. Заз
ак1 тир хьи, вучиз ят1ани ада Тават халадин сур ахъайнава.
— Белки Тават хала акваз к1анз сур ахъайнат1а? —
жузуна за дидедивай.
— Лал хьухь, — лагьана ада. — Дели хьанвани?
Пакамахъ чун кьведни сурарал фена. Тават халадин
сурун кьилик къавахдин пуд хилен шиш ак1урнавай. Гьа
и пакамлай Ибрагьим халу сувуз фенай ва ам гьанай
йиферизни хкведачир.
Садра дишегьлийри салан юкьвал ацукьна фу нез
башламишдайла, дидеди немсер авай патаз вил яна. Заз
чида, ада хиялзавай: «Яраб абуруни незват1а1?» Немсер къацу векьерал къатканвай ва вили цавани «п1ив-вв! п1ииив-в-в!» гьарайзавай лекьери чархар ягъизвай.
Немсерин рик1ел чпин хайи чкаяр хквезвай жеди. Папар
ацукьнавайла гьа виликан немс хтанай ва адаз Ибрагьим халудивай nlanlpyc к1ан хьанай.
Немсини заз килигиз хъверна. Ахпа ам агатна, гъи43

ливди цавун а «ьил къалурна. В а бирдан дидедай гьарай акъатна.
— Вичизни ихьтин аял авалда! Вичизни! — адаз
хвеши вучиз хьанвайт1а, зи кьил ахъатзавачир.
Немсини пуд т1уб къалурна. Дидеди немсинив картушар вугайла, адаз дидедин гъилиз темен гуз к1ан
хьана.
— Гуж хьайиди! — гьарайна дидеди. — Чаз темен
гудай адет авай туш! Чун лезгияр я-я! Лезгияр чидани?
Лагь идаз, Ибрагьим халу! Гавурар чеб пис инсанар
туш, — алава хъувуна ада. — Бес и дяве вучиз къарагъарна абуру? — Чи хайибур са гьина ят1а, и язухар
инра...
Гьава михьи ва серии тир. Немсер жергеда акъвазнавай. Ибрагьим халуни кук1ушдал лекь алай тек мегъуьн тарак пашмандиз ацукьна ва ада секиндиз, мумкии я, вилин накъваривди Мани лагьана. Лекьни гозазвачир. Ам хер хьанвай кьегьалдин мани тир. Ам гужуналди ваъ, халис инсандин рик1ин симерив ягъизвай
лезги мани тир. Ада лекьни, тарни къарсурзавай. Ибрагьим халудин вилерни, дуьньядин а кьил аквазваЙ хьиз,
лап яргъа авай...
— Яваш хъвач, я папар, — лагьана ада нянихъ, ~~
зунни хквезва.
Дидеди к1вач т1арзават1а хабар кьуна. ■— К1вач ваъ,
■— лагьана ада. — Рик1 т1азва... И нянихъни
АбиТьасана рехъ ат1ана ва гьамишан гафар тикрарна:
— Кайтушай гвайбуйу ич1ийа, тахьайт1а за жува
жугъуйда...
— Киц1ин хва, — лагьана Ибрагьим халуди, — Барутдин ни такуна папариз к1ек1валзава ман? Бирдан
адан к1ек1ецди цава ц1ар ч1угуна, амма адан гъил чи
дидедини са папа кьуна.
— За ваз киц1ин хва чийда, — лагьана Аби-гьасана.
— Вун за гьа хтай чкадилайни анихъ йахкуй тавуйт1а,
зун исполком жедач. Аквада ваз! Хьуйай! Аквада ваз!—
Ам балк1андаллаз идарадиз хъфена.
Ибрагьим халудин вири гафар «уьтягь хьанвай.
К1валив агакьдалди ам са гафни раханач.
— Зун аялар жагъуриз фида, Муъминат, — лагьана
ада айвандик ацукьайла.
— Му-ус? — жузуна дидеди.
— Я къе йифиз, я пака...

Зунни галаз Ибрагьим халу сурарал фенай. Каспидилай къвезвай зулун гару къавах юзурзавай ва адал
аламай тек-туьк хъипи пешери лип1-лип1ариз, са гьихьтин ят1ани мани лугьузвай. Адакай тар хьунин умуд
авачир. Ам хъуьт1уьн чайгъунри, зулун гарари пунай
акъудун мумкин тир. Ибрагьим халуди адан пуназ яд
къведай хвал ат1ана ва ам яргъал къакъатна, хейлин
ч1авуз къелемдиз килигна. Дерт-хажалат авай вилери
саки лугьузвай: «Сабур ая, вахтар къведа... Гурлу
юкъуз, чими кжъуз, юкьва твада вун инсанри... Пашман
мани кьисмет тахьуй гележегда ви пешериз садрани.
Дердер жемир, гьам ялгъуз тир, гьам сефил тир, гьам
кьец1ил тир тек къавах...»
Къавахдин кьец1ил тандал зулун гар аруш жезвай
ва кьец1ил хилерни кушкушзавай хьиз шехьзавай.
Ибрагьим халу эхиримжи сеферда хьиз, к1ани сусан
суруз ва адан винеллай гимишдин пулар хьтин хъипи
пешериз килигна.
И нянихъ Нусрет халуни чиниз атанай ва заз адавай
хурал алк1уриз яру гъед к1ан хьана.
— Хиве яхъ, — лагьана ада. — Акьуллу-камаллу
хва жедат1а, гуда.
— Жеда, — лагьана за, ва заз адаз АбиТьасан гатай къачагъдилай амай фляга багъишиз к1ан хьана.
— Гьа гъедни, — лагьана ада, — флягани ваз хьуй.
Абур кьведни санал хьайибур я...
Зун мукьуфдивди флягадиз килигна ва заз адал алай
А. Н. гьарфар акуна. Им гьа пипин таран к1ане Нусрет
халуди яд цайи фляга тир...
— АбиТьасан гатайди Нусрет халу я-я-я! — гьарай
на за, амма садазни аламат хьанач, абуруз
фадлай
чизвай жеди.
— Хъсан рехъ хьуй, — лагьана дидеди абурун гуьгъуьнай са гичин яд илична.
— Чун рик1елай алудмир гьа-а-а!
Хуьруьз эвич1дай кук1ушдалди чна абур рекье туна
ва яргъай нукьтаяр хьиз аквадалди, чун абурун гуьгъуьна килигна.
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Гуьзел нянрихъ, цавун агъа кьиляй, жегъилвилин мурадар хьиз вацра нурар хъичирдайла, диде айвандикай

16

45

I.

гьа нурариз килигдай. Заз чидай, адан рик1е маса каедиз лугьуз тежер дерт ава... Хушбахтвилин хиялар хьиз,
яргъа авай гьа нурари, адан рик1из гьихьтин ят1ани, гележегдин экв гузвай.
Гьа ихьтин са нянихъ диде к1вализ ахкъатнавачир
ва ам ,к1арасар гъиз тамуз фейиди рик1ел хтана.зун адан
вилик фена. К1улал к1арасрин шеле алаз, ам хуьрелай
винихъ галай «ьакьан кук1ушдал ял ягъиз ацукьнавай.
Зун вичин патав агакьдалди, садлагьана гъил чилиз яна
ам к1вачел къарагъна. Заз чиз вич галатнавайди заз
къалуриз к1анзавачир.
— Вун вучиз атана, я чан хва? — жузуна ада.
Заз адан чина хъвер анжах садра акунай. За АбиГьасаназ далах хъиткьинда лагьайла. Шуткьудин к1аникай гьардан-бир аквадай куьруь ч1арар лацубур
тир...
Нусрет халудин к1валив агакьайла, ам к1улал шеле
алаз са геренда акъвазна ва сувагъар алатнавай цларизни векь а!къатнавай ч1ерейриз килигиз, ада ясьаргьишарна:
— Хайи накьвари лянетрай ваз, намуссуз паб!..
— Ваз вуч хьанва, де? — жузуна за. — Вун нив я?
— Нусрет халудин папав, — лагьана ада. — Хуьре
кьил хуьн азаб акуна, ватагайрал катна... Гъуьл хтана,
киц1 хтана адаз са гафар хьана...
Бирдан чи гьаятни, хуьрни са нин ят1а муштулух
сесинив ац1ана:
— Гьабиб хквезва! Муштулух!! Муштулух!!!
Заз ак1 чир хьанай хьи, гила вири жеда! Вири!! Жезвайди вуч тирт1а, заз жуваз чизвачир. И яшариз акъатдалди заз такур дах хквезвай! Куьн гьавурда акьаз вани?
Зун дахдин вилик фейиди заз чида, амма лув ганайт1а, к1вачи-к1вачи фенайта, зи кьил акъатначир.
Чи гьаятдал далдам-зуьрне янай. Дидедин «1вачик
акатай кака хадачир. О-о-о! Адан чина заз гьич такур
рагъ кузвай! Гьич саламни тагудай яргъал миресарни
к1ват1 хьанвай. Абур ак1 шад тир хьи, на лугьуди дяведа кьейибур вири къахрагъна хтун хъувунва. Гьич рахан тийидайбуруни диде къужахламишзавай.
— Гуьзайдун хьуй, Муъминат! Сулейманаз мехъердай югъ хьурай!
Дахдивни дидедив кьуьлиз тунай. Заз ак1 тир хьи,
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зи чин ваъ, япарни кваз хъуьрезва. Диде мурк1адилай
хьиз цДуьдгъуьниз физвай. Къарийрин вилик акъвазнавай бадедини яд авахьзавай вилелай гъуд алтадиз гьарайзавай:
— Хтана гьа-а-а! Я Аллагь! Вирида кьена лугьудай
Гьабиб хтана гьа-а-а! Гьич садни къенвайди туш! Валлагь, вири хкведайди я, вири!
Зун адакай хъел аваз аялар ацукьнавай чапардал
акьахна.
— Им яни куь дах? — жузуна ни ят1а завай. —
Вагь! Халис къарачийрин фургъунчи хьтинди я!
— Агь, ви... — за адан япал са гъуд элкъуьрна.
Зун дахдиз килигна. Ам къарачийрин фургъунчи
хьиз ваъ, сериндик экъеч1навай силин сам хьиз аквазвай.
Са рцДамдин пад авачир. Япал къайнар ракь илисай
хьтин гел алай. Акьван яхун тир хьи, на лугьуди исятда
алабар жеда. Чина хъвер авайт1ани, хци, левьрен хьтин
вилера шадвал аквазвачир.
Кьуьлердай межлис йифен кьулариз чк1анай. Дахдихъ яб анализ, зун ахъа рак1ара акъвазна. (Чина ч1ехибурун патав гъвеч1ибур ацукьдай туш). Масадбурухъ
яб акализ, ада п1ап1русдай туп-туп гумар акъудзавай.
Гьич хъверзавачир. Хъуьруьн адаз еке азаб хьиз тир.
Пакамахъ чин-гъил чуьхуьдайла, за ам мукьуфдивди
фагьумна. Рахунал гьалтайла гзаф мискьи тир. «Хъсан
к1елзавани?» — жузуна завай. «Эхь! Гьелбетда! Виридалайни хъсан», — жаваб гана за. «Гила мад башламишна» хиялна за ва вилер адан сивеллаз, суалриз жавабар гуз пьазур хьана. Амма на лугьуди и кьве гаф хатадай акъатайбур тир. Мадни кис хъувуна. Аламатдин
кас тир. Адан хураллай ч1арарин арада, кьуранвай
чуьхвер хьтин хер авай. Чапла гъилин яцГу як1ал, ч1улав гьарфаралди 25568 кхьенвай. Заз ибур вучтин кхьинар ят1а, икьван хирер гьик1 хьайибур ят1а, жузаз к1анзавай. Ихтилат башламиш хьуй лагьана, за хатадай
хьиз хабар кьуиа.
— Вун... Вун исятдани капитан тушни?
Ам заз, вичиз экъуьгъай хьиз чап-чап килигна. «Белки идаз зун вичин хва тирди чизвачт1а? — хиялна за.
— Ваъ, эхир хьи, им дах хьанач»...
За ам чинай хъвер авахьзавай, заз костюмар къачу дай дах хьиз хьанай.
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Зун лап гъвеч1и аял тирла, дидеди палчухдай асуннавай цлаллай рамкадал т1уб илисиз: «Ингье дах!» —
лугьудай. Адал чинер ва чинерални кьуд гъед алай. Заз
чидайди гьа рамкада авай дах тир.

17
Ксудайла дахди вичин патав пап1русдин руьхъ вегьидай къаб эцигдай ва пуф-ф-ф ийиз ял ядай. Адан дердинай зи кьил акъатдачир. Диде т1уб сэра кьуна, адаз
язухдиз «илигдай.
Зун мягьтел кар ам тир хьи, дах гьич рахадачир. Садахъ галазни рахадачир. Пел вири биришар ва кьилин
ч1арарни жив хьиз лацу тир.
Щвализ атайбуру кьилел атай-татайдакай ихтилатар
ая лагьайла, адан пад квачир рц1ам тик къарагъдай.
Вилерин нинияр гьажик!айрин тварар хъиткьиндай
хьиз, ц1ару жедай ва хейлин ч1авуз, абур ц1арц1ар гуз
амукьадай, гаф акъатдачир.
Дах райондиз фена ва ам са суткадилай хъванваз
хтана. Пад квачир рц1ам тик акъвазна муькуьди мукал
хьиз элкъвенвай. Ам задан камаривди цлакай куьрсанавай вичин шикилдал фена.
— Бедбахт, исятда вун кьенвайди ялда! Эгер (кьенвайди тушт1а, ватан маса гайи кас ялда...
Диде, дарман авачир азарлу баладин патав гвайди
хьиз, кьве гъил къвалал аватна, сив ахъаз амай. Дахдин ченейрикай гъутар хьтинбур къарагъиз, квахьзавай.
Дахдин сивяй акъатзавай гьар са гаф дидедин рик1е
акьазвай. Ам чинеба шехьзавай.
Зун къецел фена ва няналди мад к1вализ хтаначир.
Диде заз фу гваз гуьнедиз атанай. За къачуначир. Диде
вилел накъвар алаз хъфенай.
Зун к1вализ хтайла, дидедин «агъаз хьиз лацу чиниз
гьасятда ранг хтанай. Ада зун фу нез ацукьарна ва зи
гарданрал, кьилел гъил алтаднай...
— Инжиклу жемир, чан хва, зи кьегьал бала. Туьнт
жедай зат1 туш, вун ч1ехи гада я, акьуллу хьуьхь...
...Пакамахъ ламрал хучар эцигна регъуьз фидайла,
чи к1валин патав кьил к1евнавай машин акъвазна.
— Буба к1вале авани? — жузуна завай милицади.
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Диде шаддиз айвандик экъеч1на.
— Ша, ша кван! — лагьана ада. — К1вализ экъеч!,
Гьабибни к1вале ава...
Чи к1валин вилик машин акуна, къуншияр къаварал
акьахнавай.
Машиндин кабинкадай Аби-Гьасан эвич1на. Галифей
шалвардин жибинра гъилер аваз, ада дахдивай хабар
кьуна:
— Немсейиз гьамбалвалдайла хъсан тийни?
— Гьа ви мез лал хьуй, агьа-а-ан! — гьарайна бадеди чпин къавалай. — Ви чанда къара гуьлле акьурай,
агьа-ан!
Дах са гафни раханач. На лугьуди я диде, я зун, я
Аби-Гьасан, я милица адаз аквазвачир.
Ам машинда акьахна. Кимел алай итимар, диде,
къуншияр, зун — вири машиндин гуьгьуьниз килигна.
— Мад кьилел вуч къведат1а? — гьарайна дидеди
машиндин гуьгьуъниз. — Яраб гьахъ гьинватТа?
Зун, ламраз лаш вегьена, регъуьз рекье гьатна.
— Инжиклу тахьана вач, чан хва, — гьарайна диде
ди заз, — пналлай регъв я, гъил яргъи авурт1а агакьзава...
— Кьуд версиниз идан гъил агакьзава, — мурмурна
за ва айвандиз вил яна.
— Ам гьиниз тухузва, яда-а-а? — жузуна завай бадеди чпин къавалай. — Вун лал яни, яда-а-а?
— Квахь ман, — лагьана за, — идани зи кьил
т1арзава.
Диде айвандин дестекдихъ агалтна, дяведин йисара
дах хтун гуьзлемишдайвал, рекьиз килигзавай. Заз ак1
жезвай хьи, вучиз ят1ани, дидедиз ам залай пара
к1анда.
Ам хтайла, зун гьикьван шад хьанай! Зи мурадри
цуьк акъуднай, амма абур ракъиник квай мурк хьиз
ц1раз эгеч1най. Завай к1вале, виликдай хьиз, лугьузхъуърез жезмач... Ам хтунни чи к1валин гьавани къанва! Вири адакай пис рахазва...
За ламраз «гьач» лугьузвачир. Тамун юкьвай фенвай
шуькТуь рехъ серии тир. Малдин к1вачин гелера къайи
ятар акъвазнавай. Ч1уру чуьхверрин тарарай керекулри
гьарайзавай. Залай кьулухъ, ламу чкайрал ламран
к1вачерин нехишар амукьзавай.
— Саламалейкум! — лагьана за регъуьн вилик
ацукьнавайбуруз.
4 Заказ 146
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Сарарин арадай тфу гадриз регъуьхъбан пар авудиз
атана. Ам гъуьруьн кандудай экъеч1айди хьиз, лацу
тир.
— Лам кут1ут1, — лагьана ада заз. — Нубат нянин
кьилерай жеда.
Са мус ят1ани, ада чи хуьряй кал маса къачуналдай.
Чи хуьряй иниз регъуьз атанвайбуру хабарар кьадалдай:
— Чи езне Зайналан к1вал гьинал ала?
Гьа ик1 гьар нянихъ, адан рак1арихъ айван ац1ай
шаламар, кьуракни 10—-15 лам жедалдай. Къвери гатуз
ада кал маса ганалдай. Ят1ани адалай езне т1вар алатнач.
Ам вични къемеди кас тир.
— Ацукь, — лагьана ада заз, ацукьай са герендилай.
Ахпа кьил пачада туна, вилер лацу жедалди уьгьуь яна,
экъуьгъна:
— Гьа ви куьк хкатрай! Зегьримар хьуй вун! Огь! И
диши уьгьуь залай алатдач хьи!
Ахпа ада завай дахдин кеф-гьал хабар кьуна. Дирибаш итим я лагьана, цГувад йисуз гъурбатда хьана хтана. За вичиз яб гуз акурди, ам лап ахъа хьана.
— Гьабиб аскервилиз тухудайла, зун нехирбан тир.
Гьар пакамахъ за «Гьав-в-в!» лугьудайла, ам мектебдиз
физ жедай. «ГьикГ я, я директор? — жузадай за. —
Вунни зун виридалай фад «ъарагъзава гьа!» «Сабагь
хийир, Зайнал стха! — лугьудай ада. — Хуьре авай
къве к1ек я ман!» Валлагь гьак1 лугьудай. Зарафатардайди тир, — тух жедалди уьгьуь яна ада давамарна:—
К1валахиз са йис — ваъ, кьве йис хьанвай.
Зун регъв авай дередиз, к1амай авахьзавай вац1уз
килигзавай. Вучиз ят1а, заз къарагъна аира къекъвез
к1анзавай. Амма Зайнал халуди дахдини вичи кьведа
санал векьер гьик1 янайт1а, дахдин дергес гьик1 ханайт1а, чпи къатух гьик1 т1уьнайт1а, дах гьихьтин зарафатчи тирт1а, галат тавуна ихитилатзавай. «Бес гила ам
ак1 вучиз туш? — жузазвай за жувавай. — Гила адаз
рахазни кагьул я хьи!»
Нисинихъ Зайнал халуди зи хучар алцумна дуннухдин винел хкажна. Ахпа садлагьана ц1ай скьур хьиз гьарайна:
— Вуч я ам? Хучарравайди вуч я? Вуч я хучардавайди?
— Э-э-э-э... И-и-и... Ниси! — акъатна зи сивяй.

— Вуч? Вуч я? Ниси я?
Тадивиляй сил лугьуз тахьана, завай ниси лугьун
хьана. Заз регъуь хьанвай, хъуьруьнни къвезвай.
— Лап Гьабибан нерай аватнавайди я, — лагьана
халуди.
Ада йикъан нисинихъ зи хучардай кьифери акъуднавай т!еквен къалурна, кьифериз къаргъишна. За лагьана хьи, кац гъваша. Ада жаваб гана хьи, кацивай кьаз
жедайбур туш, халис къуьрер хьтинбур я. Сагъ шешелар тухун мумкин я.
Сил регъвена куьтягь жедалди гуьнейриз серинар
вегьенвай. Ламрал пар хкажна Зайнал халуди зал тапшурмишна:
— Гьабибаз лагь, зун къе-пака жъведа! Инжиклу тахьурай!
И няни заз гьич тахьай хьтин лезет ганай.
Зун кьакьан дагъларал, къацу тамарал, дерейрал,
тепейрал ашукь хьанвай. На лугьун заз абур сад лагьай
сефер аквазвай. Къушари ван алаз муквариз лув гузвай.
Лап кьакьанда, гъеле рагъ амазмай цава лекьери сирнавзавай. Цав суьруь эк1янавай хьиз яру, хъипи цифери безетмишнавай. Абур паласадин винелай яру, зи винелай лацу ва дагъдин винелай хъипини-яру тир. Зун
лекьериз хейлин килигна. Абуру тек-туьк гьарайзавай.
Белки им зи жегьилвилин сифте няни тирт1а? Заз ак1
тир хьи, и нянихъ зи рик1е ц1ийи къуват, ц1ийи умудар
гьатна. На лугьуди заз уьмуьр, адан лезет, т1ебиат ва
адан гуьзелвал чир хьанвай. За абур анжах гила кьа т1ана. Заз жув акваз-акваз ч1ехи жезвай хьиз тир. Зун
каш авай вилерай, уьфтуьнал илигна кьуд патаз килигзавай. Зун акъвазна, ник1ин юкьваллай пипин тарциз
килигна. Зи рик1ел аламай: дидедин гъилевай бубуяр
чк1ай кжъуз чун гьа и тарцик ацукьнавай.
Гьаятда ван-сес авачир. За дидедиз эверна. Жаваб
хьанач. За лам кьурак гьална, хучар авудна. Щвалин
рак ахъаз амай. Лап мич!и жедайла диде хтана.
— Гьи.к1 хьана? — жузуна за. — Дах хтаначни? —
Ам акьван сефил тир хьи, зи рик1 агаж хьана.
— Вун азарлу яни, диде? — жузуна за.
— Ваъ, чан хва, ваъ. — Жаваб гана ада. — Заз
азарлу жедай вахт авани? — Ада са гъил пелел эцигнавай. Кьил т1азвай жеди.
— Дах хтаначни? — жузун хъувуна за.
— Хтанач, чан хва, хтанач. Низ чида гьиниз фена4*
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т1а? — Заз адан дерт гьик1 кьезилардат1а чизвачир.
Адан рик1 акваз-акваз ц1развай. Ам шехьзавай, амма
вилерай накъвар къвезвачир. Ада са кьадар кисна, агь
ч1угуна.
— Дуьньядин чарх терсина элкъвезва, чан хва. Адан
к1ан пад винел хьанва... К1вализ хтайди са гъапа авай
кГарабар я...
Дидеди зат1ни т1уьнач. Амма заз чизвай адаз гишин
тир. Ам и йифиз «саначир. Заз, жув ахвариз фидалди,
гагь ада агь ч1угвадай, гагьни вич-вичик рахадай кушкушдин ван къвезвай.

- Вач, чан хва, — лагьана ада, — дахдиз и к!валнз
хъша лагь!
Зун айвандик экъеч1айла, дах nlanlpyc ч1угваз, дестеждихъ агалтнавай. Ам дагълариз, лап ч1улав аквазвай
дередиз килигзавай.
Зун сурарай виниз хкаж хьанвай къавах таран ч1улав къаралтудиз килигна ва зи рик1ел Тават халани,
Ибрагьим халуна, Мут1ни Hyp хтана.
К1валяй дидеди гьарайна:
— Куьн к1вализ хъша т1ун!
Зун дахдилай вилер алудна, куьчедиз катна. Заз
адан чин акваз к1анзавачир. Заз са фикир авай: «Яраб
эхир гьик! жедат1а?»
19

18
...Пака мектебдай хтайла, зи хъуьч1уьк квай ктабар
садлагьана чилел чк1аиа: дидедин п1узар дж1уна, сивяй иви къвезвай.
— Экъеч1 к1валяй, — лагьана ада, — куьчедиз вач.
Адан хъуькъверилай накъвадин ст1алар физвай. За
инихъ-анихъ вил вегьена. Рак1арин сиве дахдин чекмеяр авай. Зи чиниз ифин акъатнавай. Гъилер зурзазвай.
— К1вализ хъфимир, — гьарай хъувуна дидеди. —
Адаз зи рик1икай хабар хьанвай. Заз са ни ят1ани, зи
вилин къенез тфу гана ва вири зал хъуьрезваи хьиз тир.
Амма завай са зат1ни ийиз жезвач! Зун шехьна к1анзавай... Туьд кьуранвай, за жуван п1узарар жакьвазвай.
— Фида! — гьарайна за дидедиз сифте сеферда, —
за... за ам...
Диде заз килигна. Адан вилери лугьузвай: «Гъвеч1и
гурпЛул, вун гьикьван ава хьи, бубадихъ галаз дяве
ийиз. Ваз ч1ехид-гъвеч1ид авачни?»
Зи вилерай накъвар къвез башламишна.
— Барут хьиз жедай зат1 туш, чан хва, — дидеди
вичин вилер михьна. Гьич са зат1ни тахьай хьиз сесни
дегишна. — Ваз течир крар пара ава. Ч1ехибурун арада
гьахьдай зат1 туш. Туьнт жемир.
Зун секин хъхьана, муькуь к1валин рак1арай къенез
килигна. Заз дах чи к1вализ гьахьнавай къачагъ хьиз
тир.
Мич1и жедалди ам к1валяй экъеч1нач.
Дидеди к1вале хуьрек гьазурнавай. Шузар дак1унвайт1ани, адан рик1елай вири алатнавай.

Май тир. Цуькверал ч!ижер къугъвазвай. Анжах
дах к1валяй экъеч-1дачир. Заз аквазвай: nlanlpyc aulypдайлани адан гъилер зурзазвай. Дидедиз чна санал
ацукьна т1уьн, ихтилатун к1андай. Анжах гьич жедачир.
Дахдиз чан лагьаидини йикь лагьаиди, Къуншид гадани
зун ва я са рехъди физвайди — вири сад тир. Ам виридаз са виляй «илигдай, вични къанвай, мурк хьиз
къанвай виляй. Заз адан хци вилери зи инихъай анихъ
т1еквен акъуддай хьиз тир. Гьар йифиз мич1и дагълариз килигиз, ада ванДун ванцихъ яб акалдай...
Са вацралай чи к1вализ аск1ан са итим атана. Акьван аск1ан тир хьи, гуя ам к1ерецдин къене ч1ехи хьанвай.
Дахдин чин зулун югъ хьиз цуру тир. Вилер авайдалайни агаж хьана, чухурдиз хъфенвай.
За абуруз верч тук1уна. Дидеди тадиз михьна, чигъиртма гьазурна. Заз дахдин тостунин ван жезвай.
— Вакай эрекьдин гьуьл хьана к1андай, дерт авай
инсанри хъваз, ри«1ер кьезилардай! — Ада гьарайиз
мани лугьузвай:
Са бяэибур гур межлисриз илифиз, Хъсан
т1уьнар, кефер ийиз хъфида-а-а-а... Са
бязибур уьмуьрдикай айгьамиз, Киц1 ац1укьай
гурар к1ане рекьида-а-а-а.,.
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Дах пиян хьанвай. Ада тостар лугьуз, Гитлераз, Эсэсриз, Аллагьдиз экъуьгъзавай. Аск1ан кас рахжурна,
дах чун авай к1вализ хтана. Вилери panlpanlap гузвай.
Пад авачир рц1ам тик акъвазна, лацу ч1арар пелез
чк1анвай. Анжах п!узарар хъуьрезвай хьиз аквадай.
— Я Мум! Я зи масан Мум! — гьарайна ада дидедин
япал. — Ваз вуч чида? Са шейни! Идазни чидач! —
ада зун къалурна. — Садазни чидач! Низ чир хьана?
Джордано Брунодиз! Галилеяз! Язухар! Бедбахтар!
Гьак1 хьайила абур кана! Гьахълувиляй кана! Зун ге
рой яз хтанвайт1а хуьруьнбуру зун йифе сада къунагъламишдай! Зун дустагъдай ахъайнавайди ялда! Зал ца цар ала! Зун кремаюрийда кузвай! Вучиз ят1а чидани?
За душманд вилик юкь къатнач! За гьанани адахъ галаз дяве тухвана! За душманар жьена. Гзаф... гзаф ор денар «ъачуна... Амма исятда субутиз жедач! Душманрини зун гатана... Гзаф гатана... Гелер шагьидар я... Зал
ифирнавай ракьар илисна... Садни ч1алахъ туш! Вунни
ч1алахъ туш! Имни ч1алахъ туш! — адан хци вилер
явашдиз туьхвена, адан туьтуьна вуч ят1а ак1ана. —
Зун дустари хвена... зи патал масад кана, зун дустариз
герек тир, зун вик1егь тир... Зун «Дагъдин лекь» тир...
Диде вучдат1а течиз, кьил юзуриз акъвазнавай. Бирдан дахдин вири беден зурзуна. Заз ак1 тир, адан вири
беден шехьзава. Дидеди адал гъил алтадна.
— Секин хьухь! Секин хьухь! Аялдин амалар ийимир! Секин хьухь! Дахдин вилера мадни гьажик1адин
тварар хьтинбур хъиткьинна. Ам кисна къецел фена.
— Яхъ! — лагьана дидеди заз дах къалурна. — Ам
куьчедиз ракъурмир!
Завай ам «ьаз жезвайни?
— Ракъурмир! — гьарайна дидеди. — Фена сивел
атайди рахарвал я!..
— Акъваз — лагьана за яргъалай. — Дидеди фимир
лугьузва!
Зун цвегряйни такьуна, ам гурарай эвич1на.
— Элкъуьгъ к1вализ! Элкъуыь! — Дидеди ам кьурак акъвазарна. — Фимир, элкъуьгъ к1вализ!
Ада гъил галтадна дидедин чин яна. Са вил мич1
хьанвайт1ани, дидеди ам ахъайзавачир.
— Элкъуьгъ к1вализ! Куьчеда са касни авач!
Бирдан зак зурзун акатна ва за адан яха кьуна:
— Вучиз яда? А? За вун...
Са геренда адан п1узарал гьихьтин ят1ани хъвер
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.Къугъванай. Ам вуч хъвер тирт1а, заз гилани чидач. Зи
хъуькъвел дидедин пьвеч1и лап1ашар хъишьинзавай.
Абуру заз т1арзавачир.
Зун гьаятдай экъеч1на. Заз мад к1вализ тахтун патал кьил туьк1вей патахъ физ к1анзавай. Им дидеди зун
сад лагьай сеферда ягъун тир. Амма т1ар адаз вичиз
хьанва,й.
— Я чан хва, я чан хва... Вун ч1ехи гада я... ви буба
тушни, а? Айибар тушни? Акурбуру, ван хьайибуру вуч
лугьуда? Ваз регъуь тушни? — зи гуьгъуьниз гьарайзавай дидеди.
Чи къал-макъалдал бадени атанвай. Ада кьил галтадиз са гафар тикрарзавай:
— Куь к1вале гьинал ят1ани жанавурдин пи алтаднава! Тахьайт1а хайи бубани хва ик1 жедай зат1 туш!
И йифиз зун лап геж к1вализ хтанай. Явашдиз рак1ар ахъайна, зун ич1и к1вализ гьахьна. Диде гьасятда
лампа гваз атана. Зун гуьзлемишиз, ам ксанвачир.
Зав фу нез туна, ада хейлин несигьатар гана. Ахпа
яргъандин пип1ер зав агудна, зи кьилелай кап алтадна
явашдиз «1валяй экъеч1на. Зун чеб авай к1вализ техкъведайди адаз чизвай.
Зун пакамалди ксаначир. Заз жув чарадан к1вале
авай хьиз тир. Зи вилерикай мич1и к1вале дахдин агаж
хьанвай чинни тик акъвазнавай рцДам .карагзавай.
Гьа и йифелай завай дах авай к1вализ хъфиз хьана"
чир. Гьалтайлани чун сад-садаз килиг тавуна алатдай.
К1вализ хтун азаб тир. Садазни завай дерт ахъайиз
жезвачир. Чарадаз жуван буба пис я лугьуз жедани?
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Зуи зи таярихъ галаз чатун вилик акъвазнавай. Цаву ванзавай. Дагълара къвазвай юргъ хуьруьв агакьзавай. Кимерал са касни аламачир. Чунни к1валериз
чк1ана.
Диде шад тир. Муькуь ж1валяй гьарайиз рахазвай
сес къвезва'й.
— Ана вуж ава? — хабар кьуна за.
— Аск1ан итим, — лагьана дидеди. — Ам дахдин
жегьил ч1аван дуст тир... Мадни эрекь гъанва...
Къецелай экъуьчдай ван атана.
— Аку, — лагьана дидеди, — къецел экъеч1а.
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Аск1ан итимди мет1ериз гъилер яна, аскЛан къавун
ч1ередилай эхъуьчзавай. К1валяй дидеди гьарайна:
— Гъил алаз хьухь! Къавалай ават тавурай!
Эхъуьчзавайдан къуьнел гъил алаз, зун анихъ ки*
лигна. Бирдаи за гьиссна хьи, къуьн санихъ фенва, чкадал аламач, зи гъил гьак1 цава акъвазнава. Элкъвена
>килигайт1а, аск1ан игим ч1ередал аламачир. Ам гьаятдал, марфадик эк1я хьанвай. Зай гьарай акъатна:
— Ам аватна! Аватна! Вич-вичелай аватна!!!
Зунни диде кЛаник эвич1на.
Ам эвел верчерин демекда, ахпани чиле акьунвай.
Кьилелни алачиз эвич1йй дах, тадиз ам кьурак галч1урна, ихтибарсуз вилерай заз килигна. Зак чими фул
акатна.
— Валлагь, т1убни хк1унач! Валлагь, вич аватнавайди я! — гьарайна за.
Дах са рц1ам тик, муькуьдини мукал хьиз авуна,
зав агатзавай. Зун !к1вализ катна. Амма ам зала'й
алатнач. Щвалин юкьвал ада зи гъил кьуна ва япал сад
алк1урна.
— Гурц1ул! Ам мугьман тушни? А? — за гъилеривди
кьил к1евзавай. Къапазар куьтягь жезвачир. Чи арадиз
диде гьахьна. Зи сив са ч1иб ахъа хьанвай. Заз гьарайиз, шехьиз к1анзавай. Завай ам ягъиз жезвачир. За
ч.аганвай гъилеривди эхирни адан яха кьуна. Ада гал тадарна, зун чилел гьалчна... за вири сесинивди гьа
райна:
— Ви бубад... Немсерин гьамбал... Ви...
Сиве гъуд акьадайла, зи гафар къене амукьзававай.
За ч1ехи киц1и т.ушунзавай гурц1улди хьиз ц1угъзавай.
Ч1арар чк1анвай дидедивай ам зи винелай алудиз жезвачир. За адан туьд кьуна, ам жуван винелай алабар на, зун рекьел катна.
Кварцяй эч1ирзавай хьиз марф къвазвай. Ювачер
гьиниз физват1а, заз чизвачир ва заз са зат1ни аквазвачир. Кьилел канабдин рух вегьенвай сада захъ геляна,
чидачир гьим ят1а.
— Вун гьиниз? Кьилеллайди... марф...
— Ламрахъ жъекъвез, — зун к1вачери тухузвай патахъ фин хъувуна. Дуьньяда авайди юргьадин ван тир.
Рекьерай «чар-чар-чар» ятар физвай. Куьчейра касни
авачир. Мич1и жезвай. Зун къав самарив к.евнавай чатун кьурак акъвазнавай. Япара т1илийрин манияр авай.
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Кьилерал канабдин рухвар гьалдна къавариз к1ур гузвай дишегьлиярни аквазмачир. Щайлапандин ишигъдал дагъларин шиш рагари гапурри хьиз iilapiilap гана
ва мадни ч1улав хъхьана.
Зун атайвал к1вализ элкъвена. Зи рик1 кузвай ва
кьилени ч.улав са фикир авай. Зун к1вализ хтайла, дидеди кьилни винизнач. Адаз зун дах хьиз хьанвай. Ам
агаж хьана, хиялиз .къулав ацукьнавай. Шехьзавай жеди. Зун муькуь- к1вализ фена ва рак.арай гьарайна:
— Экъеч1 инай! Им ви к1вал туш! ЭкъечП! Ван жезвани?! Им чи к1вал я!! Хъвач жуван дустагъдиз!
Хъвач!!
Зверна атана дидеди зи сив кьуна. Регьятдиз адан
гъилер жуван сивелай алудна, за гьарай хъувуна:
— Туш вун зи буба! КЛандач заз вакай хьайи буба!!
Экъеч1 чи к1валяй! ЭкъечИI
Дидедиз зун кьулухъ галч1уриз к1анзава'й, амма
къуват агакьзавачир. Дахди къанни вад хва санал
кьейи хьиз nanlpyc фит1инзавай.
— Вучиз экъеч1завач?! Эй-й-й! НемсП Вун экъечЬ
дачни?! — вилерилай накъвар алахьиз зи ченеяр зурзазвай. Амма меци ванзавай.
— Вун вучиз хтана иниз?! Квахь и к1валяй! Квахь!
Квахь!
Дидеди зун гатазвай. Амма за гьарайзавай:
— Туш ам зи буба! Ам экъеч1 тавурт1а, зун иниз
хкведач! Фида зун инай!!
— Вач! Жув квахь инай! — гьарайна дидеди, — гижи гурцДул! Гьарам хьуй ваз за гайи нек!
За дердинай, зурзаз-зурзаз ва шехьиз-шехьиз документар чемоданда туна.
Чи к1вале авай дяведикай садазни хабар авачир.
Дуьньяда селдин ван авай. Дарваздал дидеди зи гъил
кьуна. Зи туьд шелди анДурна завай рахаз жезвачир.
— Вун акъваздачни? — жузуна дидеди.
~ Ваъ !
— Ам ви буба тушни?
— Ваъ!
— За гайи нек ви вилерай хтуй! Гьиниз к1андат1ани
вач! Мад садрани иниз хквез тахьуй!
— Хкведач! Гьич са ч1авузни хкведач! — гьарай
на за.
Зун гьамиша дидеди дахдин рехъ хвейи пелел
экъеч1на ва «ьакьан пипин тарцик акъвазна. Зи къуь 57

нер зурзазвай. Зун вилел нагъв алаз хуьруьзни чи
к1вализ килигна. Щайлапан ягъиз, дагъларин ,к1уфар
ишигълу жезвай. Абуру заз тесеЛли гузвай: «Чу|н чиликни, цавукни хк1унва, чна чиливайни, цавувайни къуват къачузва! Вунни чи хва я! Вач, кич1е жемир! Дидедини ваз нек гьарам авуна! Вач! Мад акъвазмир, вач!»
Бирдан заз дидеди ва адан гуьгъуьналлаз дахдини
эверзавай хьиз хьана.
— Ахъая! Ахъая зун! Вуна зун авай са баладивай
авуна! Я хва-а-а! Акъваза-а-а!
Зун эхиримжи сеферда хуьруьз килигна ва япара дидедин сес аваз за станциядихъ гьерекатнай. Заз марфадикай, йифен мич1ивиликай хабар авачир. Зи япара
Кц1ар вац1ун ван авай...
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Рагъ экъеч!дайла, цавун тагъ ярари безетмишда ва
туп-туп цифер яру бубуйриз, чилни жуьреба-жуьре рангарин халичадиз ухшар жеда. Гардан 1к1ирнавай беневшайрини жьилер хкажда — дуьнья гуьзел я! Гьа ихьтин пакамахъ зун поезддин пип1е гъуьч1 хьана Бакудиз
акъатнай. Пакамалди вил мич1начир. Заз поездрин сигналрин ван жезвачир. За вилери ц1арц1ар гуз, хиялдай
дах хтай йикъаз агъзур лянет ийизвай. Заз жувалай
акьуллу кас дуьньяда авайди хьиз тушир...
Хъсан алук1навай ва я хъуьрезвай жуван таяр аквадайла, зун пехил жедай. «Аку гьикьван хушбахт ят1а,
бахтаварар, — хиялдай за. — Гьелбетда, абуруз хъсан,
к1ани диде-бубаяр ава. Гьак1 хьа'йила, са дерт-гъамни
авач».
Нянрихъ зун паркариз фидай. Нуьк1верин сесериз яб
гудайла, заз жув дагълара, хайи чуьллера авай хьиз
жедай. Ахпа мадни чемодан гъиле хкьуна, к1вачериз
худ гудай.
Юкъуз зун чемодан патав туна, гьуьлуьн къерехда,
къванерал ацукьдай ва вилерикай квахьзавай гимийриз
килигдай. Лепейрихъ яб акалдай. А лепеярни шад тир.
Абурни чпин дидедихъ, гьуьлуьхъ галаз ава. Абурни рахазва — тахьайт1а зун хьиз кисна жедай. Абур къумариз мез гуз, кьулухъ элкъведай «Лерш-ш-ш! Лерш-шш!».
Са пакамахъ «Шашлычная» кхьенвай рак1арив а,къвазна (лугьузни айиб я) за тухдалди ни чГугуна. Гуя и
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ниэдихъ галаз руфуниз ткамлу к!усарни физвай. Рат1а*
ри нек к1анзавай гурцДулри хьиз гьарайзавай. Заз абур
аруш жез, кк1из, шехьзавай хьиз тир. Гьа ихьтин пакаман «т1уьнилай» кьулухъ, зун гъилик чемодан кваз мадни гьуьлуьн «ъерехдиз фена ва жуван йикъан к1вал тир
къванцел ацукьна. Ни ят1а, зи кьулухъай уьгьуь яна.
Зи тай гада к1вачел акъвазна, заз килигзавай. Ада жузуна:
— Вун гьамиша инал вучиз ацукьнава? Накьнй инал

ацукьнаВай!

— Ви бубад къван яни? — За п1узар агажна.
— Вучиз хъел къвезва, гьажЛ жузазва ман!
— Зун хуьряй атанвайди я, бес гьинал ацукьда?
Са геренда чун кьведни гьуьлуьз килигна. Ахпа за
хабар ,кьуна:
— Вуна ина вучзава?
Ада вичи ФЗО-да к1елзавайди ва вич гьамиша, вахтвахтунда гьуьлуьз килигиз къвезвайди лагьана.
— ФЗО-диз зун кьабулдачни?
Садлагьана ам шад хьана.
— Гьелбетда!
Хъфидай рекье чун таниш хьана.
— Саша, — лагьана ада.
— Сулейман, — лагьана за.
ФЗО-дин коридордавай Ленинан портрет акурла,
гьар юкъуз зи рик1ел чи школа хкведай. Зун общежитиедин пенжерда ацукьиз, ак1извай ракъиниз кил'игдай.
Зун дидедихъ тамарзу жезвай. Гагь-гагь за цлак квай
са сим алай чуьнгуьр кьуна, ван хкаждай: «Эй дуьнья-яя! Эй-йе-е-е-й-й! Дуьнья-я-я!» Гьа им зи рик1 куз-куз
лугьудай мани тир.
Гьикьван гъамлу хьайит1ани, яваш-яваш зун шегьердин уьмуьрди къачузвай. Зазни Сашадиз акьван садаз
сад к1андай хьи, гьатта чун, кроватарни игисна аялар
хьиз санал ксудай. Чаз чун общежитиеда ваъ, гъвеч1и
стхаяр яз, са яргъандик ксанвай хьиз жедай. Чна хъуьруьнар, зарафатардай. Дуьньяда чун патал авайди чун
кьвед тир. Зазни адаз вилер, ч1арар, нерар дегишариз
к1андай. Гьамиша зи нерал атайла, чи базар чк1идай.
Ик1 са йис алатнай. За к1вализ чар кхьенвачир. Зунни Саша юкъуз к1валахал, йифизни тарсара жезвай. Зи
рик1ел гьамиша дидени Мут1 хкведай. Садра зун азарлу хьана, больницада къаткана. За дидедин т1варц1ел
чар кхьена: са шумуд йикъалай жавабни вахчуна. Ада
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кхьенвайди вад гаф тир. Зи беден мурк хьиз къанай,
зак фул акатна. Зи вилер гзаф вахтунда а ц1арарилай
алатначир: «Чаз ви т1вар алай хва хьайиди туш». Им
дахдин хат1 тир. За агь ч1угуна ва хъел аваз кагъаз
столдал гадарна. Мад садрани чар кхьин тавун кьет1на
за. Амма жхьенай. Хъел аваз. «Зун гила ч1ехи я. Куьн
галачизни завай яшамиш жеда. Гьамишалугъ сагърэй».
Эхь, зун гьак1 тир — жуван кьил ат1уз хьайит1ани, лагьайвал ийидай.
ФЗО куьтягьай са шумуд вацралай зазни Сашадиз
Армиядиз тухузвай повесткаяр атана. Серии сентябрдйн
нянихъ, общежитиедавай юлдашри ч1агъанар ягъизягъиз, чун рекье туна. Махачкъалада вад декьикьада поезд акъвазайла, зани Сашади рекьин къерехдавай пиводин будкадихъ чукурнай.
— Кьве бокал! — лагьанай Сашади, — тадиз цуз!
Ч1ехи т1уб галамачир гьили чав бокалар вугудайла,
бирдан зай гьарай акъатнай.
— Нусрет халу-у!
Ада будкадай экъеч1на зун къужахламишнай. Поезд
юзазвай ва Сашадини зи гъиликай кьуна ялзавай.
— Вун гьиниз? — жузуна Нусрет халуди.
— Армиядиз.
— Диде гьак1 я? Хъсан яни?
— Хъсан я. Лап хъсан я.
Чун поезддиз ахкьахнай ва Нусрет халуди будкадин
виликай кьуд т1уб галай гъил виниз хкажна юзурза вай. «Яраб вичин папахъ галаз туьхк1венват1а?» — хиялнай за. Зи рик1ел адан гафар хтанай:
«— Акьуллу-камаллу кьегьал гада жедат1а, гуда».
€ — Жеда».
Заз регъуь хьанай ва Нусрет халуни бутка вилерикай квахьайла, зун вагондиз хъфенай. Са шумуд чкадал
жергеда акъвазариз кьве патахъ пайнайт1ани, лап чкадив, Туьркиядин сергьятдив агакьдалди зунни Саша санал аламукьнай. Гьамамдилай кьулухъ аскердин парталар алук1айла, чаз чун чир хъижезмачир.
Пакамахъ фад къарагъуни, са шумуд касдихъ галаз
санал чин-гъил чуьхуьни, виш т1уруни-куруни ванзавай
столовойди, зарафатчи юлдашри заз са куьникайни
хиялардай вахт гузвачир. Амма йифиз вири ксанвайла,
за жуван самарин хъуьцуьгандиз кьуьнт яна гзаф хиялардай ва бязи вахтара заз ак1 жедай хьи, дидедини
дахди «ъулав ацукьна закай ихтилатарзава.
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За чи полкунин пайдахдиз темен гана хурал автомат алаз, эхиримжи ст1ал иви кумай кьван Ватандин
къуллугъда кьегьал хьиз акъвазда лагьана кьин кьур ла, зи вилерикай душмандиз есирвиле гьатай дах карагнай...
22
Гьа ик! кьуьдни гатфар алатна, Гьар сеферда лишанар ягъиз чуьлдиз экъеч1айла, Гуржистандин дагълара,
жигъирра къекъведайла, гьатта постунал акъвазна а патавай яргъи тфенг гвай туьркдиз килигдайлани, зи рик1ел диде, Мут1 ва хайи дагълар хкведай. Амма заз
чиз, абуру вирида зун рик1елай алуднавай. Захъ рик1
алай дустар авай. Абур гьарма са миллет тирт1ани г
(урус, эрмени, чечен, немс, лезги) шадлухра ва меж лисра чун вири санал жедай. Пашман музыкадихъ яб
акалдайла, Сашадини, Вахадини, Гансам гъил ченедиз
ядай. Абурун рик1ел дяведа телеф хьайи бубаяр хкведай жеди. Заз зи дустарикай Гансан язух къведай.
Адан вилерай садрани гъам кими жедачир. Гьамиша
фикирзавай. Лугьунрай, ам дяведин вахтунда чи ас керриз накьварикай жагъайди тир. Язух Ганс, гьавиляй
кьурай рад хьтинди хьанва. Немс ят1ани, Краснодарда
ч1ехи хьана. Садра чун «9-круг» кинодиз килигайла, ам
эхирдалди акъваз тавуна къазармадиз хъфенай ва чун
хтайла. «Прима» сигарет фит1иниз, къазармадин вилик
квай «ъванцин гурарал ацукьнай. Ам акьван перишан
хьанай хьи, на лугьуди немсери кьейи инсанрин дердер
анжах вичи ч1угвазва.
Къуллугьдин кьвед лагьай йисан эхирда чаз тревога
гана. Чун къазармадай экъеч1на тадиз рекье гьатна.
Чи машин виридалай вилик квай. Зун артиллериядин разведчик тир. Саша радист, Арсен лишандал туьк1уьрдайди, Ваха ядайди ва Гансни шофер. Чи машиндин гуьгъуьна са жерге машинар авай. Пака нисинихъ
чун са гьи ят1ани дагъда акъвазна ва зунни Сашани капитан лап кук1ушдал хкаж хьана, сенгерра ацукьна.
За
капитанди лугьузвай патахъ стереотрубани буссоль 1 туь1

Стереотруба, буссоль — артиллерияда мензил алцумдай алатар.
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радиостанция къурк1уьрна ва Сашадини зи патавай
мишна.
— Вуч аквазват1а доклад ая! _ гьарайна капитанди. — Фад! Фад!!
— Къад-къанни вад танк къвезва!
— Лишан! — гьарайна капитанди.
— Буссоль 30—35, — лагьана за. — Угломер 00—8!
За вуч лагьайт1а, Сашадини тикрарзавай. Бирдан
чи кьулухъ галай дереда цав хайи ван гьатна ва вад километр яргъай аквазва'й танкарай гум акъатна.
— Кьулухъ катзава! — гьарайна за.
— Лишан! — гьарайна капитанди.
Гьар сеферда танкарай гум акъатайла, дурбуйрай
килигзавай капитанди шаддиз гьарайзавай.
— Молодец! Молодец!!
Бирдан Сашади рик! аватайда хьиз гьарайна:
— Юлдаш капитан! Юлдаш капитан! Гьавадин тре
вога гузва! — Капитанди эвел чи кьулухъ дередавай батареядиз, ахпани чаз противогазарни химнакидкаяр
алук1ун эмир гана. Тадиз алук1на сенгерда чуьнуьх
хьунни чи винелай виш кьван самолетар фена. Ахпа лап
яргъай шуьк1уь-шуькГуь гумар акъатна, са
километр
кьван виниз хкаж хьана, абурун к1уфар лацу бармакар
хьиз гирде хьана. Къацу дагълар гумада квахьна са
зат1ни ахквазмачир. Ахьтин гар къарагънавай хьи, на лугьиди миллион касди уьфтер ягъизва. Чун авай дагъдин кук1 батарея авай дередиз аватдай хьиз тир.
Заз ак1 тир хьи, я багълар, я рекьер, я тамар, я хуьрер, я шегьерар — са зат1ни амач! Чилни цав к1евнавай гум яваш-яваш квахьна ва яру ракетди цава ц1ар
ч1угуна. Капитанди противогазар, химнакидкаяр хт1ун
эмир гайила (югъ лап мич1и жезвай) завай им вуч тирт1а жузун тавуна акъвазиз хьанач. Капитанди лагьана
хьи, атом бомбадин гьак1ан акунар тир. Чи капитан
хъсан итим тир, гагь-гагь чинни адан арада гьич герек
авачир ихтилар жеда, амма адаз хъел къведачир.
— Гьак1ан акун-а-ар? — гьарайна за.
— Эхь, — лагьанаа да. — Гьак1ан акунар. — Дуьньядал чапхунчияр алама, солдатриз дяве тухуз чир
хьун лазим я, гьак! яни?
— Кьилинда эверзава, юлдаш капитан, — лагьана
Сашади капитандив япарал гьалдайбур вугана.
Дагълара са сесни амачир. Гар галаз куьлуь чиг
къвазвай.
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— Ахвар къвезвани? — жузуна Сашади. Ам далудал
радиостанция, хурал автом ат, япарални наушникар
акьалжнаваз сенгердихъ ацукьнавай.
_ Кьежизва, — лагьа на за. — Марф къвайит1 а,
пис я.
Гьар дан-бир тар циз нажах ягъай хьиз, «т у - унхъ!»
ийиз ванзавай. Чаз чизва'й, са гьина ят1ани тупар ягъиз вай. Капитан Сашадин далудал алай станциядай гагь
кьилиндахъ, гагьни батареядихъ галаз рахазвай.
В ир и йифди чун сенгерда хьана ва гьинай гъвеч1 и
экв акурт1а, за хабар гузвай. Парталар кьеженвай. Ав томатдин ч1улуни къуьн ат1узвайт1ани, вилин кк1амар
сад-садак кк1извай.
Садни пакамахъ рагъ хкаж жедайла, чун батарея
авай дередиз звич1на. Лап яргъал сефердай хтайбурун
хьнз, юлдашри чи гъилер чуькьвезвай. Арсена гьасятда
къажгъан ац1ай чай гъана Гансаз теклифна.
— Хъухъ, куьк жеда вун!
Завай кефияр хабар кьуна, Ганса са nlanlp yc т1а лабна. Заз а«1 тир хьи, са мус ят1ани, са гьина ят1ани,
заз адан буба акуна. Зун тупунин луьледал ацукьна ва
зи рик1ел хтана...
А вахтара Гитлеран чапхунчийри агъзурралди инсан рин хамарикай бумажникар гьазурзавай. Чи дидейри
айвандин дестекдихъ агалтиз, гьар нянихъ чи бубаяр
г уьзлем ишзава й. Заз г ьа и ва хтар а Га нсан б уба а к ур
хьиз жезвай. Чи бубаяр Германиядиз хьиз, абур унбур ни Дагъустандиз акъатнавай. Дяве дяве тир !
Зун Гансан чиниз килигна. «Яраб заз чи сува акур
нем с Га нс а н б уб а т ир т 1 а? — х ия л на з а. Бе л к и ам г ьа
чи сува азурлу хьана кечмиш хьанайт1а? Гансаз къени
вичин буба вут1 хьанат1а чизвач. Абурун арада хайи бурун хьтин ухшарвал авай. Хиялар алатай вахтариз
хъфидайла, зи рик1 агаж жезвай...
Пака нянихъ чи батарея са гьи ят1ани станциядал
акъатна. Машинарни тупар кьил ахъа вагонра мягьке марна, чун манийрал илигна, хайи частуниз рекье гьат най. Чидач вучиз ят1а, зун акьван шад тир хьи, заз ра кьун рекьин къерехдавай хияллу инсанриз гьарайиз
к1анзавай.
— Эй-й! Вучиз сугъул жеда-а! Шад хьухь! Хъвера!
Гъиле гьатнавай вахтар сефилдиз акъудмир! — Заз жуван патав гвай Саша юкьвалай кьуна къужахламишиз
к1анзавай. Тек-туьк гуржи гадайри, чун авай вагондиз
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къарпузар вегьиз, ахпа кьве гъиликайни санал гъуд
авуна, виниз хкажзавай. Чнани гъвеч1и афарар хьтин
пилоткаяр юзурзавай.
Частуниз хтай пакадин юкъуз, полк вири жергеда
акъвазарна, Сашадиз ефрейторвилин т1вар гузвайди ва
зунни ц1уд йикъан вахтуналди Моаквадиз командировжадиз ракъурзавайди малумарна.
Нянихъ вокзалдал акъатайла, за хейлин вахтунда
пап1русдилай гум аладарна. Эгер дидеди ва я дахди
са кагъаз кьванни ракъурнавайт1а зун к1вализ хъфидай.
Аскердиз командировкада хьунилай хъсан са зат1ни
жеч. Зун жуван бахтунилай гзаф рази тир. Амма садра
казармадин варарал акъвазнавай сержантди зи гуьгъуьна гьарайнай:
— Эй-й-й! Щийиди! Рехъ алат тавурай гьа! Геж
жемир.
Зун геж хьайит1ани, адаз талукь са карни авачир.
Зун куьчедиз акъатна, panlpanl гузвай жуван чекмейриз вил яна. Перемдин ценер кьулухъ ч1угуна, хур
экъисна, жув-жувалай рази яз троллейбусда акьахна.
Низ чидай кьван, ц1уд-ц1увад декьикьадила'й зи кьилел
вуч къведайт1а?
Паркдиз гьахьайла, зун гзаф инсанар к1ват1 хьанвай чкадив агатна (виридаз хае хесет я ман!), ва заз
акуна хьи, гъвечГи трибунадай са касди шиирар к1елзава. Зун садлагьана къудгъун хьанай. Зун жуван япарихъ инанмиш тушир.
Са ни ят1ани зи хайи ч1алал шиирар к1елзавай ва
адан гафар зи рик1е гьахьиз, иви хьиз дамарриз
чк1извай.
Са ни ят1а шиирар к1елзавай ва заз ак1 хьанвай
хьи, зи далудал лувар экъеч1нава, зун виридалайни вине, цава акъвазнава. Ва-ц1уд йисуз гьуьле хьана, садлагьана къурамат а'курла гьик1 жеда? Зазни гьак1 тир.
Дидедин сес, зи масан сес мад ван техжез садрани,
Жегьилвилин гуьзел девир туькьуьмна зи йисари...

Ибур закай тирт!а! Ваъ. Закай ваъ. Ибур ч1ехи
хьанвай Нуракай тир. Зи къанажагъди ванда'й вахт
алукьна к1анзавай. Белки гьа н хатадай хьанвай дуъ шуьш себеб хьанвайт1а?
Шаирди кклзавай ва зун адаз сив ахъа хьана килигзавай.
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Гуя, лап кьакьанда «Шив-в-в! Шив-в-в!!» и'йиз лекьери лув гузвай. Абурулай агъана, жидаяр хьиз шиш
дагълар авай. Абур ватан душманрикай хуьзвай минараяр хьиз тир... Мут1 рагарин к1уфал акъвазна, дамахдивди крчар вине кьунвай иДегьериз килигзава'й... Зи
япара каф алаз авахьзавай вац1ун ван авай...
За ц1арар жува жува'кди тикрарзавай. Эвелни-эвел
зи бейнида зайиф гьисс авагънавай ва ахпа а гьиссини
зун к1аник кутунвай. Ам ч1ехи жезвай, зун — гъвеч1и.
— Квехъ вуч хьанва, солдат? Куьн азарлу яни?
Шехьзавани?
Зун сесинихъ элкъвена. Хабар кьазвайди зи дахдин
яшда вай кьуьзуь итим тир. Заз жуван гьалдикай хабар
тушир ва, мумкин я, зи чин гзаф сефил хьанвай.
Трибунадиз мус хкаж хьанайт1а чин тийиз, за шаирдивай са ктаб багъишун т1алабнай.
Исятдани а ктаб зав гва. Уьмуьрда гьа ик1 жеда: са
гъвеч1и к1валахди ва я гьадисади инсандин къанажагъ
дегишарда.
И няналди, гьатта са шумуд йисар алатзавайт1ани,
зи рик1ел жув станциядал экъеч1ай йиф ва дидедин гафар хкведай.
«Вун акъваздачни?»
«Ваъ!»
«Ам ви буба тушни?»
«Ваъ!»
«За гайи нек ви вилерай хтуй!»
Зи вилерикай дахди ракъурай жавабдин кагъазди
лув гузвай. «Чаз ви т1вар ал аи хва хьайиди туш».
Заз чидачир хьи, дагъвидиз гьар са куьнилай намус
багьа я. Намус... Дагъвидии намус... За намусдиз к1ур
ганвай. Зи вилерикай, айвандин дестекдихъ агалтна,
дяведин йисара дахдин рехъ хвейивал, гилани гьамиша
зун хтун, за багъишламишун т1алабун гуьзлемишаи диде карагзавай. Заз ак! тир хьи, ада хъуьт1уьзни, варз
экъеч1ай гуьзел нянрихъни, марф къвадай йиферизни
айвандикай гуьзетиз зи рехъ вилив хвена. «Бала хкведат1а? Зи авай-авачир бала хкведат1а?». За жувавай
жузазвай: «Вун вучиз туьнтди хьана? А? Вак и тебят
гьинай акатна? Ваз хайи дагълари чпин хесетар ганва
тахьуй?
Кур-пашмандиз къазармадиз хтай зун, гзаф юргъун
яз кроватдал къаткана, йифен кьуларалди гъил ченедик
■кваз амукьнай.
5 Заказ 146
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Зи дахдин бубадин буба — Гьабиб лацу ламраллаз
Меккедиз — Гьяждал фена ва адаз ГьажиТьабиб
т1вар гана. Ада гьа вич рекьидалди дуьаяр к1елиз инсанар алдатмишна. Ам кучудай чкани п1иряй кьуна. Гьажи Гьабибан хва, зи дахдин буба Мегьамед харрат уст1ар хьана. Рекьидалди ада к1арасдилай талаш аладарна ва адан далудай гьекь кими хьнач. Кьейила, адан
т1варни масадал эцигнач. Ада вичин хцел, зи дахдал,
Гьажи-Гьабиб бубадин гьуьрметдай Гьабиб т1вар эцигна. Ада к1елна, ам халкьдиз к1ани, халкь к1ани муал лим хьана. Ватандин дяве къарагъайла, дяведиз фена,
душмандин есирда гьатна. Адаз мумкин тир кьван вири
зулумар авуна. Амма ам кьенач. Ам дустагъда ацукьарна. Ада бомбайрин, пулеметрин ц1аярик, гишила, мекьила, сенгердай сенгердиз звериз Ватан патал ч1угур
женг гьич садан рик1елни аламукьнач. Ам лацу ламраллаз Меккедиз фейи Гьабиб бубадайни хьанвачир! Зани
адан канвай лекьерал кьел иличнай.
Яраб адан рик1и ибур гьик1 эхнат1а? Гзаф к1вач галукьайла къванни ц1рада! Куьн къванцин рекьиз 1килигнани? Ам мич1и хьанвай дагълариз вучиз килигдайт1а, зун гила гъавурда акьазвай. Адаз вацран экуьни
ишигь гузвачир... Ам патал дуьнья мич1и сур тир. Белки адаз к1вале, хуьре акъваз тавуна, гьа мич1и дагълариз катиз к1андайт1а?
Са диде адан гъавурда акьадай. Адаз вири чидай.
Экв туьхуьрна, вири ксанвайлани зи вилерикай шаир карагзавай. «Зи бейнида мадни гьа са гафари ванзамай: «Намуссуз... Намуссуз... Намуссуз...» «Вун акъваздачни?» «Ваъ!» Ам ви буба тушни?» «Ваъ!» «За гайи
нек ви вилерай хтуй!».

23
Къуллугъ бегьем жедалди амайди са йис тир. Са шумуд югъ идалай вилик за 'к1вализ кагъаз кхьенвай. Заз
багъишламиша, зун ахмакь тир. Заз гьич тахьайт1а, вад
гаф авай са кагъаз кхьихь. Зун гьа«1ни сефил я...
Чин-гъил чуьхвена, чун столовойдиз фена ва хуьрек
т1уьрдалай кьулухъ къецел экъеч1на жергеда акъваздайла, замполитни капитан атана шад ва ихтибарсуз
вилерай заз килигна,
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— Ви буба... Ам кьегьал хьиз кечмиш хьана, — лагьана капитанди. Ада зав «Комсомольская правдадин»
къенин нумра вугайла, зун къах хьанвай. Газетда ч1ехи
гьарфаралди кьил гана, зи дахдикай кхьенвай.
Зи гъилер зурзунай... Заз ак1 хьана хьи, вирида заз
экъуьгъзава ва дахни газетдай заз «илигзава.
Икьван ч1авалди зун виридаз са касни авачир етим
хьиз чидай. Ватандин дяведа телеф хьайи вири бубаяр
дири хъхьай хьиз, зи юлдашар шад хьанвай ва абуру
зун къужахламишзавай.
Ахпа чир хьайивал дах кечмиш хьана кхьизвай. За
лагьана хьи, ам кечмиш хьанач, сагъ-саламатдиз хтана.
Зун куьрелди рахана. Капитан, замполит ва яб акалай
маса ксар акваз-акваз пашман хьана.
— Штабдиз ша, — лагьана замполитди, — вун к1вализ хъфида...
Бейнида т1урфан къарагънавай. Вуч фикирзавайт1а
жуваз чир жезвачир. Вилер виш сеферда к1елнавай
ц1арарилай алатзавачир. Ма'къаладин кьил ик1 тир:
«Кьегьалар рик1елай алатдач!» Дахдин кьегьалвилерикай, ахпа адан бедбахт кьисметдикай — хер хьуникай,
есирда гьатуникай: са шумудра катнат1ани, мадни кьуникай ва душмандиз юкь агъуз тавуна, кьегьал хьиз телеф хьуникай тир. Макъаладин автор оставкадавай
майор тир.
Зун къазармада тек авай. Заз буба ц1ийиз кьенвай
хьиз жезвай. Зи рик1 шезвай. Туьд къван хьиз 'к1еви са
шейини кьазвай. Вилер мад цДарарал элкъвезвай.
Зун гуьзгуьдай жуваз килигна. Зи рцТамар перишан
тир. Къайгъусуз вахтара абур кьилер винизна, фуре гваз
акъваздай. Гьамиша хъвер жедай вилерни, к1ани руш
чарадаз фейиданбур хьиз, гъамунив ац1анвай. Гьатта
кьам туш, «Победадин къав» я лугьуз вирида пехилвалдай жуван кьамни заз шуьк1уьз аквазвай. Анжах лекьрен хьтин элкъвей нер виликдай хьиз ама'й. Маса вахтара гуьзгуьдай килигдайла, за жува-жуваз лугьудай:
«Эхирни закай са зат1 жеда». Амма и сеферда лагьанач.
Мехъери'к къвезвайбурун хьиз, п1узаррал хъвер ргазвай юлдашар хтана. Сашадин к1вачер цавай физвай.
Ихтияр къачуна абур вири санал захъ галаз станциядал
1гана ва пашмандиз хъфин тавурай лагьана, кьве бу-i
ылка чехирни са кило колбаса гъана. Чун станциядин
къерехдавай са гъвеч1и буфетдиз фена. Арсен, Гансавай
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чк1ул къачуна, перемдин хилер къакъажна, мал тук1вазвайди хьиз колбасадив эгеч1на.
Вахади са бутылка лимонад заказ га'йила, Арсенай
гьарай акъатна:
— Чехирни лимонад?! Ахмакь хьанвани?
— Hep анихъ ая, — лагьана Ганса, сифте сеферда
зарафатна. — Акьуна зи вил акъатзавай.
Сашади тамада вич жеда лагьана ва ам тост рахана.
— Чи стхадихъ дах къекъвезва, квез чизва...
— Фад куьтягьа, — лагьана Вахади. — Атана садаз
аквада.
— Сулейманан дахдиз ам чахъ галаз ацукьнавайди
чизвач... Белки чи бубаярни сагъ амат1а, виридаз жа гъурай...
— За хъвана! — гьарайна Арсена.
— Аскердиз хъун къадагъа я, — лагьана Сашади, —
къанун ч1ур жеда...
— Са истикан чехирди чТурдай ам вуч къанун я? —
лагьана Вахади.
Кьвед лагьай, т!имил цанвай истиканар хкаждайла,
Вахани рахана: «Къуй вири халкьарин словаррай «дяве» гаф акъатрай». Лап дарман хьнз, са т1имил хцана,
гаф Арсеназ гана.
— Хъсан рушарин сагьлугьдай! — лагьана ада.
Чи межлис, и лап кесиб межлис, гьар жуьредин цуькверикай раснавай к1унч1 хьиз тир.
Зи вилерикай дагълар карагзавай, заз зи япара
Kulap вацДун ван авай хьиз тир. За диде гьик1 къужахламишдат!а хиялдиз гъизвай. Заз дидеди эверзавай
хьиз тир...
Бирдан Сашади жузуна:
— На вуч хиялзава, Сулейман? Вун шад вучиз туш?
Яргъал, алатай девиррикай ихтилатариз хьун мумкин тушир: абурун кефияр ч1ур жедай. Гансан чапла
вил гъвеч1и хьанвай. Ам са кружка пиво хъвайилани
гьак1 жедай. Белки адан рик1елни азгъун дяведи телеф
авунвай вичин диде-буба, хайибур хквезва'йт1а? Белки
Вахади, Сашади — чна вирида гьа са хиялзавай?
Са дидедин нек хъвана лугьуз хайи стхаяр лугьудачни? Валлагь, гагь-гагь хъсан юлдашар хайи стхайрилайни масан жеда.
Гансанни Сашадин вилери кьеж гана. «Дуьньядал
аскерар аламачир вахт мус къведа?» — хиялна за.
Вахади зав са ч1улав альбом вугана,

— Ма, шикилар ч1угу!
— Виридан патай я! — гьарайна Сашадини Ганса.
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Поезд рекье гьатдайла, ч1ижер хьиз авай пассажирин арадай ракьукай раснавай хьтин Ваха, кьурай рад
хьтин Ганс, чина хъвер авай Арсен ва сефилдиз акъвазнавай Саша жвахьзавай. Аквазмайди юзурзамай пилоткаярни «ьвед ч1улав, сад расу ва муькуьдини жум хьиз
хъипи кьилер тир.
— Сагърай, дустар! Сагърай!..
Зун купедиз хтана. Кьили мадии ван къачунвай.
Вучдат1а чизвачир. За газет ахкъудна, дахдикай кхьенвай макъала мад к1елна. Зи хияларни поездин чархар садсадалай гуьгъуьна акъваззавачир. Заз ак1 жезвай хьи,
зун к1валяй экъеч1ай и йисара дидедин вилерал гьамиша
нагъв хьана.
...Зи хиялдиз са к1вачеллаз хкадариз фейи рекьер ва
рагъ авай йикъара жуван куьлгедихъ галаз 'къугъвай
вахтар хквезвай... Заии Мут1а кьуьлердай кук1ушар,
Мусади сев кьейи чка, — вири зи вилерикай карагзавай...
Сигнал гана муькуь патай атай поездди зун къудгъунарна, зн хиялар кьат1на...
...Каспи гьуьлуьн юкьвай хкаж жезвай вацра гьуьле
къизилдин рехъ ч1угунвай. Ада panlpanl гуз, поезддихъ
галаз санал гьерекатзавай. Заз ак1 жезвай хьи, зун дидедин гъил кьуна, нурлу рекьяйт1уз, ц1ийи, гьич садрани дерт, хажалат тежедай маса дуьньядиз физва. Гьуьле
яшамиш жез (к1андай, — хиялна за. — Ихьтин нянар ана
гьикьван хуш жедайт1а?..»
Дидеди заз мехъерда ва вич кьуьзуь хьайит1ани
«Лезгинка» кьуьлерда лугьудай. Адаз чун йисаралди ик1
чара жедайди чидачир. Заз гьина ят1ани, жув са рушаз
к1анзавай хьиз жезвай ва ам заз чизвачир. Яраб а руш
гьим ят1а? Ам гьинват1а? Белки ам шад, ч1улав вилер
авай лезги руш я? Белки вик1егь чечен руш я? Белки
мили урус руш я? Гьим к1ант1ани хьуй! Чун гьар гатфарихъ дагълариз фида, за адан къужах бубуйрай, бенсвшайрай ац1урда. Заз адан вилериз гъам атай югъ
к1андач ва дидени чун акваз жегьил хъижеда. Зани, зи
t усани ам цуькверин къене твада, «Мехъерда, диде, —
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кушкушна за, — мехъерда. Заз на ч!угур дердер гила
чир хьанва. Чун гьамиша хушбат жеда».
Зи вилерикай мад гъвеч1и вахтар ва диде карагзавай. Ада ни'к1ин юкьвай гьарайна:
— Яд гъваша, я чан хва-а!
Чк1ай бубуяр, таракай куьрснавай запабар, Гансан
буба хьтин немс заз накь акур хьИз тир. Дидеди салай
Тават халадал ван элягьна:
— Са-кьве йисалай за жуван хциз мехъерда, Тават!
Немсини сифте зун, ахпани цавун ат1а кьил къалурайла, дидеди хъверзавай. «Вичизни ихътин хва авалда!
Вичизни!!»
Дидеди пуд къапуниз хуьрек акъудайла, за жузазвай:
« — Сад низ я, диде?»
« — Дахни чахъ гадай гьисаб хьуй, чан хва...»
Ада къулан экуьнал дахдин чар к1елзавай ва ам зав
вугузвай.
« — Ма, гъил алтада, чан хва. Ам дахдин гъиле хьана. Адахъ дахдин ни гала, къачу».
Заз ак1 жезвай хьи, гьеле гьим ят1ани чизвачир суса са гъил, за муькуь гъил кьуна, чун дидени галаз, гьа
и вацра panlpanlap гузвай нурлу рекьяй физва ва гуьгъуьнай дахди гьарайзава:
— Зун? Зун тухузвачни, зи хайибур?!
— Ша, ша! Чун вири санал фида, дах!
Зун мадни газетдиз килигна. Заз ам виликан, рц1ам
тик акъвазнавай дах хьиз ваъ, гзаф, кьадарсуз хажалатар ч1угунвай багьа буба хьиз тир. «Заз багъишламиша, дах, — лагьана за явашдиз, — Зун а ч1авуз аял
тир. Гъавурда авачир, багъишламиша!»
«Зи мехъерик дидедини дахди кьуьлерзавай. Гьаятда шишер ягъизвай. Хуьрелай зуьрнедин ван алахьзавай, къажгъанра лукьлукь ийиз шурваяр ргазвай.
Гьасятда са йис алатна, заз са гадани хьанвай. Гагь
за, гагьни суса къужахда кьазва лугьуз, дидеди ам ча вай къахчуна.
Чун дидедихъ галаз рази хьана.
Няни тир. Дидеди хинк1ал гьазурна. Чун вири хизан
к1ват1 хьанвай...»
— Пиво хъухъ! На гзаф хияларзава! К1вализ янй,
к1валяй?
За кьил винизна «к1вализ я» лагьана. Дак1ардин вилик квай тумботаадал кьуд бутылка пиво эцигна, ам зи
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къаншарда ацукьнавай. За кьведра нефес къачудалдй,
ада са бутылка бушарна. Рик1из чими итим тир. Еке
бармакдин к1аникай хци, ч1улав вилер хъуьрезвай. Каца хьтин нер алай. Юкьвак гимишдин къакъара авай
гапур квай.
— Хъухъ т1ун, я хтул!
— Сагърай, халу, — лагьана за. — Заз к1анзавач.
— Агь! Агь! Гилан жегьилар! Гилан жегьилар! Халис рушарин амалар ква ман!
Зи патав гвай дишегьлидин къужахдавай аял шехьна. Халуди ихтилат акъвазарна, адаз вилер лацу авуна.
— Зав це ам! Ам за неда! — Ахпа ам мад захъ га
лаз рахана:
— Гьа и вун хьтин са хва ава заз. Гьамиша режим
авайдн ялда, режим! Артух т1уьн-хъун герек туш! Ниси
недани вун а, зи чантада хипен таза ниси ава? Акъуддани за?
За чина хъвер аваз «ваъ» лагьана.
Ада мадни ихтилат давамарна.
— Куьн хьтин ч1авуз за сагъ са хеб недай! Валлагь!
Жегьилвал тир! Куьн жегьилар яни? Нек тахьай писид
шарагар хьтин! Ч1алахъ яни, сагъ са хеб недай!
За мегьтел хьайи амалар авуна, кьил галтадна;
«Жеди-жеди» лагьана.
Халуди са нефесдал кьве бутылкани хъвана,
бар'
макни валчагъ хут1унна.
— Гила захъ а такьат амач, — лагьана халуди. —
Амач, а вахтар фена,..
Зи вилик квай газет къачуна ам и патаз, а патаз килигна.
— Види яни?
— Эхь, — лагьана за.
Ада бирдан дахдикай кхьенвай макъаладин са пад
ат1ана. Зи нефес дар хьана, амма гафни лугьуз хьанач.
— Зегьримар nanlpyc! Ч1угун тавурт1а рик1 акъатда! — лагьана халуди. — Ц1и заз кьве шешел тембекар
ава. Аллагьдиз шуькуьр, къвери гаталди бес жеда.
Халу эвич1дайла адан гуьгъуьниз экъеч1на. Ракьун
рехъ тирвал там тир. Сад лагьана зи рик1ел Саша, Ганс,
Ваха ва Арсен хтана. «Абуру вучзават1а? Якъин Ганса
«Прима» фит1иниз, гьинал ят1ани фикирарзава. Завай
абуруз ихтилатариз хьанач. Сашади за вуч ят1а чуьнуьхзавайди кьат1анвай».
Зун поездай эвич1унни, станциядикай са акьван яр7
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гъал тушир универмагдиз фена. Савкьат гвачиз хъфин
айиб тир. Зун куьгьне тажир хьиз, сун шалдин и патаз
а патаз килигна.
— Ибур кьуьзуь дидейриз акъуднавайбур я, — лагьана туьквенчиди ва за къачуда талгьанмаз, кагъаздик
кутуна, ада шал зи вилик эцигна.
— Мубаракрай! Сагъвилив алук1рай.
Зун дахдизни къалиян къачуна, к1вализ рекье
гьатна.
Виниз фирдавай гьава серии жезвай. Марф «ъвадай
хьтинди тир. Зи вилерикай дидеди «Хва! Гъвеч1и хва!»
лагьана вилерал шадвилин накъвар алаз зун гьик1 къужахламишдат1а карагзавай. Хуьруьв агакьиз амайди са
сятдин рехъ тирт1ани, зи рик1ик вад йисуз тахьай хьтин
тади квай ва заз кьуд патай хайи ни къвезвай. Заз ак1
тир хьи, гьар са тараз, валаз зун чир хъижезва. Ва абур
чеб-чпив рахазва; Сулейман хтанва! Сулейман хтанва!
Гъиликни немсерин чемодан ква. Зи вилер хайи чуьллера къекъвезвай. Заз гьарайиз к1анзавай:
— Куьн за рик1елай алудай туш! Валлагь туш.
Зун кьакьан гуьнедин к1уфуз экъеч1на. Рекьера гьалтай кас хьанач. Хуьруьв агакьиз са т1имил амаз, марф
къвадай а лянет хьайи, зун хуьряй экъеч1ай йифиз акъвазай пипин таран к1ане акъвазна. Заз куьгьне юлдаш
акур хьиз тир. Вучиз ят1ани, бирдан заз инал, чуьлда
йиф акъудиз к1ан хьана.
Винина такабурлу Шагьдагъди ц1арц1ар гузвай. Заз
ак1 тир хьи, ам чан алай инсан хьиз, нифретдивди заз
килигзава. Заз ак1 тир хьи, ам кьилел лацу бармак алай
камаллу агъсакъал я. Заз ак1 тир хьи, ам завди рахазва: «Кьегьалар хьухь, дагъвияр, куьн лекьрен жинсер я.
Куь пеле акьур зи шагьвардин къадир тахьайт1а, квез
ам гьарам хьуй!
Бирдан заз жуваз-жувакай регъуь хьана. Мишекъатбур тирт1ани, дидеди лайлаяр ядай ва жувни гунагьсуз
тир аял вахтар азиз хъхьана. Зун чи к1вализ килигна.
Хиялди лугьузвай хьи, са гъвеч1ини зун акъвазайт1а,
диде айвандик экъеч1да ва зун акуна ада зи вилик чукурда. Ахпа чун кьведии санал дахдин патав хъфида.
Диде гьамиша и ку1к1ушдиз килигдай эхир. Белки адаз
зун хквезваиди ахварай акунвай! Рик1из хур дарискъал
хьанвай.
Зун са гъилик чемодан, муькуь гъилени пилотка
аваз, хейлин ч1авуз хуьруьз килигна. Чи айвадикай са
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касни аквадачир. За тадиз к1валихъди гьерекатна.
Поездда гьалтай халуди дахдикай кхьенвай макъала
къазунун, дидедикай акур ахвар рик1ел хтайла, зун серсер жезвай. Белки и макъала кхьидайла дах чандик
квай? Рекьидайла адаз зун акваз к1ан хьанайта?
Белки...
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За егъи итимди хьиз дарваздай гьарайна. Зун жуван
гъавурда акьазвачир. Я шад тушир, я пашман. Зун
тадиз айвандик экъеч1на. Рак1ар акьалнавай. За гьамйша диде жедай ва жув ч1ехи хьайи к1валин рак1ар
ахъайна. Къулав лацу чуру жвай итимни пуд-кьуд йиса
авай руш ацукьнавай. Кьуьзуьди лувар акатайди
хьиз, кьве гъил ахъайна, зал хкадар хьана.
— Хва! Хва! Зи хва! Зи хва-а-а-а! Вун хтана-а!
Ада зун къужахламишнавай. Зи чин адан накъварай
кьежизвай. Ам шехьзавай. Гзаф ч1авуз дидедикай магьрум хьайи гъвеч1и аял хьиз шехьзавай.
За ам мукъаятдиз ацукьарна. Гъвеч1и руш мягьтелдаказ гагь заз, гагьни дахдиз килигзавай.
За к1валин и пата а пата вил къекъуьрна. Вири виликдай хьиз амазмай. Гъвеч1и руша, дахдихъ игис хьана, заз са хъвер багъишна. Кьарай текъвезвай за садлагьана хабар кьуна:
— Диде гьинава?
Дах кисна ва ахпа гъвеч1и руша мердвилелди жаваб
гана.
— Де авай ту-у-уш! Ам кьена...
За хъверна ам къужахда «ьуна.
— Вуч? На вуч лагьана?
— Де ама-ач, — жаваб гана ада мадни.
— Им нинди я, дах? •— жузуна за.
— Дидедилай ядигар я.
Зун дахдиз килигна. Илагьи, гьикьван адаз рахан
четин тир. На лугьуди цлар агатзава. Заз гьава бес
жезвачир.
— Ам... Ам кечмиш хьана. Са йис я кечмиш хьана.
Зун жуван япарихъ инанмиш тушир.
— Рекьидайла вун мураднай. Акуна к1ан хьанай, —
лагьана дахди, — Вун хтун тавурди акурла, веси авуна, гьич сурални татурай...
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Дахдин гъилерай гьик1 экъеч!найт1а чидач, зун гару
тухвай ц1акул хьиз куьчедиз катнай. Заз мад са зат1ни
ван жезмачир. Заз зун и дуьньядал ваъ, касни авачир
мич1и магъарада авай хьиз ва заз диде кьенвай хьиз
тир. За кьве гъиливди сурун къван кьунай. Заз ак1 тир
хьи, мич1и хьанва ва дагълара гъвеч1и са гада вичин
дидедихъ къекъвезва.
«Дидеее-е-е-е!»
«Дидеее-е-е-е!» тикрарзавай дагълари.
«Заз вун рекьидайди чидачир, диде. — Кушкушна
за. — Заз багъишламиша...»
«Дидее-е-е-е!» — гьарайзавай гъвеч1й гадади.
«Деее!» — тикрарзавай дагълари.
За мет1ер чилиз яна сурун накьвар Ц1алц1амарнай*
Заз дидедал гъил алтадзавай хьиз тир. «Ви бахт мишекъатди хьана, диде, — хиялна за. — Ваз тавазвилернач, баркалла лагьанач, игит лагьанач. Амма са гьинал
ят1а виш инсан кьейидаз — виш диде, виш вах, вйш
свае вилел нагъв алаз турдаз кьегьал лагьана. Вун инсанрин дердинай кьена. Вун уьмуьрда, шемини хьиз, масабуруз экв гуз-гуз куьтягь хьана. Рекьидалди чаз садазни ви къадир хьанач.
Дахди зун сурарлай галч1урдайла заз дидеди гьарайзавай хьиз тир. «Вун хтанани, зи хва? Вун хтанани?
Диде тек туна мадни хъфизвани? Диде рвк1елай алуддай зат1 яни, я чан хва?».
Вичин яд авахьзавай вилел гъуд алтадиз, к1бализ
хтайла зун бадеди къужахламишнавай ва агьузарзавай.
— Мад садрани ваз ви диде ахквадач, гуж хьайиди!
Веси туна вун сурални татурай... Бахтсуз бала, вун ди
деди сурукайни магьрумна...
Къуни-къуншияр чиниз к1ват1 хьанвай ва абуру вуч
несигьатар гузвайт1а заз ван жезвачир. Заз рахазвай
сивер аквазвай. Заз я шехьна дерт кьезилариз, я Шагьдагъдин к1уфни-к1уфалай вири дуьньядиз ван жедайвал
гьарайиз к1анзавай:
— Эй! Куьн! Етим т1вар алайбур! Эй! Куьн! Дидедин дерт ч1угурбур! Зун квевди я! Зун гьихьтин хва хьа
на? Вуж я тахсиркар? Дяве хьанани? Дах хьанани? Зун
яни? Вуж я? Вучиз бахтар мишекъатбур хьана?
Амма чилни цавни бишибур хьиз киснавай. Зун диде агалтдай дестекдих агалтна ва са вахтара ам вич
хьиз мич1ивили туьтуькьуьмзавай дагълариз килигнай.
Зи япара гъвеч1и гададин сесини ванзамай.
74

«Дидеее-е-е!»
«Де-е-е!» — тикрарзавай дагълари.
Заз ак1 тир хьи, ам гьелени дидедихъ къекъвезмай
гъвеч1и Нуран сес я.
Къуншияр чпин к1валериз хъфейла, дахди дидеди
ахъайдай Ч1ехи сандух ахъайна ва анай дидедин ни галай, куьгьне хьанвай ч1улав читинин шуткьу акъудна.
За пак шуткьу игьтиятдив мет1ерал эцигна ва адан арадай акъатай гъвеч1и кагъаз гъиле кьуна.
,
— Дидеди ик1 лагьана, — рахана дах, — къуй масабуруз чир тахьуй, вирида вичиз лянет тавурай, рекьидалди вилик шуткьудик кутуна сандухда эцигнай. Хтайт1а лагьанай, къалура вичиз.
За са мус ят1а жуван хат1арив кхьенвай кагъаз к1елна. «Ак1 ят1а, лап хъеан, завай гила куьн галачизни
яшамиш жеда. Гьамишалугъ сагърай».
Живеяр хьтин накъварин кьве ст1ал зи мет1ераллай
пак шуткьудал аватна.

26
Иифен са арада, дахни гьеле т1варни хабар кьаз тахьанвай вах ксанвайла, зун сурарал хъфенай. Чиг
къвазвай ва зун дидедин сурун кьилихъ ацукьнай. «Зун
ви хва тушни, диде, — кушкушнай за. — Заз на сурал
къведай ихтиярни ганачни?»
Заз ак1 тир хьи, дидеди ваъ, хайи дагълари гугрумдалди жаваб гузва:
— А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а^а! Ва-а-аъ! Ва-а-аъ!
Марфарикайни гарарикай хуьзвай хьиз, ч1улав сурарин винел Ибрагьим халуди цайи къавах таран хилер
къат хьанвай ва шехьзавай хьиз пешерикай перишандиз
ст1алар к1вахьзавай...

lliiiiiiiiniiiii

ШАГЬ АБАСАКАЙ РИВАЯТ
1. МЕЦЕРИН ЭЗБЕР ПАЧАГЪ

•Л угьуда хьи, а вахтара и дуьньядал вир идалаинй
ч1ехи, виридалаинй пак, виридалаинй гужлу кьве кас
авай. Анжах кьвед!
Сад — инсанривай яргъа (цаварал), муькуьди —
инсанрин къвалав (чилерал). Цавараллайди аллагь тир
(шукур хьуй вйчиз), чилераллайди — Шагь Абас тир
(рагьмет хьуй вйчиз!)
Шагь Абасакай рахадай кьван вуч тир! Паа -а-агь,
гьинал хьайит1ани! Регъвени, мелени. Суварризни (nlyзаррал хъвер алаз). Ясдин юкъузни (вилел нагъв алаз).
Кимелни. КДвалени. Гишин юкъузни. Тух юкъузни...
Манияр лугьудай Шагь Абасакаа-а-ай! Гьихьтин мани-ия-я-яр! Гъвеч1идани, ч1ехидани. Хуьрерани, шегьер рани. Мехъеррикпи, мелерикни, суварризни...
Гьак1 хьайила, вири «ъунши уьлквейрин пачагьарни,
вири къунши уьлквейрин арифдар инсанарни и Шагь
Абасал пехил тир.
И д уь н ь я д а л г ь и к ь в а н п а ч а г ь а р х ь а н а? Аб у р ук а й
гьич са касни и Шагь Абас кьван машгьур хьанач, стха.
Шагь Абасан т1вар кьурла, на лугьудай, инсандин япал
са ни ят1ани Аллагьдин сесиналди кушкушзавай:
— Адалат ва мергьяматлувал...
— Камаллувал ва гьахълув ал...
— Жумар твал ва дуг ъривал...
— Вири гьам я. Вири гьадав гва, Шагь Абасав...
Яб гузвани вуна? Яб це!
И Шагь Абасак са ихьтин къилих квай лугьуда: гьар
гатфариз, гьар гатуз Шагь Абас вичин пачагьлугъда
къекъвез жедай кьван. Вич чир тийиз. Са касдизни тал гьуз. Текдиз. Пек-партал дегишна, гьелбетда. Са бязи
дуьшуьшра са кьве юлдашни галаз. Тахьайт1а, гьамиша
тек. Ам тежедай чка авайни? Халкьдихъ галаз санал.
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Халкьдин рик1е вуч ават1а чир жедайвал. Мехъеррик ни, мелерикни. Суваррикни. Кьейи чкайрани. Адетдин са
инсан хьиз. Гьина хьайит1ани. Вичин уьлкведа вуч ра х ун ават1 а, квека й р ах азват1 а, адаз вир и ч ир жеда й.
Лап гьа чкадал. Вилаятрин ч1ехибурал, вичи къуллугъ рал эцигнавай эмиррал ихтибардачир ада. Герек абуру
вичин къанунар гьик1 кьилиз акъудзават1а, вичи чкадал
ахтармишин. Гьа и жуьреда. Чинебадаказ. Эгер ам вич
агакь тавуна, вичивай физ тахьайт1а, анжах гьахьтин
вахтунда ада вич фена к1анзавай вилаятдиз маса кас
ракъурдай. Амни вичин виридалаинй ихтибарлу кас.
Вафалу кас. Авай кар, авай гаф анжах чинал лугьуз
алакьдай кас.
Гатфаризни гатуз гьа ик1 ахтармишиз, зулузни хъуь т1уьз ада ч1уру инсанрин гьахъ -дуван ийидай, лугьуда.
Эвер гудай вичин патав. Ацукьардай. Сакиндиз башла мишдай:
— За вун дугъри, намуслу инсан я, лагьанай, за вал
ихтибарнай, амма вуна вун ихтибардай а вудна, вун на муссуз хьана. Вуна зун халкьдин вилик уьзуькъара
авуна.
— Эй пачагьрин пачагь! — мет1ерал акъваздай адан
вилик эмирар. — Заз зи тахсир чизвач, инсаф ая, за вун,
пачагьрин пачагь, квелди халкьдин вилик уьзуькъара
авунва? Ам жер и ка р яни?
— Ви тахсир адакай ибарат я хьи, — лугьудай Шагь
Абаса, — вуна Аллагыш, пачагьни, вири къайда -къанунарни рик1елай алудна. Вуна вал тагькимнавай ви лаятда эвелни-эвел агьалийрал артухан харжар вегьена,
агьалияр тарашна, абур ун хам алажна, амма гьа
са
вахтунда вуна ви м улкар , ви къазанжияр ч1 ур у рекье ралди са шумуд сеферда артухарна, — инал Шагь Аба
са мул«ар авай чкайрин т1варар кьадай. — Вуна вири
шегьерра къазияр, сухтаяр, юзбашияр вир и ви м укьва кьилияр эцигнава. Абуруни вирид а дашбашар къачуз ва, — инал Шагь Абаса нивай ва м ус къач уна т 1 а, гьи
кьван къачунат1а лугьудай. — Вуна къуллугърал эциг
навай ви мукьва-кьилибур вири ч1уру инсанар я, ми хьиз авамар я. Суд -дувандикай, марифат-ахлакьдикай,
илим-камалдикай гьич хабарни авачирбур я. Ламарин
лам ар я! В аз абур у ада латс уз кЬала хар ий изва йди ак наз хьана. Ваз абур у дашбашар къачуз, чи
къанунар
ч1урзавайдини чиз хьана. Гила вуна жаваб це заз: и
уьлкведа ахьтин адалатсузвилер кьиле фидайла, агьа 77

лийри низ лянетзава, низ къаргъишзава? Шагь Абасаз
лянетзавачни? Шагь Абасаз къаргъишзавачни? Вун за
а ч1ехи къуллугъдал Шагь Абасаз лянетиз, къаргъишиз
турай лагьана эцигнавани? Ван хьаначни ваз, ви вилаятдин агьалийри гьик1 лугьузват1а? Вучиз ван хьанач?
Лугьуда хьи, эмирдик зурзун акатдай. Вири дуьздал
акъатзава эхир! Эмирдиз рахадай гаф амукьдачир.
К1вачел къарагъайла, эмирдиз рак галай пад аквадачир, лугьуда.
— Рекье тур. Идаз рехъ къалура, — лугьудай Шагь
Абаса.
Гьее-е-е, т1-т1, гьайиф Шагь Абасан жегьил вахтарин, гьайиф!
Гьак1 хьайила, къунши уьлквейрин пачагьарни, камаллу арифдар инсанарни и Шагь Абасал пехил тир,
лугьузва за. Пехилвални, лугьун за квез, инсанрилай аслу са кар туш: амни чаз к1анзни, чаз так1анзни гьа ивидихъ галаз гьатзава чи беденда. Пехил тир и Шагь
Абасал.
Бее-е-ес, Шагь Абас лугьуз са чан хьана, са чан!
Вири илимар чидай, алимрин алии, арифдаррин
арифдар Шагь Абас!
Вири дердерин дарманар чидай, лукьманрин лукьман Шагь Абас!
Мецерин эзбер хьайи, Шагь Абас, вал инсанар кьару
кьван вуч тир!
Гьинва вун, Шагь Абас?
2. СУЬГЬУЬРЧИ

Гьик1 ят1ани садра и Шагь Абас начагъ жеда. Кьузуь кьиляй гьа-а-а! Акваз-акваз ц1рада Шагь Абас. Себеб? Гьелелиг садавайни лугьуз жезвач. Шем хьиз,
цДразва Шагь Абас. Идаз вуч хьуй? Падай са чкани
авач. Гьак1 ц1разва. Туькмиш хьанва иниз вири лукьманар, вири гьакимар. Вири фахраяр. Арабистандилай
башламишна Гьиндистандив ага*кьалди. Виридаз хабар
хьанва. Амма садан кьилни акъатзавач. Уьзуьр — садавайнн лугьуз жезвач.
Халкьни пашман я. Жасусри, низ чида, пачагьрин пачагьдиз байгьушдин дарман ганачт1а? Пехилбур парааа! Так1анбур параа-а!
Жезвач са чара. Лукьманар «ъвез-хъфиз жеда. Йикъа са шумуд. 78

Гьа ик1, бегьем кьве йисуз и Шагь Абасавай к1валяй къецел экъеч1из жедач. Я инихъ жедач, я анихъ.
Къвезвай лукьманарни т1имил жезва. Бирдан, рагъ
алай йикъан нисинихъ, икьван ч1авалди и патара садазни такур са кас пайда хьана. Къвезва и кас куьчедин
юкьни-кжь кьуна. Куьчедин къерехра авай кьван вири
инсанар килигзава идаз. Вирини мягьтел хьанва. Вучиз?
Вучиз лагьайт1а... И «асдии гуьгъуьна кьве лам ава. Са
ламран (к1вачерал кьакьан лацу ламран) залпанд кьунва и касди вичин гъиле. Гьа гъилни далудал эцигнава.
Муькуь ламран залпанд кут1уннава вич алай ламран
тумунал. И касдал кикер шуьк1уь лацу шалвар ала.
Перемни дар я. Лацу. Гьа перемдай и касдин гъвеч1и,
элкъвей, ц1иб хьтин руфун экъеч1нава, Ала-амат! Къилел адан са зат1ни алач. Акунриз «ьуьзуь итимдин кьил
ч1улав я. Ч1арар къуьнерал аватнава. Ибур гьич: ламарал маймунар ала. Гьар ламран юкьвал «ьве ма ймун.
И маймунрини, ара-бир кГвачел къарагъиз, гьа ламран
юкьвал кьуьлерзава. Ахпа мадни ахцукьзава. Чинар
кьулухъ элкъуьрна. Уюнбазвилерзава... Амма и кас я
инихъ, я анихъ — санихъни килигзавач. Кьил чиле туна,
лацу ламран залпанд далудал кьуна, атана акъатна ам
Шагь Абасан тавханайрин вилик. Гьанив агакьайла,
акъвазна. Пачагьдин тавханайрин вилик «ъаравулар тахьана женни? Ваъ, гьелбетда. Инални кьве къаравул
алаз жеда. Акуна и атанвай кас — гуьгъуьна кьве лам,
ламарални маймунар акьахнава — къаравулар къудгъун хьана. Шалварар ала ибурал, гьеъ-гьеъ-гьеъ, гьакьван фирягъ, гьар са хиле, хиле ваъ, кике — са шешел
келемар чуьнуьхиз жеда. Кьилерални чалмаяр ала —
таяяр хьтин! Юкьварикни шалар ква. Ч1ул я ман! Гьа
шаларикни къилинжар «утунва. Са метр яргъи. Къуьнерални нажахар! Нажахар лагьайла, и чна к1арасар
хазвай нажахар ваъ, варз хьиз элкъвей, як1вар! Щарц1ар гузва тияйри, гьакьван хци авунва.
Гьа ибур, стха, Шагь Абасан дворецдин варарал
алай къаравулар я. Гьа ибур, акуна атанвай кас, хьана
кьведни санал къудгъун. Им вуж хьурай ихьтинди?
Идаз инаг Шагь Абасан тавханаяр тирди чизвач жал?
Къаравулри чпин къуьнерал кьунвай як1вариз вилик
рум гана. Им лагьай ч1ал я хьи, мад вилик фидай
рехъ ама'Ч, элкъуыъ кьулухъ.
— Вун гьиниз? — балабандин ван акъатна са >къаравулдай. Гьакьван ам нерай рахазвай.
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— Зун пачагьрин пачагь Шагь Абасан патав, — жаваб гана адаз.
— Ам начагъ я.
— Заз чизва. Заз ам акун чарасуз я. Зун лукьман
Аль Ассуф я.
— Вуж я? — жузуна мадни гьа нерай рахадай къаравулди.
— Аль Ассуф.
— Ассуф ят1ани, Массуф ят1ани, элкъуьгъ кьулухъди!
— Зун Тибетдай ам сагъариз атанвай лукьман Аль
Ассуф я...
;
— Гьеъ-гьеъ-гьеъ-гьеъ, — хъуьреиа къаравулар. —
Квахь! Им аку, ламарни маймунар гъана, Шагь Абас
сагъариз к1анзава... Гьеъ-гьеъ!
— Заз Шагь Абас акун чарасуз я, — лагьана Аль
Ассуфа.
И арада маймунри башламишна, къарагъна, гьа ламарин юкьвал кьуьлериз. Къаравулриз уюнар акъудиз.
Къаравуларни къах хьана. Акуна къаравулриз, лама рини шьуьлзава. К1вач к1вачелай вегьиз, япар юзуриз,
сарар экъисиз... Маймунри маниярни лугьузва.
— Вун суьгьуьрчи яни? — жузуна къаравулри.
— Зун лукьман Аль Ассуф я, — лагьана и касди. —
Заз Шагь Абас акун чарасуз я. За ам сагъарда.
— Бес вун и ламарни маймунар гваз вучиз атанва?
— Ам квез талукь кар туш. Фена лагь Шагь Абасаз:
вич сагъариз тибетви Аль Ассуф атанва.
Къаравулар килигна сад садаз. Вучда? Хабар ракъурдани пачагьдиз? Ракъурайт1а хъсан яни, ракъур
тавурт1а? Бирдан кар я, элкъвена хъфида и суьгьуьрчи,
ахпа чир жеда Шагь Абасаз. Низ чида ада чаз вучда т1а? Чи буржи хабар ракъурун я.
Ракъурна дворецдиз хабар. Инал лагьана к1анда:
къаравулри дуьз к1валах авуна. Икьван лукьманар килигнава Шагь Абасаз, къуй и суьгьуьрчини килиграй.
Белки идаз са уьзуьр чир жеда? Нивай лугьуз жеда?
Им икьван чГавал атай лукьманриз ухшарни туш. Т1вар
мусурмандин т1вар я, амма вич тибетви я. Тибетвияр
мусурманар яни? Ваъ. Идан Тибетда вуч азар авайди
я? Белки абурун илимар чириз фена, чирна хтанвай са
кас я? Жедай кар я.
Гъана гьа и суьгьуьрчи Аль Ассуф Шагь Абасан патав. Иранвийрин адет тирвал, гадар хьана Аль Ассуф
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пачагьдин к1вачерик. Пел зцигна чилел. Адан гьар к1вачиз са темен гана. Са герен ам гьа ик1 акъвазна. Пел
чилел эцигна.
Шагь Абасни везир-векил акъвазна идаз килигиз.
— Им вуч кас ят1а чирнавани вуна? — жузуна
Шагь Абаса.
— Чирнава, эй пачагьрин пачагь, — жаваб гана
векилди.
— Кьадарсуз ялтахвалзава, — лагьана Шагь Абаса.
— За лугьуда, белки са уюнбаз ят1а? Атана вичиз кьве
къизил къачуз к1анзават1а?
И арада Аль Ассуфа пел чиливай къакъудна, ла гьана:
— Эй пачагьрин пачагь Шагь Абас! Эй чилерин
рагъ, цаварин нур, зун вун сагъариз атанвай тибетви
лукьман Аль Ассуф я!
Шагь Абаса кьил юзурна.
— Эй пачагьрин пачагь! Зи начагъвилер сагъардай
илимрин тежрибада Тибетдинни, арабринни, Рагъэкъеч1дай патанни... вири илимрин сад хьанвай къуват ава.
Ма и кьватийриз килиг.
Аль Ассуфа Шагь Абасан вилик са шумуд кьвати
эцигна.
— Абурукай за вучзава? — хабар кьуна Шагь
Абаса.
— Абура зи илимдин гьакъиндай шагьадатнамаяр
ава, эй пачагьрин пачагь! Абура зи илимдин дережаярни къейднава.
Шагь Абаса мад сеферда кьил юзурна.
— Эгер Шагь Абасан ч1ехивили ихтияр гайит1а, за
ам патал и зи мелгьам алай гъилералди исятда са тежриба ийидай ва пачагьрин пачагь зи гафарихъ инанмищ
жедай.
Шагь Абаса, разивилин лишан яз, мад сеферда кьил
юзурна.
Аль Ассуфа хабар кьуна:
— Ихтияр гузвани пачагьрин пачагьди?
— Буюр.
— Им Тибетдин «ъайда я, эвелни-эвел гьар гьихьтин
\ьайит1ани начагъвилив анжах ик1 эгеч1на к1анзава.
Аль Ассуфа са гьихьтин ят1ани мазь яна, гъилериз,
i чпа Шагь Абасан кук1ушдизни, нДвелеризни, кьамуз
11уш гана.
»■ Заказ /146
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— Са дегишвал гьиссзавани вуна, эй пачагьрин
пачагь?
— Гьасятда регьят жезва, — жаваб гана Шагь
Абаса.
— Вуна ихтияр гайит1а, за пакадилай зи «Гвалах
башламишдай.
— Буюр, заз аквазва, ви гъилер суьгьуьрчидин гъилер я, башламиша.
— Эй пачагьрин пачагь, Аллагьди ви уьмуьр яргъи
авурай, вун за сагъар гьик1 хьайит1ани хъийида. И кардикай вуна са к1усни фикир ч1угвамир. Архайин хьухь.
Амма за виликамаз лугьун, эй пачагьрин пачагь. Чи
арада са шумуд шарт1 хьун чарасуз я. Вун зи, шартГарихъ галаз рази хьана к1анзава.
— Ви шарт1ар гьихьтинбур жедат1а, лагь.
— Эй пачагьрин пачагь, абур са шумуд я. Абур
гьихьтинбур ят1а .лугьудалди заз лугьуз к1андай: ваз
чир хьухь хьи, зун лукьманни я, суьгьуьрчини. За вун са
ахьтин гьалдиз гъида хьи, герек вуна са куьникайни фи
кир тийин. Вун садрани секинсуз тежен. Гьа и жуьреда
ви уьзуьр чирна, за вун сагъариз башламишда. И кар
патал захъ за шумуд шарт1 ара:
Сад лагьайди: вуна, пачагьрин пачагьди, гьа и ви
дворецдин багъда, заз кьилдин духтурхана гьазуриз
гуда. Ана зунни зи къуллугъчияр жеда. Ам талукь
къайдада тадаракламишна к1анда.""
Шагь Абаса кьил юзурна. Ам и шарт1унихъ галаз
рази я.
— Кьвед лагьайди: герек зи гаф гьар са кас патал
къанун жен. Сагъардай вахтунда вун патални, эй па
чагьрин пачагь. Гьак1 хьун чарасуз я. Тахьайт1а, сагъа
риз жедач.
Шагь Абас и шарт1унихъ галазни рази хьана.
— Пуд лагьайди: вуна, Шагь Абаса, герек зи т1алабун кьилиз акъудин. И карди ви сагъламвилизни, вири
уьлкведизни анжах хийир гуда. Гележег бахтлу ийида.
Шагь Абаса кьил юзурна.
Кьуд лагьайди: гьар пакамахъ ва гьар нянихъ вун
анжах зи ихтиярда жеда. Ви сагъламвал мягькемарун
патал. Маса къаст захъ авач, я жедач.
— Гьа ибур? — жузуна Шагь Абаса.
— Мадни ама. Зун ва зи къуллугъчияр инжиклу
авурдаз вуна жаза гуда.
— Шаксуз, — кьил юзурна Шагь Абаса,
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— Эхиримжиди: вуна и шарт1ар кьабулунин гьакъиндай зав ви, пачагьдин муьгьуьр алай чар вугайт1а,
за пакадилай вун сагъариз башламишда. Эвелни-эвел за
ви пачагьвилин уьзуьр чирда. Са йисалай, эй пачагь
рин пачагь, за вакай жегьил-жаван хъийида. Ахпа на
зи лайихлувилериз са къимет гуда. Акьван ч1авалди заз
герекди талукь шарт1ар я. Абур за ваз лагьанва.
— Жегьил-жаван? — садлагьана вилери нур гана
Шагь Абасан.
— Жегьил-жаван.
— Ви шарт1ар за кьабулзава. Вуна вуч лугьуда, эй
везир?
Икьван ч1авалди кис хьана, гагь пачагьдин,
гагь
Аль Ассуфан сивиз килигзавай везирдал чан хтана.
— Эй Эллях, вез шкир хьй. — лагьана везирди. —
Эхьтэн ч1эхэ элем эвейзи тш.
— Вуна вуч лугьуда, эй векил?
— Заз и суьгьуьрчидин ван фадлай хьанвайди я, —
жаваб гана векилди. — Им Арабистандилай Тибетдив
лгакьна виридаз чидай, вичин дурбуйрай цавариз кили1из, инсаниятдин гележегдикай баянар гузвай алимрикай са алии я. Идан вилер юкъузни кваз цавара авай ди я амма ви вилик, тек са ви вилик, ада вичин кьилни,
вилерни агъуззава, яни ваз икрамзава. Гьа им адан ч1ехи алимвилин са лишан тушни? Идан акунар аку, идан
чирвилер аку! Гьа ида вуч лугьузва? Идак пуд иви
жахьнава. Арабринни, мугъулринни тибетвийрин. ИдаLift ч1ехи алим и дуьньядал алач. Гьак1 хьайила, ам ви
и.1тав аллагьди вичи ракъурнавай кас я. Кьабула ам,
шн т1алабунар кьилиз акъуда. Им зи фикир я.
— Эй Аль Ассуф, — лагьана Шагь Абаса. — Ви
i-бубаяр квел машгъул хьайи инсанар я?
— Абурун кар-кеспи анжах инсандин дердиниз дарп авун хьана.
— Абур тибетвияр тирни?
— А гьакъиндай ви векилди дуьз лагьана. Зи дамарпуд ивиава: араб, мугъул ва тибет... Зи кьилени пуд
фт1 ава. Гьабуру вирида санал пачагьрин пачагьдин
1диниз са дарман ийида.
— Ви сивяй Аллагьдиз ван хьурай. —- кушкушна
.1гь Абаса.
— Ви куьмекчияр гьинва? — хабар кьуна Шагь
■аса.
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— Вахт атайла, ваз абур аквада, эй пачагьрин пачагь.
— Ви илимдин сир вири ваъ, са т1имил кьван хьайит1ани пачагъдиз ачухайт1а, жедачни?
— За ваз вуч лугьун, эй пачагьрин пачагь? Гьеле
фад я. Ят1ани, ма, килиг! Имни дарман я.
Везир-векилдинни, Шагь Абасанни вилер экъис
хьана.
— Ам балабан тушни?
— Мумкин я, балабан я. Кар анал алач, кар адай
акъатдай сесерал ала. Сес, гьар са сес са гаф я, са ранг
я, эй пачагь, гьабур ишлемишдай къайдаяр ава, за гьа
къайдайрикай менфяг къачузва, зун ваз къурбанд
хьуй...
— И балабандалди зун, пачагьрин пачагь, вуна сагъарда? — Шагь Абаса шаклудаказ кьил галтадна. —
За ик1 фикирначир. Белки ви акьул къакъатнават1а,
виликамаз лагь...
— Зун ви чандиз къурбанд хьуй, эй пачагьрин па
чагь!
— Белки вуна закай ягьанатзава, зарафатзава?
— Вуна зун сагъар тавурт1а, ахпа гьик1 жедат1а, чидани ваз?
— Ам жери кар туш, эй пачагь.
— Ингье, и «елле ваз къурбанд жеда.
Шагь Абас везир-векилдиз килигна:
— Эде сэгърин мкен-е, — лагьана везирди.
— Эй пачагьрин пачагь, ам къецепатай атанвай лукьман я, ада сагъардай жуьреярни чаз чидай жуьреяр
туш... Ада ваз гьик1 лугьузва: кар балабандал алач,
адай акъатдай сесерал ала. Им вуч лагьай гаф я? Ада
лугьузва: гьа сесер дарманар я. Гьар са сесиник, са
дарман ква. Заз чизвайвал, адан дарманар чи дарманар
хьтинбур туш.
— За вун чи жуьреда, Тибетдин жуьреда сагъарда,
эй пачагьрин пачагь, — лагьана Аль Ассуфа. — И
къайдада начагъ инсанар сагъарун гьеле сад-зур лушъманриз чизва, эй пачагьрнн пачагь. Зун рахадач. Гьеле
фад я. Ваз жуваз аквада.
— Вун адан кьилин ч1арариз килиг, эй пачагь, —
лагьана векилди. — Вич кьуьзуь я, амма ч1арар — ч1улав яз ама. Гьамни са сир тушни? Им къецепатан уьлквейрай иниз, ви патав ракъурнавайди аллагь я, вун
сагъарун патал. Чир хьухь! Адахъ, низ чида мадни
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гьихьтин сирер ават!а? Ада вакай жегьил-жаван хъийида лагьанай...
— А-а-ан, — Шагь Абаса кьил юзурна.
— Ун, ун! — ван акъатна Аль Ассуфан. —\ Жегьилжаван!
— Къецепатай атай лукьмандал ихтибар тавурла,
пел ийида? — лагьана Шагь Абаса. — Пакадилай башламиша. Багъдин юкьни-юкьвал тавхана ала. Гьам ваз.
Гьик1 ваз герек аквазват1а, гьак1 тадараа<ламишиз тур.
Вири ви ихтиярда ава. Везирни, векилни зи къваларив
i вайбурни. Буюрмиша, авурай!
3. СУЬГЬУЬРЧИДИН ДАРМАНАР

Аку гила суьгьуьрчи Аль Ассуфа вучнат1а.
Шагь Абаса адаз гайи тавханадин кьуд пип1ел (къапун) кьуд минаради нур гузва. Юкьни-юкьвал алай вад
лагьай, виридалайни кьакьан кук1ушдалии рагъ куз вай. Гьахьтин гуьзел дарамат гьатнавай Аль Ассуфан
ихтиярда.
Эвелни-эвел Аль Ассуфа и гуьзел дараматдин къене
■•■■па дезгеяр туьк1уьриз туна. Дезгейрин къвалав, цлара
ьзгуьяр туна. Туькмишна а дезгейрал наз-няметар. И
ьньяда авай кьван вири емишар. Набататар. Вирини
ир квайбур. Жумарилай, чуьхверрилай башламишна,
цуькверивни векьерив агакьна. Вири.
И тавханадин цлан к1аняй (къене патай) хвалар
ат1ана. И хваларай ахъайна ятар. Шир-шир къачуиа.
Ван алаз. Юкыш-юкьвал са чар-гьавизни ийиз туна.
Иавуз яд гадардай. Нур гуз. Хважамжамар ийиз.
Гьа и нур гузвай хважамжамдин патав Шагь Абасаз
ы.илдин чка авуна. Са бязибуру кьил галтадзава. Мурмурзава. Амма гафни лугьуз жезвач. Чинал. Далудихъай рахазва: ида ик1 вучзава? Яраб им кими хьанва 11а? Ибуралди Шагь Абас сагъариз жеда жал? ; Аку
гьа! Им, низ чида, уюнбаз тушт1а?
Амма Аль Ассуфа вичин кар ийизва. Адаз аксивалдай гьич са касни авач. Рахадайбур рахаз авазва. Ан жах кьулухъай.
Гьелелиг Аль Ассуфа Шагь Аббас жерягъ рекьералди сагъарзава. Яни адан кьилдин-кьилдин чкаяр т1ушунзава. Мет1ерин кьет1ен чкаяр. Гьар пакамахъ ва
[гьар нянихъ. Шагь Абасани регьятдиз агь аладарзава:
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•— Вуч регьят жезвачни... Вун суьгьуьрчи я, Аль Ассуф... Ахваа-а-айш! Амаа-а-ан...
— Идаз лугьуда: Тибетдин жуьре...
— Гьак1 ая, гьак1 ая...
Са шумуд йикъалай Аль Ассуфа вичин гьазурвилер
куьтягьпа. Фена Шагь Абасан патав. Икрамна. Хабар
гана.
Гила яб це, ада Шагь Абас сагъарун гьик1 ва кве лай башламишнат1а ва гьик! куьтягьнат1а, квелди куьтягьнат1а...
Эвелни-эвел ада Шагь Абасан вилер кут1унна. Пекиналди. Гьа и жуьре ам Аль Ассуфа вичин жуьреда тадаракламишнавай тавханадиз гъана. Са гъиликай вичи
кьуна. Ацукьарна талукь чкадал, Аль Ассуфа Шагь Абасан вилер ахъайда.
— Эй пачагьрин пачагь! Эй чи чилерин рагъ, чи царарин нур! Ваз вун гьиниз акъатнават1а чизвани?
— Ваъ, — жаваб гана Шагь Абаса.
— «Ваз агъзурни са йиф» лагьана ван хьанани?
— Бес тахьана жедани?
— Чун гьана ава. Чун гьаниз фенва. Чун и дуьньядал аламач...
— Жеда жал? — шаклу хьана Шагь Абас.
— И чун авай дуьньядал, герек гьар са инсанди ви
чин дерт-хажалат рикклай алудин. Герек ам ц1ийи кьилелай жегьил хъижен. Герек ада вичин уьмуьр цДийи
кьилелай туьхк1уьр хъийин! Ваз гьик1 жезва?
— Дидеди цДийиз хайи хьиз.
— Гьеле вун гьинва? Им анжах башламишун я, эй
пачагьрин пачагь. Сабурлу хьухь.
— Инин гьава... Инин гьавади инсан сархуш ийизва, эй Аль Ассуф. Им вуч сир я?
— Им сир туш, пачагьрин пачагь! Им гьакъикъат я.
— Чаз недай зат1 гъиз тур, эй Аль Ассуф. Зи иштагь ахъа жезва.
— Тади ийимир, эй пачагь.
Аль Ассуфа Шагь Абасан гъиликай кьуна, ам чаргьавиздилай элкъуьрна. Дезгейрин «ъваларивай къекъуьрна. Ахпа ацукьарна, адан са шумуд чка (Аль Ассуфаз вичиз чидай чкаяр) т1ушунна.
— Ваз ви гьалар гьик1 аквазва, эй пачагьрин па
чагь?
— У-у-уф, ахваа-а-айш, вун, дугъриданни, суьгьуьр-

чийрин суьгьуьрчи я, Аль Ассуф. Вун лукьманрин лукьман я...
— Чандиз регьят жезвани?
— Бее-е-ес!
— Вун гьеле гьинва, эй пачагьрин пачагь? Гьеле за
ш илимдалдй сагъарун башламишнавач. Им сифте
кьил я. Гьеле ваз аквадайбур вилик ква. Гила вун са
вацра зи ихтиярда жеда. Вуна за вуч лагьайт1а, гьам
ийида. Са вацра вун инай къецел экъеч1дач. Ксун-къарагъун... вири гьа ина. Вуч ваз «1ан хьайит1а, вуна заз
лугьуда. Ви буйругъ за кьилиз акъудда. Разивал гузвани? Шагь Абасавай разивал тагана акъвазиз жезвайни?
И нянихъ Аль Ассуфа Шагь Абасан вири беден т1ушунна. Са гьихьтин ят1ани вичин мазь ягъиз, гьелбетда.
Шагь Абасаз «ьадарсуз регьят хьана. Ам гьасятда ахвариз фена. Ахварай аватайла, ада са шумуд къаб бушарна. Вуч вилик гъайит1а, вири т1уьна.
Акваз-акваз дегиш жезва Шагь Абас.
— Ахваа-а-айш, — лугьузва гьар декьикьада. — Ре
гьят жезва зи чандиз.
— Гьеле вун гьинва, эй пачагьрин пачагь? — лу<
1ьузва Аль Ассуфани гьар сеферда. — За гьеле башла
мишнавач... Тади къачумир.
— Гьеле башламишнавач?
— Ваъ. Им сифте кьил я.
Аль Ассуфа вичин балабан акъудна. Т1еквенрилай
т1уб алтадна.
— Вун килиг, эй пачагьрин пачагь! Аку исятда инал
жедайди... Чун гьинват1а чидани ваз?
Илигна Аль Ассуфа вичин балабандал.
Атана акъатна кьве лам. Вердишнавай ламар. Лацу.
Ч1ал чирнавай. И ламарин юкьвални ала—гьар ламран
юкьвал «ьве маймун. Са к1вачел акъвазнава маймунар.
Лль Ассуфа балабан язава. Ламарини маймунрини кьуьнфзава. Дуьз я: ламари чилел, маймунари ламарни
жьвал. Ламари кек ягъиз, к1вач к1вачелай вегьизва.
vxna садлагьана элкъвез, куркуррив ванер акъудиз гузi,i. Эхь, тумарик куркурар кут1уннава. Гьар ламран ту|уник са шумуд.
Язава Аль Ассуфа балабан, кьуьлзава ламари, кьуьл.ша маймунри. Ламари кек ягъиз. К1вэч к1вачелай ве{■из. Ахпа тумар юзуриз Куркуррив ванер ийиз гуз.
Vxna къвез, вилер экъис хьанвай Шагь Абасан вилик,
»ет1ер ягъиз, сарар экъисзава. Икрамзава. Къахрагъиз,
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мадни чархар ягъиз, к1вач кЬачелай вегьиз, кьуьлерзава. Маймунрив гвайдини къиямат я. Абуру гьа ламарин
юкьвал кьилинбацарзава. Ахпа хкадарна эвич1из, ата на Шагь Абасан вилик са к1вачел акъваззава. Чпи чеб
къужахламишзава. Гъил гъиле кьуна, сарар экъисиз,
Шагь Абасан вилик икрамзава...
Шагь Абасан вилери луп1луп1арзава. Шагь Абас
(Къван хьанва. Шагь Абасаз вич ахвара авай хьиз
жезва.
— Эй Аль Ассуф! Им ахвар яни, тушни?
— Им гьакъикъат я, эй пачагьрин пачагь! Вири рик1елай алуда... Къедалди ви уьмуьрда вуч пашманвал
хьанат1а, алуда, гадра...
Ламарив гвай къиямат аку т1ун! Абур кьведни санал
галтад жезва. Гагь инихъ, гагь анихъ. Ахпа кьведани
санал кам къачузва... Ахпа кьведани санал япар юзурзава. Кьведани санал сарар экъисзава. Налугьуди, ибур
кьве лам туш, са лам я. Гьакьван абуру гьар са гьерекат декьикьдиз ийизва.
Шагь Абасан вилер гагь инихъ, гагь анихъ, гагь ламариз килигзава гагь маймунриз.
Гьар пакамахъ, гьар нянихъ. Гьар юкъуз гьа ик1.
Гила Шагь Абаса вичин ван хкажзава. Кап язава.
Хъуьрезва.
Пакадин юкъуз ламарин, маймунрин уюнбазвилер
масабур жезва. Ламари махсус чекмеяр алук1нава. Кьилерик яру яйлухар кут1уннава. Ламарин юкьваллай
маймунри тафтар язава. Чпин кар чиз. Устадвилелди.
ЭвичГиз ламарилай, маймунри Шагь Абасан к1вачериз
теменар гузва. Ахпа адан вилик са к1вачел акъваззава.
— Эй Аль Ассуф! Ваз минет хьуй, иниз зи везир-векилни, къваларив гвайбурни, зи рик1 алай са шумуд
пабни гъин! Абурузни акурай...
— Эй пачагьрин пачагь! Ам зи гъиле авай кар я: ваз
гьик1 к1ан хьайит1а, за гьак1 ийида. Башуьсте!
Гъана везир-векилни, Шагь Абасан рик1 алай гуьзеларни, къваларив гвайбурни, ацукьарна вири жергеда.
Башламишна Аль Ассуфа вичин нубатдин сагъарунин
программа. Концерт. Виридан вилер экъис хьана. Тек
са везирдай гьарай акъатна:
— Вэ-э-эй! Е Эл-ля-я-ях!
— Зун сагъ хъхьана, саа-агъ! — гьарайзава Шагь
Абаса. — Эй зи лук1вар! Зун сагъарна Аль Ассуфа!
Бирдан виридан пагь ат1ана. Аль Ассуфанни. Ацукь-

на килигзавайбурунни. Эвел ибурун пагь ат!ана, ахпа
абуру капар яна. Вучиз лагьайт1а, гьик1 ят1ани, къарагъна вичин чкадилай Шагь Абас какахьна кьуьлерзанайбурук. Гьабуру гьик1 ийизват1а, Шагь Абасани гьак1
ийизва. Везир-векил, пачагьдин къваларив гвайбур ама
сад садаз «илигиз. Ишараяр ийиз. Им ахвар я жал?
Вучда? Вилеривди, гъилеривди кьуьлзавайбур къалурчава. Им гьа Шагь Абас я жал? И рангламишнавай ламарихъ галаз кьуьлзавайди... И маймунрихъ галаз уюнбазвилерзавайди Шагь Абас?..
Шагь Абасан п1узарар япарив агакьзава. Хъуьрезва.
Бахтавар я. Кьве гъилни вилик кьуна, галтадзава пачагьди. Начагъвиликай са лишанни амач. Ам маймунри
къужахламишзава. Адани маймунар къужахламишзава.
Адаз маймунри теменар гузва. Адани маймунриз теменар гузва. Бирдан векилдай гьарай акъатна:
— Шагь Абаса, пачагьрин пачагьди, и малаикрихъ
галаз кьуьлдайла бес чна вучиз кьуьлзавач? Чун вучиз
акъвазнава?
И гаф, налугьуди, са ишара хьана. Вири санал къарагъна, башламишна вирида кьуьлиз. Гьабуру гьик1
ийизват1а, абуруни гьак1 ийизва. Чпивай жедайвал. Тек
са Аль Ассуфа балабан язава. Вири «акахьнава сад салак. Шагь Абас сагъ хъхьунал вуж я шад тежедайди?
Са касни.
Гьа и нянилай Шагь Абасан дворецда вири дегиш
хьана.'
Гьар нянихъ Аль Ассуфан концертар, къугъунар,
кьуьлерунар, эхирни къужахламишунар, теменар... Маймунарни, ламарни, Щагь Абасни, Шагь Абасан везирнекилни, къваларив гвайбурни. Вири. Кар-кеспи гьа
им я.
:
Ламаринни маймунрин п1узарризни тумариз яру
рангар янава.
Ламарни дишибур я, маймунарни.
Малаикар я эхир! Аллагьди вичи Шагь Абасан патав ракъурнавай малаикар я! Векилдиз и кар виридалайии вилик чир хьана. Гьа и кардал ада дамахзава.
Садазни чир хьанач, адаз чир хьана! Ахпа виридаз чир
хьана. Гила маймунди темен гайиди, ламра темен гайилн ч1ехи дережадив агакьзава. Бее-е-ес! Дуьнья я, къе
сак1а, пака масак1а. Вири дегиш жезва.
Концертрин нумраяр гьар нянихъ цДийибур я. Май89
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мунри кларнетар язава. Маймунри далдамар язава.
Маймунри тарар язава... Маймунрилай алакь тийидай
кар авач. Вуна ибуруз и устадвилер гьик1 чирна, эй
Аль Ассуф лугьудай кас авач. Амма Аль Ассуф, дугъриданни, суьгьуьрчи я.
Шагь Абасан начагьвилин гелни амач. Ада гагь
т1умбулар язава, гагь кьуьлзава. Эхирни садра ам
шехьна. Вучиз лагьайт1а маймунри адан т1вар лагьана.
Кьве маймундини санал. Т1вар лагьана, адан вилик
кьил агъузна, адан к1вачериз теменар гана:
— Шегьбез! Шегьбез!
Гьак1 хьайила, Шагь Абасан вилериз накъвар атана.
Везир-векилди, пачагьдин къваларив гвайбур маймунриз теменар гана, абурулай гъил алтадна.
— Малаикрин малаикар...
Пака Шагь Абаса, везир-векилди, мукьварив гвайбуру ламаризни маймунриз дережаяр гана. Эмир акъудна,
вири махлукьатдиз хабар гана. Аль Ассуф Аллагьди ракъурнавай Жабраил я! Ада гъанвай кьве ламни кьуд
маймун — женнетдин гьайванар я, абуру Шагь Абас
сагъарна куьтягьзава. Виридаз акваз-акваз.
Гьар нянихъ тавхана ац1ана жезва инсанрай. Шагь
Абас кьиле, амайбур: везир-векил, къваларив гвайбур—
вири бахтаваррин бахтаварар я! Гьикьван хъуьреда?
Ламаривайни маймунривай ихьтин концертар гуз жеда
лагьана ни фикирнай? Нин кьилиз атанай? Амма ингье:
килига. Килига Аль Ассуфан суьгьуьрчивилиз! Аку адан
устадвилин дережа, жува «ъимет це. Ада тек са ламарни маймунар ваъ, ада Шагь Абасни, везир-векилни, пачагьдин къваларив гвайбурни — вири вичиз к1андайвал
вердишзава. Мегер им магьир суьгьуьрчи тушни?
Ихьтин маймунар авайди, ихьтин ламар авайди садазни чидайни? Ваъ. Амма ингье абур. Абур акваз, абурун амалрал гьейран Шагь Абас вичин чкадиз хквезва.
Мад вуч к1анда? Аку абурни Шагь Абас гьик1 къужахламиш жезват1а. Шагь Абасаз абур к1ани хьайила, виридаз к1ани жезва. Абурухъ галаз хьайи сятда вири
бахтавар жезва. Мад вуч к1анда? Вири рик1елай алатзава.
Гьак1 хьайила эхиримжи вахтара вирида Аль Ассуфан тарифарзава. Эхь, Аль Ассуфалай вуч хьайит1ани
алакьда. Аль Ассуф, адан ламар, маймунар мецерин эзбер хьана. Абурулай адлу-санлу маса кас авач. Са вах90
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тара Шагь Абас хьйз. Гила виридан рахунар гьабуру*
кай я.
Гьа ик1 са кьадар вахтар алатда.
Шагь Абас михьиз сагъ жеда.
— Эй Аль Ассуф, — лагьана Шагь Абаса. — Ша вун
хъфимир. Ша вун акъваза.
— Зи кар-кеспи начагъбур сагъарун я, эй пачагьрин
пачагь.
— Гьа тавхана ви азархана жеда. За вун зи двореЦдин кьилин лукьманвиле тайинзава. Рази яни?
— Ви уьмуьр мадни яргъи хьуй, эй пачагьрин па
чагь, зун валай гзаф рази я, — жаваб гана Аль Ассуфа. — Зун жуван чанни вун патал къурбанд ийиз гьа*
зур я.
Ихьтин жаваб Шагь Абасаз иллаки бегенмиш жеда.
Гьа и йифиз к1ват1на Шагь Абаса вичин везир-векил, къваларив гвайбур вири: бес лагьана Аль Ассуфазни адан женнетдин малаикриз дережаяр, савкьва тар тагун чи кьилин агъузвал жеда, ша чун—вуч гуда,
вуч гудач—меслят жен. Ахпа чи къарардикай махлукьатдиз хабар гун.
Вири санал ихьтин къарардал атана. Аль Ассуфаз
т1вар гуда: махлукьатдин лайихлу ва гьуьрметлу лукьман! Гьа вичин малаик гьайванри ялдай кьван «ъизилар. Виридалайни гуьзел са руш.
Малаикриз (гьакъикъатда ламариз) Къизилдин ракъинин орденар!
Гъвеч1и малаикриз (гьакъикъатда маймунриз) махлукьатдин магьир ханандаяр. Абурун гъилерик къизилдин цамар кутада. Гарданра къизилдин чархар. Япа рикни — къизилдин япагьанар.
Башламиш хьана цДийи адетар: малаикар (гьакъикъатда ламарни маймунар) мугьманвилиз тухун. Гагь
сада, гагь масада. Т1вар-ван авай инсанри. Шагь Абасан къваларив гвайбуру. Гьа и «ардалди Шагь Абасан
вилик уьзуьагъ жез.
4. СУЫЪУЬРЧИДИН СИР
Аль Ассуфан гьуьрметдин кьадар авачир. Шагь Абасан виликни адан везир-векилдин, къваларив гвайбурун
виридан арада.
йиферикай са йифиз (гъед гъетрен к1ула авайла)
Шагь Абасни галаз Аль Ассуф дворецдин кьакьан къа-
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вал акьахда. Килигда цавуз. Вичин дурбудай. Килигва,
эхирни элкъведа Шагь Абасахъ:
— Эй пачагьрин пачагь, вун икьван ч1авалди Гьяждал вучиз фенвач?
— За ваз гьик1 лугьун? Вуч лугьун? Гьа къе-пака
лугьуз амукьна... Ахпа зун начагъ хьана...
Аль Ассуфа пашмандиз кьил галтадна. Вичин наразивал «ъалурна.
— Вун, эй пачагьрин пачагь, тадиз Гьяждал фена
к1анзава...
— Лап тадиз?
— Лап тадиз. Вучиз лагьайт1а, Аллагьдиз вакай хъел
ава. Мумкин я, ада ваз мадни жаза гун...
— Вири ихтиярар гьадан гъиле ава, — мурмурна
Шагь Абаса.
— Эхь, вири гьадалай аслу я.
— Ак1 ят1а, гьазурвал акуна к1анда.
— Мадни са кар ава, эй пачагьрин пачагь, — лагьана Аль Ассуфа. — Аллагьдин хъел алуддай са хъсаи
кар ава, вуна гьа кар авурт1а...
— Лагь заз а кар, эй Махлукьатдин Магьир Лукь^
ман.
— Вун Гьяждал ламраллаз фена к1анда, Шагь Абас.
Шагь Абас къудгъун хьана. Ида вуч лагьана?
■— Зун, Шагь Абас, пачагьрин пачагь, ламраллаз? —
инжиклу хьана ам.
— Ваз а кар хъсандиз чизвач, эй пачагь. Суваб патал, суваб! Ламраллаз фейила, вун Гьяждал пуд сеферда фейидай жеда. Аллагьдиз гьа и кар гзаф бегенмиш
жеда. Чир хьухь.
— Ламраллаз фейила, пудра фейидай жеда?
— Адалай гъейри мадни са шумуд кар ава. Гьа инай
аниз кьван ламраллаз финин чарасузвал авач. Ам ге рек туш. Анжах гьа инал, агьалийриз аквазвай чкадал
вун акьахда ламрал... Са т1имил кьван фена ламраллаз,
ахпа эхвич1да вун... Ахпа акьахда вун деведал... Хкве дайлани гьа ик1... Инив агакьдалди акьахда вун деве
дал... Инив агакьна, агьалийриз аквадай чкадал акьах
хъийида вун ламрал... Къуй Аллагьди ви уьмуьр мадни
яргъи авурай... Аллагьдиз к1анивал авуна к1анда, эй
пачагь.
Шагь Абасавай вуч ийиз жедай? Са зат1ни. Пака везирвекилдини Аль Ассуфан тереф хвена. Абуру Аль
Ассуфан тереф хуьн адет хьанвай.
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— Гьак! авуна к1анда, чан чи махлукьатдин кьил,
чи чилерин берекет, виридалайни камаллу , виридалайни
адалатлу, виридалайни жумарт пачагь...
— Эй Эллях, — лагьана везир ди. — Эм лэм тш, мэ лэк е!
— Абур. вун сагъарай гьайванар, женнетдин гьайва нар тирди рик1елай ракъурна жедач, эй пачагь, — ла
гьана векилди. — Бес маса инсанарни ламараллаз ф извачни? Физва.
— Ин а и хь т и н с а кар м ад н и а ва . Лам р а л ла з Г ья ж дал фейи кас чан алам аз женнетэгьли жезва. Гьич са
Сират1ал муькъвер, эхирзамандин суд -дуванар авачиз...
— Ак1 ят1а, зун рази я, — кьил юзурна Шагь Абаса.
— Аллагьдин ктабда гьак1 кхьенва, — тестикьна ве
килди.
— Вун гьинал кьван ламраллаз фидат1а, ахпа гьи нал деведал акьах хъийидат1а, абур вири зи хиве, эй па
чагь. Абур за ийидэй к1 валахар я. В уна а к1валахри кай фикирмир...
— Хьурай, эй Махлукьатдин Магьир Лукьман, — ла
гьана Шагь Абаса. — Валай вафалу кас заз и дуьньяда
авач... Ибур аку, — ада везирни векил къалурна. —
Ибур ун чкадал... Са вун... Са кас...
Везир-векилди кьилер агъузна. Язухар. Аватзава
гьуьрметдай.
— Мадни са кар ава, эй пачагьрин пачагь, — ла
гьана Аль Ассуфа. — Гьамни гъвеч1и кар туш. Гьамни
фикирда кьуна к1анда.
— Лагь, ибур узни ван хьурай, — Шагь Абаса кьи
лер агъузна, дак1уна акъвазнавай везир -векил къалур
на. — Аль Ассуфан чирвилер, адан къанажагъ, аку ам
зун патал гьик1 чалишмиш жезват1а...
— Ам ихьтин кар я, эй пачагьрин пачагь, — лагьана
Аль Ассуфа. — Вун гьа ламраллаз Гьяждал фейиди ма лум хьайила, вир и халкь ви вилик мет1ерал акъвазда.
Вун абурун вилерай виридалайни ч1ехи инсан
жеда.
Абур у лугьуда: аку гьа! Пачагьрин пачагь я, ам ма вич
адетдин кесиб инсан хьиз лежбер хьиз, ламраллаз Гьяж
дал фенва... Махлукьатдиз вун м адни гзаф хуш жеда.
Абур у ви т1 варц1елди кьин кьада. Гьахьтин пак инсан
жеда вун абурун рик1ера...
— Ви акьул хцини я, камаллуни, эй Махлукьатдин
Магьир Лукьман, — лагьана Шагь Абаса. — Вун зи
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эрч1и гъил я, ви сивяй акъатзавай гьар са гаф са ика вагьирдив барабар я...
— Абуру лугьуда, эй пачагьрин пачагь: гьи пачагь и
дуьньядал ламраллаз Гьяждал фена? Тек са Шагь Абас,
чи пачагьр ин пачагь! Пачагьр икай т ек са гьам... Пак я
ам ! Пайгъамбар дилайни виниз я ам ! Абур у, вир и мах лукьатди гьак! лугьуда...
— Вун виш сеферда гьахъ я, эй Махлукьатдин Ма гьир Лукьман.
Шагь Абаса кьил юзур на.
Пака вир и Ир ан тир ва л сада садаз хабар гана:
— Шагь Абас гила Гьяждал физв а.
— Шагь Абас ги ла лам р ал лаз Гьяжда л физва...
— Шагь Абас пак инсан я, пак!
— Ни лугьудай: пачагь ламр аллаз Гьяждал фида?
Са шумуд йикъалай са виш касди дворецдин вилик
са в иш да л дам я н а ! Са в иш к ас д и с а ви ш з уь р не я на !
Са виш касдини зил кьуна! Шагь Абаса сифте «ам къачудай рехъ тирвал гамар эк1янава. Гьихьтин цуьквер
алай, виш рангунин гамар...
Ирандин вири вилаятра къекъвена. Эрдебиль, Мара гъа, Шираз, Къезвин, Исфагьан, Тебриз, Мешгьеди, Ги льян, Гьамадан, Микран, Хорасан, Мазандерен, Таба р ис та н са ф ун а й я на. Шаг ь Аба саз ла й и х л у л ам жа гъурна. Эхирни Табаристан вилаятдай куьпчи Гьасанан
лам кутугнавайди яз акуна. Ламар ин арада гьадалай
гуьзел лам авачиз хьана. Шару лам я им. Кьакьан. Ща р у лам низ ак уна? Ж едач э хир . Ам м а Т абар истанда
к уьпч и Гьасана хъ гьа х ьтин лам хьана. Кьакь ан лам я
им, балк1ан хьиз. Жегьил. Ислягь... Кьвед ят1а, пуд ят1а
шарк1унт1ар ханвай. Гьа шарк1унт1арни кьве жинс ка «ахьна арадал атанвайбур хьана. Табаристандин ч1улав
жинсни Исфагьандин лацу жинс. К1вачер, вилер бал к1андин хьтинбур я. Ирибур. Лап яргъалай аквада. Гьа сятда чир жеда: им кьве жинс я.
— И зи лам ирид балк1андилайни багьа я, — къимет
хкажна куьпчи Гьасана. — Ихьтин, акунар са суьрет
хьтин гьайван мад гьина ава?
— Ма ваз ц1уд балк1андин къимет.
Пачагьдиз герек гьайван патал хирдевилер ни ийида?
Садани.
Лам гваз хъфейдалай кьулухъ >куьпчи Гьасана вичин
папаз лагьана:
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— О-о-о! Идалай гьашари лам чаз хьайиди тушир!..
Пикь лагьана гьаятдиз хкведачир хьи! Гагь идав, гагь
адав... Йифериз... Къекъвез, им жагъурдалди , зи чан
акъатнай хьи...
Гьа и йикъалай куьпчи Гьасанан бахт ахъа хьана.
Гьатта адал ц1ийи т1варни кваз эцигна:
— Шагь Абасан къавум.
Куьпчи Гьасанакайни машгьур кас жедайди ни лу гьудай? Амма хьана. Ингье, десте -десте, яргъал хуьрерайни кваз адан к1вализ мугьманар къвезва. Гъил ич1из
ваъ. Савкьватар гваз.
— Чаз чида и ви ламран эхир бахтавар жедайди, —
лугьузва вирида. — Адан акунри вуч лугьузвай? Адаз
лам лугьуз мез къведачир... Акьван т1арам гьайвандал
лам т1вар хьун... Гила а т1вар алатда...
Са шумуд йикъалай пачагьрин пачагьдин дворецдин
пилик цавуз вегьей раб чилел аватдачир, гьакьван инал
и н с а н к 1 в а т 1 х ь а н в а. Ш а г ь Аб а с р е к ь и з э к ъе ч Ь а в а.
Инал куьпчи Гьасанни атанва. Адани Шагь Абас рекье
шазва. Къавум тушни?
— Эй Махлукьатдин Магьир Лукьман, — лагьана
Шагь Абаса Аль Ассуфаз. — Жедачирни зун инай
юкъуз ваъ, йифиз экъеч1найт1а?
— Вучиз ваз ак1 к1анзава, эй пачагьрин пачагь?
— Низ чида заз шум уд агъзур вил килигдат1а?
— Килиграй. Къуй а карди вун нарагьат тавурай,
"iii пачагь. Пара жемят к1ват1 хьун, вун ламраллаз гьик1
рекье гьатзават1а акун, вир и ви хийир диз я, анжах хи Гшрдиз.
Гьа и юкъуз Шагь Абас акьадарна куьпчи Гьасанан
к1вачерал кьакьан диши ламрал, Гьяждал рекье туна.
Шагь Абас рекье туна, Аль Ассуфа башламишна ви ри вичиз «1андайвал, вири вичиз хуш патахъ дегишиз.
Лдаз гаф лугьудай са касни авач.
...Са варз акуна, такуна алатна. Эхирни атана агакь i i . i Аль Ассуфав хабар: Шагь Абас пака хтана ахкъат i . i . Яб гузвани? Яб це?
Аль Ассуфа вири мукьвал вилаятра авай ламар
1иат1да дворецдин вилик квай майдандал, Шагь Абас
дна к1анзавай куьчейриз. Низ чида адаз вуч
фикир
1 ай т1 а? За л ум к ас д и в и чи н л ам р а л лаз к ъв ез ва й гьар
i касдиз (Шагь Абас къаршиламишиз) пул гузвай
ьван! Пачагьдин хазинадай! Низ къвез «1ан
жедач?
\тана, пул къачуна.акьахна ламрал жуван, къаршила 95

мишна пачагьрин пачагь, къачуна жуваз к1ани-так1андиии, акьахиа ламрал, элкъвена хъша жуван к1вализ!
Низ к1ан жедач? Вуж я рази тежедайди? Анжах ах макь!
Гьак1 хьайила, ламран къимет хьана садлагьана багьа. БалкГандилай лам хьана багьа. Вучиз ят1ани, балк1анар, девеяр виридан рик1елай алатнава. Садазни
абурун т1вар кьаз «1анзамач. Шагь Абас хтана к1андай
куьчеярни, дворецдин вилик квай ч1ехи майданни ац1анва ламарай. Ваз ина таквадай жинс! Таквадай ранг!
Гъил алтадзава ламарилай! Тавазвилерзава ламариз!
Шагь Абас сагъ хьайи йикъалай инихъ ламариз икрамзава инсанри.
Куьчейриз гам ар эк1янава. Яд хъченва. Руг кьенва.
И падни, а падни — ламар! Жерге-жерге! Виридалаини
вилик — лацу жинс. Са кьве виш. Ибур Эрдебилдин
жинсер я. Инал алай рахунар и жинсинин алакьунрикай я. Бажарагълувилерикай я. Ислягьвилерикай. Пар
ялуникай я. Михьивилерикай я. Иналлай инсанри балк1анриз нянетзава. Сив сиве туна. Бал«1аиар? Чпелай
вагьши гьайванар авайди туш! Тергна к1анзавай гьайванар я. Къелет хьана чун, абуруз гьуьрметдай вахтара.
Ибурун гуьгъуьна, Эрдебилдин жинсинин гуьгъуьна
Мазандерендин жинс акъвазнава. Руфунар лацу, къва лар ч1улав. Аск1ан жинс я. Абурун гуьгъуьна — фирийрикайни тумарикай куркурар куьрснавай Гильяндин
жинс! Абурун гуьгъуьнани Хузистандин, Микрандин,
Гьамадандин, Кербеладин жинсер... Гьар са жинс муь куь жинсинилай са квелди ят1ани тафаватлу я. Фири,
япар, тум, юкьван сии, къвалар, «1вачерал кьакьанвал
ва я аск1анвал, «ъилихар, ван гьар жинсинин сак1а я.
Бирдан инсанрини, ламарини вирида санал гьарай-на.
Ибурун ван ирид цавариз хкаж хьана. Вич лугьу-мир,
виридалаини вилик жергедиз атана, виридалаини вилик
пачагьрин пачагь къаршиламишиз Аль Ассуф атанва
кьван! Ам башламишна вирида алхишламишиз. Тек
атанвач. Ада вичин женнетдин гьайванар (гьакъикъикъатда лацу ламар) вичелайни вилик акъвазарнава,
жснетдин малаикар (гьакъикъатда маймунар) ламарин
юкьвал акъвазнава. Гуьзлемишзава. Шагь Абас. Аль
Ассуфан ламарални, маймунралии парталар ала. Махсусбур. Ламарни маймунарни рангламишнава, эвянава.
Щалц1амарнава.
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Аль Ассуф эл-жемятдихъ элкъвена, виридаз ван жемйвал, ада вири къуватдивди гьарайна:
— Чи чилерин рагъ, чи цаварин иур, чи пачагьрин
пачагь вич ламраллаз хкведайла, чнани ам гьа ик1, ламараллаз къаршиламишдайла, адан рик1 шад жеда,
•паз чаз вич к1ани кьадар чир жеда. Гьак1 хьайила, па
чагьрин пачагь мукьва жедайла, ам алхишламиша, эй
iтхаяр! Гележегда куьн, куь балаяр зурба бахтарив
.1гакьдайди за квез къе амаз хабар гузва. Яшамиш хьуй
чи пачагьрин пачагь Шагь Абас!
— Шагь Абас! Шагь Абас! Шагь Абас! — гьарайна
ниш агъзур касди.
Са арадилай шегьердин а кьиляй, рехъ элкъвей чкадилай, Шагь Абас вич пайда хьана. Аскеррин кжьва
лваз. Шагь Абас Гьасанан гьашари ламралла. Чир
жезмач Гьасанан лам. Къветре хьиз кам къачузва ада.
— Тап-туп! Тап-туп! Тап-туп!
Аль Ассуф фена пачагьдин вилик. Яна вичин балабан.
Ч1ал чирнавай ламарни маймунар акъатна вилик,
кьуьлерна ибуру Шагь Абасаз. Икрамна. Кьилинбацарна...
Аль Ассуфа виридаз ван жедайвал гьарайзава:
— Чи цаварин нур! Чи чилерин рагъ! Чи кьисметрин
пллагь! Чи пачагьрин начагь.вун хвашгелдн! Яшамиш
рай чи пачагь Шагь Абас! Виридалаини адалатлу, вири
далаини илимлу, виридалаини гьахълу, виридалаини
жумарт, чан аламаз вич женнетэгьли тир чи пачагь
Шагь Абас яшамишрай! Гьуррраа-а-а!
— Гьурраа-а! — гьарайзава вири халкьди. — Яша
мишрай Шагь Абас, гьурраа-а! Виридалаини адалатлу,
инридалайни гьахълу, виридалаини камаллу, вирида
лаини регьимлу Шагь Абас яшамишрай!
— Яшамишрай Шагь Абас! Виридалаини адалатлу,
ммридалайни жумарт, виридалаини камаллу, виридалаи
ни инсанперес чи Шагь Абас яшамишрай! Гьуррраа-а-а!
— Гьуррраа-а!
Виш агъзур сес хкаж жезва ирид цавариз. Вири
ьньядиз чик1изва и сесер. Кьуд патахъ.
Шагь Абасан чина рагъ куьк1венва. Шагь Абасалай
хтавар пачагь и дуьньядал хьанач ва хъжедач! Бее-ес,
ак1 къаршиламишзава ам вичин эл-жемятди. Ада и
р гуьзлемишначир.
Язава далдамар! Язава зуьрнеяр! Виш-виш касди.
Заказ 146
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ЭкъечГнава бегьем са агъзур кас кьуьлериз! Са агъзур
касди, вирида санал илигнава манийрал! Им мус хьайи
кар я? Са вахтундани. Им гьина хьайи кар я? Санани.
Анжах гила, Шагь Абас патал авунвай кар я. Ни? Аль
Ассуфа.
Шагь Абасаз вичин уьлкве икьван бахтавар яз мус
акунай? Са ч1авузни. Гьи пачагьдиз вичин агьалийриз
вич и«ьван к1ани тирди акуна? Са пачагьдизни. Тек са
Шагь Абасаз.
Шагь Абасан кьилелни куьпчи Гьасанан ламран кьилел цуьквер къвазва. Лам цуькверин к1аникай ак вазмач.
Аль Ассуфа гъилин ишара авурла, са шумуд агъзур
инсан акваз-акваз яваш жезва. Аль Ассуфаз рахаз
к1анзава.
— Эй пачагьрин пачагь! Дуьньядин илимрин, камаллувилерин нурлу гъед! Чи гьар са касдин кьисметдин Аллагь! Къенин йикъалди, мусурман дуьньядин тарихда Аллагьдин вилик валай уьзуьагъ инсан хьанат1а?
Хьанач! Вун, пачагьрин пачагь, цавараллай Аллагь шагьид я, пуд сеферда фена хтана, къуй Аллагьди ви са
югъ уьмуьрдикай са йис авурай!
— Ами-и-инь! Ами-и-инь! Амии»и-инь! — ван гьатзава цавара.
— Виридалайни адалатлу, виридалайни камаллу, виридалайни регьимлу, виридалайни жумарт, чи пачагь
рин пачагь Шагь Абас яшамишрай!
— Виш агъзур йисуз яшамишрай!
— Гьурраа-а! Гьуррр-а! Гьуррр-а!
Далдам-зуьрнедин ван цаварилай алахьзава. Ирид
цаварилай. Налугьуди, къе вири дуьнья гьа и сесерай
ацДанва. Яб гузвани?
— Яшамиш хьуй чи цаварин нур! Яшамиш хьуй чи
чилерин рагъ!
— Яшамиш хьуй пачагьрин пачагь Шагь Абас!
— Иран махлукьатдин ч1ехи буба, Шагь Абас яша
миш хьуй!
— Гьурраа-а!
Вири вилаятрай атанва, стха, Гьар вилаятдай са десте. Абурун арада гьатта кьуьзуьбурни, аяларни ава. Хорасан, Исфагьан, Кербела, Хузистан, Микран, Табаристан, Эрдебиль, Гьамадан, Мешгьеди, Гильян, Мазандерен, Тебриз,.. вири, вири вилаятрай! Вирини гьик1
атанват1а, чизвани? Ламараллаз! Гьар са кас вичин

ламрал акьахна. Рангар яна. Безетмишна. Эхь, ламар.
Гьатта «уьпчиярни, гьамамчиярни, гьамбаларни, пинечиярни, неъшехурарни, къумарбазарни... Ина таквадай
кас авач. Виридани манидал илигнава. Вирини хъуьрезва. Вирини бахтавар я. Вуч я, вуч туш, гьеъ-гьеъ-гьеъ,
Шагь Абас ламраллаз Гьяждал фена хтанва! Аль Ассуфа суьгьуьрда тунвайбур туш, ни лугьуда?
Килиг гила, ахпа вуч жезват1а.
Гьа и жуьре хкана Шагь Абас вичин дворецдиз.
Пуд юкъузни пуд йифиз сувар хьана.
Шагь Абасан кефиярни лап къумбар я.
Гьакьван адаз Аль Ассуф бегенмиш хьанва. Ам вични, адан к1валахарни. Ибур мегер Шагь Абасан везирвекилдилай алакьдай к1валахар яни? Кьве гаф дуьз рахаз тежедай, шаз кьенвай кьиф хьтин везирдилай ихьтин к1валахар?
Векилдивай гена са кьве гаф рахаз жеда.
Шагь Абас патал адан дворецда ават1а са кас ава,
амни Аль Ассуф я.
Гьа и йикъарилай башламишна уьлкведа ч1ехи дегишвилер кьиле фена. Шагь Абас Гьяждилай хтай йикъарилай, лугьузва за. Эвелни-эвел вири уьлкведа авай
ламарин кьисметди нур гана. Абур гьакъикъатда пак
гьайванар я, лагьана пачагьдин фарман акъатна. Ак1
хьайила, абуруз икрам авуна к1анда. Дуьз я. Пачагь дин фарман акъатайла, вучиз ийидач? Гьак1 хьайила,
башламишна ламар чуьхуьз. Гьамамра. Запундай ягъиз.
Ламарин кикер ат1уз, к1вачел гуьлуьтар, к1вачин къапар алу«1из, п1узарриз ранг ягъиз, фирияр эвягъиз, тумарик куркурар кут1униз... Жува яд хъвазвай къапунай
ламаризни яд гуз, жува хуьрек незвай къапунай ламаривни хуьрек нез гуз... Ламар кьилдин утагъда хуьз.
Гила абурун анжах тарифдин девир башламиш хьана. Яраб эл-жемятдин вилер икьван ч1авалди буьркьуь
вучиз хьанат1а?
Гила виридаз малум хьана:
Сад лагьайди: ламар хуьн регьят я, ужуз акъваззава.
Кьвед лагьайди: ламар пара ислягь я. КЛвалин гьайванар я.
Пуд лагьайди: ламарилай пачагьди харж къачузвач.
Кьуд лагьайди: икьван ч1авалди ламарикай гьамиша
пис гафар рахаз хьана, гила ахьтин гаф рахадай касдиз жаза гуда.
7*
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Вад лагьайди: ламрал гьатта пар эцигизни, авудизни
регьят я.
Р уг уд л агь а йд и : с а ба л к1 а н ва я са д е ве х уь н и ла й
вад лам хуьн гьикьван регьят я! Амма вкьван ч1авалд и
и кар садан кьилизни атанач. Вучиз атаначт1а?
Ир ид лагьайди: лам ранни деведин к1алубар гекъи га. Деведихъ са дуьз чка кьванни аваии? Вири — какур:
кьил, к1 вач, гар дан, юкь, хур ... вир и какур -какур —
бегьем тум ни авачир, бегьем япар ни авачир, ихьтин
гьайваи гьаятда гьик1 лагьана хуьзвайди я?
Валк1анарни гьак1 я. Югъди-йифди нез, я к1вал чидачир, я хайибур чидачир, гьамиша кьилел са кас акъ вазна к1андай ахьтин гьайвандикай хвена вучзава? Бе гьем сесни авач. Са ламран сес къанни ц1уд балк1андин
сесинилай гужлу я.
Вири махлукьатда девеярни балк1анар акваз -такваз
квахьна.
Са кьве йиса лай аб ур х иял дай ни акъатна. Я р гъал
уьлквейр ай атай са сиягьатчидив деве ва балк1 ан гвай -ди
акур ла, ам к1валин м ук ьув агуддачир, лугьуда. Гьич
хуьр уьзни ахъаидачир. Кьадай. Б -е-е-ес! Гьар са тарих -диз
вичин къайда -къанун ава. Аль Ассуфа вир и дегиш -.
навай. Деведикай, балкГандикай гаф рахун айиб тир...
Айибни яз гьисабдай, жазани гуникай кич1едай. Инса -нар
я, агакьар да ч1ехибур ув, ахпа вуна жаваб гуда. Эгер
вуна балк1анриз, девейриз майилзават1а, им ак1 лагьай
ч1ал я хьи, яни вуна женнетдин м алаикр из (гьа -къикъатда
ламариз) нифретзава. Гьак1 хьайила, гьеле шар к1 унт1
ламран р уфуна амаз, иеси адаз гудай т1 вар -ц1ихъ къекъвез
жезва. Гьихьтин т1варар гунин адет гьатнавай! О-е-е!
Каинатдин сергьятра ван ийидай т1ва -рар! Осириус!
Ормуз! Заратуштра! Зевс! Юпитер! Олимп! Кир! Дарий!
Эхь, эхь! Шар1к1унт1рал гьахьтин т1варар эцигзавай.
Ламарин фирияр ат1ун, тум ат1ун къадагъа тир. Гунагь жеда. Ламарин фири ва я тум ат1айди, тум вич ваъ,
т ум уни н ч1 ар ар, зинданда твазвай. Са ш ум у д йис уз.
Анай кьулухь я хкведа вун, я хкведач. Рекьида вун гьа
зинданда. Ламран тумунин вад ч1арч1из килигна.
Уьмуьр пуч жеда. Низ чида шумуд касдин уьмуьр пуч
хьанат1а? Гьахьтин к1валахар хьана, стха. Яб гузвани?
Яб це. Ахпа лугьун за ваз, ламарин акунарни кваз, т1е биатни кваз дегиш жезвай. Яраб чпиз ийизвай тавазви лер, гьуьрметар аквазвайт1а, аннамишзавайтШ Низ чи 100

да? Абур ун къилих, ацукьун къарагъун заЛан хьанвай.
Эхь, эхь, чпин къимет чир хьанвай.
Кьил тик кьазвай.
Маса уьлкведай атай деве ва я балк1ан саймишни
ийизмачир. Бе-ес! Такабурлу хьанвай.
Чир хьухь: ви абур, ви ахлакь вав эгеч1 унилай аслу
я. Пис эгеч1да вав — писдиз аквада вун, ви хъсан жигьетарни, акунарни квахьда, хъсандиз эгеч1да вав — ви
чина ранг, нур жеда, ви кьанДай чкаярни михьи жеда.
Яваш-яваш. Аквада ваз, са к1алубсуздакай иер, кьегьал
са кас хьана.
Гьа и к1 ал ат и з фе на й ис ар . В ир и Ша гь Аба с ал а й
рази тир.
Шагь Абасани Аль Ассуфа гъил гъиляй ахъаидачир.
Налугьуди, ибур санал хана, санал ч1ехи хьайибур я.
Гьакьван сад садаз к1ани. Гьакьван сад садалай рази.
Кьве беден ава ибур ухъ, са рик1.
И йисар, мумкин я, Шагь Абасан уьмуьрда вирида*
лайни шир ин, вир идалайн и бахтавар йисар хьана. В и ри к1валахар Аль Ассуфан гъиле авай, Шагь Абаса
дуьньядикай леззет хкудзавай. Уьлкве идара ийизвайди
Аль Ассуф тир.
Амма са кар гьахъ я: нарази инсанар уьлкведа пара
авай, лугьуда, амма абурувай ван-сес акъудиз жезвачир.
Абуруз кичкзвай. Виликан Шагь Абас, виликан идара
авунар амачир.
Гьа ик1 са шумуд йис мадии алатайла, йиферикай са
йифиз, Шагь Абас къудгъун хьана ахварай аватда.
Килигайт1а — йифен кьулар я...
5. А Ж А Л
Ацукьна Шагь Абас месел. Кьил кьуна, кьве гъилив ии. Шехьзава Шагь Абас.
— Им в уч а х вар т ир , эй Ал ла гь, в ун а з аз к ъа л у райди?
Ахварай Шагь Абас хъфенваи вичин лап жегьил вах тариз. Садра Ширван шагьди адаз са лацу гуриДул ба 1 ъишнай. Къуьнерал лувар алай. Ч1 улав пур ар алай.
Вири гурцДулрин арада ч1ехи хьайила, вир и киц1ерин
лрада виридалайпи къуватлу, виридалайни жуьрэтлу,
виридалайни зирек гурц1ул.
Гила, икьван йисар алатайла, Шагь Абасаз ахварай
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гьа гурцГул акуна. Вичнй гьик! акуна? О-о-о, фикирдайла, Шагь Абасан ч1арар риб-риб хьана. О-о-о, Аллагь!
Шагь Абасакай гьа гурц1ул жедай, гьа гурц1улдикай
Шагь Абас. Ахварай.
Ше хвна Ша г ь Аба с ме с ин юкь ва л. Им ву ч а хва р
хьуй, эй Аллагь? Зун ламраллаз Гьяждал фена хтанвай
инсан я, зун ви вилик уьзуьагъ я, амма вуна заз къа лурзавайди им вуч ахвар хьурай?
Вучда? Аль Ассуфаз ихтилатдани? Мез гьик1 къведа?
Рик1и рнк1 нез амукьна Шагь Абас.
Са шумуд югъ алатда. Бирдан йифен «ьулариз ам
ма дни къ удг ъ унна а хва рай а ва тда. Ила нди к1а са йди
хьиз. Са кьадар ч1авалди вич вичел хкведач. Аватна гьа
ик1 ахварай, мадни ацукьда ам месел . Кьве гъиливди
вичин кьил кьуна. Галтад жез. Мурмуриз.
— Зун ваз къурбанд хьурай, эй Аллагь! Зун ви ви лик квелди бат1ул я? Ибур вуч ахварар я, вуна заз къа лурзавайди? Ваз заз вуч лугьуз к1анзава?
Вучрай язух Шагь Абаса? Шехьда Шагь Абас мад ни.
Аль Ассуфавай хабар кьадани? Адаз ихьтин ахварар гьик1
ахъайда?Гьик1 лугьуда? Закай, Шагь Абасакай эвел
гурцДул хьанвай, гила балк1ан хьанвай. Идан мана вуч
хьурай? Аль Ассуфаз ихьтин ахварар гьик! ахъайда? И
а хва рди, вичика й ба лк1а н хь а на а кур а хва рди, Шагь
Абас михьиз агажна. Лацу Пеленг киц1ни къва -лав гваз,
абур гъуьрче авай, акьазвай Шагь Абаса къир-мажар...
Акьур-акьур чкадай ялав акъатзавай, акьур -акьур ч«а
кузвай, Шагь Абасан нефес-нефесдив къвез-вачир, гьа
арада, михьиз ял кьуна, ярх хьайила, ам ах варай
аватнавай...
И сеферни ацукьна Шагь Абас месин юкьвал. Низ
ахъайда ахвар? Везир-векилдиз? Кьведни ахмакьар я.
Герек туш, па ка вири шегьердиз чк1ида, виридан ра хун гьа и ахваррикай жеда.
Гьа ик1 са пуд йиф мадни алатна. Шем хьиз, пДраз ва Шагь Абас.
Пуд лагьай йифен кьулариз Шагь Абас мадни къуд гъун хьана. Мадни иланди к1асайди хьиз. Гила Шагь
Абасаз пуд лагьай ахвар акуна. Гила ахварай Шагь
Аба са ка й деве хьа нва й. Деве .. . Шагь Абас аку, де ве
аку... Ибур вуч ахварар хьурай?
Гила гьат хъийида Шагь Абас месе. Начагъ хъжеда.
Эвериз гуда Шагь Абаса Махлужьатдин Магьир
Лукьмандиз, Аль Ассуфаз. Атана Аль Ассуф. Яна пел
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чилиз, тум цавуз, ада Шагь Абасан к1вачериз темен гу да. Гагь пел агажиз, гагь рапДамар хкажиз, гагь кьил
юзуриз, гагь аламат жез, яб гуда Аль Ассуфа.
— Эй па ча г ь рин па ча г ь , — луг ь уда а да г ь амиш а
хьиз. — Эй чи чилерин рагъ! Чи цаварин нур! Эй и дуьньядал виридалайни адалатлу, виридалайни камаллу,
виридалайни жумарт, виридалайни гьахълу Шагь Абас!
И зи чанни вун патал къурбанд ийиз зун гьазур я. И
ахваррин манаяр чирун патал, гъетер авай йифиз садра
цавуз килигун герек я, гьа цававай гъетериз килигна, за
ваз абурун мана лугьуда. Гьар са ахвардин мана кьил ди. Аллагьди (къурбанд хьурай чун вичиз) пачагьрин
пачагьдин уьмуьр яргъ и авура й, акьван рик1 из азият
гун кутугнавач, гьич са зат1ни жеч. Рик1 ч1ехиз яхъ.
Гьич са ахварни такур гьисаб ая.
Ик1 лагьана, Аль Ассуф кьулу -кьулухъ утагъдай
экъеч1да. Алчахдн виликдай Шагь Абасан 1кук1ушдиз,
иДвелериз т1уш гудай, адаз регьят ийидай, гила гьа кар ни ийизмачир. Гьа карни авун кутугнавачиз аквазвай.
Аквазвани, гьихьин инсанар авайди ят1а! Яб це, Яб гуз вани вуна?
Шагь Абас амукьда алк1ана вичин месел.
Юзаз тежез. Цава гъетер авай йиф мус жедат1а низ чида? Шагь
Абасан ял кьазва, амма патав къведай касни
авач. Па
ка йифиз адан гьал лап пис жеда.
Гьиссда Шагь Абаса: эхирзаман жезва.
Атанва.
Адав Ажа л агатзава. И утагъда Ажал ава.
Гьиссда
Шагь Абаса.
— Заз вун аквазвач, — кушкушна Шагь Абаса, —'
амма вун гьа инрал алайди заз чизва.
Ажал атайла, адан вилик вири ажуз я. Пачагьрин
пачагьни пагьливанрин пагьливании, лап вун ирид цава рилай лув гудай хва хьанат1ани, Ажал атайла, вун ада лай ажуз же да.
Атанва кьван Шагь Абасан патав Ажал, амма гьеле лиг вич къалурзавач кьван. Килигзава ам пачагьдин
гьалдиз. Адаз аквазва, Шагь Абасаз вич атанвайди чир
хьанва, ят1ани ихьтин к1валахра сабурлу хьана к1анда.
Гьикьван хьайит1ани вун са вечрен, са ц1егьрен патав
атанвач, вун пачагьдин — Шагь Абасан патав атанва.
Сабурлу хьухь, килига, аку ада вун гьик1 кьабулзават1а,
ахпа рахух...
Ажалдихъни вичин меденивал ава.
Пачагьар йикъа сад рекьизвач.
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Вични Шагь Абас хьтин пачагьар. Ахьтин пачагьдив
мукъаятдаказ эгеч1на к1анда. Ахтармишунривди. Аку,
чира, эхирнмжи сят атайла, и пачагьди вич гьик1 тухузва? Вучиз ик1 тухузва? Адаз квехъай кич1езват1а.
Куьн гьайиф къвезват1а... Вири чирна 1к1анда. Гьак1
хьайила, атана, тарпна, къахчуна чан, хъфена жедач.
Идаз вуч лугьуз к1ан жеда? Вуч лугьуз к1ан жедач?
Идан рик1ел вуч къведа, вуч къведач? Идан эхиримжи
мурад-эрзиман вуч жеда, вуч жедач?.. Эхиримжи сят
алукьайла, им нин, куьн къайгъуда жеда?.. Идан эхиримжи гаф вуч жеда? Ам ада низ лугьуда?..
Гьак1 хьайила, дугъриданни, Ажал и к1вале ава, ам
иниз атанва, амма вич къалур тавуна, ван акъуд тавуна, секиндиз килигзава ам Шагь Абасаз.
Шагь Абасни лапаг туш. Адани и кар, за лугьузва
хьи, гьисснава. Вучиз лагьайт1а, адан нефес, ял кьазва.
Шагь Абасавай гьатта гьарайна са низ ят1ани зверизни
жезмач. Вичин хайи велед авачир пачагь я. Хьана вучда
ихьтин пачагьдикай? Рекьидайла, начагъ ч1авуз ваз килигдай кас тахьайла... Адаз эвериз к1анзава. Лап гьарайиз к1анзава, амма сес акъатзавач. Гуж агакьзавач.
Аламатар! Виш агъзур кьушун ихтиярда авай пачагь
аку, рекьидайла къвалав кас гвач. И чГехи уьлкве идан
лук1ар я, амма рекьидайла, атана гъил кьадай кас авач.
Вад виш паб ава, вирини дуьньядин гуьзелар... Амма
гьар сад вичин утагъда ксанва.
— У-у-уф, эй вафасуз дуьнья, — рахана Шагь Абас
вич вичикди. — Вай кьил акъудна куьтягьиз жедач
хьи... Ви сирерай нин кьил акъатна? Ажал! — сес акъат
тийиз, гьарайна ада. — Инсаф ая, эй, Ажал! Заз вун
инал атанвайди чизва. Инсаф ая...
Ажалдиз инсаф чизвани? Ажал инсафсуз я. Амма ла-гьана
к1анда ам адалатлу я. Ам гьахъ я. Ажал виридаз
чизвани?
Ажал виридаз са виляй килигзава. Адаз пачагьрин
пачагьни сад я,къекъверагни. Арифдаррин арифдарни
сад я, гьак1ан са аялни. Гужлу пагьливанни, зайиф ва
набуд инсанни.
— Гьаа-а-азур хьухь, Шагь Абас, — рахана ам.> —
Ваз чизва, зун атанва. Ван хьанани?
— Агь, залум, — рахана Шагь Абас вич вичикди,
адан вилерилай накъвар алахьна... — Эй мирвет, инсаф
течир кас, заз ви ван хьанва. Заз вун аквазва...
— Аллагьдин буйругъ я, — лагьана Ажалди. — Зиди
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буржи кьилиз акъудун я. Ёиридан кьилел къвезвай кар
я, гьазур хьухь.
Мадни нефес кьуна Шагь Абасан. Ахпа ам зурзана.
Пеш хьиз. Гарал алай. Вилери ц1арц1ар гуз, ада вичин
сесиналди хабар кьуна:
— Зи эхиримжи сят яни ?
— Ваз аквазва хьи.
— Эй Ажал...
— Л агь.
— Зи хазинаяр вири ваз...
— Вуч, вуч?
— Зи хазинаяр вири ваз...
Ажал хъуьрена.
— Хазинаяр-яр... Зи куьз я абур?
— Вад виш паб... Вирини дуьньядин гуьзелрин гуь
зелар... Къачу жуваз...
— Заз я ви папар герек туш, заз я ви хазинаяр герек туш... Вучиз вуна абур заз гузва?
— Заз са йис уьмуьр, вири ваз хьурай...
— А к1валахар чи дуьньяда чидай к1валахар туш,
абур ви пачагьлугъда адет хьанвай к1валахар я...
— Алад, са маса касдин патав вач.
— Вун Шагь Абас яни?
— Я.
— Заз вун герек я, маса кас герек туш.
— Начагъбур параа-а!
— Ят1ани исятда ви нубат я.
— Зун т1вар-ван авай пачагь я, эй Ажал.
Ажалдик мадни хъуьруьн акатна.
— Заз вири сад я.
— Эй Ажал, и дуьньядал акьван бахтсуз инсанар
ала, абур чпин уьмуьрдикай икрагь хьанва, абур туна,
вун зи патав атун кутугнавани? Им гьахъ яни?
— Вуна яргъияр мийир! Гагь вуна заз хазинаяр теклифзава, гагь вуна заз гуьзел папар теклифзава, гагь
маса инсанар теклифзава... Вун базардал алани? Вуна
захъ галаз алверзавани? Им вуч адет я? Ихьтин пачагь
рин... Заз маса касдин ваъ, анжах Шагь Абасан чан ге
рек я.
— Вучиз анжах Шагь Абасан?
— Вучиз лагьайт1а адан эхиримжи сят алукьнава.
Шехьна Шагь Абас.
— Эй Ажал, вири пачагьарни, вири лукьманарни, ви
ри арифдарарни ви вилик ажуз я. И эхиримжи сят алу105

кьайла заз вавай са кар чириз к1андай. Недай са к1ус
фу авачир, ксудай са чка авачир къекъвераг виш йисуз
яшамиш жезва, амма зун хьтин пачагьрин пачагь... Им
бес гьахъ яни? Вун, абур туна, зи патав къвезва...
— Кар аиал ала хьи, Шагь Абас, заз куь арада са
тафаватни авач. Гьар садаз вичин эхиримжи сят ава,
гьа сят алукьайла, за чан къахчузва...
— Йнсаф, адалат чйдач ваз...
— Гьогь! Ак1 хьаначирт1а, низ чида, куьне вучдайт1а...
— Эй Ажал, залай адалатлу, залай камаллу, залай
регьимлу, залай жумарт пачагь, инсан и дуьньядал
гьеле...
— Гьеъ-гьеъ-гьеъ! — хъуьренаАжал ван алаз. — Валаа-ай? Абур ни акъуднавай гафар ят1а чидани ваз?
Абур ялтахри лагьанвай буш гафар я! Вун гьа гафаривди абуру маса къачуна, ви кьил элкъуьрна, эй язух...
Кесиб-фугъарадивай хабар кьурт1а, ада адалатлу кас
ваз ваъ, заз лугьуда. Чир хьухь.
— Ваз вучиз лугьуда, эй Ажал?
— Вучиз лагьайт1а, зун инсанриз гьамиша са виляй
килигзава. Заз абурун дережаяр, вар-девлет герек туш.
Заз т1вет1ни, филни, пачагьни, пепени... вири сад я. Абуруз гьар садаз вичин уьмуьр ганва...
— Гьам дуьз туш ман... Гьак1ан са пехърез пачагьдила'й пара уьмуьр гузва...
— Вун чи вилерай пачагь туш... Гила вуна заз жаваб
це: вуна и дуьньядал т1имил кеф ч1угунани?
— Ваъ.
— Бес вун вучиз шехьзава?
— Вил ат1удач. Вил тух жедач...
— Ат1ана к1анда. Фит1инна-фит1инна дуьнья, гила
шехьзава...
— Муьгьлет це, эй Ажал.
—- Муьгьлет за ваз гудач, амма са куьруь ихтилат за
вахъ галаз ийида. Рази яни? Шагь Абаса кьил юзурна.
— Ваз и дуьньядал вуч к1ан хьанат1а, вуна авуна.
Авунани?
— Авуна.
— Вуна лугьузва, вахъ хазинаяр ава, са шумуд виш
гуьзелрин гуьзелар ава...
— Гьар сад ва вилаятдай, са уьлкведай, са пачагьлугъдай.
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— Ви вар-девлетдин сан-гьисаб авач, авани?
— Авач, — тестикьна Шагь Абаса.
— Шумудни са йисара махлукьатди вирида ваз икрамна. Бес ви вил кьванни и дуьньядикай тух тахьаила,
бес нин вил тух хьурай, эй Шагь Абас? Гьа и суалдиз
жаваб це.
Пара фикирна, т1имил фикирна, эхирни Шагь Абаса
жаваб гана:
— Зун и эхиримжи сятда гъавурда акьурвал, абур,
хазинаяр, гуьзелрин гуьзелар са куьнизни тушир кьван.
Зи эхиримжи сят алукьайла, абурувай заз вуч
ийиз
жезва? Са зат1ни. Вучдай абурукай?
— Гье-е-ей, Шагь Абас, — лагьана Ажалди. — Абур
авайди туширт1а, ваз и ви уьмуьр йкьван ширин жедачир. Вуна ви уьмуьрдиз нянетдай. Заз чида...
— Эй Ажал, мадни са йис...
— Ви накъвари зи рик1 хъуьтуьларзава. Чир хьухь,
тек са кар патал завай ваз муьгьлет гуз жеда.
— Ам гьихьтин кар я?
— Адаз лугьуда: гьалалвал къачун. Анжах гьа и кар
патал завай ваз муьгьлет гуз жеда. Амай к1валахар па
тал жедач. А хазинаяр авайди лугьун, гуьзел папар
авайди лугьун... кутугнавач. Вични заз. Ажалдиз. Ваз
абур вибур ят1а вуч чида?
— Бес абур нинбур я?
— Низ чида нинбур ят1а? Зазни чидач. Ви чиналлай
нер, сив... вибур я. Ви бедендик квай гъилер, к1вачер
вибур я... Амма хазинаяр, дережаяр, машгьурвилер...
Абур вибур туш... Садрани абуралди жув амай инсанрилай виниз кьамир.
— Бес зун пачагь тушни? Бес вири пачагьри гьак1
ийизвачни?
— Къе ви эхиримжи сят алукьайла, ваз абурун герексузвал акунани? Вуна лагьанани: абур са куьнизни
туширди чир хьана ваз.
— Дуьз я, лагьана. Ам гьак1 яз я...
— Аку, гьалалвал къачун патал за ваз муьгьлет гу
да. Гьалалвал къачу. Хайибурувай, везир-векилривай,
куьмекчийривай, лук1аривай, нуькерривай, чирхчирривай, ви рик1 алай гьайванривай... виридавай.
— Гьа-агьаа-гьаа-айванривайни? — мез
галк1ана
Шагь Абасан.
Язухдин рик1ел вичиз акур ахварар хтана.
— Кич1е вучиз жезва? Вун чубан туш кьван, са агъ107

зур-кьве агъзур гьайван хвенвай... Пачагьдиз вичин рш1
алай киц1 тир, балк1ан тир тахьана жеч. Авани?
— У-у-уф, хьайиди я, гила гьинват1а, чидач.
— Чира. Чирна, гьалалвал къачу.
Шагь Абас дерин хиялриз фена.
— Заз зи рик1 алай са киц1ни са балк1ан авай... Ги
ла абур сагъ ят1а, гьинаватГа заз чидач... Абур заз ах варайни акуна... Гьабуру зун къарсурзава, эй Ажал.
— Гьабурувай вуна гьалалвал къачун тавурт1а, и
дуьнья амай кьван вун куз-хъукъваз жеда. Заз чиз, а
гьайванринни ви арада са гьихьтин ят1ани кар ава
жеди...
— Зани гьак1 фикирзава.
— Ак1 хьайила, ваз гьабуруни гьалалвал гун чарасуз я. Гьабуруни, ваз чидай кьван инсанрини.
— Вири чидай кьванбуру?
— Ун.
— Ва! Заз абур гьик1 аквада? Низ чида абур гьинават1а?
— На фу т1уьр, са герен рахунар хьайи гьар са касдивай гьалалвал къачу... Виридавай... Гьа кар патал за вай ваз муьгьлет гуз жеда.
— Ва-а! За акьван инсанар гьинай жагъурда?
— Жагъурмир: зи буржи лугьун я, — хъел атана
Ажалдиз.
— Гьикьван муьгьлет гузва?
— Гьикьван жеда кьван? Са югъ!
— Ва-а! Са югъ? Са югъ... — шехьна Шагь Абас.
— Анжах са югъ, — векъидаказ лагьана Ажалди.
— Са югъ...
— Пачагьрин пачагь лугьуз, вун вуч нигънигъчи я?
Им аку гьа! Виридалайни, виридалайни, виридалайни...
лугьуз. Гагь шехьдай амалар ийиз, гагь пашман амалар ийиз, гагь гьуьжетар ийиз... Ваз вуч хьанва? Хъуьтуьл чин къалурайла... Вуна гьалалвал къачудайла, килигда зун... Вазни чир жеда... Акван гьак1 ят1а, гьак1
тушт1а...
— Гьик1 гьак1 туштГа, эй Ажал? Вун квекай рахазва?
— Виридалайни, виридалайни, виридалайни...
— Ваз гьадалди вуч лугьуз к1анзава?
— Вуна гьалалвал къачу, гьа ч1авуз чир жеда ваз.
Шагь Абасан хиялар яргъариз фенвай. Шагь Абасан
вил рекьи тухузвай, вучиз лагьайт1а, адаз вичиз акур 108

ахварар, гьа акур жуьреда рик1ел хкиз к1анзавай. Лап
кьуьлуь шуьлуьярни галаз.
—Хъсандиз фикир ая, — лагьана Ажалди. — Вуна
ат1ай мецер, вуна акъудай кьван вилер, вуна ч1урай
кьван к1валер, xapanla авур кьван хуьрер, шегьерар, и
дуьньядилай терг авур кьван тухумар... Вири рик1ел
хкваш! Гьабуру вирида ваз гьалалвал гана «1анда...
— А вуна лугьудай хьтин адалатсузвилер за авурди
туш, эй Ажал. Вун вучиз ахьтин гафар рахазва? Заз
халкьди гьамиша виридалайни адалатлу, виридалайни
камаллу, виридалайни жумарт пачагь лагьайди я...
— А балабанар, зуьрнеяр заз герек зуьрне-балабанар туш... Абур ялтахри ви япара тур гафар я, эй язух!
Гьалалвал къачудайла, ваз ви к1валахар хъсандиз чир
жеда... Хъсан хьана, лап гьа и эхиримжи юкъуз, эхиримжи сятда хьайит1ани куьн чи гьиле гьатзава... Гьайиф хьи, куьне и югъ къведайди, авайди рикклай алудда, амма атайла, башламишда шехьиз... Гьа ик1 са югъ
ваз! Гьалалвал къачуз!
6 ЭХИРИМЖИ ЮГЪ

Гьик1 ят1ани хабар жеда везир -векилдиз. Къваларив
гвайбуруз внридаз. Бес Шагь-Абас, пачагьрин пачагь,
чандалла. Атана абур са -сад. Шагь Абасан патав.
Чпин адалатлу пачагьдихъ галаз, чпин регьимлу ва
жумарт пачагьдихъ галаз, чпин камаллу ва дугъри па чагьдихъ галаз гьар сад, мумкин я, эхиримжи сеферда
гуьруьшмиш жезва.
Лап гьа и эхир имж и юкъузни, эхир имжи сятдани
гьардаз вич къалур из к1анзава. Шагь Абасаз. Чалиш м иш жезва. Къ уй Шагь Абасаз, пачагьр ин пач агьдиз,
зун акурай!
Иниз текъвезвай кас авач. Вири сад садак какахьна ва. Ч1ехидини, гъвеч1идини. Са низам хуьдай, са акьул лу гаф, келима лугьудай касни авач. Къваларив гвай
сарсахбегарни министирар, маса ч1ехи къуллугърал
алайбур, лукьманар, къаравушар, нуькерар, ашпазар,
лук1ар, дерлекар, дерзичияр, къабачияр, дасмалчияр,
к1вачер чуьхуьдайбур, хинеяр ядайбур, манияр лугьу дайбур, эдебчияр, философар, далдамчияр, зуьрнечияр...
мири к1ват1 хьанва Виридалайни вилик Махлукьатдин
Магьир Лукьман Аль Ассуф акъвазнава.
Впридан вилерилай курум -курум накъвар алахьзава.
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Вири шехьзава. Вирида яйлухар акъудиз накъвар
михьзава.
Абурукай садазни Ажал аквазвач. Ажалдиз абур вири аквазва. Ажалдиз абурун гьар садан рик1е вуч ават1ани хабар я.
Шагь Абас туькдин месерал ала. Къизилдин къаравутдал. Ам туькдин месерин, туькдин хъуьцуьгандин
къенез аватна, аквазвач. Дуьз лагьайт1а, аквазвайди
адан пел, нер, садни спелар я. Маса са чкани. Спелар,
дуьз лагьайт1а, крчар хьиз, хкаж хьанва. Рехи.
Гьар садахъ вичин хиялар ава. Гьатта дасмалчидихъни кваз. Гьатта Шагь Абасан спелриз хине ядай уст1ардихъни кваз. Эхь, адани кваз вичинни Шагь Абасан
арада хьайи са кьве гаф рахун ва я са «ар, са дуьшуьш
рик1ел хкизва.
Аламат! Лап гьаятар шиткидайдалай башламишна,
лап везир-векилдив агакьна виридаз Шагь Абас, пачагьрин пачагь, кьена к1анзава ва вирини са кардал
инанмиш я хьи, и Шагь Абас исятда кьейит1а, ам бахтавар жеда, адан дережа виниз жеда, ам вичин мураддив
агакьда... Гьар сада гьа ик1 фикирзава ва виридани,
гаф сад авур хьиз, алакьдай кьван гзаф накъвар авадарзава. Ва виридазни и накъвар Шагь Абасаз акуна
к1анзава...
Кичкзва! Белки, кар я, рекьидач? Игьтият хъсан
кар я.
Уюнбазар! Садазни Ажал аквазвач! Ажалдиз абур
вири аквазва. Ажал хъуьрезва.
Гьатта къабачини, ашпазни пачагьрин пачагь кьинал
шад я, амма абурун гъиле вуч гьатзават1а, чпизни
чизвач.
Къапар чуьхуьдайбур аку, гьамамчи аку — ибурни
шад я. Амма вирида накъвар михьзава. Им адаз, ам
идаз килигзава.
Ажалди вичи вичивай хабар кьазва: «Вучиз ибурал
ик1 кьве чин алат1а? Зегьметчи инсанар ик1 туш. Хуьруьн инсанар ик! туш. Вучиз ибурухъ марифат авачт1а?
Вучиз ибурун марифат квахьнат1а? Гьинал ва мус
квахьнат1а? Марифат, къанажагъ, намус авай, михьи
рик1 авай, ачух рик1 авай гьич са касни авач. Икьван
инсанрин арада гьич са касни авач. Ингье ваз пачагь дин дворец. Аламат!».
Бирдан Шагь Абасан спелар юзана. Ахпа ам садлагьана къарагъна. Месел ацукьна. К1вал ац1ай инсанар

вири ам галайнихъ кат хьана. Гьарамзадаяр! Уюнбазар! Уьмуьрлухди Шагь Абас алдатмишай, кьве чин
алай алчахар!
Шагь Абасаз и кардикай хабар авани? Авач! Гьич
са хабарни.
Шагь Абас исятдани абурухъ агъазва. Шагь Абасаз
аквазва, акун вич са хажалат я: накъвар аку вилерилай
алахьзавай, накъвар аку вилерилай алахьзавай, на къвар аку! Ибуру рекьидачни чпи чеб? Ибурувай и дертхажалат гьик1 эхиз жеда? Ибуруз зун к1ани кьадар
аку т!ун! За квез вуч ийин? Заз мегер квевай къакъатиз
к1андайни? Заз мегер и дуьньядилай физ к1андайни?
Гьич садрани фикирначир. Шагьдиз гьахьтин фикирар
ийидай вахтар авайни? Шагьдин кьилиз гьахьтин фикирар къвезвайни? Адаз вич мидаим хьиз тир. Уьмуьрни.
Пачагьвални... Амма инсафсуз Ажал атана... Гила ам
лук1 я, Ажал адан агъа!
Гила Шагь Абасани, гьар са фугъаради хьиз, Ажалдин вилик жаваб гузва.
Гила Ажалди Шагь Абасан суд-дуван ийида, Гьа и
эхиримжи юкъуз, эхиримжи сятда вун гьихьтин инсан
хьанат1а чирда. Ажалди. Шагь Абас, Шагь Абас... Садрани къенин югъ авайди рик1ел татай Шагь Абас... Эхиримжи сятда халис имтигьан жедайди чир тахьай Щагь
Абас... Гьам низ чизва? Гьам нин рик1ел къвезва? И сят
авачир вуж ава?
— У-у-уф, аи аман, — суза авуна Шагь Абаса. —
Спелрив а такабурвал гумач, абур кьежей иДакулар
хьиз хьанва. — У у-уф, аи аман, аи Аллагь, эхиримжи
сят, вун къекъверагар патални, пачагьар патални cap
тирди ни лугьудай? Низ чидай? У-ууф, аи Аллагь, я зун
жегьеннемдин ц1ун юкьва куз жеда, ялавра... Я зун малаикри чпин лувараллаз женнетдиз тухуда... У-уф, заз
аквазва, куьн дердини кузва, за вуч ийин? У-у-уф, аи
Аллагь... Аллагьдин буйругъ я, мад и дуьньядал заз
куьн, квезни зун ахквадач...
— Ва-а-а-ай, Шагь Абас! — ван хкажна Аль Ассуфа.
Адан сес вирида тикрарна:
— Вай, Шагь Абас! Ва-а-ай, Шагь Абас! Ва-а-аай!
Вун амачир дуьнья чазни герек туш! Чунни вахъ галаз
къведа! Ва-а-ай!
— Чалай, аи Аллагь, у-у-уф... Аслу туш... Гьа халкь
авурда гьаниз хутахзава...
т— Вай, Шагь Абас, Шагь Абас! Ва-а-ай, ва-а-ай!
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Шагь Абас эхиримжи сятда вич вичел хтаиа. Ам камаллудаказ рахаз башламишна:
— Аллагь-таалади чун ак1 халкь авунва хьи, чун
кьве дуьньяда яшамиш жезва. Эвел и дуьньяда, ахпа
а эхиратда. И дуьньядилай а дуьньядиз неинки сада садан, гьатта цекврен. т1вет1ренни хатур хадай ихтияр
авач. Амма чавай гьамиша а къанун хуьз жезвач, чун
Аллагь-тааладин вилик бат1ул жезва. Гьа и кар себеб
яз, чун и дуьньядилай а дуьньядиз хъфидайла, чна чи
хайибурувай, мукьвабурувай, чахъ галаз алакъалу
хьайи вири инсанривай гьалалвал къачуна к1анзава...
— Ва-а-ай, Шагь Абаа-а-ас! Ва-а-а-ай! Ва-а-а-ай!
— Вун амачир дуьньядикай чна вучзава? Ва-а-ай,
ва-а-а-ай!
Дворецдин цлар юзана. Гила вирида сив сиве туна
гьарайзава.
Шагь Абаса абур секинарна. Гъилин ишаралди.
— И дуьньядал чун вири мугьманар я, — лагьана
Шагь Абаса. — И кар гьар са инсандиз адан эхиримжя
сят алукьайла, чир жеда. Маса вахтунда адан кьилиз а
фикир къведач. Иллаки чи, пачагьрин, кьилиз ахьтин
фикир эсиллагь къведач. Лап ви патав Ажал къведалди. У-уф, аи аман! Я Аллагь, я Ребби! Им вуч зат1 я,
уьмуьр лугьуз? Гана, къалурна, сада лезетар хкудна,
муькуьда азабар ч1угуна, ахпа хкахьна, шем хьиз, туьхвена, физва! Уьмуьр... Вуч инсафсуздаказ туьк1уьрнавачнн и уьмуьр?
— Ва-ай, Шагь Абас! Шагь Абаа-а-а-ас!
— Гурбагур хьуй ахьтин дуьнья, Шагь Абас, Шагь
Абас!
— Эй пачагьрин пачагь, эй чи чилерин рагъ! Эй чи
чилерин зкв! Эй чи чилерин к1убанвал, гуьзелвал! Эй
чи цаварин нур!
Къат хьана, Аль Ассуфа Шагь Абасан яргъандиз теменар гана:
— Каинатдии эхир жеда, Рагъ хкэхьда цаваравай!
Вун амачиз чи чилерал, Шагь Абас! Къуй ви чкадал зун
тухурай а дуьньядиз, ваз Аллагьли мидаим яз уьмуьр
гурай, Шагь Абас!
— Ак1 жедач, эй дуст, — лагьана Шагь Абаса. —
Эй чи Махлукьатдин Лукьманрин Лукьман, арифрин
ариф! Ак1 жедач, ваз чизва. Кьуъзуь хьанва зун...
— Чун вири тухурай и дуьньдилай, тек са вун турай, — лагьана Аль Ассуфа.
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— Исятда куьне вирида заз са-сада гьалалвал це, —
лагьана Шагь Абаса. — Эгер зи патай квез са нагьакьанвал, инсафсузвал, гьахъсузвал хьанат1а, куьне а
кар заз багъишламиша.
— Ва-а-ай, чан Шагь Абас!..
— Ва-а-ай, ва-а-ай! Ви патай инсафсузвал?
— Эй пачагьрин пачагь, чи чилерин рагъ, чи цава
рин нур! — лагьана, Аль Ассуф шехьиз башламишна. —
И дуьньядал валай марифатлу, валай адалатлу, валай
ахлакьлу, валай жумарт, валай гьахълу, валай дугъри,
валай «амаллу, валай ариф, валай инсафлу са пачагьни
хьанач! Лугьумир ахьтин гафар! Жуван рик1из азият
гумир, чун вири ваз къурбанд тирди чир хьухь! Лагь,
чна вун патал чи чанар гьа инал къурбанд ийидани?
Акурай а Аллагьдиз! Ийидани?
— Терек туш, Махлукьатдин Магьир Лукьман, —
лагьана Шагь Абаса. — Белки хатадай за са гьинал
ят1ани са нин ят1ани хатур ханат1а, къуй рик1ел хкурай... Мад чун и дуьньядал сад садал гьалтдайбур туш...
Ана суд-дуван ийидайла, зун к1еве гьатда... Гьак! хьа'йила, лугьузва за, фикир ая: белки за куьн са гьинал
ят1ани, са мус ят1ани инжиклу авуна? Нивай лугьуз
жеда?
— Ва-а-ай, Шагь Абас, Шагь Абас!
— Абур вуч лагьай гафар я, Шагь Абас? Вуна чун
инжиклу авун? Чун амаз и дуьньядилай вун хутахзавай
Аллагьди чун инжиклу ийизва, вуна ваъ, Шагь Абас,
Шагь Абас, — лап лацу тапарарна бурма ч1арар авай
«1вачер чуьхуьдай гьамаданвиди. — Вуна чун инжиклу
авун? Ви меци а гаф гьик1 лагьана лугьузва? Чун амаз
вун Аллагьди а дуьньядиз гьик1 лагьана хутахзава? Вучиз хутахзава? Эй Аллагь, ваз зи ван жезвани? Вучиз
вуна чун туна...
Вири шехьзава. Вирида гьалалвал гузва.
— Яраб и дуьньядал вун хьтин пачагь хьанат1а, эй
Шагь Абас! Эй пачагьрин пачагь! Эй чилерин нур, эй
цаварин рагъ! Виридалайни жумарт, виридала'йни регьимлу... Чи рик1ерин чимивални, такьатни... Чи вилерин экуьвал...
Лугьунарзава вирида. Нуькерар, къаравушар, лук1ар, к1арасар хадайбур, къула ц1айдайбур, ашпазар,
къапар чуьхуьдайбур, рамагбанар.гьаятар чуьхуьдайбур,
кайванияр... вири акъвазнава мет1ер яна. Вирини чпин
рик1яй шад я, амма виридан вилерай накъвар къвезва.
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Ажал акъвазнава аламат хьана. Икьван кьве чин
алай инсанар Ажалдиз садрани акуначир. Пачагьрин
къваларив гвайбур ихьтин инсанар я кьван! Гьар садан
рик1е сад ава, мецел — масад. Кьве чин алай ялтахрин ялтахар! Ажалдиз ибурун арада дуьз са касни аквазвач. Аль Ассуф рик1яй шад я, амма ада вичи лугьузвай гафар аку! .
— Вун рекьидалди чун вири санал кьена'йт1а, чун
ч1ехи Аллагьдилай пара кьадар рази жедай, эй чи ви лерин нур, — лугьузва Аль Ассуфа.
— А Аллагьдиз и чи рик1икай вучиз хабар туш?
Садра хьайитГани адавай чаз к1андайвал ийиз вучиз
жедач? Къахчурай чи виридан чанар! Шагь Абасан чандик хкуьр тавураа-а-ай! О-о, эй Аллаа-а-агь!
Гила Ажалдивай вич хуьз хьанач:
— Шагь Абас! — лагьана ада. — Ак1 жедач! И къугъунар бес хьурай! Уюнбазвилер аку гьаа -а! Лагь абуруз, к!андат1а, ширин мецивди лагь: чпин югъни алукьда лагь... Тади къачун тавурай...
Аль Ассуф акъваззавани? Аль Ассуфа къазунзава
вич. Ивияр акъудзава. Гьа са гафар тикрарзава:
— Агь, Шагь Абас, чи чилерин берекат, чи цаварин
нур, чи вилерин ишигъ, чи рик1ерин такьат! Чавай ваз
вуч ийиз жеда? Къуй а дуьньяда ваз Аллагьди женнет
кьисметрай...
— Шагь Абас, — лагьана Ажалди. — И уюнбаздиз
лагь: а женнет ви пачагьлугъ туш...
— Жува лагь, — лагьана Шагь Абаса.
— Зун абурухъ галаз рахадач, зун гьар са касдихъ
галаз адан эхиримжи югъ атайла, эхиримжи сят алукьайла, рахазвайди я.
Мегер исятда Шагь Абасавай вичин къваларив гвайбуруз несигьатар гуз жезвайни? Адан фикир-хиял гьа им
тирни? Яраб Ажалдиз чан гьикьван ширин ят1а чи дат1а?
Бажагьат.
— Ваз шукур хьурай, эй Худа-бенде, — лагьана
Шагь Абаса. — Са вад югъ идалай вилик нивай лугьуз
жедай хьи, зи туьд, Шагь Абасан туьд, Ажалдин гъиле
гьатда, Ажалди кьада? Нивай? Пака вуч жедат!а низ
чида? Шукур хьуй ваз, эй ч1ехи Аллагь!
Шагь Абаса гъилин ишарадалди везир-векилдиз,
Аль Ассуфаз вичин къвалав эверна. Ацукьдай чка
къалурна.
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Эвел Шагь Абасан патав гвай чилиз темен гана, ахпа абуру (векилдини Аль Ассуфа) лагьана:
— Аллагь ваз куьмек хьуй, эй пачагьрин пачагь! Чна
ваз яб гузва. Лагь ви буйругъ.
— Заз... заз... са киц1 авайди тир... Пеленг лугьудай...
— Авайди тир, пачагьрин пачагь, авайди тир.
— Адан гьал гьик1 я? Ам гьинава?
— Чаз чиз... Ам... ам...
— Зез чийеч, — лагьана везирди.
— Чаз чиз... ам... — мурмурна векилдини Аль Ассу
фа. — Ам чна исятда чирда...
Векилни Аль Ассуф сад садаз килигна, вучиз лагьайт1а абурукай гьич садазни а Пеленг лугьудай кицД амат1а-амачт1а чизвачир. Гьак1 хьайила, к1еве гьатнавай.
Вуч лугьуда? Ама лугьудани? Амач, кьена лугьудани?
Белки ама? Белки амач? Амма везирди гьасятда дуьз
жаваб ганвай. Ам гьахьтинди я.
Векилни Аль Ассуф сад садалай алатиз, тадиз къецел катна. Ахпа, гьа катайвал, сад садалай алатиз, хтана Шагь Абасан къвалав, икрамна, жаваб гана:
— Ам сагъ-саламат я, эй чун къурбанд хьайи ч1ехи
пачагь. Маса вуч к1андат1а, лагь.
Векилни Аль Ассуф кьведни мет1ер чилиз яна акъвазна.
— Агьаа-а, гила лагь, — зайиф сесиналди рахана
Шагь Абас. — Гила лагь заз. Лацу Леглег лугьудай са
балк1ан авайди тир... Ам амани?
— Авайди тир, авайди тир, — лагьана векилдини
Аль Ассуфа.
— Зез чийеч, — лагьана везирди.
— Ам гьинава гила? — лагьана Шагь Абаса.
— Ам..., Ам...
Векилни Аль Ассуф, гьа вилик хьиз, кьведни санал,
кьуд-кьудалди къецел катна, ахпа хтана, мет1ерал акъвазна, Шагь Абасаз жаваб гана:
— Эй пачагьрин пачагь, ви чандиз Аллагь куьмек
хьурай, ви гьа Лацу Леглегни сагъ-саламат я. Лап
хъсанзава.
Са арадилай Шагь Абас мадни рахана:
— Захъ са девени авайди тир... Кьакьан Дагъ... Ам
гьик1 я?
— Заз чийеч, — гьасятда жаваб гана везирди.
Векилни Аль Ассуф, гьа вилик хьиз, кьведни санал
-.ецел катна, хтана, кьведани санал жаваб гана:
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— Гьа девени лап хъсанзава, пачагьрин пачагь.
Сагъ-саламат я! Мадни ви чанднз вуч к1анзават1а,
лагь.
— Заз абур акваз кЛанзава, — лагьана Шагь Абаса.
— Вучзава на абурукай акуна, эй чи чилерин рагъ,
эй чи цаварин нур, пачагьрин пачагь? — минетна Аль
Ассуфа. — Абур исятда ви куьз герек я?
— Вахт физва, эй Шагь Абас, — векъидаказ рахана Ажал.
— Захъ галаз са касни къвемир, — Шагь Абаса гьилин ишарадалди векилни Аль Ассуф рахкурна. —
Захъ
галаз са нуькер атурай... Маса са касни,..
Ахпа нуькердин куьмекдалди пек-партал алук1на,
Шагь Абас явашдиз, татабар жез, къецел экъеч1на.
— Зи гуьгъуьниз къвемир, — тикрарна ада вичин
буйругъ. — Са нуькер бес я.
Айванда гьатнавай нурлу рагъ вуч тир! Налугьуди,
цлар къизилдикай авунвай. Нурламишна ракъини. Ц1арц1ар гуз.
Айвандин юкьни-юкъвал са дестек ала, адан гьар пата
са ранг гузва. Амма Шагь Абасан вилериз и ракъини
нурламишнавай айван аквазвани? Ракъинин нур аквазвани? Адан вилерай вири дуьнья пашман я, ясда ава.
Рагъни хкахьзава, туьхуьзва.
— Эй Аллагь, — лагьана Шагь Абаса, — ни лугьудай, къенин югъ ихьтинди жедайди? Вири ви ихтиярда
ава!.. Ваз шукур хьуй... Чан сагъ тахьайла, гуьзелвални
аквадач кьван...
Акъвазна Шагь Абас айвандик. Са кьадар вахтунда.
Хиялариз.
— Заз ак1 я хьи, и чилерни, и цаварни, и цавун яргъал бушлухарни зун хьиз начагь я, абурунни эхирза ман я. Гьик1 жен хьи, инсандини, гьар са инсандинни
вири дуьньядин арада гьа ихьтин, чаз течир алакъа ава,
эй Аллагь? Вучиз чаз и кар эхиримжи сятда чир жезва?
— Шагь Абас! — векъи ван акъатна Ажалдин. —
Шагь Абас, за ваз дуьньядикай веревирдер ая лагьана
муыьлет ганайни? Фад гьалалвал къачуз вач! Дуьнья,
гьа гьамиша хьиз, авазва вичиз. Сугъул хьанва'йди ви
рик! я, вучиз лагьайт1а, адан гьерекат авун акъваззава.
Гьакъикъатда и дуьньяда исятда агъзур-агьзур мехъер
ава, агъзур-агъзур яс ава, санал шадвалзава, санал
агьузарзава...
— Эй Ажал, рекьизвайдав эхиримжи гаф лугьуз тур
ман...

Шагь Абаса яргъал цаварилай са вил аладарна.
— Эй, Ажал, зун гьикьван хьайит1ани пачагь я, захъ
галаз са т1имил кьван мегьрибандиз рахух. Гьик1 жен
хьи, и дуньядилай а дуьньядиз хутахдайла, квевай меденивал хуьз жедач, са ширин гаф лугьуз жедач.
— Гьеъ-гьеъ-гьеъ! Ширин гафар к1анзава ваз... Ши
рин гафар... Абур ваз ви гуьзелрин гуьзел папари ла
гьана...
— Ажалдихъни вичин инсафни меденивал хьана
к1анда, — лагьана Шагь Абаса. — Вун зи ихтиярдавайди тирт1а, за ваз са т1имил кьван буразар гудай. Авач
ман вун зи ихтиярда. Ваз вири сад я. Амма вири сад
хьун мумкин кар туш... Зи дамарра авайди Ардаширрин, Ксерксрин, Киррин, Дарийрин... иви я, абуру Мисирни, Юнанистанни, Эрменистанни, Сирияни, Мидияни, дуьньядин са пай чпиз муьт1уьгъарна, абуру вири
инсаният патал меденивал яратмишна, къурмишна.
Вуна лугьузва: вири сад я, тафават авач. Гьик1 тафават
авач? Вун къведалди и дуьньядал за вуч к1ан хьайит1а, гьам авуна. Амма са масад гишила кьена. Адавай
са к1ус фу жагьуриз хьанач. Вуна лугьузва: вири сад я...
Ажал мадни хъуьрена.
— Зун къведалди, зун, зун! Зун атанани — куьн ви
ри сад я! Куьне зун авайди рик1елай ракъурда. Куь фикирда мадни варлу хьун, мадни машгьур хьунилай гъейри вуч жезва? Са зат1ни! Амма зун атайла, башламишзава: эй Аллагь, вуна...
Ажал рахазва, Шагь Абас нЛразва. Шагь Абасан
япара Ажалдин ван ава: вуч инсафсуз тушни? Бес рекьизвай инсандиз ибур лугьудай гафар яни? Вучзавайди я ибурукай къе лагьана?,
— Бедбахт Шагь Абас, пачагьрин пачагь Шагь Абас,
— хъуьрезва Ажал. — Икьван зурба кьушунар туна,
икьван ч1ехи уьлкве туна, икьван хазинаяр, къизилар
туна, вун ат1а дуьньядиз вучиз куьч жезва? Вуна абур
низ к1ват1най? Вучиз к1ват1най? Ваз къенин югъ авайдн вучиз чидачир? Ваз вун и дуьньядал мугьманвилиз
атанва'йди вучиз чидачир? Вун гьихьтин арифдар хьана?
Арифдар хьайила, ви кьилиз ахьтин акьул вучиз атанач?
Са гъил чурудилай алтадиз, Шагь Абаса зайифдиз
клмар къачузва. Япара Ажалдин ван аваз.
Эхирни нуькерди агакьарна Шагь Абас киц1ин кумаUIII патав.
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Яраб Шагь Абас и киц1ин вилик квелди гунагькар
Ят1а? Исятда Шагь Абасан фикир-хиялда авайди гьа и
кар я. Вучиз адаз и киц1 ахварай акуна? Гьар са ахвардихъ вичин мана ава. Эвел адаз ахвар акунва, ахпа
адан патав Ажал атанва. Ибурун арада шаксуз са ала къа авачиз туш. Киц1икай пачагь, пачагьдикай киц1
хьун?
— Эй, Шагь Абас! — ван акъатна Ажалдин. — Аку,
къе ваз аси жедай ихтияр авач гьа! Чир хьанани?
— Аси жедай?
— Ун, аси жедай. Хъел къведай.
— Зун аси са вахтундани хьайиди туш. Пачагь асн
жедани? Вучиз жеда? Ваз зун куьпчи хьиз жемир ман,
я Ажал...
— Зи буржи хабардар авун я.
Шагь Абас акъвазна киц1ин кумадин вилик.
Кьуд патахъ вил яна.
7. ЛАЦУ ПЕЛЕНГДИН ЭРЗИМАН МУРАД

Ацукьна Шагь Абас. Киц1ин кумадин вилик. Килигзава кумадиз. Аквазва, кумадин рак кт1анва. Им пачагьдин киц1ин рак. Лацу Пеленгдин. Мегер вири уьлкведа адав агакьдай киц1 авайни? Мегер адан жуьрэтлувилиз, зиреквилиз, зигьинлувилиз, къуватлувилиз,
акьуллувилиз килигна, адаз Шагь Абаса вичи Лацу Пеленг лагьана т1вар ганачирни? Ганай. Лап гурц1ул ч1авалай ам гьахьтин, гьар са касдин фикир вичелди желбзавайди туширни? Ахпа, ам ч1ехи хьайила, Шагь Абаса
ам гъуьрчез гваз фидачирни? Мегер ам Шагь Абасаз вичин хва хьиз к1андачирни?
Гьа и кумадин къене и киц1 аваз шумуд йисар ят1а?
Кумадин вилик чилиз ракьун хак янава, гьа хкунал
зунжур... Яраб кумадин къене Лацу Пеленг ават1а? Гьа
и зунжурни галаз яраб ам кумадин а кьиле, мич1и чкадал 'къатканва жал?
Хиялна-хиялна, Шагь Абас секиндиз рахана:
— Эй гьайван! Вал чан аламани? Заз вун акваз
к1анзава...
Сес акъатнач. Белки жаваб гуз к1анзавач? Низ чида?
— Валлагь, гьайван ,— лагьана Шагь Абаса, — заз
аквазвай гьаларай, вун вирида рикклай алуднава... Вун
кумада авани? Эй Лацу Пеленг? Им зун я, Шагь
Абас я...
118

Кумадин а кьиляй, мич1и чкадай ц1угъдай ван
акъатна.
— Эй Лацу Пеленг! Заз вун акваз к1анзава, экъеч1а.
Мадни киц1и ц1угъдай ван акъатна.
Им, дуьз лагьайт1а, ц1угъ авун ваъ, суза авун тир.
Белки Лацу Пеленгдинни эхирзаман жезвайт1а? Шагь
Абасаз язух атана:
— Ваз недай зат1 тагана, ви вилик лиген эциг тавуна низ чида гьикьван вахтар ят1а? Заз аквазва...
Киц1и яргъалди ч1угур са къув яна.
— Ам шехьзава, — мурмурна Шагь Абаса.
Лацу Пеленг заланз-заланз, ван алачиз къецел
экъеч1на. Ам Шагь Абасаз килигна. Инсан хьиз. Негьзавай вилерай ва вичин такабурвал вине кьуна. Ахпа ам
лап дериндай нефес къачуна, агъуз килигна. Им ла гьай ч1ал тир хьи, заз вун акваз к1анзамач. Вун пачагьрин пачагь ят!ани, за зи намус ви вилик агъуздач.
Захъни зи уьтквемвал ава.
Шагь Абаса кьил юзурна. Яни зун ви гъавурда ава,
эй гьайван, зун вахъ галаз рахаз атанва.
Киц1 са виляй Шагь Абасаз килнгна. Тум юзурна.
Киц1из вири хабар тир. Бес киц1из Шагь Абасал алай
гьал аквазвачирни? Адаз Шагь Абасан рик1 шехьзавайди аквазвачирпи? Аквазвай. Вични ахьтин вири уьлкведавай сад лагьай киц1йз? Лацу Пеленгдиз?
— Пагь, я инсанаа-а-ар, — лагьана Шагь Абаса. —>
Куь инсафсузвал вуч я? Куьне лугьудай зат1 тушни,
им пачагьдин киц1 я, гьа чна т1уьна амУкьай са к1араб
идазни гун чна, имни текьирай, идан иеси начагъ я, чун
сагъ я хьи, пагь, я инсанаа-а-ар...
Шаксуз, им а Шагь Абасаз чидай Лацу Пеленг тушир. Идал чан аламач хьи! Им ч1ут янавай куьгьне
хам я.
Яраб и инсанри им михьиз вучиз рик1елай алуднат1а? Чан алай гьайвандиз ик1 зулум ийин? Вучиз? Вучиз адан вилик лиген квач? Нел тахсир эцигда? Мегер
гила тахсиркарар жагъурдай вахт яни? Мегер гила жазаяр гудай вахт яни?
Гьар са кардиз вичин вахт ава, исятда зи эхиримжи
югъ я, зун инал гьалалвал къачуз атанва. Муькуь к1валахар хъийидай вахтар алатна. Ят1ани, и киц1ел атанвай гьалдин гунагь пин хиве жедат1а? Киц1 — зи киц1
я, пачагьдин. Зун пачагь хьана. Гилани зи зхиримжи
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югъ я... Зун текьенмаз зи киц!ин гьал ихьтйнди хьайила, зун кьейила зи киц1ин гьал гьихьтинди жедат1а?
Лацу Пеленгдин кьамал, гардандал ч1ар аламач.
Хер хьанвай яру вилерай (абур кьуранвай т1еквенар
хьиз аквазва) накъвар ят1а, яд ят1а авахьзава. Гьа накъвари ят1а, ятари ят1а, суфатдилай кьве гел ат1анва.
Япара шук1валар ава. К1аник квай п1узар ламу пине
хьиз, куьрс хьанва. Зурзазва. Са вахтара адан къуьне рал ч1улав пурар алай, ам катдайла, а пурар лувар хьиз
аквадай. Гила гьинва абур? Амач жал? Эхь, ранг квахьнава...
— У-у-уф, — авуна Шагь Абаса. — Жуваз жуван
киц1 чир хъжезмач...
— Гье-е-е-е-ей, иеси, — лагьана Лацу Пеленгди. —
Акьван сефил жемир, хьайиди хьана, ам туьхк1уьриз...
— Вун гьа Лацу Пеленг я, — лагьана Шагь Абаса.—
Вахъ гьа ви уьтквемвал, гьа ви руыь...
— Гьелбетда, иеси, жув жуваз чир хъжезмачт1ани,
зун гьа Лацу Пеленг я. Зи иви гьа зи ата-бубайрин...
Зун винелай дегиш хьана (зи винел пад залай аслу
туш), амма зи къене пад, гьа виликан хьиз амазма...
— Заз аквазва, баркалла ваз.
— Шумудни са йисар тир, вун такваз...
— Зун... зун...
Шагь Абасаз вуч ят1а лугьуз к1ан хьана, амма лугьуз
хьанач.
— Вун гьинвай? — жузуна Лацу Пеленгди.
— Зун начагь хьанвай...
— Заз вун кьейи хьиз хьанвай...
— Вучиз вуна ак1 фикирнай, эй гьайван?
— Зи гьал акурла, за гьак1 фикирнай...
Шагь Абаса кьил юзурна.
— Зи гьал аквазвачни ваз? Им анжах иеси кьейи киц1ин гьал я...
Киц1ин вилик ацукьна, Шагь Абаса кьил апьузна. Са
мет1ез кьуьнт ян а, пьил ченеедик кутуна.
Лацу Пеленгди тум юзурна. Ам юзана, къарагъна,
Шагь Абасав агатна.
Аку гьикьван акьуллу киц1 ят1а! Иесидин гьал акуна, адан язух къвезва жал? Эхь. Язухрин, абурун кьведан гьални сад тир. Кьведни начагъ тир. Кьведанни
эхирзаман хьанвай. Абур сад садан гъавурда такьурла,
вуж акьада?
Шагь Абаса Лацу Пеленгдилай кап алтадна.
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— Эй зи вафалу гьайван, — лагьана Шагь Абаса.—
Вал алай и гьал акурла, Аллагьдал кьин кьада за, зй
рик1елай жуван гьал алатна... Чир хьухь, зун и дуьньядилай гьа и ви гьал акурла рик1е гьатай т1ал гваз
физва...
— Гьее-е-ей, — кьил галтадна, п1узар юзурна Лацу
Пеленгди. — Гила, эхиримжи сят алукьайла, кар-кардилаЙ алатайла...
—. Гьайиф хьи, гьак1 хьана. Эхиримжи сят алукьайла...
— Гила геж я, Шагь Абас.
— Гьайиф хьи, геж я...
-— Заз ви сивяй ван хьана к1анзава: ви рик1ел къе
зун гьик1 хьана этана?
— Завай рахаз жезмач... За ваз вуч лугьун, вуч тал*
гьун?
— Рик1е вуч ават1а, вири лагь. Заз чир хьана к1ан*
зава.
— Заз ахвар акуна, эй вафалу Лацу ПеЛенг... Гьа
ахвара закай вун жедай, вакай — зун... Вун гъавурда
акьазвани?
— Гьа-гьа-гьа! — хъвер акатна Лацу Пеленгак. —
Гьа-гьа-гьа! Закай пачагьрин пачагь... И кумада... КДарабдикайни кваз магьрум закай пачагь! Гьа-гьа-гьа!
— Вун хъуьремир, яб це. Завай и ахвар вуч ахвар
ят1а, садазни лугьуз хьанач. Исятдани заз и ахварин
мана-метлеб чир хьанвач...
— Тади къачумир, чир жеда ваз...
— Заз чиз, зун ви вилик гунагькар я... Гьак1 хьайила, чир хьухь, эй Лацу Пеленг! Зи и къуьнел Ажал
ала... Зун ви патав гьалалвал къачуз атанва... Зи эхи
римжи сят алукьайла...
— Чир хьана, вун Ажалди ракъурнавайди я зи па
тав. Гьада зун ви рик1ел хканвайди я... Чир хьана,
Шагь Абас, чир хьана... Чахъ, киц1ерихъ, гьи жинс к1андат1ани хьурай, гьа са жизви ни хьанани, гьа са ишара
хьанани — гьасятда гъавурда акьадай алакьунар ава...
— Эгер зи патай ваз са гьихьтин ят1ани, заз течиз,
хатадай хьиз, дуьшуьшдай хьиз, инсафсузвал, регьимсузвал, гьахъсузвал хьанат1а, рикклай алуда, багъишламиша, гьалалвал це, эй гьайван. У-у-уф!
— А-а-ан, — Лацу Пеленг дерин хиялриз фена. —
Са кар ава... Заз ик1 каш гун, зун са ст1ал цихъ магь
рум авун, зун ик1, кт1ай дехмеда, зунжурда хуьн... Ибур
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ваъ, са маса кар... Гьа кар завай ваз бажагьат гьала-лиз
жеда, Шагь Абас... А кар заз авурла, за ви ирид
тухумдиз къаргъишнай!
— Зи ирид тухумдиз?
— Ви ирид тухумдиз, Шагь Абас.
Шагь Абаса вичин пел кьуна.
— Вучиз, себеб, эй гьайван?
— Вучиз лагьайт1а, абуру, ви ата-бубайри, вун хьтин
хъутурдин, ахмакьрин ахмакьдан гъиле,
жаллат1рин
жаллат1дин гъиле уьлкве туна! Гьа и кардиз килигна.
— Ва-а-а-а! Зун, Шагь Абас, ахмакьрин ахмакь?
Зун — пачагьрин пачагь — хъутуррин хъутур? ЖаллатЬ
рин жаллат1?
— Шаксуз, — лагьана Ладу Пеленгди.
Шагь Абасан неинки мез, вири къен кьурана. Ни лугьудай хьи, адаз и эхиримжи сят алукьайла, Лацу Пе*
ленгдин сивяй ахьтин гаф ван жеда лагьана? Нин хиялдиз къведай? Шагь Абаса ихьтин кар гуьзлемишнавайни?
— Зи бубайрини за ваз ахьтин вуч кГвалах авуна,
эй гьайван? Лагь заз, зазни чир хьурай. Заз чир хьун
чарасуз я. И вири махлукьатди заз виридалайни адалатлу, виридалайни гьахълу, виридалайни регьимлу пачагь
лугьузвай вахтунда... Вуна заз...
— Гьайиф хьи, гьа и эхиримжи сятда завай ваз маса
гаф лугьуз жедач, Шагь Абас. Ваз заз гьакьван ахьтин
гафар лугьуз к1анзавай хьиз жемир. Зазни исятда
ахьтин гаф лугьун четин я, хуш туш. Амма вучда?
Хьайи кар лагьана к1анда. Авайвал лагьана к1анда.
Гьак1 талгьайт1а, зунни гунагькар жезва. Зунни тапархъан жезва. Чир хьанани? Заз чида, ваз ахьтин гафарин
ван хьун хуш туш. Вични, эхиримжи сятда. Амма вучда?
— Къе икьван ч1авалди вири залай рази хьайила,
гила, и эхиримжи сят атайла, гьахьтин гафарин
ван
хьун низ хуш жеда? Гьак1 хьайила, лугьузва за, хъсан
я, хъсан я, лагьана, лагьана...
— Зинни эхиримжи сят алукьзава, эй пачагьрин па
чагь. Ам са вахъ ваъ, виридахъ ава... Чна вирида чи
крарин жаваб гана к1анда.
— За вавай и эхиримжи сятда ихьтин ихтилатар,
рахунар гуьзлемишначир. Кар гьанал ала...
Лацу Пеленгди кьил са патал кьуна. Яб чухвана.
— Гила, эхиримжи сят атайла, Шагь Абас, аквазвани ваз, чун кьведни барабар хьанва, зун валай аслу
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ят!а, хьанат!а, гила вун залай аслу я. Ваз аквазва. Ву на
заз дуьз жаваб це: ваз вун виридалайни адалатлу,
виридалайни гьахълу, виридалайни жумарт пачагь я,
ни лагьана? Мус лагьана? Гьинал лагьана?
— Ва-а-а! Гьик1 ни? Зи агьалийри!Вири махлу
кьатди!
— Мус?
— Гьамиша!
— Гьинал?
— Гьар санал!
Лацу Пеленгди далу чилел алтадна. Сив ахъайна,
галтад жез, ам ван ак1идалди хъуьрена.
— Амма чна, киц1ери, садрани лагьайди туш. Заз
ван хьайиди туш. Чна ваз гьамиша ахмакьрин ахмакь ди лагьайди я... Малари, гьайванри ваз садранй санал ни ак1 лагьайди туш... За кьин кьада хьи, заз садрани
садавайни ван хьанач, лагьана. Къадани?
— Киц1ер — киц1ер я, эй гьайван, гьайванар — гьа'йванар я, малар — малар я, къушар — къушар я, амма
инсанар! Инсанар — инсанар я! Инсанрихъ акьул, камал, къанажагъ, зигьин, аннамишун, илим, меденивал
вири ава! Заз гьабуру лагьай гаф — гаф я! Абуруз инсан аквазва, инсандин крар аквазва, амма квез... Квез
пачагьрин пачагьдин къадир гьинай чида?
— Эй, Шагь Абас! Эгер абур ви ихтиярда авай инса
нар ят1а, эгер абурун дуланажагъ, кьисмет валай аслу
ят1а, абурувай масак1а гьик1 лугьуз хьурай? Гьик1 лу
гьуз жеда? Масак1а лугьунни? Лагьайла, жаза гудачни?
— Жаза? Жаза...
— Ваз чидач, яни?
— Вуч?
— Ви ван хьайила, гьеъ-гьеъ-гьеъ...
— Лагь, за яб гузва...
— Халкьдин, агьалийрин цуьлез дак1вазва... Гьеъгьеъ...
— Халкьдин, агьалийрин цуьлез дак1вазва... Гьеъгьеъ...
— Вуч?
— Ви т1вар ван хьайила,т1вар, т!вар!
— Ваз иблисди таре ганва, эй гьайван.
— Шагь Абас, ваз чир хухь, вун ви вири уьмуьрда
паз таб авурбурухъ агъуна, гьак1 хьайила, вун вердиш
хьана, анжах вирт хьиз, ширин гафарин ван жез... Ви
япарив садрани дуьз гаф, авай гаф агакьнач... Ви му-
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кьварив гваибуру вун алдатмишуникай лезет къачуна,
вучиз лагьайт1а ширин гафар лагьайбуруз савкьватар,
дережаяр пайна, амма зун хьтинбур, дуьзбур, мягькем бур уз ихьтин кт1ай, къав ала чир кумайра, к1араб ава*
ч и з а м у к ь н а . . . Э х и р н и т а б д а й б ур у з д е р е ж а я р п а ю н ,
а б ур в и н и з х к а ж у н ч и уь л к в е д и н а д е т х ь а н а , Ш а г ь
Абас! Ви вилери вуч луп1 -луп1арзава?
— Вуна вуч лагьана? Вирида сада садаз табзава? Зи
уьлкведа?
— Ун, ун! Вирида сада садаз, ахпани вир ида санал
ваз, язух Шагь Абас! Вуна гьатта жуван киц1ни кваз
р ик1 елай алудна, гьакьван вй кьил элкъуьр на, гьа ви
мукьварив гваибуру гваз къекъвена вун, чпиз к1ани па тахъ, алдатмишиз, виридалайни, виридалайни, вирида*
лайни лугьуз... Вуна абур гьак! в ердишна, вуна, пачагьрин пачагьди, Шагь Абаса! Гьеъ -гьеъ-гьеъ!.. Абуру ак*
ваз-акваз вакай, пачагьдикай гьак!ан са сарсахбег аву на... В и далудихъ вир и вал хъуьр ез хьана, амма Ё ЭЗ са
касдини а кардикай лагьанач... В учиз? Ви кефй
ч!ур
жез кич1ела. Кефи ч1урай касдиз вуна савкьват гудай ни? Вини дережа гудайни? Лагь, гудайни? Гьак1 хьайи ла, абур у вир ида вун алдатм ишиз, вал хъуьрена, гила,
эхиримжи сят алукьайла хьайит1ани чир хьухь, чир хьа
на, ахпа суруз вач!
Шагь Абасаз вич, и гафар ван хьунила й, шаз кьенайт1а, хъсан тир. И кар патал ада Ажалдивай муьгьлет
къачунайни?
— Рик1ел хуьх, эй гьайван! Вун пачагьрин пачагь дихъ галаз рахазва. Са т1имил кьван хьайит1ани мари фат хуьх. Гьикьван хьайит1ани вун зи киц1 я...
~ Аквазвани ваз' За ваз ава й гаф лугьузва, вуна за кай марифатсузди ийизва. КицГериз марифат мус хьайи ди я? Чи крар вири ачухдиз я! Чин -чинал! Шанидаз,
дуьздаз, тум галтадда, патахъдаз, ч1 ур удаз — ампда.
Маса кар чаз чидайди туш... Авайвал лугьудани? За
гьиссзавайвал, ваз исятдани заз жаза гуз к1анзава...
— Ваз гьинай чида, эй гьайван?
— Заз ви рик1 аквазва. Эгер ви эхиримжи сят ту ширт1а, ви са къуьнел Ажал алачирт1а, залай чан ала м аз хам алажиз тадай... Ят1 ани, чир хь ухь: з ун ви ва фалу Лацу Пеленг я. Таб авун зи ивида авай к ар туш.
Вун к1анивиляй за ваз авайвал лугьузва... Тахьайт1а,
зани, а дережаяр к1андайбуру хьиз, ваз тум галтаддай...
В ан х ьа на н и? З ун Ла ц у Пе ле н г я, за гь ав ая , я л та х д из
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тум галтаддайди туш. Гишила кьейит1ани... Къе вири
чир жедай югъ я, Шагь Абас. .. Гьар са касди вичин
эхиримжи сят алукьа'йла, вич вуч патал яшамиш хьана т1а, вичи вучнат1а, вуч авуначт!а, жаваб гузвай югъ я...
Квез, пачагьриз, и кар чидач...
— КицДериз чида, яни?
— КинДериз чида. Аку, яваш-яваш акьул юзазва ви...
Вун дидеди, мумкин я, а кьуллу инсан яз хана, амма па чагь хьайидалай кьулухъ, вавай дережаяр к1андайбуру,
вавай къуллугъар к1андайбуру, ялтахри, алчахри ви
гьа авай са т1имил кьван мефт1ни кьурурна... Гьамиша
кьил элкъуьрдайла, гьамиша ви вилин къене вил туна
ваз табдайла, мефт1 кьурада. Чир хьухь, эй пачагь. Къе
зун ик1 вучиз рахазват1а чидани ваз?
— Ваъ.
— Заз вавай герек са зат1ни авач. Заз герек зат1
авайт1а, завай вахъ галаз ик1 рахаз жедачир. Им сад.
Кьвед лагьайди, зун ви вафалу киц1 я. Лацу Пеленг.
Гила хьайит1ани вун вуж ят1а ваз лугьун, зи буржи я.
Къуй ваз, гила хьайит1ани, гьакъикъат чир хьуй...
— Вуна заз а кар чирзавани, эй гьайван?
— Бес гьик1а? За, за... Исятда чирда за ваз!
— На а кар заз гьик1 чир да, эй гьайван?
— За ваз лугьузва, яб це: сад лагьайди за ваз ла
гьана. Валай инсафсуз, адалатсуз, камалсуз, авам, мур дар пачагь и дуьньядал хьанач. Кьвед лагьайди — гьа и
ви адалатсузвилери, инсафсузвилери ви вири агьалий рикай, ви къваларив гвай лук1арикай, нуькеррикай, аш пазрикай, гьаятар шиткидайбурук ай, дерлекрикай, къа пар чуьхуьдайбур укай, балк1анар м ихьдайбур укай, фу
чрадайбур укай — виридакай ялтахрин ялтахар авуна...
Абурун чанда гьич са к1усни намус, гъейрат амач... Абу руз дуьзвал, регъуь хьун вуч ят1а чизмач...
— Эй Аллагь...
—■ Аллагь динж тур. Яб це. Ваз чириз к1ан хьайит1а,
нир хьухь: вун пачагь ят1а, зунни гьак1ан са киц1 туш.
Захъни жуван жинс авайди я! Гьихьтин жинс! Зи да м арр авайди зи кьегьал ата -бубайр ин иви я! Гьа иви я
зун хвенвайди!
— Заз киц1ер пара авай...
— Киц1ер пара авай, — ягьанатна Лацу Пеленгди. —
<ун и ви харап1айриз гъайи вахт ви рик1ел аламат1а?
'•ун гурц1ул тир. Са вад варз хьанвай... Гьа ч1авуз за
| II ата-бубайрин ирид тухумдиз къаргъишнай...
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— Вуна зи ата-бубайриз?
— За ви ата-бубайриз...
— Квелди зи ата-бубаяр ви вилик тахсиркар хьанвай?
— Квелди? Исятда. Ширван шагь ви дуст кас тирни?
— Ширван шагь? А-а-ан, са пай лезги? Хтана рик1ел...
— Гьада ваз вун вичиз мугьман хьайила, ваз гъуьрче зи стхайрин кьегьалвал акурла, хтана к1вализ са ла
цу гурц1ул багъишнай.
Лацу Пеленг лал хьана. Яраб гила иштагь амачир
жал?
— За ваз яб гузва, — лагьана Шагь Абаса. — Вун
лал жемир...
Лацу Пеленг яргьал хиялриз фенвай.
— Эй Ширван шагьларин баркаллу жинс, Лацу Пе
ленг! Вуна заз лагь: вучиз вуна зи ата-бубайрин ирид
жинсиниз къаргъишнай?
— Вучиз вуна ваз багъишай гурц1улдин кьилел ахьтин гъазабалаяр гъанай?
— Гьихьтин, эй гьайван? Исятда, заз аквазва, амма
а вахтара...
— А вахтара...
— Ваз авай кьван хъел вуч я!.. Алакьна гйт1а, вуна
зун жакьвадай, эй Лацу Пеленг! Амма вуна закай вуч
ят1а чуьнуьхзава...
— Вун гъалат1 я, Шагь Абас! Зи баркаллу ата-бу
байрин ивидал кьин хьурай, за вун жакьвадачир. Вуна
зи михьи сиве пис ял твадай! Вун ни жакьвадат1а, чидани ваз?
— Вагь! Ваъ, чидач...
— Вун ви эхиримжи сятди жакьвада. Ак1 жакъвада хьи...
— Ваз, киц1из а кар гьинай чир хьурай, эй гьайван?
— А кар заз вуна лагьана...
— Гьик1 лагьана, я чан гьайван?
— Ажал атанвайди лагьана... Ажал! Ам гьахъ я!
Гьада ракъурна вун зи патав! Тахьайт1а, ви рик1ел зун
къведайди тирни-и?
— Ажалди заз вач лагьанач, зун жув атана...
— Ваз кич1е хьана, татана акъвазиз хьанач вавай...
— Вун гьннай рахазва, я чан гьайван? Заз, пачагьрин пачагьдиз, куьхъай кич1е хьурай?
— Куьхъай? Эхирзамандихъай! Суд-дувандихъай!
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— А-а-ан...
— Эхь! Гьанаг ава... Яшамиш хьуй пачагьризни киц1ериз сад тир Ажал! Эхиримжи сят!
— Ва! Вун вуч шад жезва?
— И дуьньядал гьикьван жанлубур ават1а, абурухъ
виридахъ эхиримжи сят ава... Гьа сят алукьайла, абур
вири сад жезва...
— Вун ихтилатдикай къакъатмир...
— Буюр, яб це, эй Шагь Абас! Эвел вуна Ширван-,
диз гьик1 атанайт1а, рик1ел хкваш.
— Хканва... Мехъерик...
— Са шумуд агъзур кьушунни галаз... Са виш лук1ни галаз...
— Эхь, дуьз я. Заз Ширван шагьлар гьамиша хуш
хьайиди я... Абурун тебят, ацукьун-къарагъун. Инсанвал, дуьзвал... За абур садрани жуваз муьт1уьгъарайди
туш...
— Вун лацу балк1андаллай...
— Дуьз я, авай заз гьахьтин са балк1ан... Лацу
Леглег!..
— Ам и пата ава, сагъ-саламат я... Ат1а, чк1анвай
чка аку...
Шагь Абаса кьил агъуз авуна. Адаз регъуь тир.
Инал киц1 и гьалда, анал балк1ан...
— Фена гьа балк1андизни жуван вилералди килиг,—
лагьана Лацу Пеленгди. — Адазни ваз лугьудай гафар
ава. Заз хабар я.
Шагь Абаса кьил юзурна.
— Гила чун ихтилатдал хквен. Ширван шагьди вун
гъуьрчез тухванай...
— Тухванай. Гьана заз са пеленг хьтин...
— Гьана ваз зи буба акунай...
— Хтайла, Ширван шагьди ваз са лацу гурц1ул багьишнайни? Багъишнай. Ваз Ширван шагьди вуч лагьанай? Рик1ел аламачни? Им лезги жинс я, им хуьх,
Шагь Абас, им ваз хва хьиз вафалу жеда, лагьанай,
амма ви рик1ел аламач...
— Хквезва зи рик1ел...
— Зун вуна и ви имаратриз хкай юкъуз и имаратар
ви кьилел ч1ур хьана к1андай.
— Аси жемир, эй Лацу Пеленг! Жуван дерт ахъая!
— Хкана иниз, къакъудна жуван хайибурувай, ватандивай, дустаривай... Аламат! Къизилламишнавай
ч1ул тунай зи гарданда... Къизилламишнавай зунжур127

ни... Амма са шумуд югъ алатна... Бирдан ви нуккерри
зун...
— Экъуьгъмир, зун кьуьзуь, са къуьнел Ажал алай
пачагь я, вунни к1вач сура авай... Са к1вач сура авай
кьуьзуь, начагъ киц1... Экъуыъун кутугнавач... Дуьздиз
рахух... Туьнт жемир...
— Туьнтвал зи ивида ава. Зи тебят гьахьтинди я...
— Ахпа вуч хьанай?
— Эцигнай зи туьтуьнал кьуьл... Ви нуькерри. Бамишнай зун...
— Вучиз? Себеб? Инсафсузар...
— Вучиз? Гьегь, вучиз... Сифтедай зазни чир хьаначир... Ахпа... агь, аман Аллагь... кузва... зи япар, виридалайни т1ардай чка кузва. Вич лугьумир, и залумриз
герекди зи япар ат1ун я кьван!.. Ибурун вири к1валахар
зи япарилай аслу я кьван! Ибурун аваданвал, ибурун
сагъламвал, вири уьлкведин бахтавар гележег... Гьеъ!
Гьа юкъуз ви нуькерри зун япаривай магьрумнай, Шагь
Абас. Гьа.юкъуз (алатай кар я) за вазни, ви бубадин
бубадизни къаргъишнай, лянетнай, Шагь Абас! За а
юкъуз, Аллагьдизни къаргъишнай, чилеризни, цаваризни лянетнай! За лагьанай: эй Аллагь, вуна заз и япар
гана. Ганани? Гана. Эвел гана, ахпа вуна абур вучиз
ат1уз гузва? Ваз аквазвачни? И вуна ганвай зат1 и инсанри, вучиз къахчузва? Вуна абуруз а ихтияр гьик1 лагьана гузва? Абур заз герекбур туширт1а, вучиз вуна
ганвай? Къе зи япар ат1айда, пака зи тумни ат1удач ни? Ат1уда. Ваз вучиз аквадач? Вучиз вуна чаз кииДериз тумар ганва, ахпа гьа вуна гайи тумарни, япарни
ат1уз гузва? Пака зи тум ат1айда, муькуь юкъуз зи мез
ат1удачни? Мез ат1айда ахпа зи туьд ат1удачни? Пачагьрин пачагьдин имаратдин къене ихьтин адалатсузвал, ихьтин инсафсузвал хьайила, и имаратдивай са т1имил яргъа гьихыин адалат жеда? Гьихьтин инсаф же да? Гьахъ жеда? Жедани? Пачагьдин имаратдин къене
адалатсузвал, инсафсузвал ийиз кич1е тахьайла, бес яргъал вилаятра гьик1 жезва? Вучзава? Ина, и имарат
дин къене гьахълувал, адалат ч1урайла, яргъал вилаят
ра ам гьик1 хуьзва? Хуьзвани? Зи туьтуьна къизилламишнавай ч1ул тунвай, зи кумада ипекдин мес вегьенвай, амма кьве югъни, кьве йиф тир (гьее-е-ей, инсанрин
инсафсузвал аку т1ун) заз са xynl яд, са к1ус недай
зат1 гузвачир. Вучиз? Заз чидачир. Вучиз заз и жазаяр
гузвай? Чидачир. Ахпа, пуд лагьай юкъуз гъана зи ви128

лик гимишдин лиген, хпен як1ун к1усар аваз, гьабурухъ
галаз
(зун
ахмакьдай
кьуна)
зи
япарни
куьткуьннава... Зав зи як нез таз к1анзава... Ви
адалатлу инсанри, ви лувак квай алчах жаллат1ри,
Шагь Абас! Къув янай за гьа йифиз пакамдалди! Ви
ирид тухумриз, диде-бубай-риз, ата-бубайриз виридаз
лянетнай! Бес ийидачни? Вучиз зун Аллагьди
халкьнавай? ГурнЛул яз! Зун и ви имаратриз вучиз
акъуднавай? Заз ви имаратар герек тирни? Захъ мегер
зи ватан, зи хайи чкаяр, зи ата-бу-баяр, зи хпен суьруьяр
авачирни? Гъана иниз, къизил-ламишнавай ч1улуналди
кут1унна, гимишдин легенраваз гъиз, зи як1ар зав нез
таз? А-а-а-ав! Аа-ав! Пакадалди къув янай за...
— Ажалди зи туьд кьуна, гьайиф им зи эхиримжи
югъ жез, эй гьайван, за ваз яб гана, зун ви гъавурда
акьуна. Вучиз вуна заз и гафар гьа вахтара лагьана чир?
— Маса вахтунда, вични а вахтара, вун зи гъавурда
акьадачир.
— Гъавурда акьадачир?
— Ваъ. Акьадачир.
— Вун гьа и югъ гуьзлемишиз акъвазнавайни?
— Ун. Заз чидай: и дуьньядал гьахъ-дуван тахьун
мумкин кар туш. Фад-гежвал ава. И дуьньяда гунагькар
яз, суд-дуван ийиз агакь тавурбурун суд-дуван а дуь
ньяда ийидайдини заз чизва, ят1ани, заз гьа и югъ аку,
гьа и югъ къведайди чидай, Шагь Абас.
— Эй баркаллу гьайван! Гила зи эхиримжи сят я,
гила завай ваз вуч ийиз жеда?
Лацу Пеленгди пара хиялна.
— Лагь, — лагьана Шагь Абаса. — Завай ваз вуч
к!андат1а, лагь.
__ Вавай заз ийиз жедай са хъсан кар ава, Шагь
Абас. За ваз гьалалвал гузва, вунани заз, гьа кардай а
за лугьудай хъсанвал ая. Гьам заз бес я.
— Башуьсте, эй гьайван. Дуьз я, зи нуькерри ваз
зулумар пара авуна. Вун баркаллу гьайван я, гьа и гафар заз лугьун патал вун къенин йикъалди яшамиш
хьана. Пеленгдин иви ава ви дамарра... Мез квай, туьнт
къилихрин гьайван я вун, жуьрэтлу, такабурлу...
Шагь Абаса Лацу Пеленгдиз туьмерна.
Лацу Пеленгдин вилериз накъвар атана, ам шерзум
хьана, адан туьтуьни ван къачуна. Вири уьмуьр яшамиш хьана, са бахтавар югъ такур, гила рекьидайла па9 Заказ 146
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чагьди (вични рекьизвай) туьмерзавай киц1и вучрай!
Бес шерзум жедачни? Адан рик1 къван туш хьи.
— Шехьмир, эй дамарра баркаллу иви авай Лацу]
Пеленг! Лагь заз ви т1алабун. За ам кьилиз акъудда.'
Лагь.
— Эй пачагьрин пачагь! Ц1увад йис жезва зи вилер
накъвари чуьхуьз. Зун инал кут1уннава, зи рик1 зи ва танда ава. Инривай гзаф яргъара, Шагь дагъ лар лугьудай дагълар ава... Гьа дагъларин ч1афара зи ата -бубайрин уьмуьр фена, гьа дагълара зи ата-бубайрин гелер ама, заз к1андай хьи, садра а дагълар акуна, а ч1а фара са кьве кам чукурна, а ч1афаравай киц1ерин ампдай сесериз яб гана, абурухъ галаз санал жувани са
кьве сив ампна, ахпа вилер акьална, са кьакьан синел
и дуьньядилай фин...
— Эй гьайван! Эй вафалу киц1, камаллу киц1, икьван йисар алатна, гила вавай аниз хъфиз жедат1а, ваз
ви хайибур жагъидат1а, нивай лугьуз жеда? Вуна са
фикир ая.
— Къуй абуруз зун чир тахкьурай, къуй абур амукь
тавурай, абурун ни кьванни анра амукь тавуна женни?
Эй Шагь Абас, — Лацу Пеленгди вичин суфатдилай
авахьзавай накъвариз мез гана. — И зи туьтуьна авай
зунжур акъудиз тур.
Нуькерди Шагь Абасан буйругъ гьасятда кьилиз
акъудна.
— Эй пачагь! Пачагьдин киц! т1вар алаз, зунжурда
кьинилай, азад киц1 яз, са гьинал ят1ани азаддиз кьин
еке бахт я. Гьа и кар зи уьмуьрда гьамиша эрзиман
мурад хьана. Къе ам кьилиз акъатзава.
Шагь Абасани вичин вилериз атанвай накъвар
михьна.
Шагь Абаса киц1ин ч1ар аламачир гардандиз туьмерна.
— Эй вафалу Лацу Пеленг! Аллагьди яргъазрай, заз
кич1е я, вун пара зайиф хьанва, ярх хьана са рекьел
рекьида вун, кучуддай кас жедач...
— Ва-а-а! Вуна вуч хьана лугьузва, эй Шагь Абас?
Зи рик1е гьелени ялав ама! А ялав анжах заз Шагь
дагъларин ч1афар акурла, зи хайибурун ни ч1угурла, зи
хайибурун ампдай ван хьана, жувани абурухъ галаз са
шумуд сив амп авурла, ахпа хкахьда. Анжах гьа ч1авуз! И зунжурдай вуна зун ахъайна, зун зи ата-бубай-

рин маканрив агакьда, гьана са кьакьан синел... Ваз ватандин ширинвал чидач, эй пачагьрин пачагь!
— Вучиз чидач лугьуда вуна?
— Ваз чир хьун мумкин туш.
— Вучиз?
— Вучиз лагьайт1а вун адахъ муьгьтеж хьанач, тамарзу хьанач.
Лацу Пеленгди Шагь Абасан гъилиз мез гана. Яни
темен гана.
— Гила зун рекье гьатда. Гьамиша Кефердихъди!
— Лап яргъарай къарникъуз хьтин са дагъ акурла,
чир хьухь, гьам Шагь дагь я!
Шагь Абас къах хьана Лацу Пеленгдин гуьгъуьниз
килигна.
Лацу Пеленг тум юзуриз-юзуриз (шадвиляй) Шагь*
Абасан вилерикай квахьна.
Низ чида адавай Шагь дагълариз хквез жедат1а?
Белки хтана жеди? Нивай лугьуз жеда?
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8. БАЛК1АНДИН ДЕРТ

Шагь Абас фена вичин Лацу Леглег акваз. Киц1ив
икьван рахунар, икьван хажалатар ва рик1ин т1алар
хьайила, балк1андив гьикьванбур жеда? Низ чида? Гьэ-ээйй! Шагь Абас Лацу Леглегдаллаз къекъведай вах-тар
вуч тир! Гьихьтин къамат авай балк1ан тир Лацу
Леглег! Пелен юкьни-юкьвал алай яру гъед вуч тир! На
лугьудай, гуьзелрин гуьзелдин хъуькъвел алай хал я.
Вилер вуч тир Лацу Леглегдин, вилее-е-ер! На лугьудай, кьве булах я. Гьамга. Ишигъ гудай абуру, нур гудай абуру, жавагьиррн хьиз! И дуьньядал икьван пачагьар хьана, амма ахьтин балк1ан тек са Шагь Абасаз
хьана. Мисирдай гъанвайди тир гьа! Къизилдив барабар.
Яб гузвани? Терездин са хиле — къизилар, муькуь хиле
Лацу Леглег эцигна кьван!
Шагь Абас далудал алай Лацу Леглегдин к1вач чилив хк1адайни? Ва-а-ай! Лув гудай Лацу Леглегди. Вилаятдай вилаятдиз. Шегьердай шегьердиз. Уьлкведай
уьлкведиз. Пурар вуч тир, пурар! Къизилламишнавай.
Пурарин к1аникни къанни вад ранг гузвай халича алаз!
Ахьтин халича мегер маса пачагьдихъ хьанайни? Гьар
курквачГди ирид ранг гуз! Гьар са гъал са ран гунинди яз! Агь, девирар, девирар... Акуна-такуна, фена
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алатна... Лацу Леглегдин гуьгъуьна кьушунар жедай!
Ц1иргъер-ц1иргъер! Мани, далдам, зуьрне кьилеллаз|
Гьихыин девирар тир абур... Яргъал сиягьатрай, Hpr
сефердай хквез жедай Шагь Абас Лацу Леглегдаллаз^
Агьалияр жедай рекьин кьве патаз к1ват1 хьана. Ахмиш
хьана вири Ирандай. Бегьем са виш касди вирида санал
манияр лугьуз. Далдам-зуьрнеяр ягъиз. Шагь Абас алхишламишиз. Лацу Леглегдини, кек ягъиз, кьуьлердай.
Лацу Леглегдини кек ягъиз, кьуьлериз. Рекьин кьве
патайни агьалийри цуьквер гадриз. К1унч1ар^к1унч1ар!
Бе-е-ес, гьахьтин вахт ар хьана, амма алатна фена.
— У-у-уф, аи амаа-ан, — лагьана Шагь Абаса, —
фана дуьнья! А йикъарни къенин югъ гекъига... Ваз шу кур хьуй, аи Аллагь, вири ваз муьт1уыъ я, вири валай
аслу я... Вучда вуна? Ажалдихъ инсаф авач... И дуь ньядал Ажал авай ди туширт1а, xynl хъсан жедачирни?
— Агьаа-а -ан, — ла гьана Ажалдин сес акъатна, —
за ваз муьгьлетни ганва, ят!ани вуна закай инсафсуз
касни ийизва, яни? Вуна ик1 лугьудайди чир хьанайт1а,
за вун гьеле накь... За ви кар накь куьтягьдай...
— Хъел къвемир, аси хьана зун, — лагьана Щагь
Абаса. Туба астафируллагь!
— За ваз вуч лагьанай? За ваз къе аси жемир, ла гьаначирни?
— Ни лугьудай киц1ин чанда икьван дердер жеда
ла гьа на? Яб га на, яб гана , з ун жув жува л а ла ма ни?
— Киц1 дуьз га фар рахазвай. Заз ван хьа н а.
— Ам зи рик1 алай киц1 тир.
— Исятда ваз Лацу Леглег акваз к1апзава ни?
— Эхь. Амни зи рик! алай балк1ан тир. И дуьнья дал виридалайни иерни, виридалай зарбни...
— Тади ая.
— Низ чида, адазни гьикьван хажалатар акунват1а?
Гьак1 хьайила, рик1ик къалабулух ква зи ...
— Вучда на? Ят1ани тади ая.
Акуна Лацу Леглег, Шагь Абас шехьна. Шехьиз адаз
регъуь тир, амма накъвар хуьз хьанач. Абур чеб чпелай
авахьна фена.
Им вуч гьал я, балк1анда атанвайди, а? Яраб им гьа
лацу балк1ан я жал? Им Мисирдин Леглег я жал? Ида кай амайди кьуд к1араб я хьи! Яраб идаз т1уьн гудай
кас амач жал? Яраб нуькерриз им пачагьдин рик1 алай
балк1ан тирди чидач жал? Рик1елай икьван фад алуд на жа л?
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Шаксуз, нуькерри Мисирдин Леглег рик1елай алудна.
Зунни алудна. Зун алудайла, зи балк1анни, зи киц1ни
алудна... Им вуч зулум я, идаз авунвайди? Пакун т1ва лар вири дуьздал акъатнава. Буюр, гьисаба. Вири ак вазва...
Мисирдин Леглегдин юкьван тар к1арас хьиз тир.
Шарасдин чха хьиз.хамунай къецел экъеч1навай. Экъис
хьана. Келле, дингин къван хьиз, куьрс хьанвай. Вилер
хъалхъамра чуьнуьх хьанвай, дуьз лагьайт1а, хъалхъам рай накъвар авахьзавай...
Мисирдин Леглегдиз Шагь Абас гьасятда чир хъхьа на. Ам кьил хкаж хъийиз чалишмиш хьана, амма ам
акьван ажуз хьанвай хьи, адаз [кьил тик кьун четин тир.
Ят1ани ам кьегьал балк1ан тир, адан дамарра баркал лу иви авай...
Эхирни са гуж-баладалди, кьуд к1вачни чилиз яна,
зурзаз-зурзаз, вири къуват к1ват1на, кьегьал балк1ан
к1вачел къарагъна, ада кьил юзурна, пачагь акуникди
вич шад хьайиди чирна. Ахпа адаз вич юзуриз к 1ан хьана. Амма такьат кумачир... Ада садра пурх яна.
— Эй зи лувар хьайи, зи такабурвал хьайй, зи руьгь
хьайи Мисирдин Леглег! — Шагь Абаса балк1андилай
гъил алтадна. — Им вуч гьал я, ви кьилел атанвайди?
Бал'к1анди жаваб ганач.
— Ваз ем вучиз гузвач?
— Заз ем?
— Эхь.
— Ам ви куьз герек я, эй пачагьрин пачагь?
.— Гьик1 зи куьз герек я? Зун ви иеси я...
— Иеси? Бес вун икьван йисара акван вучиз ийида*
чир? Чна лагьанай — вун сагъ амач...
— Вучиз?
— Вучиз лагьайт!а, чун... Чун а чун яз амач...
— Зун начагъ тир, — лагьана Шагь Абаса.
— Икьван йисара начагъ?
— Эхь.
— Бес гила гьик1 я?
— Гила... Эхиримжи сят алукьнава... Мад заз вун,
ваз зун и дуьньядал ахквадач, Мисирдин Лацу Леглег.
— Ви? Шагь Абасан эхиримжи сят алукьнава?
— Аламат вучиз жезва, эй Мисирдин Лацу Леглег?
— За ваз лугьун? Мез къведач лугьуз... Заз лугьуз
к1андач...
— Зазни ви гьал акурла, эй зи рик1 алай гьайван,
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рахадай гуьгьуьл авач, ят1ани, зи буржи я, ваз лугьун,
зи эхиримжи сят алукьнава. Зи чапла къуьнел Ажал
ацукьнава... Зун ви патав гьалалвал къачуз атан ва...
Эгер зи патай ваз хасарат хьанат1а, хажалат хьанат1а,
за вун инжиклу авунат1а, заз багъишламиша, эй зи Мисирдин Леглег...
Лацу Леглегдин кьил агъуз ахватна. Кйсна
Лацу
Леглег. Шагь Абасни кисна. Эхирни Шагь Абас рахана:
— Вун вучиз кисзава, эй гьайван?
— За ваз вуч лугьун, эй пачагь?
Вуна зун исятда
к1еве туна... Вун инжиклу авунат1а,
лагьана вуна, багъишламиша... Амма...
Мисирдин Леглег мадни кисна.
— Вавай вучиз рахаз жезвач, эй гьайван? Лагь заз,
белки заз течиз, за вун инжиклу авур чка ава?
— За ваз гьик! лугьун? И дуьнья мидаим туширди
заз чидай... Вун, Шагь Абасни, и дуьньядал мугьман
тирди заз чидай... Амма садрани за фикирначир хьи, чи,
балк1анрин, чка ламари кьадайди, чи т1вар ламарал
эцигдайди... И кар заз чидачир, эй Шагь Абас... Гьее-ей,
за вазвуч лугьун! Гьихьтин пачагь тир вун, амма вуна
авур крар... Ни лугьудай? Садани...
— За лагьанай, эй зи Мисирдин Лацу Леглег! За лагьанай, заз вири аквазва! За лагьанай, заз вири чизва!
За лагьанай, зун начагъ хьун мумкин кар туш! За масак1а лагьанай, амма ат1анал заз киц1и лагьай гафаа-аар! Гьар са гаф са дагъ хьиз залан...
— Гьее-е-ей! Ваз гьеле сад чизва, кьвед чизвач, Шагь
Абас! Ада лагьайбур яз вуч гафар я! Абур гьак1ан куьлуь-шуьлуьяр я... Эгер къе ви эхиримжи сят туширт1а,
зун вав рахадай... Ваз чир жедай, амма ви эхиримжи
сят я...
— Эхь, вуна заз герек гьалалвал гун, тахьайт1а, зун
а дуьньяда куз-хъукъуз жеда...
Бирдан Мисирдин Лацу Леглегди мадни кьил агъузна, ам мадни кис хьана. Гуьзлемишна Шагь Абаса.
Зхирни хабар кьуна:
— Вун вучиз хиялри тухузва, эй гьайван?
— Аллагьдиз акур инсафсузвилер за ваз гьик! гьалал ийин, эй пачагь? Ак1 хьайила, зун гунагькар жедачни?
— Ам гьак1 я жеди, амма ваз багьишламишдай, гьа
лалвал гудай ихтияр ава.
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Са кьадар вахтунДа Мисир дин Лег легди мадни ви чин туьхвенвай вилер акьализ, ахъайна.
— Са кар заз зи рик1ел хкиз к1анзавачир, амма и
а рада а ка р вуна ма дни зи риккл хка на.. .
— Ам вуч кар я?
— Ви патай заз акур лап ч1ехи инсафсузвал я, эй
пачагь!
— Гьихьтин?
— Ша вун зи чандилай алата, эй пачагь... Гила мад
ни зи и рик1, гъиргъиш хьанвай рйк1, кана, мад сефер да ч1ух авуна вучзава? Вуна авуна а кар — вуна ж а*
вабни гуда... Авуначиз к1андай...
— Мад чун и дуьньядал сад садаз ахквадач, я чан
гьайван. Къе чна сада садаз гунагьар лу гьун герек я...
Чаз чир хьун герек я... Абур гьихьтинбур хьанат1а, ву*
чиз хьанат1а... Амма за ваз лугьун, вун заз пара багьа
тир, жуван велед хьиз, к1ани тир... За ваз, Мисирдин
Леглегдиз, инсафсузвал авун... Ваз ви ата -бубаяр гьинай ят1а чидани?
— Фиръаванрин девирдилай чи тухум Мисирда ви ридалайни зирек, зарб ва иер тухум яз машгьур тир, эй
пачагь... Заз жув гьинай ят1а, вужаркай ят1а,
иниз
гьик1 хьана акъатнавайди ят1а, вири чизвайди я... Зи гьин квадарнавач за...
— Савкьват авунай заз Вун... За мехъердайла... Занй
ви иесийриз гьа ваз барабар къизилар ганай...
Гьак!
хьайила, маса низ хьайит1ани мумкин я, амма ваз ин
сафсузвал намумкин кар я, эй гьайван!
— Пачагьрин ахмакьвал а кардикай ибарат я хьй,
абуруз чеб малаикар хьиз жеда... Чан аламаз, эхирим*
жи сят къведалди, лугьузва за. Ахпа атана
Ажалди
туьд кьурла, аквада хьи, малаик хьанач. Вунни гьак1 я,
Де яб це!
— Зи япар ва л ала.
— Зун иниз, ви имаратриз акъатайла, зал Мисирдин
Леглег т1вар эцигайла, зи пуд йис тир. Садра ви нуькерри, ваз течиз, гатанай зун. Акьван гатанай хьи, за вай къахрагъиз жезмачир.
— Ни гатанай, ни гатанай?
— Заз къуллугъзавайбуру, лугьузва за. Ви нуькерри.
— Себеб?
— Себеб заз чидачир. Себеб заз ахпа чир хьанай:
вагьшивал, инсафсузвал! Валла гь, рахаз регъуь я. Гата на, гатана, ярхарна, бамишнай зун... Са суткада ят1а,
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еа шуМуд суткада ят1а, гьа чилел аламукьнай зун...
Къарагъиз жедачир. Дак1уннай зи пачаяр. Са ч1ар юзурдайла, кьил элкъведай, гьакьван зи пачаяр т1ардай...
Ахпа заз чир хьанай — вич лугьумир, ибуру зун ахта
авунва... Эркеквиликай магьрумнай зун!
— А-а-ан, — кьил агъузна Шагь Абаса. — А кар
чинра адет я, эй гьайван...
— Адет я? Адет... Са кьве варз вилик заз са хвар
акунвай! Эй Аллагь, югъди, йифди зи хиял-фикир гьадакай тир... Гьамиша адан къамат зи вилерикай карагза вай... Акьван иер акунар авай, акьван гуьзел сес авай,
налугьуди, им къвед я... Килигна сад садаз, виридалай ни багьа сесеривди ва сирлу гьиссеривди сагърай ла гьана, чара хьанай... Ахпа чун мад сеферда дуьшуьш
хъхьанай... Амма зун эркеквиликай магьрумнавай... Ам
акурла, зи вилер накъварай ац1анай... Гьа юкъуз ада
вичин хъуьтуьл, чими п1узарривди заз са шумуд темен
ганай... Гьа юкъуз за вири ви пачагьлугъдиз лянет авунай, эй Шагь Абас... Вуна зун тухумдикай магьрумнай.
Вучиз? Себеб? Аллагьди зун эркек яз халкь авурла, ву
на зун а эркеквиликай вучиз магьрумнай?
— Зазни Аллагьди эркек велед ганач, зй гьайван...
— Цавараллайдаз ви зулумрикай хабар я, адаз аквазва... За адавай хабар кьуна: вуна зун эркек яз халкь
авурла, вуна зун а эркеквиликай магьрум авур касдин
гъил вучиз кьурурнач? Вун гьинва, эй Аллагь? Ваз и чилер аквазвачни? Адалат гьинва? Гила, эй Шагь Абас,
вуна заз эркеквал вахкайтГани, заз ам герек амач! Ги
ла зи иви къанва. Гила зи мефт1 ксанва. Гьак1 хьайила,
ахьтин инсафсузвилер ава хьи, абур гьалализ, багъишиз жедач...
— Я чан гьайван, а кар авун вири дуьньяда авай
адет я, ам за фикирнавай кар туш...
— Бес ваз на зи жинс хкудзавайди чидачирни? Ву
чиз чидачир? Зуи зи бубадилай хьанани? Хьана. Ада
зун гъана и дуьньядиз. Бес зани сад гъун герек тушни? Мегер тухум хкудуиилай еке инсафсузвал жедани?
Гьа юкъуз вуна и кардин жавабдарвал ви хиве жедай ди вучиз фикирначир, эй пачагь?
•— Зун ви гъавурда акьуна, эй Мисирдин Леглег! А
инсафсуз кардин вилик пад кьун патал за вири вилаятриз фарманар ракъурдай... За и кар акъвазриз тадай,
амма геж хьанва... Зи эхиримжи сят я... Зи къуьнел
Ажал ала.
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— Гьар са кар ийидай вичин вахт ава, — лагьана
Ажалди. — Герек вахтунда ви акьул гьинвай?
— А ч1авуз кьилиз атанач, эй Ажал!
— Атаначт1а, жуван жаза ч1угвада на.
— Вахъ галаз рахазвайди вуж я? — хабар кьуна
Леглегди. — Заз ахьтин сес сад лагьай сеферда жезва.
— Ам Ажал я, чан гьайван.
Мисирдин Леглегди кьил юзурна. Пашмандиз. Вилерилайни са шумуд нагъв алахьна.
— Эй Шагь Абас, — лагьана Мисирдин Леглегди, —
чир хьухь, вуна и дуьньядал кефер пара ч1угуна, амма
абур а дуьньядал ви суд-дуван ийидайла, анал гьахъгьисаб кьада. Маса кас, маса, Аллагьди халкь авунвай
вуж к1ант1ани хьурай, ам бахтсуз авуна, вуна жув бахтлу авунат1а, абур ви чандай акъагъарда... Инал тахсиркар анжах вун я... За зи патай ваз гьалалвал гузва.
— Зун валай пара кьадар рази я, — лагьана Шагь
Абаса. — Лагь зи патай ви чандиз вуч к1андат1а. За ви
т1алабун кьилиз акъудда.
Шагь Абаса балк1андин экъис хьанвай к1арабриз
туьмерна.
— Заз са зурба тГалабун ава, Шагь Абас.
— Буюр, зи вафалу гьайван.
-— И пата са десте ламар, шарк1унт1ар ава... Абурай
зи кьил акъатзавач. Къвез иниз, зи патав, заз лам лугьузва! Чеб балк1анар я, лугьузва... Зи вилик,вад йикъалай пьиз, кьве къалгъан эцигзава... Вучиз? Къалгъан
ламран ем я, балк1андин ем туш... Зал зи т1вар эхциг
хъувурай, эй пачагьрин пачагь.
— Ва-агь! Аламат... Абур ахьтин вуч шарк1унт1ар
я, ви патав «ъвез, ваз лам лугьузвайбур? Нин шарк1унт1ар я?
— Чидач.
— Гьа инлай к1вализ элкъвейла, за ам вуч месэла
ят1а чирда.
— Мадни ихьтин са кар: и пата са деве ава. Шумудни са йисар я, амни текдиз хкунал ала. Гьадани югъ ди-йифди вазни, и дуьньядаллай вири пачагьриз лянетзава. Себеб лугьузвач. Алада, гьадан патавни.Аку, вуч
месэла ят1а. Са тедбир аку, эй пачагьрин пачагь... Мад
заз вавай к1андай са зат1ни авач.
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9. ДЕВЕДИН БАЛГЪАН

Деведин гьал авай чкада киц1ин, балк1андин гьалдиз"
рагьмет авай. Деведив гекъигайла, кицГинни балк1андин
уьмуьр суварар тир! Бе-ес!
Шагь Абас деведиз килигиз, къах хьана. Яраб им дяве ят1а, аюх? Тахьайт1а, Шагь Абасаз вичин вилерай
гьак1 аквазват1а? Акьализ-ахьайиз вилер, килйгда Шагь
Абас. Ваъ, деве я. Чан ала.
Шагь Абаса ам са шумудра диндирмишна.
Деведи куьт1нач. Эхь, саймишнач. Ят1ани Шагь
Абас рахун герек тир. Рахун Шагь Абасаз чарасуз тйр>
Мегер и чарасузвал хьаначирт1а, туьд Ажалди кьунвай
Шагь Абас, галтад жез, шиз деве акваз къведайни?
Ваъ, гьелбетда.
— Ваз аквазва, эй Аллагь, вун шагьид я, и гьайванди зун, Шагь Абас, гьич саймишни ийизвач, тахсир зал
эцигмир...
Бирдан деведи кьил хкажна, ам виняй агъуз килигна:
— Хъяхъя-хъя! — авуна ада. — Хъя-хъя-хъя! Ви рик1ел зун гьик1 хьана акьалтнавайди ят1а, лагь, заз чир
хьурай.
— Эй зи дуст! — лагьана Шагь Абаса. -*- Зй зи рик1
алай Лацу Дагълар! Заз аквазва, вун закай нарази я,
заз лагьанва, ят1ани...
— Ваъ, эй пачагь, вуна заз лагь, зун ви рик1ел гьик1
хьана акьалтнава? Гьа кар заз чир хьана к1анзава.
— За ваз са гафуналди гьик1 лугьун, эй гьайван?
Зи эхиримжи югъ хьанва, зи эхиримжи сятди зун ви патав гъанва... Вун зи виридалайни рик1 алай деве тир.
Ваз за Лацу Дагълар т1вар ганвай... Гила, дуьнья я, чалай аслу тушир, зун рекьизва, зи эхиримжи сят атанва,
гьак1 хьайила, вуна заз гьалалвал гун герек я...
Деведи кьил агъуз хъувуна. Амма адай гьич вит1ни
акъатнач. Са кьадар кисна, ахпа ада са патахъ са балгъан вегьена. И карди Шагь Абасак лап къалабулух
кутуна. Къе рагьметдиз физвай кас ят1ани, т1вар-ван
акъатнавай, дуьньядал виридалайни машгьур хьайи пачагь, им аку, и ни къвезвай, кьац1ай, мурдар деведи
гьич вичин тумунайни кьазвач. Шагь Абасни инсан я,
бес рекьизвай инсанрихъ чпин такабурвал жедачни?
Абур гьак!ан пинеяр туш эхир. Рекьизват1ани, ам паJ38

чагь я. Ам гьеле кьенвач. И деведин амалар, вичин гьал
аку, ахпа вичин кьамавай ял аку...
Деведи кьил тик хъувуна. Ам цавуз килигиз башламишна. Аквадай гьаларай адан хияларни алатай йиса риз хъфенвай. Вуч ят1ани рик1ел хкизвай.
— Эй Лацу Дагълар, — лагьана Шагь Абаса. —
Вун ихьтинди тушир эхир. Заз аквазва, ви кьилелни
гзаф гъаза-белаяр атанва, заз вири аквазва, амма зал
вуч тахсир ала? Зунни начагъ хьана. Къе заз ви кьилел
атай хажалатар, дердер чириз к1анзава, лагь зазни чир
хьуй, зун ви душман туш, зун ви иеси я, зал гьеле чан
алама...
Бирдан и деведи, Лацу Дагълари, хци к1арабар к!арасдин чхаяр хьиз экъис хьанвай деведи, къваларилай
ц1акулар авахьзавай, фитер алк1анвай, вилерни, кьилни, кьилни, япарни гачалри кьунвай и деведи са агь
аладарна. Ак1 агь аладарна хьи, адан къваларни кваз
ахцукьиз, къахрагъна. Мандавар эвел хкаж хьана, ахпа
кьведни санал агъуз ахватна. Бирдан и гьайван, сив
ахъайна, дилиди хьиз, ван ацалтна хъуьрена:
— Хъя-хъя-хъя-хъя! Виридалайни, виридалайни, ви
ридалайни...
Шагь Абас къудгъун хьана. Эхь, им ахмакь хьанва,
дили хьанва. И деведин акьул къакъатнава.
— Вуна... вуч лугьузва, эй гьайван? Вун вучиз хъуьрезва? Мегер вал хъуьредай гьал алани?
— Эй пачагь, вуна заз кьур са кар хтана зи рик1ел...
Вун акурла, гьа кар рик1ел хкведайла, зун гьамиша
хъуьреда... Хъуьруьн тавурт1а, зи рик1 хъиткьинда. Я
шехьна к1анда, я хъуьрена... Гьак1 хьайила, алата за
лай, заз вун акваз к1андач...
— Ва-аъ, ак1 виже къведач, чан гьайван, — милайимдиз рахана Шагь Абас, — вун захъ галаз ак1 рахазва хьи, налугьуди, зи кар-кеспи ваз жазаяр гун хьа
на... Ак1 хьайиди тирт1а, зун и эхиримжи йикъан эхи
римжи сятда вун акваз къведачир.
— Вун зи вилик тахсиркар туш, гунагькар туш, яни?
— Гьелбетда, ваъ.
— Бес вун инал гьалалвал к1анз вучиз атанва?
— Вучиз лагьайт1а зунни вун бегьем кьве вацра рекье хьана, зун гьамиша ви к1ула хьана. Гьяждал фена
хтай вахт рик1ел аламани. Белки, лугьуда за, гьа вахTapa t гьа йикъара за ваз са так1ан... Са рик1 т1ардай
кар, белки, заз течиз зи нуькерри... Белки, гишила
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амукьна, рик1елай алатна... Адалай кьулухъ вал пачагьдин деве, Лацу Дагълар т1вар хьана, вун гьамиша
и зи имаратда хвена... У-у-уф! Амма за садрани заз вун
и гьалдаваз аквада лагьана фикирначир... Мумкин й,
гьа и карда зи гунагькарвал... Заз течиз...
— Эй пачагьрин пачагь! Гунагьриз уьлчмеяр авайди туш, абур я терезралдини алцумиз жедач. Ваз чизва.
Гьар са кардиз, дуьшуьшдиз кьве патай килигна к1анда. Ви патайни, зи патайни. Ви вилерайни, зй вилерай ни. Ви акьулдални, зи акьулдални. Амма вуна ак1
ийизвач. Вун садра вуна заз авур кардиз зи вилерай
килиг, зи акьулдалди килиг, ахпа аквада ваз ам гьихь тин кар хьанат1а... Ша на зи кьил т1армир, вун алата
залай...
— Я чан гьайван, бес зун ви патав гьа кар чириз
атанвачни? Лагь, зазни чир хьурай ман. Лагь, за хиве
кьада ЗЙ тахсир... Белки зун тахсиркар я? Лагь, зазни
чир хьурай.
— Хьайи кар хьана, алатна. Гила чир хьана вучда вуна?
— Вавай багъишламишун т1алабда.
— Ам вуч лагьай ч1ал я, багъишламишун? Гьеъгьеъ... Багъишламишун...
— Вуна а кар заз лагь, ви рик1из регьят жеда. Ви
рик1е авай т1ал акъатда. Рахух.
Деведи са шумудра кьил галтадна, агь аладарна.
Ахпа жузуна:
— Вун зи к1улаваз Гьяждал фейиди вуна рик1елай
алуднавач, яни?
— Алуднавач.
— Чухсагъул. А кар анихъ хьуй. Гьадалдини, гьадалай кьулухъни за ялай кьван парар вири санал к1ва т1айт1а, гьикьван жедайтГа?
— Низ чида? Са дагълар кьван.
— Чухсагъул. Зун валай рази я... Ваъ, лугьудач за!..
Герек туш! Алат залай! — бирдан Лацу Дагълари мадни кьил тик кьуна. Ада са патахъ са зурба балгъан
вегьена,
— Секин хьухь, я чан гьайван, — мегьрибандиз рахана Шагь Абас.
Шагь Абас к1амай тушир: деведал гъанвай гьал аку!
Вири уьмуьрда зегьмет ч1угунвай деве аку, уьлкведа
сад лагьай деве хьайи, гьавиляй пачагь алаз Гьяждал
фена хтанвай деве аку, къе.кьуьзуь кьиляй, адад гъан-140

вай гьал аку. Шагь Абасаз, гьелбетда, айиб тир. Амма
Шагь Абас яраб ахвара хьана жал? Адан имаратдин
къене ихьтин к1валахар аваз хьайила, бес вири уьлкведа
и к1валахар гьик1 ят1а? Деве и гьалдиз ни гъанва?
Вучиз адан къайгъу ч1угвадай кас авач? Гьинва адаз
къуллугъзавай кас? Киц1 ак1а, балк1ан ак1а, девени
ик1а... Вучиз? Ибур вири Шагь Абасаз къуллугъай
гьайванар я, ибурал и гьал ни гъанва, вучиз гъанва?
Себеб? Вучиз Шагь Абасаз и кардикай къедалди хабар
хьанач? Гила хабар хьана лугьуз Шагь Абасавай вучиз
жеда? Туьд Ажалди кьунвайла?
— Эй Шагь Абас! — ван акъатна Ажалдин. — Вири
дуьньядиз машгьур пачагь! Икьван зурба, гужлу кьушунрин иеси! Сергьятсуа ч1ехи уьлкведин иеси! Сангьисаб авачир хазинайрин иеси! Ви эхиримжи югъ вуч
заланди хьаначни? Ваз ви к1валахар гьа и эхиримжи
юкъуз чир жезва, аквазва, идалай ч1ехи бедбахтвал жедани? Мусибат жедани?
— Эй Ажал! Захъ икьван махлукьат ава! Лук1ар,
нуькерар ава! Абур вири ваз хьуй, вуна и зи туьд
ахъая! Заз са бязи к1валахар чирдай къаст ава...
— Гьар са к1валах патал Аллагьди талукь вахт
ахъайнава, эй Шагь Абас. Гьак! хьайила, лугьузва, гьар
са кардиз вичин вахт ава. Са йис жедалди, таза а ялди
вучда? Дидедин нек хъвада. Адаз лайлаяр яда... Къад
йисавай гададиз мехъерда... Вичин к1вал туьк1уьрда...
Виш йис хьанвай къужахдиз мехъерна вучда? Ам муькуь дуьньядиз куьч хьунин къайгъуда жеда... Гьар са
кардиз вичин вахт ава, Шагь Абас. Гьар са кар вичин
вахтунда авуна к1анда.
— Вахтунда? Вахтунда... Вахтунда чир жедач... Кьилиз къведач... Атанач зи кьилиз...
— А-а-ан, кьилиз атанач? Дуьз я, атанач. Заз чида.
Куь рик1ел неинки куь, куьне авуна к1анзавай к1валахар, пака квез регъуь жедай к1валахар, куь рик1ел гьатта зунни атанач. Куьне зун, Ажал, авайдини михьиз рик1елай алудна. Зун рик1елай алудайла, амай к1валахар
вири рик1елай алатзавайди я, Шагь Абас! Зун рик1ел
алай инсандин вилер гьамиша ахъа жеда, адаз вири ак
вада, дуьзвални какурвал, гьахъни нагьахъ, дустни душ
ман, мердни намерд, алхачни кьегьал. Вири! Гьабур ви
ри зун я! Зун! Ажал! За ви туьд кьадалди ви рик1ел зун
атанач. Садрани! Садрани! Вири куьн гьахьтинбур я!
Пачагьар! Дережадиз ч1ехибур! Гъиле ихтиярар авай141

бур! Къизилар, вар-девлет авайбур! Куьне садрани рик1ел гъидач хьи, квелайни ч1ехи, куь ихтияррилайни
ч1ехи ихтиярар авай са кас ава! Ажал! Ам чи дережай рилай, хазинайрилай вине ава! Ша чна инсафсузвилер,
адалатсузвилер тийин, ада а крар чи эхиримжи сят
атайла, гьик1 хьайит1ани дуьздал акъудда, гьа юкъуз
ада чи суд-дуван ийида, вири лезетар, вири кефер вилерай хкида, ваъ, и фикир куь кьилиз атай кар туш! Гила
яб це жуван деведиз. Аку гьада ваз вуч лугьудатЫ Гьа
ч1авуз вилер ахъая! Аку ви вилик гьихьтин 'к1валахар
жез хьанат1а, вун вилер авай буьркьвец хьана, япар
авай бишек! Ви фикир-хиялда гьамиша са кар хьана:
хазинаяр, вар-девлет мадни пара авун! Мадни са гуьзел дишегьли къачун! Мадни-мадни уьмуьрдикай леззет
хкудун, леззет къачун. Мегер уьмуьрдин мана-метлеб
анжах леззет къачун яни? Эгер уьмуьрдин мана-метлеб
анжах леззет къачун хьанайт1а, и дуьньядал вуч же дай? Багъ-бахчада вуж машгъул жедай? Эцигунрал вуж
машгъул жедай? Илимдал, культурадал вуж маш гъул
жедай? Яратмишунрал вуж машгъул жедай? Щийиви лер ни арадал гъидай? Фу-къафун, пек-партал ни гьазурдай? Инсанриз к1валахиз к1ан жедайни? Зегьмет къачуз к1ан жедайни? К1валах тахьайла, зегьмет тахьай ла, и чаз герек суьрсет, тадаракар гьинай къведай? Санайни. Ак1 хьанайт1а, эвелни-эвел вун хьтин пачагьди
ви уьлкве дуьньядилай юх ийидай! Гьадахъ галаз санал
вични! Вичелай вилик хьайи баркаллу ата-бубаярни!
Герек уьлкведа пачагъдилай башламишна арабачидал -ди
виридан рик1е яратмишунин илгьамди нур гун! Абу-ру
яратмишунралди сада садаз чешне къалурин! Гьа
вахтунда гьабур чебни, гьабурун пачагьни, уьлквени
бахтавар жеда, анжах гьа вахтунда. Ваз закай, Ажал дикай, вучиз кич1езват1а чидани ваз? Са шумуд себеб
ава. Сад лагьайди: хазинаяр! Абур низ тада?
Чидач.
Папар ирид виш ава вахъ, амма велед авач. Гьа и кар -ди
вун начагъ авуна. Вири ава, вири къазанмишнава, гила
абур вири квахьзава. Низ кьисмет жедат1а, чидач! Кьвед
лагьайди: яратмишунин илгьам вуч зат1 ят1а ваз чидач:
эгер вун яратмишунралди (гьи карда к1ант1ани хьурай)
юргъун хьанвай инсан тирт1а, зун атайла, вун шад
жедай:
— Гила за ял яда, — лугьудай на, сивел хъвер алаз. Зун
акуна, вун шад жедай. Амма вун... Ви уьмуьр вири гьа
леззетрин гуьгьуьна галтугиз акъатна...
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— Ингье зун! — гьарайна деведи. — Ингье кьуд к1араб! Им зун я! Вири кьуд к1араб! Я хазинаяр авач, я
дережаяр, я машгьурвал... Хутаха зун и дуьньядилай!
Ваз минет хьуй, хутаха! Заз куьн гьайиф къведа? Ми
нет хьуй хутаха!
—■ Вахт атайла, ви вядени алукьда, тади къачумир. Амма жуван рик1евайди лагь. Къе лагьана к1анзавай югъ я.
— Ак1 хьайила, мад вунани гьак1 лагьайла, за вуч
ийин? Лугьуда за. Лугьуда. А-а-у-уф! Мад рик1ел хтана, мадни ял кьазва зи...
Ажал килигна Шагь Абасаз. Адал чан аламат1а? Эй
пачагьрин пачагь... Вичи вич кутунвай бала аку. Къедалди буьркьуь хьана, вилер акьална, гила шехьзава.
— Яб це ят1а, эй Шагь Абас, — лагьана Лацу Дагълари. — Зани гьиссзава зи эхирзаман хьанвайди... Къуй
и зи рик1 кузвай т1ал зи рик1яй акъатрай...
— Яргъияр мийир, — лагьана Ажалди. — Куьрелди.
Адан гунагькарвал вуч я, куькай ибарат я, вучиз вавай
а гунагь адаз багъишламишиз жезвач. Гьа и ихтилат
авуна тур.
Шагь Абас агаж хьанва. Чин вири биришар я. Налугьуди, им пачагьрин пачагь туш, инал эцигнавай хъухъвай са шалам я. Малдин лидикай авунвай. Бирдан
адал чан хтана. Ам рахана:
— Лацу Дагълар рахадалди зазни кьве гаф лугьуз
к1анзава. Яб це, эй гьайван, вуна са кар рик1елай алудмир: и дуьньядал тек са писвилер, гунагькарвилер, тахсиркарвилер жезвач. Писвилерихъ галаз санал хъсанвилерни жезва. Мискьивилерихъ галаз санал жумартвилерни жезва. И дуьньядал тек са ранг алач: яру ранг
ава, ч1улав ранг ава, лацу ранг ава, михек ранг ава, рагъул ранг ава, туракь ранг ава, фич1и ранг ава, хъипи
ранг ава... за вири лугьузвач. Са юкъуз rap жезва, муькуь юкъуз... Са юкъуз марф къвазва, муькуь юкъуз...
Йиф я, лугьуз, мич1и жезва, югъ я, лугьуз, экуь жезва...
Мегер ваз за, гьа рекье, Гьяждал фидайла, т1имил тавазвилернани? За ваз зи гъилелай ем гана. Заз гьами
ша гайванар пара к1ан хьайиди я. Вучиз ви рик1ел за
авур хъсанвилер хквезвач? Мегер валай гьейри и дуь
ньядал маса деве авачирни? За тек са вун кьуна, вун
заз бегенмиш хьана, зун валлаз Гьяждал фена...
— Гьее-еей, — кьил галтадна Лацу Дагьлари. —
Вун гьинай рахазва, зун гьинай рахазва? Гьарма са к1а143
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май. Вуна вун зи к1улаваз Гьяждал фена лугьуз заз
къехуьнзава, амма за а йикъаз виш лянетзава. Чир хьанани? За лугьузва: герек за вун гадарна к1улай, т1уш
гана, кьенайт1а. Гьак1 авунайт1а, заз сувабни же дай, зи т1вар тарихдани гьатдай. Заз инсанрини, девейрини баркалла лугьудай. Чир хьанани?
— Вучиз, эй гьайван, вучиз?
— Вучиз лагьайтГа вуна гьахьтин кар авуна... Гила
вуна ви хазинаяр заз багьишайт1ани, за ваз а кар гьалалдач, Шагь Абас. Лап и цавараллай сад Аллагь, адан
вири пайгъамбарар, адан малаикар, жабраилар а цава рилай и чилерал эвич1на, атана и зи вилик, пуд юкъузни
пуд йифиз вири са к1вачел акъвазна, вирида за з минет~ялвармишайт1ани, а кар за ваз багьишламишдач,
гьалал ийидач, Шагь Абас! Завай а кар неинки ваз,
гьатта Аллагьдиз вичизни багъишламишиз жедач!
— Лагь ам гьихьтин кар ят1а, зунни шагьид жеда, —
ван хкажна Ажалди.
— Вуна инай акъудна, тухвана зун ви чкадал ацукьарна, закай вири махлукьатдин пачагь авурт1ани, за
ваз а кар багъишламишдач, чир хьухь.
— Яраб ам гьихьтин кар ят1а? Минет хьуй, ахъая,
зани яб гун.
— Им аквадай гьаларай терхеба хьанва, — лагьана
Шагь Абаса. — Адаз вич вуч рахазват1а чизвайди туш.
Заз аквазва...
— Шагь Абас, — лагьана Лацу Дагълари. Вуна
авур алчах кар агъзур инсандиз акуна.
— Лагь ман ам гьихьтин кар ят1а, — гьарайна
Ажалди.
— Са гафуналди лугьудани?
— Гьелбетда, куьрелди.
— Ада закай... Ада зун деведикай... Деведикай лам
авуна, ламракай деве!
— Вуч, вуч, вуч? — аламат хьана Шагь Абасаз.
— Гьа юкъуз эгер вуна зи гардан са къилинждив
яна, зун кьенайт1а, за ваз са гафни лугьудачир, иеси
я, лугьудай за, зай са тахсир акъатнава жеди. Амма ву
на закай лам авун... О-о-о! О-о-о!..
Деведи башламишна инихъ-анихъ кьил галтадиз.
Деведин мандаври башламишна хкадриз. Деведин вири
к1арабрал чан атана.
— Сабурлу хьухь, — лагьана Ажалди.
Ш
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— Гьинал ва мус за вакай лам авуна? — жузуна
Шагь Абаса.
— Вун Гьяждилай гьик1 хтанайт1а, рик1ел хкваш...
Деведин сивел каф акьалтнавай. Мандавар акъваз
тийиз къудгазвай. Адан вири беден ргазвай.
•— Шагь Абас! Гьеле валай чТехи адалатсузвал авур
пачагь ва я гьакГан са адетдин инсан и дуьньядал хьанач! Вун, Шагь Абас, зи жинсинал хъуьрена. Вуна вири хъуьруьрна! Вуна зи деведин жинсинал неинки инсанар, гьатта диши ламарни кваз хъуьруьрна! Гьяждилай
хтана, и ви xapanla хьайи имаратрив агакьдайла, вун
зи к1ула авайни?
— Авай, — тестикьна Шагь Абаса.
— Имаратдин вилик са шумуд агъзур инсан к1ват1
хьанвайни?
— Хьанвай, — тестикьна Шагь Абаса.
— Гьа арада вун зи к1улай авудна, ламрал акьадарнайни?
— Хьанай, акьадарнай...
— Зун гьа вун акьахай куьпчи Гьасанан дишн ламран тумунал кут1унна... Зун... Деве... Ваз акваз-акваз!
Вирида кьуьлериз, вирида манияр лугьуз... Зун, вун к1улаваз кьве вацра рекье хьайи деве, ирид чилериз ава тиз... Вири шегьер зал, деведал, хъуьрезвай! О-о-о!
О-о-о-о!
— Секин хьухь, секин хьухь, — т1алабна Ажалди.
— Зун ви уьлкведа виридалайни зурба деве тир, виридалайни гужлу деве тир, гьа деве, кьве вацра вун к1улаваз къекъвей деве куьпчи Гьасанан диши ламран ту
мунал... О-о-о! О-о-о-о!
— Секин хьухь, — лагьана Ажалди. — Секин хьухь...
— О-о-о! Мегер зун хьтин деве куьпчидин диши ламран тумунал кут1ундай... Им пачагьдин адалатлувал
яни? Им пачагьдин камаллувал яни? Им вуна ви къваларив гвайбуруз, ви агьалийриз къалурай чешне хьа
нани? Ваз кьве вацра вун к1улаваз къекъвей деведин
къадир тахьайла, нин къадир жеда? Вуна зун рик1елай
алудайла, вуж рик1ел хуьда? Инсафсузрин инсафсуз!
Вуна зи жинсинал экуь дуьнья вири хъуьруьрна хьи!
О-о-о-о! О-о-о! Гъаа-аф-ф! Гъаа-аф!
Бирдан Шагь Абасан чинал агъдин перемар хьтин
кьве балгъан фена, чин михьиз к1евна. Агъ ч1угур хьиз.
Деве са патахъ, Шагь Абас муькуь патахъ, кьведни
ярх хьана.
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— Гьа и кар патал... гьа и югъ гуьзлемишиз... зун
яшамиш хьанай...
Деведи вилер акьална. Адан яхун, к1арасар хьтин
кГарабар ч1агана.
— Язух Шагь Абас, — лагьана Ажалди. — Къе, гьеле чан аламаз ви кьилел икьван гъаза-балаяр атайла,
пака вун амачирла вуч жедат1а? Яраб и дуьньядал ва лай бедбахт кас ават1а? Хьанат1а? Вун амачирла ви
гьакъиндай и махлукьатди вуч лугьудат1а? Вилер аваз
буьркьуь хьайи, япар аваз биши хьайи Шагь Абас! Алчахрин алчах, зулумкаррин зулумкар, инсафсузрин инсафсуз, ягьсузрин ягьсуз, ахмакьрин ахмакь Шагь Абас!
Я регъуьвал чидачир, я кичквал чидачир Шагь Абас!
Ажуз кас дирибаш авур, дирибаш кас ажуз авур Шагь
Абас!.. Жинсин кицкрив, Лацу Пеленгрив чпин як нез
гайи, шив балк1анар ахта ийиз гайи, нар девеяр лама рин тумарал кутГунай Шагь Абас! Пака ваз гьа ик1 лугьуда. Эй Шагь Абас, Шагь Абас...
Нуькерди Шагь Абасан чиналлай балгъан михьна.
Къарагьна, Шагь Абас ацукьна.
— Кьили ванзавани, Шагь Абас? — жузуна Ажалди.
— Ванзава.
— Ам бишивал квахьзава лагьай ч1ал я... И дуьнья
гьик1 аквазва ваз?
— Зи аял ч1авуз акур дуьнья хьиз.
— Вилер ахъа хьанва... Ваз герекди вуч тирт1а, лугьудани за? Ваз герекди деведин тфу тир... Гьадакай
ваз дарман хьана... Вун Аль Ассуфа суьгьуьрда тунвай,
деведин тфуди вун а суьгьуьрдай ахкъудна... Хъвач, зун
пака хкведа ви патав. Хъвач кГвализ...
10. ЧАР-ГЬАВИЗДИН ПАТАВ

Са
Ацукьнава Шагь Абас чар-гьавиздин патав.
къванцел. Гъил ченедик кутуна.
И пата балк1андин чка ава, а пата — деведин. Са
лата — Лацу Леглегдин, муькуь пата — Лацу Дагъларин.
Шагь Абасаз акуна тевлейрал алай гьал. Гьар тевледин вилик са K IVHT I ц1апар ква. Низ чида шумудни
са йис ят1а, и ц1апар инал к1ват1из. Абур гадардай кас
авач. Ихьтин тевлеяр жедани? Рак аку — т1валарикай
авунва. Цлар ацахьнава. Къав алач...
Иви физва Шагь Абасан рик1яй, амма сес акъудиз J46

жезвач. Адаз аси жедай ихтияр авач. Адаз гьеле вири
чир хьанвач...
Бирдан чар-гьавиздин а патай Шагь Абас галай патахъ шарк1унт1ар атана. Чукуриз-чукурнз. Са десте
санал.
Шагь Абас къудгъун хьана. И бур вучтин шарк1унт1ар хьурай? Вирини ц1алц1ам, михьи, эвянавай. Виридазни рангар янава. Фирийрикайни курквач1ар куьрснава. Тумарихъни куркурар акалнава. Залпандар аку, нур
гузва. Къизилламишнава жеди. К1вачерални — к1вачин
къапар.
Чукуриз, Лацу Леглегдилай чархар ягъиз, и шарк1унт1ри Лацу Леглегдиз экъуьгъзава. Ахпа к1ур цавай
къвез, хъуьрез, катзава. Яргъаз катзавач. Абур мадни
элкъвез, Лацу Леглегдин патав хквезва. Саташмиш
хьун патал. Ягьанатар авун патал:
— Эй! Им аку —Леш! Эй Ле-еш!
— Эй кьац1ай, мурдар лам!
— Эй ламран хва, ла-а-ам!..
— Хъутур квай ламран хва, лам!
— Квахь инай! Квахь и гьаятдай!
— Зун лам я ман квез? — зайиф, пашман сес къвезва Лацу Леглегдин вичин тевледай. — Квез куь дидебубайри гузвай тербия гьахьтинди я ман!
— Ун, ун! Вун ламарин лам я!
— Вун кьирай вун, гьахьтин, кьац1ай, хъутур квай!
Шагь Абаса са гъиливди ченеднз, чурудиз туьмерзава, ван акъудзавач, яб гузва, килигзава. Шагь Абасан
кьили ванзава. Вич лугьумир, ам ахвара хьана кьван!
Адаз са зат1ни акваз хьанач кьван. Ингье, къе адаз чир
жезвай к1валахар...
Фена Лацу Леглегдин патав, са шумудра агь аладарна, (им авай гьал аку т1ун, им и зинданда вучиз
ават1а?) адавай хабар кьуна:
— Эй зи баркаллу Лацу Леглег! Абуру ваз лам ву
чиз лугьузва?
— Заз гьинай чидай, зй Шагь Абас? Диде-бубайри
лугьузвай гафар я жеди, аялри тикрарзава.
— Вучиз диде-бубайри ак1 лугьузва?
— А месэлаяр заз чидач...
Шарк1унт1ар (ибурун хуррамвал, ибурун бахтаварвал вуч я!) элкъвез хквез, мадни Лацу Леглегдихъ саташмиш жезва. Гьа и Шагь Абас алай вахтундани. Абуруз Шагь Абас чизвани?
Ю*
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— Кьац1ай, мурдар Ле-е-еш!
— Квахь и гьаятдай, Ле-е-еш! Вуна ина ни тунва!
— Гьелбетда, диде-бубайри чирнавай гафар я, —
мурмурзава язух Лацу Леглегди. — Аллагьди жаза
гурай квезни, куь диде-бубайризни, къудуз хьанвай къудуздин балаяр! Куь тухум хкатрай, куь!
Бирдан Шагь Абаса шарк1унт1ривай хабар кьазва:
— Ам лам ят1а, бес куь диде-бубаяр вужар я?
— Чи диде-бубаяр балк1анар!
— Ва-а-агь! Бес куьн вужар я?
— Чун Шагь Абасан шив балк1анар!
— Ва-агь!
— Куьнни кьий, квекай жедай балк1анарни! Кфирар, — мурмурзава Лацу Леглегди. — Заз чида куьн
гьи жинс ят1а...
— Исятда йиф яни, югъ? — хабар кьуна Шагь Абаса
нуькердивай.
— Гьелбетда, югъ, — икрамна нуькерди.
— Инал шарк1унт1ар (икьван михьи, ц1алц1ам, бахтавар) къвез, чархар ягъиз, и гьайвандин (Лацу Лег легдин тевле къалурна) кефина эцягъиз адакай ягьана тариз хъфин гьакъикъат яни, тахьайт1а, зи вилерикай
карагзавани? Заз чизмач, гьакъикъат вуч я, ахвар вуч
я. Заз ви сивяй ван хьана к1анзава.
— Ваз аквазвай гьар са кар гьакъикъат я, эй па чагьрин пачагь, — нуькерди мадни икрамна.
— Инал къвез, ц1ингавариз хъфизвайбур вучтин
гьайванар я? Шарк1унт1ар тушни?
— Абур... абур... завай лугьуз жедач, эй пачагьрин
пачагь...
— Вучиз лугьуз жедач?
— Гьак1, эй пачагь...
— Заз вуна мецелди лагьана к1анзава, эй инсан. Заз
зун гьелени жув жувал хтанват1а чизвач. Зун гзаф йисара суьгьуьрда тунваз хьана, къе зи кьили ванзава, къе
зи вилер ахъа жезва...
— Зун ваз къурбанд хьурай, зй пачагьрин пачагь...
А кар гьар са инсандиз чида... Вири а кардикай рахаз ва... Вун суьгьуьрда тунвайди виридаз чида... Эгер къе
вун жув жувал хквезват1а, ам вири махлукьатдин бахтавар югъ жедай... Ят1ани, заз кич1еда... Пака ван
акъатда, за ик1 лагьана... Захъ ирид бала ава, заз зи
уьмуьр зинданда акъатна к1андач.,,
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— Вучиз ви уьмуьр зинданда акъатда, эй инсан?
— Лагьана лугьуз, эй пачагьрин пачагь.
— Вуч лагьана лугьуз?
— Гьа вуна хабар, кьур...
— Эгер вуна заз ваз вучиз кич1езват1а талгьайт1а,
за ваз жаза гуда.
— Эй, пачагьрин пачагь, — нуькерди Шагь Абасан
чухвадин цен кьуна. — Къанунди къадагъа авунвай гаф
за ваз гьик1 лугьудай, эй пачагь? Заз къанундалди жа
за гуда. Зи мез ат1уда...
— За ваз Аллагьдалди кыш гузва лагь заз. Зун
Шагь Абас я!
— Эгер заз жаза гайит1а, эй Шагь Абас, ваз Аллагь
ди жаза гурай!
—Гурай!
— Эй пачагь, гьик! жен хьи, ваз чизвач: шумудни са
йисар я, чи уьлкведа ламарилай ламар лагьай т!вар
алуднава. Абуруз балк1анар лугьузва. Абуруз ламар
лагьаидан, ламариз ламар лагьаидан мез ат1узва...
— Ва-агь!
— Ун. Ваз чизвачирни?
— Вагь! Бес балк1анриз?
— Абур тергна. Къирмишна. И пата сад ама, вун
адахъ галаз рахана, амни музейда хуьзва.
Аялриз, шарк1унт1риз къалуриз, лугьузва: ихьтин 4 мурдар, кфир
гьайванарни хьайиди я са деврида, гила абурун тум
хкатнава... Бес ваз чизвачирни?
— Ихьтин къанун мус акъатна?
— Эвел пачагьрин пачагь начагъ хьана, ахпа ам ламраллаз Гьяждал фена, хтана, гьа вахтунда ламарикай
ц1ийи «ъанунар акъатна. Абур женнетдин гьайванар я,
лагьайла, инсанар... Ахпа ламариз дережаяр гаиа, т1варар гана... Гьа ч1авалай инихъ вири дегиш хьана...
И арада чукуриз-чукуриз, тумар тик кьуна, шарк1унт1ар хтана. Абурун гуьгъуьналлаз са шумуд ламни. Сейрдавай ханумар хьиз, къекъвезва ибур. Наз гуз.
Виридан фирийрик — <курквач1ар. Тумарик — куркурар.
К1вачерал — махсус к1вачин къапар. Гарданра — ц1ару читер. Шарфар я, чпивай кьайит1а...
— Э-э, чан диде, заз лагь, и тевледа хуьзвай эйбежер зат1 вуч ят1а? — хабар кьазва са шарк1унт1ди вичин дидедивай.
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— И юкьвал вичин пурар алайди тушни? Вири какур-какурди' Ам аждагьан я, чан бала.
— Бес ада а тевледа вучзава, чаи диде?
— Ада шехьдай аялар тухузвайди я, шехьиз тахьурай.
— А-ан, ам инай чукура ман, чан диде...
— Аялдиз таб вучиз ийида? — кьил галтадна са маса ламра. — Ам ламарин лам я. Виридалайни ч1ехи,
виридалайни кГалубсуз лам я...
Шагь Абасни нуькер сес акъуд тийиз акъвазнава.
— Ван хьанани? — лагьана Шагь Абаса. — Лацу
Дагълариз ламарин лам лугьузва, виридалайни кфир
лам, Лацу Леглегдиз — гьак1 лам, хъутур квай, мурдар лам...
Бахтавар шарк1унт1ри ц1ингаварзава. Ван алаз.
Хкадриз,
— Чун Шагь Абасан шив балк1анар я, шив балк1анаа-ар!
— Гьеле квекай балк1анар хьанвач, я чан балая-яр,
— ван акъатзава дидейрин. — Гьелелиг куьн таяр я,
таяр!
— Чун Шагь Абасан таяр я, тая-я-яр!
— Зи рик1ел хквезва, — мурмурна Шагь Абаса. —
Заз са мус ят1ани а касди лагьанай (ада т1вар кьунач):
— Ваз «Агъзурни са йиф» — лагьана ван хьанани?
Чун гьа «Агъзурни са йифе» ава, эй Шагь Абас... Гилани адан сес зи япара ама. Зи мефткда ама...
И арада къаншар патай япар яргъибур атана... Виридан фирияр хранва. Кифер хьиз. Абур кьве паталай
агъуз авадарнава. Эхир кьилерикни курквач1ар акалнава. Курквач1ри ирид ранг гузва. Кьилерални залпандар
ала. Залпандрини нур гузва. И карни гуьзелвал патал
авунвайди я. Гуьзелдиз акурай, лагьана. О-о-гьо! Япарик квай япагьанар аку, япагьана-ар!
К1вачерални к1вачин къапар. Тик дабанар. Физва
ибур кам камуна туна, шириндиз ихтилатриз. Хъуьрезхъуьрез. Бахтаварар...
Абурун, са шумуд чкадилай, к1вачерал алай къизилдин цамари Шагь Абасан къене ялав туна. Гьеъ, гьа йиф, къе Шагь Абасан эхиримжи югъ яз к1андачир...
Физва япар яргъибур, ирид ранг гуз, бахтавар яз,
хъуьрез-хъуьрез, хъуьч1ерикай кьуна:

— Тунхъ-пунхъ! Тунхъ-пунхъ!

Вилеризни ранг янава. Шузарризни рангар янава.
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Неризни рангар янава. Япаризни рангар йнава. К1вачеризни рангар янава. Мамаризни рангар янава. Юкьван
син тирвал къизилдин са ц1ар ч1угунва...
Шагь Абасаз чизва: виликан ламар гила... пак гьайванар я.
Имаратрин къене патан гьаятдин кьакьан цлал Шагь
Абасаз суьретар акуна. Къванцел атГанвай суьретар я:
Агьемеменан, Чишпишан, Ариараман, Аршаман, Виштаспадин, Ксерксан, Киран, Камбизан, Арташиран, Дарийдин... Дегьзаманайрилай башламишна, уьлкведин
ч1ехи пачагьрин, абуру авур зурба к1валахрин нетижаяр... Гьа и ч1ехи пачагьрин, вири дуьньядиз машгьур
хьайи пачагьрин суьретрин патавай цавуз цин гургурар
гадар жезва. Гьа инлай башламишна набататар цанва.
И дуьньядал гьихьтин набататар ават1а, битмиш жезват1а, вири! Туьтуькъушри, билбилри илигнава манийрал.
Т1авус къушари наз маса гузва. Сад садалай элкъвез.
Шагь Абаса нуькердивай хабар кьуна:
— И дарамат... и ц1ийи дарамат... им инал алайди
тушир эхир? Алайди тирни?
Нуькер чашмиш хьана. Гьик1 жен хьи, Шагь Абасаз
им вуч дарамат ят1а чизвач? Чизвайт1а, ада хабар вучиз кьазва? Акуна нуькердиз, ваъ, Шагь Абаса жаваб
гуьзлемишзава.
— Ви уьмуьр яргъи хьурай, эй пачагь, — им аль
Ассуфан, ви виридалайни мукьва касдин, дарамат я.
— Нин?
— Аль Ассуфан. Вун сагърай, лукьманрин лукьман...
— А-ан, тибетви Аль Ассуф! Суьгьуьрчи... Гила вири
рик1ел хквезва Адан манияр, макьамар... Кьуьлердай
маймунар, ламар... Ада сагъарнач зун, эй инсан, зун деведи сагъарна, деведин тфуди...
U. СУД-ДУВАН

Пака хтана лугьуда Ажал Шагь Абасан патав. Шагь
Абас акъвазда мет1ерал, шехьиз. Минетда Ажалдиз:
— Эй Ажал, Аллагьдин хатурдай, ахпа зун к1андат1а
жегьеннемдин ц1а куг, к1андат1а залай хам алажа, вуч
к1андат1ани ая: заз Аллагьдин хатурдай...
— Мадни муьгьлет?
— Муьгьлет, эй Ажал.
— Муьгьлет,.. Лагь вучиз к1анзават1а!
— Адалат патал, эй Ажал.
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~ Адалат патал... Ачухдиз лагь.
— Зи вилер ахъа хъхьанва, эй Ажал... Зи мефт1 экуь
хъжезва... Зун, вич лугьумир, суьгьуьрда тунвай кьван...
Зи уьлкведа вири какахьнава... И к1валахар ик1 туна,
заз рекьидай ихтияр авач, эй Ажал! Муьгьлет це, за зи
хиве авай, за ч1урнавай к1валахар дуьз хъийида...
Ажалди фикирна, фикирна, жаваб гана;
— Адалат патал, уьлкве авадан хъувун патал за ваз
муьгьлет гуда, ам чазни хуш кар я, чазни инсанар бах тавар хьана к1анзавайди я. Буюр! Мус вавай ви рик1евай кГвалахар кьилиз акъудиз хьайит1а, гьа вахтунда
зун ви патав хкведа...
Везир-векил, Аль Ассуф, къваларив гвайбур Шагь
Абас кучудиз гьазур хьанва (гьар сад вичин рик1яй),
амма Шагь Абаса ахлук1на вичин пачагьдин парталар.
Кьилел эцигна къизилдин таж, ацукьна тахтунал, эвериз гана виридаз: везир-векилдиз, Аль Ассуфаз, ч1ехи
къуллугърал алайбуруз. Виридаз вичин патав.
Атана ибур, акуна Шагь Абас. Вилер экъис хьана.
Им рекьизвайди туширни? Ида веси ийизвайди туширни? Ида гьалалвал къачурди туширни? Кьил акъатдач.
Шагь Абасан вилер кузва. Им а накьан Шагь Абас
туш. Им а гьалалвал къачур Шагь Абас туш. Вагь! Рекьизвайди я лагьана, вири шехьни авуна, чпин фикирдай Шагь Абас кучудни авурла, чпи 'чпин арадай цДийи
пачагьни хкягъайла, садлагьана Шагь Абас дири хъхьана, вичин тахтунал ацукьнава.
— Везир, векил ва Аль Ассуф! — лагьана Шагь
Абаса. — Уьлкведа шумуд деве амат1а лагь, заз чир
хьана к1анзава.
— Уьлкведа шумуд дее-евее-е-е? — Вилер экъис хьа
на векилдин. — Девее-е! Девеяр... девеяр...
— Зез чизейзи тш, — лагьана везирди хиве кьуна.
— Девеяр амач, эй пачагьрин пачагь, — лагьана векилди пачагьдин к1вачериз теменар гана. — Ви чан
сагърай, вучзава на девейрикай? Аллагьди ви уьмуьр
яргъи авурай...
— Ву-уч? Девеяр амаа-ач? — къудгъун хьана Шагь
Абас. — Гьик1 амач? Бес абур вут1 хьана?
— Эй пачагьрин пачагь, эй чи чилерин нур, чи цаварин экв, махлукьатдин кьисметдин рагъ! ■— Аль Ассуфа
Шагь Абасан к1вачериз са шумуд темен гана. — А йисара девеяр хуьн четин хьанвай... А йисара чна — зани
векилди, куьн начагъ тирла, куь чандиз азият тагана, са
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бязи дегишвилер туна, гьа Вахтунда халкьдй, вирида са нал, девейрин кьакьанвал фикирда кьуна, абурукай ин к а рн а, аб у ру н чк ад ал .. . П ак г ь ай в ан а р, и сл я г ь, п а р
эцигиз, пар авудиз регьят цДийи балк1анар пайда
хьана...
— Чида заз а б алк1ан ар... Япар ярг ъи б алк1ан ар
яни?
А л ь А ссуф а с а в уч я т1а н и г ьи ссн а. А д ай г аф а к ъат нач.
— Б ал к 1ан а р, — л аг ь ан а Ш аг ь А б а са. — У ьл к в е д а
гьикьван балк1анар ават1а лагь. Заз чир хьана к1анзава.
— Балк1анар?! Балк1анар... балк1анар... — векилдин
сес кьат1 хьана.
— Зез чизейзи тш, — лагьана везирди.
— Жалл ат1! — гьарайн а Шаг ь Абаса. — Жал латП
Яхъ ибур! Пудпи! Везир! Векил! Аль Ассуф!
— Зез чизей... чизейзи тш, — лагьана везирди.
— Пудни яхъ! — серкердеяр, реисар, каттаяр, маса
к ъул л уг ъчи я р в и ри ю з ан а. — Ч ав у шри хал к ьд и з хаб ар
гурай: везирди, векилди, суьгьуьрчи Аль Ассуфа, па чагьвиликай менфят къачуна, уьлкведа девейринни бал к1анрин жинс хкуднава, абур къирмишна, абурун чка
д ал л ам ар г ъ ан в а, аб ур ун чк а л ам ари в к ь аз в уг ан в а!
Вири уьлкведа ламарин девран авунва! Ламарикай жен н етд и н г ьай в ан ар ав ун в а! И в а м аса т ахси рк арв и л ери з
килигна, пака абур шегьердин майдандал асмишда! Ви
ри жемятар шегьердин ч1ехи майдандал к1ват1 хьу рай!
Луг ьуд а хьи , п ак а д уг ърид ан ни в ез ир, в ек и л, Ал ь
Ассуф асмишдайла, эвелни -эвел Аль Ассуфа гаф къа чуна:
— Заз гаф це, эй пачагьрин пачагь, чи чилерин рагъ,
чи цаварин...
— А гафар тур, Аль Ассуф, — лагьана лугьуда
Ш аг ь А б аса. — Вун а з аз л аг ь, в уч из в ун а д ев ея р, б ал к1анар къирмишна? Вучиз вуна абурун чка ламарив
кьаз туна?
— Эй пачагьрин пачагь, — лагьана Аль Ассуфа. —
Зун ви вилик, А ллаг ьди н вилик хьиз, ачух жед а. За в а кай са зат1ни чуьнуьхдач. Кьин хьурай вални, Аллагь д ал н и — к ьв ед ал н и ! Зи ри к 1е сад р ан и л ам ари к ай б ал к1ан ар ийид ай к ъаст хьайиди туш. Зун уст1ар я . За м а кьамар язавайди я: зи макьамри, за вердишнавай зи
гьайванри: маймунри, ламари куь гуьгьуьлар шадарна,
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квез абур бегенмиш хьана. Заз акваз-акваз куь марифат, куь къанажагъ дегишна. За ак1 жеда лагьана
фикирначир, кьин хьурай Аллагьдал! Амай к1валахар
чеб чпелай хьана. Зун, тежрибаяр тухузвай алим хьиз,
жувни мягьтел хьана. Эхь! Заз чидачир. Эй пачагьрин
пачагь! Эй инсанар! — Аль Ассуфа эвел пачагьдилай,
ахпа халкьдилай са вил аладарна. — Квез чир хьухь:
зун иниз са к1ус фу къазанмишиз атай инсан я. Заз
авай-авачир вар-девлет кьуд маймунни кьве лам тир.
За кьуьлиз, манияр лугьуз, уюнар акъудиз вердишнавайбур. Йикъарикай са юкъуз заз ван хьана хьи, бес пачагьрин пачагь, Шагь Абас начагъ хьанва. Шумудни са
йис я ам начагъ яз. Лукьманар къвез-хъфизва, амма
абурувай са чара ийиз жезвач. Вучиз лагьайтГа Шагь
Абасан начагъвал (вичиз велед авач лугьуз) пашманвилин начагъвал я. Фикирдин. И гаф ван хьайила, Аллагьдал кьин хьурай, за лагьанай: яраб завай адан гуьгЬуьл
шадариз жедач жал? Кьуна жуван вердишарнавай маймунарни ламар, атанай зун Шагь Абас акваз. Садрани
зи фикирда ви уьлкведа ламарив балк1анар эвездай
къаст хьаначир, амма к1валахар за гуьзлемиш тавур патахъ элкъвена, ахпа завай жувавайни абур акъвазариз
хьанач. И карда и везирдин, векилдин тахсир екеди я!
Закай заз хабарни авачиз вуж хьана лугьун за квез?
Тежрибаяр, ахтармишунар кьиле тухузвайди! Ма кьамралди за маймунрин, ламарин къилих, марифат, зигьин
дегишна, им заз чизвай, гила за инсандин къилих, инсандин марифат, къанажагъ, тербия дегишиз жедат1а
чириз башламишна. За и кар успатна. Шагь Абасаз ги ла
чир хьанва. Эхь, зи балабанди маймунрин, ламарин
къилих дегишайвал, инсандинни къилих дегишзава. Заз
и кар виликдай чидачир. Къилих инсандин т1ебиат я. Зи
макьамри инсандин т1ебиат дегишда лагьана за фикир начир. Ам зигьинсуз ийида лагьана фикирначир. Ам
ажузардайди, ам буьркьуь ийидайди заз чидачир! Ахпа
зун жувни к1еве гьатна: заз зи балабанди акъудзавай
сесерин сир чир хьайила, геж тир. Низ чида и мусибат
квелди куьтягь жедайт1а, вири уьлкведа, вири халкьдин
кьилел вуч къведайт1а, эгер вичин вахтунда Ажал пайда хьаначирт1а! Гьа и макъамда Ажал атаиа, гьада, заз
аквазвай гьалда, и кар дуьздал акъуднава...
— Вучиз вуна ак1 ийизвай, эй аллагьсуз? Чи тахсир
вуч тир? Чна ваз вуч писвалнавай? Им вири халкьдин
вилик хаинвал туширни? Им вири _халкьдихъ галаз
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душманвал кьиле тухун туширни? Халкьдал вуч тахсир
алай?
— З а в аз к ьи н к ь аз в а, э й п а ч аг ьр и н п а ч аг ь! З а в уч з а в а т 1 а , з аз ж у в а з ч и з в а ч и р ! З а з и б а л а б а н д ай с е с е р
акъудзавай... Я заз, я яб гузвайбуруз гьеле а сесе рин къуватдикай хабар тушир. А сесер
байгьу ш
ти рд и чи зв ачи р. Вирид а сив ер ахъай н а яб гузв ай, амм а
гьа са в ахтунд а, чп ин чин ал хъв ер ал ай в ахтун да, а се сери чпин м ефт1 кьурурзавайди, чпин руьг ь хкудзавай ди сад аз ни чизв ачи р. Зазни а в ахтунд а и к ар чи зв ачи р.
Ви ри я б г уз шад жез в а й . И м з и суы ьуьрчи в ал хьан а...
Ги л а Ш аг ь А б ас а г ь ак 1 ф и к и рз ав а. А м м а г ьак ъ и к ъатд а
им суы ьуьрчи в ал я ни ? Туш. За, г ьел е жув азн и течиз ,
тежрибая р тухв ан а. За усп атн а... Сесерив ай и нсандин
к ъи ли х, зи г ьи н, к ъан ажаг ъ, ад ан в и ри т1еб и ат деги шиз
жед а! Кв ез чид а: д ег ьз аман айра, ви ри д уьн ьяд и з чид ай
ч1ехи п ачаг ьрин в ахтара я рг ъал сеф ерриз ак ъатз ав ай
инсанри, чпин к1валера пулдалди кьунвай музыкант та д ай . А д а и хз ан д и з г ьар п ак ам ах ъ, г ьар н я н и хъ м ахсус
мак ьам ар яд ай . Вучиз л аг ьай т1а, а м ак ьамри и хз ан диз
махсус тербия гузвай. И кар дегьзамандин инсанриз ча лай хъсандиз чидай. Абуруз музыкадин къуватдикай ха бар тир. Амма чна и кар рик1елай алуднавай. Гьак1
хьайила, за мад сеферда кьин кьада, за куьн зи мажьам рал ди , з и б ал аб ан ди н сесералди ажуз арз ав ай д и, б ай гьушарзавайди чидачир! Эхь! Пачагьрин пачагь, гила за
ваз лугьун: сесерин, балабандин сесерин къуватдив ге къигиз жедай къуват ав ач. Музык адил ай гужлу са з ат1 ни ав ач. Гьак 1 хьайи л а, ая л к сурд айл а, м ани л уг ьузв а,
лай-л ай язав а, гьак 1 хьайила, м ехъерд айл а, муз ыка язава, кьуьлерзава, гьак1 хьайила, аскерар женгиниз музы кадалди тухузва, гьак1 хьайила, кьейилани ясдин музы к а
яз ав а. Гил а з аз чи р хьайив ал , м ак ьам рив ай
ин сан
буьркьуьни ийиз жезва, макьамривай инсан ажузни
ийи з жез в а, м ак ьам ри в ай и н сан ах м ак ьн и ий из жезв а,
макьамривай инсан зигьинсузни ийиз жезва. Эхь! Зи
макьамри г ьа'к 1 авуна. Амма заз и к ар вили кдай чизва чи р, п ачаг ьри н п ачаг ь! Заз зи м ак ьам ар ярак ьар ти рд и,
зи макьамар байгьушар тирди чидачир...
— Вуна чи халкьдин рик1 гъиргъишарна ва, гила чна
ам гьик! сагъарда, эй инсан? Вуна авунвай хер чна
гьик1 сагъарда?
— Эй пачагьрин пачагь, эгер вуна зи гунагьдилай
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гъил къачуртГа, за а хер сагъарун хиве кьазва, — ярх
хьана чилел, чилиз темен гана Аль Ассуфа, вучиз ла гьайт1а, Шагь Абас кьакьанда, махсус тахтунал ацукь навай.
— Эй язух! Инал вири в илаятрай 'к амалл у агъса к ъал ар атанв а. Гаф г ьабурун ди я , акв ан г ьабуру
вуч
лугьудат1а.
Табаристан вил аятдин Эльбурс дагъл арин п атаривай
атанвай агъсакъалрикай са агъсакъалди гаф къачуна:
— Эй пачагьрин пачагь! Эй стхаяр! Ватанэгьлияр!
Са хей лин й и сара Ш аг ь А б ас н ачаг ъ хьан а, чн а, халк ь ди вирида г ьайиф чГугуна, а к ар чи ви ридан ек е дерт
хьан а, г ь а й и с ара и к ас п ай д а хь ан а, — ад а г ъ и л и в д и
А л ь А ссуф к ъ ал урн а . — И к ас п ай д а хь ан а... И з ег ьер лу еми ш! И емишди Ш агь Аб асанни чи халк ьди н иви ва
мефт1 з егьерлами шн а... Чи чил ерал г агь Раг ъак1идай
патай, гагь Рагъэкъеч1дай патай гьикьван чапхунчияр
атана! Инихъай анихъ, анихъай инихъ! Амм а садрани
с а ч ап ху н ч и д и в ай н и и д а а в у р к а р и й и з х ь ан а ч! И к а с д и з , и ал чахри н ал ч ахд и з са к 1усн и й н с аф тав ун а жаз а
гун истемишзава за!
Микран вилаятдин агъсакъалрип арадай чии -чуру
жи в хьи з л ацу са 'к ас къараг ън а:
— Эй п ачаг ьрин п ачаг ь! Э й стхая р! Ч аз чи д а: к ьв е
к арч ав ай И с к енд еран кьушунд а г ьар ц 1уд к ас аск ер д и з са к а сд и к ф и л я г ъи з хьай и д и ! Руьг ь м я г ьк ем ард ай ,
жен ги ни н м ак ьам ар! Инсан зи рек и йи д ай! А бурун п уд к ъад аг ъз ур к ьушун д и ч и руг уд в и ш аг ъз ур к ьу шун к у к 1в арайд и низ чи д ач? И к асди к ъе чи хал 'к ьд ин к ьил ел
ахьтин к ар г ъанва. Гьад ал айни мусиб атдин к ар; дяв е
авунв ач, амм а чи рухв аяр вири д егишн а, абурукай м ай м ун ар хьти нб ур авунв а, аб ур з рк ек ар я т1а, тушт1а, л у гьуз жедач, вири папар хьтинбур я! Чи рухвайрив чи бу байрин такабурвал, гьунар гумач, вири усал
хьанва,
г ьак 1ан сарсахар хьанва! Себ еб ? И л ам арни май мун ар
в ерд и ши з чид ай к асд и гьаб урн и ви ри в ерд и шн ав а! За и
касдиз виридалайни инсафсуз жаза гун истемишзава.
Ч и ви л аятд ин в ири аг ьал ий ри зни г ьахьтин жаз а к1ан зава!
— Гьихьтин? — жузуна ни ят1а.
— Гьача-пача авун!
— Чан аламаз хам алажун!
— А бур з аз чид ач, стхаяр, — л аг ьан а Гьам ад ан ви л ая тд ай атан сай са к ьуьз уь шаи рд и. — Абур з аз чид ач,
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амма чи гадайри ида маймунриз ядай, ида ламариз
ядай макьамар ядайла, чпин тумар юзурзава. Халис ки ц 1ери хьи з ! Т ум ар ю з у ри з , ак ъв аз з ав а . Д ем и н ю к ьв ал .
И суьгьуьрда тунвай несил суьгьуьрдай а'къудна к1ан да. Эркекдини дишиди чир жезмач, стхаяр! Заз чидач,
муькуь чкайра гьик1 ят1а, чина гьак1 я... Идаз вучза вайди я?
— Адаз чакай, суьгьуьрда туна, тибетвиярни мугъу лар ийиз к1ан хьан а, — лаг ьана Хорасан в илаятд ай
атан в ай д естедин к ьи лев ай са к ам ал лу б уб ади . — Б ес
муькуьбур гьина хьана? Абуруз акуначни? Вучиз аку нач? Ада чи жегьил несил, гьак1ни санлай чи халкь
в и ри б ай г ьушн а, п ач аг ь д и н к ъв ал ари в г в ай б уру ад аз и
к а рд а к у ьм ек н а. К у ьм ек н ан и ? А в у ы а. Д е р е ж ая р х к аж на. Ихтиярар гана. Уьлкве гьадан гъиле туна... Чир
хьухь, стхаяр, ч1ур авун регьят я! Са юкъуз ч1ур авур
к 1в ал в ад юк ъуз эхци гна к уьтяг ьиз жед ач. Дуьз л у г ьуз в ан и з а? Ги л а чи г ь а л г ьи к 1 ж ед ат1 а, д уьз л аг ь ай т1а, заз чидач. И касди чи макьамар, чи манияр, чи
ад етар ви ри д ег и шн а. И к асди чи рик 1ел ай чи пак ата б уб аярни к в аз алудн а. А лудиз чали шм и ш хьан а. И д а
чи рухв айрин руьгьни , адахъ галаз сан ал ахл ак ьни, ма рифатни дегишна, абур усал авунва, тербиясуз авун
ва. Идаз виридалайни инсафсуз жаза гана к1анзава.
И м з и г аф туш, в ири чи ви л аятд ин аг ьал ий ри н г аф я .
— Э й ст х ая р! — л а г ь ан а Ш аг ь А б а с а — З аз а к в аз в а , к у ь н в и ри а д а з ж а з а г у н и н т е р е ф д а р а р я . Ч и р х ь а
н а. Зун н и раз и я . А м м а ша чн а и в и я р ав ад ар ти й и н !
Зун ив и ав ад арун ин тереф д ар туш. Заз ад аз ихьтин жа
з а г уз к 1 ан з ав а . Г ъв а ша а д ан л ам арн и м ай м ун а р !
Гъан а Ак ъв аз арн а л ам арни м айм ун ар са жерг ед а. „
— Гила куьне, — Шагь Абаса гъиливди вичин везир,
векил, алимар, лукьманар, къваларив гвайбур,
ч1ехи
«ъуллугъчияр к ъал урн а, — Хкягъа! Ингье, я жалл атЬ
д ин п атав фид а куьн, — ад а ажд аг ьан хьтин , са к ъв а лал къилинж алай, 'кьве гъиливни ц1арц1ар гузвай як1в
кьунв ай жалл ат1 къалурна. — Эцигда куьн е г ьар сад а
адан вилик жуван кьил! Тахьайт1а, и ламарни и май
м ун ар ак у, абурухъ тумун к 1ан ик к в ай чк а ав ани ? Гьа н из тем ен г уд а куьн е. Кьв ед ак ай сад хк яг ъа!
Жаллат1дин патав са касни фенач. Башламишна са сада гьа лагьай чкайриз теменар гуз. Ламарни акъва знава тумар хкажна. Маймунарни гьа лагьай чкаяр
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экъисна. Налугьуди, ибур инал Шагь Абаса вуч лагьа нат1а гъавурда акьунва. Эхь, ч1ал чирнавайбур я!
— Be гье э севез кьей зн, чен Шехбее-е-ез, — лагьана везирди теменар гуз.
Инсанар къах хьана. Пачагьдин сив?! Гьа ч'ка?! Налугьуди, цавара цДайлапанар яна. Рагъ алай юкъуз.
Амма Шагь Абаса вири секин хъувуна:
— Лугьураа-а-ай, — гъил эляна Шагь Абаса. —
Адан мефт1 Аль Ассуфа михьиз кьурурнава...
Аль Ассуфаз вучна лугьун за квез? Гьич са зат1ни.
Ам гьа вичин ламарикай са ламрал акьадарна, муькуь
ламни вугана, — гьа-гьа! виликан женнетдин пак гьайван! — маймунарни вугана, — гьа-агьа! виликан малаикар! — гьа вич атай патахъ рекье туна. Адан гуъгъуьна гьарда са тфу вегьена. Вунни кьий вакай жедай
лукьманни!
Ч1ехи къуллугърал хьайибуруз, Шагь Абасан алимриз (вилер авай буьркьуьбуруз) эл-жемятди лянетна.
Къуллугърал алайбур вири чукурна. Абурун чкайрал
лежберрикай, малдаррикай, багъманчийрикай акьуллу,
камаллу, пакадин йикъан къайгъуда авай и нсанар
хкяна.
12. АТА-БУБАИРИН АРАДА

Экъеч1на Шагь Абас вичин багъдиз. Нянихъ. Текдиз. Ацукьна Шагь Абас са къванцел. Кьуд патаз килигиз. Ван ава т1ебиатда. Рахазва,кушкушзава, шехьзава
т1ебиат. Векьер, кьалар, пешер, тарар... вири.
Зул я.
Рахазва т1ебиат, гьатта шарк1унт1рикайни. И багъда ц1ингаварай. Маймунрикайни. Чпин уьмуьрдикайни,
чпин кьилел атай-татайбурукайни. Налугьуди, ибурни
са еке тарих яшамиш хьанва. Ибурузни са девирар
акунва, ибурни зурба гьадисайрин шагьидар я. Са кардал Шагь Абас аламат жезва: ибуруз и шарк1унт1рикай, маймунрикай вуч хабар ава? Гьинай хабар ава?
Гьинай хабар ава? Вич лугьумир кьван дуьньядал сир
яз са карни амукьзавач. Вири к1валахрикай виридаз хабар жезва. Амма инсанриз и кар чизвач. Са гатуз яшамиш хьана, терг жезвай и т1ебиат вири к1валахрин шагьидарни хьана, къе и дуьньядилай фидайла, акур-такурдакай, ван хьайидакай рахазва. Инсанар хьиз...
Шагь Абасани вичин кьам чухвазва. Кьил галтадза158

ва. Аку т1ун, эй Аллагь, падишагьар жезва, дуьнья чпин
ихтиярда авай, сергьятсуз чилер, уьлквеяр чпин ихтиярда авай, сан-гьисаб авачир кьушунрин, хазинайрин иесияр... атана эхиримжи сят алукьайла, гьахьтин падишагьни, са къекъвераг хьиз, са вет1 хьиз, са пеш хьиз',
акуна-такуна физва и дуьньядилай. Адаз садавайни
куьмекиз жезвач. И кар заз акуна. Заз чизва. Ингье
Шагь Абасан къаншарда суьретар ава. Дегьзаманайрин
падишагьрин. Абур къванцел ат1анва... Килигзава Шагь
Абас абуруз: хиялзава. Ибурувай чпелай вуч таз хьана?
Са т1вар? Яраб ибуруз махлукьатдин гележег гьихьтинди жедат1а чир хьанат1а? Ваъ, хьанач. Гьич хиялни
авунач. Гьар садаз вич са Аллагь хьиз хьана. Эхиримжи
сят алукьдалди...
Ингье Дарий, пачагьрин пачагь. Ада и дуьньядал
вичелай вуч туна? Гафар: «...Зун Дарий я, ч1ехи пачагьрин пачагь, Ирандин пачагь, Виштаспадин хва, Ариараман хтул. Зи буба Виштаспадин буба Ариарам я,
Ариараман буба Чишпиш я, Чишпишан буба Агьемен я.
Закай къанни кьуд уьлкведин пачагь хьана. Ирандин,
Элемдин, Вавилондин, Ассириядин, Арабистандин, Мисирдин, Гьиндистандин, Мидиядин, Эрменистандин, Хорезмдин... Макадин». Эхир вуч хьана? Пудкъад агъзур
кьушун гваз атай Искендера (Македониявиди) адан
кьве виш агъзур аскердикай ибарат кьушун кук1варна,
вири хазинаярни кваз тарашна. Дарийдин къизилдин
кьвати Искендераз 'кьисмет хьана, адани, лугьунрай, а
кьватида вичин рик1 алай ктаб хуьз хьана. Гомеран
«Илиада». Ингье ваз пачагьрин пачагь. Къванцел кхьенваз хьаначирт1а, гьа дамахдин гафарни амукьдачир.
Адалай гуьгъуьниз Кир атана. Ксеркс атана. Ардашир атана.
Шагь Абаса са агь аладарна. Кьил юзурна.
Ардашир вири пачагьрилай камаллу пачагь хьана.
Ада вири пачагьар патал насигьатдин гафар туна: «Кьегьалвал ва бажарагълувал намуссуздаказ къазанмишун
айиб кар я. За анжах хъсан к1валахар авуна. Зи рик1е
садрани ч1уру фикир хьанач. Заз адалатлу, гьахълу,
дугъри ва камаллу пачагь лагьана. За зи Ираншегьр
пачагьлугъда гьамиша аваданвал ва разивал хвена. Зи
мурад-эрзиман гьамиша кьилиз акъатна. Вичелай и гафар тунвай Папакан хва Ардаширан чан сагърай».
— Виш агъзур баркалла ваз, Ардашир, — кушкушна Шагь Абаса. — Дуьз я, герек пачагьди вичелай ахь159

тин к1валахар тан хьи, пачагьар патал чешне жедай,
инсанри анжах баркалла лугьудаи.
...Иифиз Шагь Абаса вичин к1ани-так1ан вири куьтягьна ва пакамахъ ада чина хъвер аваз Ажал гуьзлемишна.
— Вагь! Къе вун вуч шад яз аквада? — аламат хьана Ажал. ,
— Тахьана заз вуч ава?
— Вун ихьтинди тушир эхир!
— Дуьз я, ихьтинди тушир. Гила за вун мерддаказ
къаршиламишзава.
— Ак1 ят1а, чан къахчудалди за ваз са суал гуда:
лагь заз вуна, пачагьрин пачагьди, Шагь Абаса, и д уьньядилай вуч гваз физва?
— За ваз вуч лугьун? Лап гьа эхиримжи юкъуз зи
кьилиз атай са т1имил кьван акьул. Амай гьич са
зат1ни.
— Вучиз?
— Вучиз лагьайт1а, амайбур зибур тушир кьван!
— Вагь! Бес хазинаяр?
— Хазинаяр — набутбуруз, начагъбуруз, кесибриз...
Етимриз...
— Гуьзел папар? Абур гьик1 хьана?
— Ахъайна вири. Гьар сад — вич вичиз.
— Агьаа-а-ан, — авуна Ажалди. — Ак1 ят1а, инал
заии ваз са гаф лугьуда. Атай чка я. Аку, адалатлу,
мергьяматлу, камаллу, гьахълу кас а касдиз лугьуз жеда хьи, а пачагьдиз, а камалэгьлидиз, арифдардиз лу
гьуз жеда хьи, гьида, к1андат1а ам вичиз пачагь хьурай, к1андат1а лукьман хьурай, к1андат1а алимрин
алим хьурай, — гьим вичин 'къуншияр хьиз яшамиш
жезват1а, вири халкь хьиз яшамиш жезват1а, гьабуру
хьиз фу-хуьрек незват1а, гьабуру хьиз алук1зават1а.
Эхир хьи, гьи касдал вичин къуншияр: вич чидайбур,
хайибур, ватанэгьлияр пехил тушт1а. Девлетлу а кас
диз лугьуда хьи, гьи касди къекъвераг, начагъди рик1ел хуьзват1а, абурув чпин пай агакьарзават1а, амма
хазинаяр мадни артухарзавай касдиз девлетлу кас лу
гьуз жедач... Исятда вун бахтавар инсан я, Шагь Абас!
Вучиз лагьайт1а вуна ажуз инсандин къайгъу ч1угуна.
Вуна к1еве авайдаз куьмекна. Рик1е умуд туна. Гьак1
хьайила вун чина хъвер аваз и дуьньядилай а дуьньядиз куьч жез гьазур хьанва, эй Шагь Абас! Чир хьана 160

ни? Дережа гъиле аваз, алчах ва мурдар к1валахрал
машгъул инсандиз виш лянет!
— Амин, — лагьана Шагь Абаса.
— Шагь Абас, вун заз къвердавай хуш жезва.
— Эй Ажал, пачагьринни Аллагьдин жавабдарвал
сад я. Махлукьатдин вилик гьаа-а! Агъзур-агъзур инсанрин гележегдин кьисмет нив гва? Пачагьдив! Уьлкведин кьисмет нив гва? Пачагьдив. Пачагьди герек ви
чин къваларив гвайбурал ихтибар тийин! За са арада,
зун начагъ арада, ихтибарна, гьа арада зи уьлкве ла марин уьлкведиз элкъвез са жизви амай... Хъсан хьа
на, вун зи патав вахтунда атана, тахьайт1а, зи хиве
зурба гунагьар жедай: гила вуна зи чан къачунал зун
шад я. Гьа и арада, геж ят1анн заз вавай са шумуд
кар чириз кГандай. Вуна айиб мийир.
— Буюр, буюр.
— Вучиз инсанриз уьмуьрдин паквилин, багьавилин,
ширинвилин къадир эхиримжи юкъуз чир жеда ва и
кар чиз, Аллагь-таалади са тедбир аквадач? Вучиз и
дуьньядиз атунни, и дуьньядилай хъфинни инсанар па
тал азаб я? Вучиз таза аял хайила вири шад жезва,
амма тек са гьа аял шехьзава, са кьуьзуь кас кьейила,
вири хажалатдик жезва? Мегер а кьуьзек гьа жуьреда
амукьнайт1а, хъсан жедайни? Низ хъсан жедай?
— Шагь Абас, — лагьана Ажалди. — Аллагь гьамиша гьахъ я. Мегер са лекъве гад акъудзавай са хъипрез океандикай, адан сирерикай хабар хьун мумкин
яни? Гатун са шумуд юкъуз яшамиш жезвай са гьашаратдиз йисан вири сирер чир хьана вучзава?
— Чун хъипер ва я гьашаратар туш, эй Ажал.
— Са гафар я. Куьн а куьне лугьудаи аннамишунар,
зигьин, кьат1унар авайбур тирт1а, квез къенин йикъай
куь пакадин югъ аквадай. Квез инал Аль Ассуфа куьн
вири гьик1 байгьушарнат1а чир хьанач, амма вун рахазва, ахьтин зурба гафар! Гьа-гьа-гьа!
— У-у-уф, вун гьахъ я.
— Шагь Абас, заз аквазва, гила вун акьуллу, камал
лу пачагьрин дережадиз хкаж жезва. Аку, гьикьван жуваз к1андат1а, гьакьван яшамиш хьухь! Мус вун уьмуьрдикай икрагь хьайит1а, гьа ч1авуз зун ви патав хкведа.
Де вун сагърай!
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13. ПУД ГУЬМБЕТ

Эпилог

Лугьунрай Шагь Абас мадни виш йисуз яшамиш
хьана. Низ чида? Мумкин я хьун, мумкин я тахьун.
Гьа жегьил вахтара хьиз, дервишдин парталар алук1из, шегьерра, хуьрера къекъведа кьван мадни. Халкь
гьик! яшамиш жезват1а, вичин вилералди акваз. Абур
вуч рахазват1а, вичин япаралди ван жез. Бе -ес! Эхир
хьи, халкьдихъ галаз санал мехъеррикни, мелерикни...
виринра жез. Лугьуда хьи, уьлкведа мадни адалат,
гьахълувал, камаллувал, ахлакьлувал виликди фена.
Лугьуда хьи, ацукьна вичиз чип тийир инсанрихъ галаз,
ада вичин ихтилат ик1 башламишдай:
— Пара вафасуз дуьнья я им, параа-а! Шагь Абас
хьтин инсандин акьул къакъатна! Ун, ун! Эхирни Ажал
атана, адав вичин акьул... Гьак1 лугьуда... Исятда
гьик1 я? Вуна вуч лугьуда, стха?
Эхирни, йикъарикай са юкъуз ада вичин патав са сурун къван гъиз тада. Гъайила и къван Шагь Абаса
кхьиз тада а къванцел: «И къванцин к1аник Шагь Абас
ква. Ирандин ч1ехи пачагьрин арада ам а кардалди тафаватлу я хьи, ам а кардалди лишанлу я хьи, ада дявеяр авунач, ада вич русвагь авур Лацу Пеленгдиз, Лацу Леглегдиз ва Лацу Дагълариз гуьмбетар ийиз гана,
вичиз ийиз ганач. Къуй инсанри Лацу Пеленгдин, Лацу
Леглегдин ва Лацу Дагъларин гуьмбетриз гьамишалугъ
яз икрам авурай».
Гьар са мусурман патал пак шегьер тир Кербела
шегьердин Кеферпатан сурара и гуьмбетар ава лугьуда.
Абурун къваларал (гьар садан) ихьтин кхьинар ала:
«Ваз яб гана, Шагь Абаса гьакъикъат чирна. Вазни и
гуьмбет эцигиз гайи Шагь Абасаз мидаим яз баркалла!»
Гьа ихьтин 'кхьинар ала лугьуда. Гуьмбетрин къваларал. Низ чида, абур мадни шумудни са виш йисуз
аламукьдат1а? Са тарих хьиз, са насигьат хьиз, са эвер
гун хьиз. Пачагьрин пачагьар патални, гьак1ан кесиб
инсанар патални. Вири патал.
Шагь Абас хьтин пачагьар исятдани ава. Ни лугьуда авач? Авайди я. Аллагь куьмек хьуй чпиз. Гыгаал
алат1ани. Къуй аваз хьурай. Са кар гьахъ я: эгер къваларив гвайбуру пачагь буьркьуь тавурт1а, а уьлкведа
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вири буллух жеда, вири бахтавар жеда. Агь, къваларив
гвайбу-у-ур... Гьабурувай Аллагьди хуьрай!
Мегер Аль Ассуфар къе т1имил авани? Абур таквадай чка авани? Гье-е! Гьакьван абур ава хьи, гьар са
шегьерда, гьар са хуьре... Са шумуд кас! Балабанриз
уф гузвайбур... Гьи-ндистандин далдамар язавайбур! Беес! Вад манатар къачуз, кьил тик кьаз къекъвезва...
Кьуна хуру, пелехъ т1уб геляна, хабар кьадай кас авач:
«Эй! Аль Ассуфан тухум! Вуна ви макьамралди низ гьинихъ эвер гузва?
Вуна ви макьамралди низ гьихьтии тербия гузва?
Инсанди вичивай мецивди лугьуз тахьай виридалайни четин гафар, пак гафар музыкадалди лугьузва. Ви
гафар гьихьтинбур я?
Вуна гьик1 лугьузва?
Вуна вуч лугьузва?
Гьиндистандин далдамдалди вучиз лугьузва, залумдин хва?».
Гьак1 лугьудай кас авач, стха. Вирида сесер акъудзава. Днли ийизва. Гьа авай са к1ус мефт1ни кьурурзава.
Эй дуст! Бирдан кар я, вал Ассуфан тухумар дуьшуьш жеда, бирдан кар я, ваз аквада ада мадни суьгьуьрдин сесер акъудиз, кич1е жемир, лагь чинал:^«Вун
зегьерлу емиш я. Вуна гьинал хьайит1ани, мус хьайит1ани инсандин мефт1 зегьерламишзава. Адакай руьгь
хкудзава, ам усаларзава». Эвелни-эвел, Шагь Абасан
девирда и гафар лагьай иранвидин ата-бубайриз агъзур баркалла! Эгер вуна гьак1 авурт1а, чир хьухь хьи,
вуна ч1ехи буржи кьилиз акъудзава. Хайи чилин виликни, гьар са инсандин виликни. Къуй валай дережаяр,
хазинаяр амукь тавурай, къуй валай камаллу, баркал лу кас лагьай т1вар амукьрай! Къуй ви балайри, ви
мукьвабуру, вун чидай гьар са касди, вири эл-жемятди
ви т1варц1ел дамахрай!
Амин!
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■ ьар сеферда, Катрамакандиз хтайла, зи рик1 куда.
Ак1 куда хьи, ц1ай илисайди хьиз, ч1ух акъатиз. Себеб
вуч я лагьайт1а, себеб киц1 я... Яргъал гъурбатда хайи
к1валихъ муьгьтеж хьана, йисарилай садра хтайла, и
киц1из килигна, зун варарин вилик амукьзава.
Гена хъсан я, кцц1 зунжурда хуьзва. Зунжур дартмишиз, ам зал гадар жедайва-а-ал... Аламатар я, валлагь я... Яраб, к1вале касни авач жал? Киц1 аку гьа -аа... Звар гана вичин тумуниз, и киц1из пелеш кьил
хуравай, юргъун хьанвай, фикир-хиялди жегьил кьил
лацу авунвай, язух зун жакьваз к1анзава... Уф-ф-ф! Эй
бахтавар! Ваз и дуьньядал квекай хабар ава? Гьак1
хьайила, вуна тум тик кьазвачни? Уф-ф-ф! Им аку, зун
аку! Хайи к1вал аку... Зун аку варарив гьик1 акъвазнават1а, киц1 аку, зи виликай инихъ-анихъ гьик1 физват1а! Тумуна звар аваз, зунжурдал ван алаз...
Билет гвачт1ани, проводникди вагонда акьадарда,
станциядилай виниз хкведайла, чара касди вичин машинда ацукьарда. Хтана, хтана... хайи к1валив агакьайла, и киц1и... Зун аку — киц1 аку...
Патан кас я зун. Тахьайт1а, икьван къизмиш хьана
и киц1 зал гадар жедачир.
Гьикьван килигда кьуд патахъ? Къуншийрикайни са
касни экъеч1завач.
Тарта кьулухъ пацарал варарин вилик — гьаятдал,
зун — рекьел. Кьведни ацукьна чун. Тартади залай вил
алудзавач. Вилерайни иви авахьзава...
Бирдан киц1 къарагъна, мад сеферда залди гадар
жезва ва гьа и арада зи бадедин ван акъатзава:
— Я чан бала-а-а, я чан бала-а-а, вун киц1и тазвачJ64

ни, я чандиз зун къурбанд хьайи бала-а-а! Вун хтана —
рагъ хтуй, вун хтана...
Баде. айвандик экъеч1на, валчагъ гуьгъуьна галч1ур
жез, гурарай агъуз эвич1зава ва ахпа, кьве гъил виликди авуна, зун къаршиламишиз къвезва...
Киц1, тум галтадиз, тум галтадиз, гьаятдин а кьилиз
катзава.
Бадедин виликди яргъи авунвай кьурай гъилер зурзазва ва гьа зурзазвай гъилер ада зи гардандал алчудзава... ахпа хъуькъвериз, вилериз теменар гузва...
Са арадилай зунни баде къулан патав, куьгьне рухунал ацукьзава. Гъил алтадзава бадеди зи кьилелай ва
гьа са гагьда вичи-вичикди кушкушзава.
— Я гурц1у-у-ул, вун хтана ахкъатдач хьи, я гурц1у-у-ул?!
Туькьуьл кьагьарди зи туьд михьиз бамишзава...
— Я гуж хьайиди, ам йисалай, кьве йисалай садра
хквезвайди я, я гуж хьайиди-и-и! — лугьузва ада, киц1ин зунжурди ван авур патахъ элкъвена... — Масабур
къведайла, вун ават1ани <чир жедач хьи, я гуж хьайиди!
Ам жуванди я, жуванди!.. Йисарилай садра хквезйайди я, садра-а-а! Адаз инагар к1анзама-а-ач!..
Налугьуди, ахваррай хайи чкаяр аквазвайди зун
туш... Налугьуди, зун акьван бахтавар я хьи, зи рик1елай гьатта вири алатиава...
Вуна низ лугьуда, вуна гьик1 лугьуда? Зи рик! шем
хьиз кузва, садазни хабар авачиз... Кьуьзуь бадедин хатур за гьик1 хада? Бадеди туьгьметардайла, за вахтвахтунда кьил юзурзава... Гьак1 я, дуьз я... Вуна дуьз
лугьузва... Зун бат1ул я...
Яраб зун к1ани, зи гъавурда авай са кас кьванни
ават1а?
Ават1а, гьа и баде я, тахьайт1а, са касни...
Бадеди вичин хьран фан ни галай гъил мад зи кьилелай аладарзава...
— Дах яйлахда авани? — жузазва за.
— Ун.
— Селлини гьанвани?
— Ун.
Килигна-килигна зи вилериз, зи чиниз, са шумудра
вичи вич инихъай-анихъ, анихъай-инихъ эч1яна, бадеди
кьил юзурзава.
_ Шаз ви кьил икьван лацу хьанвачир... Гила ми165

хьиз лацу3 хьана.. Гурц1ул хьуй вун, вучиз вуна акьван
хияларда Гьамиша...
Зун хтана лугьуз к1вализ атай магьледин аялрин
гъиле къенфетар вугана, бадеди заз чай цаз, агь ч1угваз, кьил юзуриз, ихтилатзава. Ихтилатиз, пуд туп1ув
вичин чене кьаз, кьил юзуриз, зи чиниз килигзава...
— Э-э-эй, чан балая-я-яр, чан балаяр... Гьа яргъарай, акван, квез эхирни вуч жагъидат1а... Гьарма сана...
Сад — ина, сад — ана, муькуьд — ат1ана... Эхирни куьн
вири гьа иниз хкведайди я, эхирни... Са кас хьана, лугьуда, эвел заманда... К1ан хьанач, лугьуда, адаз вичин
хайи чкаяр... Кьисметдилай рази хьаначир, лугьуда,
ам... Фена и кас яргъал гъурбатдиз... Вичин бахт жагъуриз... Вири жагъурна... Мал-девлетни, т1вар-ванни.
Пачагьдин тахт кьисмет хьана адаз гьа гъурбатда! Пачагьдин тахтунални ам ацукьна... Гьана, гъурбатда...
Пачагьдин тахтунални ацукьна и кас, вири хьана адаз!..
Вири! И дуьньядал вуч алат1а, вири!.. Амма атана
ажалди чан кьурла, лугьуда хьи, и касдин вилерилай
т1уб-т1уб накъвар фена... Ваз вуч хьана, эй пачагь, вун
вучиз ик1 шехьна, лагьана хабар кьурла, жаваб гана
лугьуда пачагьди... «Са къван к1андай заз чи дагъларин... А къванцелай гъил алтадна, ахпа рекьидайвал...».
Гьа и гафар лагьана, чан ганай лугьуда ада... Кучудна
ам гьана... Ахпа виридан рик1елайни алатна фена... Пачагьарни чеб амай кьван я, чан зи рик1... Ахпа... вун пачагь хьанай, вун пачагь хьаначир...
Бадедин чинай, налугьуди, цуьруьгъуьл фенва... Гьакьван адан чина биришар ава... Бадедин гъилер, налугьуди, лекьрен къармахар я... Абур агаж хьанва ва адан
гъилерин далуйрилай, зилияр хьиз, дамарар фенва...
Ада ватандикайни гъурбатдикай нубатдин ихтилатдайла, за чемодан ахъайдай амаларзава... И ватандин
ширинвиликай, гъурбатдин гъарибвиликай гьикьван ван
жеда? Налугьуди, хайи хуьруьвай яргъаравайбур рик1
авачир къванер я...
Гена хъсан я, мугьманар атана акъатна. «Кьат1
хъвадай» чка жагъана. Баде вичин хуьрек гьазурунал
машгъул жезва...
Хуьруьн жегьилри, зи таяр-туьшери, ихтилатар башламишзава... Зарафатар, хъуьруьнар.
Са арадилай бадеди суфрани ачухзава... Суфрадал
къацу хъач-мач, целдин ниси, майваяр, са кьве шуьше
«Ричал»... Са кьве шуьше эрекь... Чигъиртма.,,
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Зунни вири хьиз рахазва. Амма зун жик1и хьиз я...
Винелай иер, амма жакьвана хьуй...
Садазни хабар туш зи дердиникай...
Къуншиди Пелен магьледавай Деве Мегьамедакай
ихтилатзава... Адан хеб кьена, лугьузва... Хеб кьейила,
вич агакьнач, лугьуда. Тук1вадай кас авачиз, х еб мурдар хьана, амма Деве Мегьамеда гьа чан аламачир хпен
туьд ат1ана, лугьузва, як маса гана! Гьич садазни чир
хьанач! Хеб вучиз кьенай лагьайт1а, хпен къвал ламра
к1урув яна! Вични анжах алажайла, чир хьана. Гьа лам ран к 1в ач ак ьурв ал ч1 ул ав хь ан в ай , л уг ьуд а. Ц уьл ез
алай чка.
За яб акалзава... Хуш ихтилат ят1ани, тушт1аии яб
ак алз ав а... У ьм уьр г ьак! ф изв ачни ? Са г ерен да иб у рухъни яб акалайла, дуьнья барбат1 жедач хьи!.. Кьил
юзуриз, «ун, гьак1 я», лагь...
Лап г ежд из м уг ьм ан ар къараг ъз ав а... Щв ачи н к ьи лел къарагъайла, абуру киц1ерин тарифарзава... Пакад лай башламишна зун абурун к1валериз мугьмандиз фе на к1анд а. Х ъфид айл а, за абуруз хив е к ьазв а. И чки
хъванвай г ад аяр й, куьз инжиклу ий ида?
— Зи рик1из чизвай вун хкведайди, — лугьузва бадеди . — Рик 1из чи р жед а.. Ахв арни акун ай ... И чи
Къванщш Гада атанвай зи патав, к1вализ... Ваз ксуз
к1анзавани? Ахвар гала вахъ, гурцДул... Ви виЛер акьал
жезва...
Зун месел ярх жезва... Айвандик. Бадеди зи винел
яргъан вегьизва, ахпа адан пип1ер къатна, зи к1ани'К
кутуна, зи кьилелай гъилни алтадна, кушкушзава...
.— Ксус, чан, ксус... Яргъарай хтана, галатнава вун...
Ксус, чан бала, ксус...
Амм а з аз ахв ар к ъв ез в ани ?
Са г еренд а г ъетериз ки лиг н а, з а п! ап1русд из ц1ай
яна. Гъетериз гьикьван килигда? Зи ахвар -кьарай ат1анва... Гьикьван nlanlpycap ч1угвада? Иифен кьулар
хьанва жеди.
Дагъдин винелай вацра сирнавзава...
Вучда? Зун ракьаравай вагьши хьиз я... Чабалмиш зав а з а, амм а в ан ак ъуд зав ач...
Гьа ик1, кис хьана.жуван эхир гуьзлемишзава... Ри«
к1яй суза ийиз. Халис ракьарава й вагьшиди хьиз...
Мад ик1 къаткана, акъвазиз жедач. Къарагьна к1ан да. Къарагъна, пек-лек алук1на, сес акъуд тавуна, зун
гурарай аг ъуз эви чЬав а... Гьаятд ал Т арта ал а... Адан
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вилер зал ала, амма заз адайай са акьван кич1е туш...
Налугьуди, зи хуруда аял шехьзава. Гъвеч1и, тек
аял. Хайи диде дагъдин чилин цифера квахьнавай таза
аял шехьзава зи хуруда.
Зул ава зи рик1е, кьеж гузвай зул. Цйф авай, цуру,
буьркьуь вил хьиз кьежей, мич1н зул...
* * *
Агатна Тартадив, ацукьзава зун к1анч1унал.,.
Тартади гила тум юзурзава: жуванди я. Чир хьана.
— Аку, дуст, — лугьузва за адаз явашдиз. — Инсаф
хъсан шей я... За вахъ галаз гьуьжетзавач. Ваз ахьтин
к1ирер ава, амма заз... чебни вири сагъ туш, са шумуд
акъуднава... Инсаф хъсан шей я, регьимлу хьухь, зун
Инай экъеч1на к1анда, дагъдиз... Ваз минет хьуй, элкъвена хкведайла, а юкъуз авур амалар ийимир... Вад йикъан дуьнья я им, жуван к1ирералди, пацаралди дамахмир... Пака за ваз са к1ус як гуда, лап вижевай чка,..
Зун кис хьайила, Тарта зав агатзава. Агатна зав,
ада вичин гардан зи к1вачивай гуьц!зава... тум юзурзава. Им лагьай ч1ал я хьи, зун ви гъавурда акьуна. Архайин хьухь.
За, ван акъуд тавуна, варар ахъайзава ва зун жигъирдай виниз, дагъдиз хкаж жезва...
Хкаж хьана дагъдиз, адан хурал алай Ширшир булахдал ацукьзава зун. Къванцел. Зи къаншардани
Къванцин Гада акъвазнава. Шумуд асирар ят1а адан?
Заманайри сада сад сад эвез авуна, амма ам, Къван цин Гада, эвезай кас хьанач.
Къванцин Гада са къуьнуьхъ агалтнавай хьиз аквада. Адан са гъиле зурба чумахъ ава, гьавиляй ам са патахъ агалтнавай хьиз аквазва... Адан зун галай пата
вацран экуьнин нурар гьатнава...
Са кьадар килигна-килигна Къванцин Гададиз, са
шумудра дериндай агь аладарна, зун к1вачел къарагьзава ва фена Къванцин Гададин вилик икрам авуна, зун
адахъ галаз рахазва:
— Зун бат1ул я ви вилик, Къванцин Стха...
Ширшир булахди ширшир ацалтна, зи гафар агьуз (
дередиз тухузва ва анай зи гафарни гваз ам Каспи дихъди рекье гьатзава...
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Ширшир булахди, налугьуди, Къванцин ГаДадйн
к1вачерив суза ийизва. Белки, хайи чилин манйяр лугьузва, низ чида? Къванцин Гададиз лайлаяр язава?
Низ чида, Ширшир булахди вуч лугьузват1а?
Зун, хтана, мадни Къванцин Гададин къаншарда
ацукьзава. Кисна. Яб акалзава кьуд патахъ... Вири кис
хьанва... Гьатта Шагь дагънй! Лезги чилин бармак хьиз
аквадай Шагь дагънй...
Йиф я, гьак1 хьайила вири кис хьанва. Зунни са гъил
ченедиз яна ацукьзава ва зи хиялар Ватандин дяве куьтягь хьайи йисариз хъфизва.
Аял вахтар... Вуч хъсан жедачирни уьмуьрар ик!
ваъ,масак1а хьанайт1а? Дуьньядиз кьуьзуь яз атана, ахпа аял жедай тирт1а...
Ирид цаварилай а пата гъед хьиз аквадай, бахтавар
йисар, аял вахтар! Куьн садра кьванни, са йис хьайит1ани элкъвена кьулухъ хквечни?
Бирдан, налугьуди, захъ галаз лап яргъарай атай
аламатдин сес рахана. Белки, ам чилин сес тирт1а?
Белки, Къванцин Стхадин сес тйр! Эхь, Къванцин Гададин сес тир. Къванцин Гададин сес туширт1а, ада ик1
лугьудайни:
— Вун икьван пашман вучиз я, я стхадин?! Вун йнра
аквазмач хьи?! Ваз вуч хьанва?!
Эхь, Къванцин Стха я жеди. Къуй тахьурай, Чилин
сес хьурай... Хайи чилин сес хьурай. Дегиш жедай зат1
авани? За адаз вуч жаваб гун? Зун вучиз етим я? Зун
вучиз пашман ва сефил я? Зун адав гьик1 рахан? Зун
вуч я? Кьил хура туна, акъваза Къванцин Гададин вилик... Гьа им ви рахун я.
Кьуьзуь лезгийри лугьуда хьи, и чилел жедай гунагьар терезралди алцумиз жедай зат1 туш... Абурун
уьлчме вуч я? Низ чида... Абур заз чидач, амма заз ак1
чизва хьи, чилини, цавуни заз лянетзава... За ваз гьик1
лугьун, Къванцин Гада?
Гзаф яргъи ихтилат я и ихтилат...

II
...Заз чидачир!..
Заз чидачир хьи, дяведин ялаврайни ц1аярай экъеч1из, хурал автомат алаз, сенгердай сенгердиз хкадардайла, чи бубадин рик1ел гьамиша чун алаз хьайиди...
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Заз буч чидай хьи, хурал автомат алаз, вичин кье леч1 шинелдик агаж хьана ксай са гереида, чи бубадиз
и залум дяве фад куьтягьна, чун ахкваз к1анз, ахварайни чун акваз хьайиди... Дидени, Селли вахни зун...
Заз чидачир, Къванщш Стха...
Зи рик1ел жуван буба аламачир, дуьньядал дявени
аламачир.
Зи дидеди чаз — вахазни стхадиз — гьамиша бубадикай ихтилатардай. Акьван адан тарифардай хьи, зун
лап мягьтел хьана амукьдай. Дидеди лугьудай хьи, зи
бубадивай, гъутув яна, дагъ ярхариз жедай. К1ан хьайит1а, ада пьил яргъи авуна, цававай гъед гъапал кьадай. Кьуна гъапал, ахпа, ич хьиз, вичин жибинда твадай тир...
И ихтилатар къавал ийидайла, зун сив патахъ хьана, дидедиз килигдай. Гъетер акваз... Аламат! Садахъни
авачир ихьтин буба, са захъ авай, амма вучда вуна, ам
дяведа кьена ман! Гзафбур, гьак1ан кьецГибурни чулахъбур дяведай хтана, амма ам хтанач...
За дидедивай ам ахьтинди гьинай атайди ят1а, дидедиз гьинай жагъайди ят1а, хабарар кьадай ва дидеди
лугьудай хьи, чи буба вичиз сифтени-сифте Алпан дагьдин патав акуна. Ада са къуьнуьв цав кьунвай, вичин
винел, муькуь гъилив цифериз анихъди рум гузвай,
квахь а патариз, лугьузвай, са геренда рагъ хьурай
Катрамаканда...
— Цав — къуьнуьв?!.
— Щайлапан ядайла, ада вичин nlanlpyc кудай...
Ам ахьтинди тир хьи... Ада кам къачудайла, чан диде дин, дагълар юзадай... Гьахьтин кас тир ви буба...
— Къуват квайди тир ман...
— Къуват... Адан кьил циферилай вине авайди тир...
Адан спелра, чан дидедин, лекьери чпин мукар ийидай...
Гьахьтин кас тир ви буба, чан дидедин...
Зун жуван яхун, ц1амар хьиз аквадай гъилериз килигдай. Абур ик1 кьурай, шуькГуьбур хьун заз гьич бегенмиш тушир...
Селли вах зи фикиррин гъавурда акьадай ва ада лугьудай хьи, эгер за кьурай п1инияр т1уьрт1а, гзаф т1уьрт1а, зи гъилерни яц1убур жеда, зунни, буба хьиз, къуватлуди жеда...
Диде к1валахал хьайила, зунни Селли вах к1вале
амукьдай. Гьикьван ацукьда к1вале? Югъ гьик1 акъуд-да?
Вични гатун яргъи югъ... 170

Са геренда чи к1валин ч1ередал ацукьна, пакаман
рагъ гайила, Селли ваха завай садлагьана хабар кьа дай:
— Сули, аку-у, дуьз лагь: ваз кьурурнавай п1инияр
к1анзавани? Ваъ? Тадиз жаваб це — я ун, я ваъ!
— К1анзава, валлагь, к1анзава! — жаваб гудай за ва
ахпа Селли ваха садлагьана ихьтин гаф хабар кьуна лугьуз са т1имил чашмишни жедай. — Лагь абур гьинват1а! Лагь гила, хабар кьуначиз к1андай! Лагь гила,
лагь...
— Ак1 ят1а, сив ахъая. Авайди са шумуд п1ини я.
За абур ви сивиз вегьида... Ахъайнани сив?
Сив са ч1иб ахъайна, вилерин мич1на, зун Селлй вахан вилик акъваздай ва ада зи сивиз кьуранвай п1инияр ваъ (мад вучда, алатай кар я, за хиве кьазва), лап
лишаи кьаз, бац1идин цДимилар вегьидай.
Заз Селли вахан и фенд гуьгъуьнай, сиве авайди
жакьвадайла, Селли вах хъуьредайла, чир жедай ва
зун мадии сив ахъайна, Селли вахал гадар жедай. Адай
ахьтин гьараяр акъатдай хьи, налугьуди, адал за, гъвеч1и стхади, ваъ, жанавурди гьужумнава...
— Э-эйй! Сив к1ев ая лугьузва за ваз! Сули! Сив
к1ев ая! Аку-у, за ви вири сарар авадарда гьа, яна! Сив
к1ев ая, Сули!
Ахпа чун, зунни Селли вах, са геренда хъел жедай.
Хъел жедай чун, амма чи хъел яргъалди фидачир. Са
арадилай меслят хъхьана, чун кьведни санал куьчедихъди рекье гьатдай, Селли вах вилик, зун адан кьулухъ.
Чун кьведни санал, кьилер чиле туна, цилерихъ къекъведай. Машмашрин, шефтелрин, алучайрин цилерихъ.
— Жугъунин к1аниз хъсандиз килиг, Сули, — тапшурмишдай Селли ваха. — Ч1ехибур ацукьдай чкайриз
хъсандиз килиг... Ч1ехибуру цилер хкудиз, неда.
Чна
Хьиз, цилерни кваз ваъ...
Заз цилер тек-туьк жагъидай, амма Селли вах регьимлуди тир. Ада вичиз жагъай цил къванцивди хана,
хвех кьве патахъ пайна, са пай вичи, са пай за т1уьна
куьтягьайла, чина хъвер аваз, тадиз хабар кьадай:
— Гьик1 я, Сули стха чан? Ширин яни? Дуьз лагь,
ширин яни? Ам машмашдин цил тир гьа-а! Чир хьанани?
Акьван хвех ширин жедай, акьван ширин... Зун гафни рахаз тежез, а цил жагъай чкадиз килигиз амукьдай.
Белки, сад мадни жагъидайт1а?
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»- Виртни икьван ширин жечир, — гужа-гуж жаваб
гудай за эхирни. Ахпа чун кьведни санал к1вализ
хкведай.
Хтана к1вализ, зун чи къавун ч1ередал ацукьдай,
Селли вах к1валин вилик квай хтун тарцик. Чи аск1ан
къавал куп1арикай эцигнавай хара жедай, за а хара
верчери хасарат авуникай хуьдай. Селли ваха, лагьайт1а, ацукьна хтун тарцик, вири Катрамакандиз ван жедайвал, шуьк1уь, ч1ун галай сесиналди мани лугьудай,
Ада вичи туьк1уьрнавай мани!
Къацу хутар хъипи хьана чи тарце-е-ел,
Душман рекьиз фейи чи дах хтана-а-ач...

Рагъ ак1айла, чна к1валахдилай хкведай чи диде
гуьзлемишдай. Чалай вилик ам къаршиламишиз чи псиди куьчедиз чукурдай. Вичин шуьк1уь тум тик кьуна, ам
к1вализ хквезвай дидедин к1вачера аруш жедай. Гьатта
хъуртал фитерикай са вуч ят1ани жагъурзавай циц1ибарни, верчерни вири санал, чукуриз-чукуриз, дидедин
сес хьана, тадиз гьаятдиз хкведай.
Диде к1валахдилай хтай легьзеда чун вири бахтавар
жедай. Пенни, циц1ибарни, верчерни...
— Ой-ой-ой! Чан дидедин шекердилай битмиш хьайи
цириб-цириб циц1ибар-р, — лугьудай дидеди мегьрибан
сесиналди. Ада чунни инжиклу ийидачир. — Ой-ой-ой!
Чан дидедин лацу катран уьтквем шарагар! Икьван
акьуллу, икьван камаллу куьн дидедиз гьинай жагъанат1а? Ой-ой-ой! Гишин хьанани? Исятда дидеди Квез фу
гуда!
Нянин хуьрек т1уьна, чун вири кьакьан къавал ксудай. Налугьуди, чи хтун тарцелай авахьнавай цуьквер
я — гьакьван гзаф гъетер жедай цавун тагъда...
А гъетерин арада зи Селли вахаз талукь са гъедни
авай. Селли вахан хсуси гъед... А гъед Селли ваха гьич
садрани муькуь гъетерихъ галаз какадардачир.
Зазни Селли вахан хсуси гъед хъсандиз чир хьанвай.
Дидени Селли вах ахвариз фейила, зун гьелени цавун
тагъда зурзазвай гъетерин нехишриз килигиз амукьдай.
«Яраб, и цава шумуд гъед ават1а? Анжах са Насруллагь муаллимдиз чир хьун мумкин я. Зи Селли вах и
дуьньядал виридалайни бахтлу руш хьун патал за вуч
авун герек ят1а? Яраб, чи хтун тарцел хутар пара алат1а, тахьайт1а и цава гъетер пара ават1а?» 172

Иифен са арада заз ак1 жедай хьи, са ни ят1а чунни
чи к1вални эч1язава. Чаз лайлаярни язава... За вилер
ахъайдай... Вилер ахъагъайла, заз чи к1валин ч1ередин
латав атанвай Селли вахан хсуси гъед аквадай. Ада чаз
манияр лугьудай, амма вучиз ят1ани адан сес чи дидедин сесиниз ухшарди жедай...
Селли вах гьамиша вичин чин винел авуна ксудай.
Вилик квай ири кьве сасни экъисна, ахварай хъуьрез...
Яраб ам чи ч1ередал атанвай вичин виридалайни гуъзел
экуь гъетрехъ галаз рахадайт1а?
Селли вах...
Садра гьик1 ят1ани, вучиз ят1ани зи Селли вах азарлу хьанай.
Чи диде, гьамиша хьиз, к1валахал фенвай; Селли
вах хтун тарцик месел къатканвай; зани адал ацукьза вай т1вет1ер чукурзавай.
— Ви гьинаг т1азва, я Селли вах? — жузунай за. —
Лагь заз, ви чандиз вуч к1анзават1а... Лагь, чан Селли
вах, за жагъурда ваз...
Селли ваха вичин яхун шуьк1уь гъиливди зи гардан
къужахламишнай ва зайиф сесиналди кушкушнай:
— Вун пара хъеан стха я, Сули...
— За вун мад садрани к1асдач, Селли вах, — лагьанай за. — Лагь, ви чандиз вуч к1анзава?.. Лагь, чан
Селли вах, за жагъурда ваз...
— Зи чандиз мурк к1анзава, Сули стха, — лагьанай
Селли ваха. Щегьрен хамуникай цванвай чантани кьу
на, зун рекье гьатнай. Са кьил Шагьдагъдин кук1ушдихъ. Селли вахаз мурк гъиз.
Фена, фена, эхирни са яйлахдив агакьайла, гьич хабарни авачиз, зун киц1ери чпин юкьва тунай. Туна чпин
юкьва, керкет! тумар юзуриз, киц1ер зи вилериз килигзавай. Вуч ят1ани са зат1 хабар кьаз к1анзава лугьудай
вуна...
Са арадилай зи патав са чубан атана акъатнай. Нин
аял ят1а, зун гьиниз физвайди ят1а, хабарар кьунай. За
адаз лагьанай хьи, бес зи Селли вах лап к1евиз азарлу
хьанва, ам исятда чи хтун тарцик къатканва, адаз мурк
к1анзава...
Чубанди зун чпин пунайрал хутахнай. Хутахайла
пунайрал са маса чубанди заз кьве кк1ал ниси ганай...
За абур гьасятда чантада тунай, Селли вах патал.
Гьа и арада зун пунадал гъайи жегьил чубан агъуз,
дерин къубудиз эвич1най ва ада анай, бузханадай, чеб
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патал хуьзвай мурк1адикай зурба са къаяб гъана, зав
вуганай...
Амма зун хуьруьз хтана агакьайла, геж хьанвай.
Селли вахан сивел т1вет1ер алт1ушнавай...
За гъайи нисини мурк Селли вахаз кьисмет хьаначир...
Гьа йикъалай зи рик1ел ва мецел хабарсуз хкахьай
ц1айлапан хьтин масан вахан са т1вар алама... Селли
вах...
Ам вич чахъ галаз амачт1ани, адан мани гьамишалугъ чи к!вале, чи уьмуьрда, чахъ галаз амазма... Зи
Селли вахан куьруь, бегьемдиз туьк1уьризни тахьай мани... Ада гилани зи япара ванзама. ада зи несилдин япарани ван ийида...
Къацу хутар хъипи хьана чи тарце-е-ел,
Душман рекьиз фейи чи дах хтана-а-ач...

Селли вахан мани...
Виридалайни багьа мани, виридалайни масан мани,
Селли вахан виридалайни экуь ва виридалайни гуьзел
гъедни цавун тагъдай чилиз килигзама... Яраб, ам гьелени, шумудни са йис алатзава, биц1и Селлидихъ къекъвезват1а? Гьар йифиз, хъуьт1уьзни, гатузни, гатфарнзни, зулузни... Гьамиша.
Белки, Селли вахакай ахьтин са гъед хьана, ам гьа
яргъал цаварилай чи уьмуьрдиз килигзават1а? Нивай
лугьуз жеда... А гъед гила йифиз, анжах пакам кьиляй
зкъеч1зава. Катрамакандин винел акъвазиз, ам кьакьан къайи ва ч1улав цаварай са-са к1вализ тамашзава... Амма гьич са к1валени адаз биц1и Селли акваз мач.
Гьа ик1 шумудни са йисар алатиз физва. Гьа ик1 я
гъетрез Селли вах аквазмач, я Селли ва хаз — вичин
гъед.
Гьа ик1 виш агъзур йис мадни давам жеда. Гъед
Селлидихъ къекъвез жеда, амма санайни, садрани, са
юкъузни мад ахкваз хъижедач...
Гьа йикъалай, Къванцин Гада, Селли вахалай са
т1вар амукьнай. Вич хьтин шуьк1уь ва назик т1вар...
Гатфарин ц1айлапандин хьел хьтин, яргъарай аквадай
адан нур хьтин са т1вар...
Селли вах...
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К ъ ап уд ал к ъ ек ъв е ра г ат а й л а, С ел л и в а х ан т1в а р
кьуна, адаз пай гудай...
Гьатта афарар чрайлани...
Гьа йисан гатфарихъ дидеди садра афарар чранай
ва зи гъиле суфра вугана, афарар квай суфра, лагьанай:
— Твах, Сули, Ширшир б улахд ал эц ига, чан бал а...
Лагь хьи, Къванцин Гададин пай хьуй! Селли вахан
пайни хьуй, чи бубадин пайни... Гьак1 лагь... Твах.
Зун сифте сеферда ви патав атанай, Къванцин
Стха... Задан, еке камаралди, кьуьзуь кас хьиз... Ви
к1вачерив гвай лацу къванцел ви пай эцигна, за лагьа най:
— Им ви пай я, Къванцин стха...
Ик1 лагьана, зун ваз килигнай. Ахпа зун са гагьда
хнялри тухванай... Ахпа зун ваз агъадай винелди ки лигнай... Кьулу -кьулухъ вавай яргъаз къакъатна, к1ва лиз хтайл а, з а д ид ед ив ай хаб ар к ьун ай:
■— Бес и гада Къванцинди вучиз я, диде чан? Адакай
къван в учиз хьана?
— Эй, чан бала-а-а, чан дидед бала -а-а. а баладикай
к ъв ан хьан а л уг ьуд а... Къв ан хьан а... ам м а а к ъв ан ви ри п атал ширин б ал а яз ам ук ьн а, ви ри п атал в и чи н б а
ла яз ам укьн а... Къван хьан а — элдин бал а хьана, лу
гьуда...
— Б ес ад ак ай г ьи к 1 хьан а к ъв ан хьан а - е?
— Дегьзаманда, чан дидедин, са пачагь атана чи
дагълариз, гьакьван амансуз кас, гьакьван инсафсуз
кас... Цихъ къарих хьана, лугьуда, адан кьушун... Цихъ
къек ъв едайб уруз жаг ъана, луг ьуд а, са чуб ан гада, и чи
Хунча къаридин Мут1 хьтин са гада... Амма Мут1а абу руз б ул ах ал ай чк а л уг ьузв ани ? Лаг ьан ач Мут1а... Мез
ат1ана, вилер акъудна Мут1ан абуру, лагьанач Мут1а
аб уруз б ул ах ал ай чк а! .. Къв ан хьан а, д ушм ан риз ак ваз- ак в аз , Мут1ак ай ... Гьа к ъв ан хьайи ди , к ъв ан хьан а
фена... Булахни атана адан патав. Ширшир булах...
Хуьрни атан а адан п атав... Булахди ман ияр
л угьузв а
адаз к ъени, дидей ри рик 1ел хуьзв а ам къени; г ьар са
дидеди вичин бала яз. эркек бала яз, кич1 течир! Деви рар к ъв ез физва, чан ди дедин, Къв анцин Гад а акъв аз нава ядиг ар хьиз д евиррин... Чир хьанан и? Кьег ьал ба л ай ри к ай хал к ьд и н к ьи см ет ж ед а. Ч и р хь ан ан и ? Ди д е
ди валай Къванцин Гададиз са биргенд вугуда... Зулуз...
Къуй вунни, гьам хьиз.мерд гада хьурай...
Зул ал ук ь ай л а, д и д ед и з ун в и п атав г ъан ай . Къ в ан 175
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цин Гада... Са зун ваъ, гзаф гадаяр авай. Вири лезги
дидейриз чпин рухваяр игитар яз, чпин ата-бубаяр
хьтинбур яз ч1ехи хьана к1анзавай... Вири дидейриз
чпин рухйайралди, абурун кьегьалвилералди, уьтквемвилералди дамахиз к1анзавай.
— Икрам ая! — лагьанай заз дидеди а юкъуз ва за
ви вилик икрам авунай, Къванцин Гада. Зун ви вилик
мет1ерал акъвазнай. Ахпа чна са-сада вун къужахламишнай ва вун стхавиле кьабулнай... Ва гьа вахтунда
зи бедендилай зурзун алахьнай, вун рахай хьиз хьана,
зун къудгъун хьанай...
— Вавай зал анжах дамах ийиз жеда, диде чан, —
лагьанай за. — Гьич садрани, гьич санални за вун
уьзуькъара ийидач... Къуй Къванцин Гада, ц1айлапан~
дикай п1ап1русдик ц1ай куьк1уьрдай зи буба зун патал
чешне хьурай.
— Амин, чан дидедин, — лагьанай дидеди.
Вири дишегьлийри, ви патав кьин кьаз таз, зи дидедин гафар тикрарнай: - — Амин!
Заз а юкъуз гзаф к1валахар чир хьанай. Итимри ви
к1вачерик гьерер тук1унай ва, анихъ хьиз ацукьна, т1уьнар-хъунар авунай...
Вун галай патахъ далу злкъуьрна инсан ацукьда чир, Къванцин Гада. Ви патав к1вачел залан сусар
къведай, ваз ухшар хва тГалабиз!
Мегер завай а юкъуз ви вилик ик1 уьзуькъара яз
жув къведайди лугьуз жедайни, Къванцин Стха? Заз
жува кьур кьин къалум жедайди чидачир, Къванцин
Гада...
Дидеди лугьудай:
— Дидедин кьегьал хва, дидедин игит хва... Вав дидеди к1елиз тада... Вири маса гуда: и камарини, и туп1ални, и гапурни (чи к1вале гимишдин къакъара авай са
метр алай гапур авай), и халичани, вечре хадай са
какани, вуч хьайит1ани маса гана, вун дидеди к1елиз
ракъурда... Ван хьанани? Чаз вуч ават1а, вири маса га на,
вун к1елиз ракъурда... Ван хьанани? Чаз вуч ава -т1а,
вири маса гана, вав дидеди к1елиз тада... Заз вун садра
и рехъди мектебдиз физ-хквез, муаллим яз. ак-ваз
к1анда. Ахпа, муаллим хьайила, ваз дидеди мехъер-да.
Пуд юкъуз зуьрне-далдам яда... Чи кьакьан къавал... Ахпа
заз са къайгъуни жедач... Мад вуч к1анда? Ки-миди вуч
я кьван? Кьве сеферда бахтлу жеда гьар са
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гададиз мехъер
диде... Садра гада хьайила, ахпани
авурла...
Къванцин Гада, ви дидедини, якъин хъи, ик1 мураднай... Чаз и кар чидай...
Къванцин Стха, чна вахъ галаз кьуьлердай, кфил
ягъиз, валай чархар ягъиз, вахъ галаз рахаз, вахъ га лаз хъуьрез, вал чан гъиз, вахъ галаз санал маниярни
лугьудай... Са вахтара вуна лагьай кфилдин манияр!
Ви рик1ел аламани? Чи чилин манияр, Къванцин Гада?
Ахпа марфар къвадайла, чун ламарин руфунрик нуьнуьх жедай...
Юкь какурна акъваздай ламар, чадурар хьиз...
Рагъ хкеч1айла, акьадардай за жуван юлдашар ви ри ламарал, кьадай чна гъилера лашар. гапурар хьиз,
вилик яргъи авуна, къив гуз, гьуррадал илигна, катдай
чун дерейрай агъуз. Зун командир яз к1венк1ве жедай,
муькуьбур — зи гуьгъуьна. Зав т1валунал кут1уннавай,
къазуннавай перемни жедай, пайдах яз. Вири ничхирар
катдай чахъай, анжах са керекулар катдачир, абуру
хъархъун тарарин хилерилай, кьи-игъ, кьн-иигъ! ийиз,
кьилер галтаддай: «Им вуч кьушун хьурай ихьтин дили
кьушун?».
Чи ламаризни, чна гьурра гудайла, валлагь, чеб балк1анар хьиз жедай... Ак1 фидай хьи, пехъи хьана, бугъ
акъатиз, вилик патайни, кьулухъ патайни! Есирар кьадай чна-а-а. садлагьана чи вилик акъатай, ва «ву-а-а,
яраб Аллагь, ибур дили хьанва жал?» лугьудай, регъвяй
хквезвай къарияр...
Элкъуьрна туна юкьва, хкидай чна абур хуьруьн патав кьван... «Ламралай хьайи ламран супаяр, валлагь,
къизмиш хьанва!» лугьудай чаз, ва чун мадни гьуррадал
илигна, къив гуз, перем кут1уннавай т1вал вине къуна,
кьулухъ элкъведай...
Гадаяр авай чун, гьар сад са пеленгдин шараг... Зун,
Нет1ан Беч1, Макъацан Нут1, Хунча халадин Мут1, Сит1,
Гъуц, К1анац, Ч1уьш, Ц1амат1, Ц1ук1, Менц1, Пампулум... Муьнуьгъар, сик1ер... кьадай чна галтугиз... Хаму
балкГан са сятда вердишардай чна... Гьихьтин «афтамабилдилай» хьайит1ани алуддай чна... Эхир хьи, бахтавар яз, чна дуьнья гьалзавай... Куркунрин тамара же дай чун, варцаралди!.. Алпандал мехъеррик фидай чун,
гьак!, кьуьлерун патал,..
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Hi.
■— Куь итим къе заз станциядал акуна... Заз ам чир
хьанач, адаз зун чир хьана... Нянихъ хтана ахкъатир вал я, — лагьанай Нет1а чи дидедиз.
Ида зарафатарзавайни, ида ягьанатарзавайни? Вич
кьван пуд чиликай физвай Нет1 я, ида табзавачт1а низ
чида?!
— Муштулух — са верч!
Нет1а табиачир.
Нянихъ т1урфан къарагънай! Ц1айлапанри нур гуз,
цавари гугрумарнай, гагравариай... Зи буба хквезвайди
вири Катрамакандиз хабар хьанвай!.. Чилеризни, цаваризни... Им зи бубади станцидилай инихъ, дагъларихъ
кам къачузва лагьай ч1ал тир... Цаву виликамаз хабар
гузвай... Цаву чаз вун дири хъхьайди, вун чи патав
хквезвайди хабар ганай. буба! Зун са хейлин
мензилдиз вун къаршиламишиз, ви вилик атанай, буба!
Зи вилер ца-варавай, буба, заз вун дагъдин к1ук1 хьиз,
циферилай виневаз акваз к1анзавай, буба!..
Мич1ини хьанай, амма хтана ахкъатначир. Садни йифен
кьулариз вуна чи рак гатанай, ва, ахъайна рак,
килигайт1а, хъукъвай, хъвалахъ хьтин са итимди, гъилик
фанер тахтадин чемодан квай са итим-ди, вич аск1ан, са
вил гъвеч1и, са вил ч1ехи итимди, гьа-виляй са рац1ам
муькуьдалай кьакьан яз аквадай, расу хьтин са итимди,
кетендин костюмар. кьилел шапка, кГвачел чекмеяр
алай са итимди.
— Им зун е... Чир хьаначни? Вуа-а-а! Валлагь, чир
жезвач...
Дидедиз ахпа чир хьанай.
Гьасятда хуьруьз ван чк1анай.
Вун садлагьана икьван гъвеч1и вучиз хьанат1а, зун
мягьтел тир, буба.
Белки, ина са акахьай к1валах хъанва, белки, вун зи
буба туш жал, хиялнай за, буба.
Вун вучиз, угъри хьиз, йифиз хтана, ви чин ик1 вучиз агаж хьанва, вучиз ик1 садлагьана дегиш хьана,
буба?
Амма за ваз са гафни лагьаначир.
Заз зи буба, ада кам къачудайла, дагълар юзадай
кас яз чидай, амма вун садлагьана ик1... Нет1алайни аск1ан... язух, сефил.,,
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Заз зи буба са гъилив цав кьуна, муькуь гъилив
Катрамакандин винелай цифериз анихъди рум гуда й
кас яз чидай. буба!..
Зун дидедихъ инанмиш тир.
Пакадин югъ виридалайни няс югъ хьанай, Къванцин Стха.
Дербентда авай чи къунши Миримба хтана акъатнавай. Милица. ЩарцДар гузвай ч1улав чекмеяр, кьилел яру шапка, къуьнерал погонар алаз. Ам са шумуд
йис идалай вилик Катрамакандай ветегадал фенай, ахпа адакай гьик1 ят1ани милица хьанвай.
Са касни бегенмиш хъжезмачир и чи къунши Миримбадиз. Гзаф дамахзавай. Акур-а«урдаз и мукьвара вичикай начаник жеда лугьуз, хабар гузвай.
Хтана и сеферда Дербеитдай, явашдаказ кьил элкъуьриз, гагь и к1вализ, гагь а к1вализ килигиз, чи варарин виликай алатна физвай и Миримба. Гьа и арада
бирдан чи къавалай бадедин сес акъатна:
— Вун яргьарилай физва хьи, я Миримба! КДвализ
ша т1ун!
— Вучда к1вализ атана? — суал гана Миримбади. —
Заз вири чизва...
— Вуч чизва? — теспача хьана баде.
— Вири, вири!
— Ак1 ят1а ваз чидайбур гьа ви келледиз къалум
хьурай! — гьарайна, лагьана бадеди. — Квахь зи вилерикай!
Миримбадай гафни акъатнач.
Амма баде гила къизмиш хьана. Ам гила Миримбади
лагьай «заз чизва» гафунин гъавурда акьунвай жеди.
Ам тадиз къакьан къавал хкаж хьана ва ада гьанлай
виридаз ван жедайвал ван алаз лагьана:
— Ви мез лал хьуй ви, гьа «чизва» лагьай! Вач, вач!
Фена гьа кимел дамахар ая! Нянет хьайи кич1ерхъан!
Хтай касдиз хвашкалди лугьуз кич1езва! Намус, виждан, гъейрат квадарнавай алчахар! Са начаник хьана
хтанвайди тирт1а, куьне, низ чида, адан вилик шумуд
юкъуз кьуьлердайт1а?! Куьне са-сада адаз гьерер. гамишар тук1вадай тир! Тфу-у-! Угърашар! Кич1ерхъанар!
Итимар я, лугьуда...
Вазни и гафарин ван хьанай, буба. Вуна кьил
галтаднай ва кьам чухванай. Вуна кьам чухванай, амма
баде акьахнай вичин бал-Кендал...
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Акьахна вичин балк1андал, п1ап1русдилай гум аладариз-аладариз, гьак1, вич катрамаканви итимриз акурай лагьана... Исятда адан хъуьч1е тфенгни авай! Са
луьледин, чахмах алай «даяндулдурум».,. Бадеди гьамища шалвар алукГдай, итимрин хьтин шалвар ваъ, ки кер гьяркьу, буьзме-буьзме шалвар... К1вачеризни шалар ядай... Гуьлуьтрин винелай... Т1имил-шимил гьуьрчехъанвални ийидай бадеди...
Фена баде балк1андал алаз хуьруьн агъа кьиляй вини кьилиз кьван ва вини кьиляй элкъвена хтанай кьулухъ... Хъуьч1е тфенг аваз, п1ап1русдилай гум аладариз,
са къуьнелай... Са касдизни салам тагуз, я са касдинни
салам къачун тийиз...
Хъел атанвай бадедиз Миримбади гайи жавабдикай,
пара хъел.
— Сули-и-и! — гьарайнай ада заз. — Твах, балк1андиз хак ягь! Эркекар амач хуьре... Язух хуьр...
За балк1ан гьаятдай акъуддайла, бадеди кушкушзавай...
— Ибурукай амукьна вучдай? Ихьтинбурулай хьайи
аялар гьихьтинбур жеда?! Чакъалрилай... Асланар дяведа кьена...
Ахпа Нет1ан кьурак дем хьанай ва вун, буба, кьуьлиз экъеч1най.
Хуш тушир вун жемятдиз. Зазни хуш тушир. Алатай
кар я, заз ак1 тир хьи. лиф кьадайла, зи гъиле пехъ
гьатна.
Вуна кьуьлзавай, садбуру кап язавай, садбуру хъверзавай. Вучиз лагьайт1а, инхъай анихъ фена, анхъай
инихъ хтайла, вун гьар сеферда Миримбадин вилик
акъваззавай, са къвалахъ, ва вуна са гъилин кьве туп1ун арадай ч1ехи т1уб акъудиз, хъуьч1уьн к1аникай,Миримбадал туьк1уьрзавай.
Зуьрнечи Нуьгьуьт1 галатна, адавай зуьрне ягъиз
жезмачир, ят1ани чи мирес Къиргъиди кьве вил мич1на,
зил кьазвай...
Вунани кьуьлзавай...
Вуна кьуьлзавачир, гьак1, гагь инихъ, гагь анихъ
физ, элкъвез хквез, Миримбадин вилик акъвазиз, адаз
хъуьч1 къалурзавай ва хъуьч1уькайни кьве туп1ун арадай акъуднавай к1анч1ал т1уб...
Эхирни. зилчи Къиргъини галатайла, адани вичин
зуьрне сивяй акъудайла, ва, дем садлагьана кис хьайи180

ла, Миримба к1вачел къарагънай ва, са гъил виликдн
авуна, т1анкьар ягъиз, ваз жаваб ганай:
Кьелез вуна мурк лагьана,
Вирг1едиз — ниси
Рехъ хвейила Асланбеган,
Хтана еа пси..

Жемятни хъуьренай. Чи мукьвабур, вун, садни зун
хъуьрезвачир.
За са гъилив калар незвай, муькуь гъиле къирмаж
чуькьвенвай... Кашуйрикай хранвай къирмаж...
Акуна заз, зи вилик акъвазна, и Миримбадин гада
хъуьрезва... Садра, кьведра, пудра... Им квел хъуьрез*
ва? Вуч хьана? Вичин бубадал? Зи бубадал? Зи бубади
идан бубадиз хъуьч1 къалурна... Идан бубади азербайжан ч1алал лагьана хьи, уьрдегдиз вуна чакъал лагьана... Акуна заз, им мадни, кьуд лагьай сеферда, ахъайна сив, гьир-гьир ацалтна, хъуьрезва... Мад вучда? Зани
хкажна къирмаж, звар гана, вири къуватдивди алчудна
идан яргъи, хъипи гардандилай...
Ахпа...
Ахпа чи кинДи чи ламран т1иш кьунай.
За киц1 гатанай... Вири хъел кипДелай аладарзавай
за... Вучиз лагьайт1а, пуд сутка тир заз туьгьметиз вирида! Къал акъуднавайди тек са зун хьанвай. За вири
ч1урнавай. Квелди? Сабурсузвилелди... Гьикьван заз
гуьгьметарнавай, лянетарнавай?! Бадедини, дидедини...
Гила атана зи гъиле киц1 гьатнавай. Ламран т1иш кьунвай кицП Мад кГарабдикай ни ч1угвазва лугьуз, жуван
ламран т1иш к1асинни? Лацу, жив хьтин, са зат1ни аламачир к1арабдиз килигна... Гатазва за и кицП.. Вири
дуьньядин хъел гьа идалай аладарзавай за, садни акуна
заз, ни ят1а зи кьам яна, ахпа яб яна, ахпа... кулунив...
Гьаятар шиткидай кулунив гатазва зун...
Дидеди!..
Гатанни ийизва, къаргъишарни ийизва...
К1арабдикай ни чГугваз к1ан хьайи ламрал са тахсирни алачир. Адаз ви к1араб куьз герек я лугьудай кас
авач. КинДни гьак1а. Лацу к1арабдиз килигна, жуван
ламран нер к1асдай зат1 яни? Киц1изни са гафни лугьузвачир... Гьич садани. Са зун тахсиркар я. Гьамиша.
Миримбадин гадади, зи вилик акъвазна, са карни ава чиз сарар экъисиз гьиргьирдайла, адаз садани лагьа181

нач, я бала, вун вучиз хъуьрезва.вун куьн гъавурда ава?
Садра туш, кьведра туш, пудра туш... Вун икьван вучиз
хъуьрезва?! Адаз садани са гафни лугьудач! За са къир маж вегьена лугьуз... Вирида заз... Вучда вуна, а? Вуч да, гьик1да' 1 !
— Экъеч1на квахьда зун куь чиникай инай! Гила ак вада квез! Исятда экъеч1на квахьда!
Метрика кьуна к1анзавай. Ам герек жедай. Кьуна
метрика, туна жуван къултухда, гьатна зун рекье...
Пака и ч1авуз зун Махачкъаладин вокзалдик квай.
Эхирни са шумуд йикъалай, вили вилер авай, расу
кифер авай са дишегьлиди завай хабар кьунай:
— Вун и скамейкадал вучиз ксузва, я гада? — урус
ч1алалди жузуна ада. — Ваз к1вал авачни?
— Ваъ. Зун Катрамака нда й я.
— Диде-буба авай тушни?
—■ Ваъ, — яру хьана зун.
Ада зи гьиликай кьуна.
Ша захъ галаз. За ваз куьмекда. Зи т1вар Нина Ва сильевна я.
Нина Васильевнади типографияда к1валахзавай.
Цехдин начальниквиле... Закай наборщикдин ученик
хьана...
Са йисуз за к1вализ са хабарни авуначир. Эхирни за
са чар кхьенай... Гьайиф, кхьеначиз к1андай... Хуьряй
атай чарчи зи вири гележег ч1улаварнай. Абуру зун хва виляй ат1анвай. Абуруз зун хьтин хва герек тушир. За ни са т1уб чар кхьена. Зазни куьн герек туш. Сагърай.
Зун куьчедиз экъечГнай. Заз чиз, базардин югъ тир.
Амма заз югъ аквазвайни? Заз цава авай рагъ акваз вайни? Ваъ.
Гьуьлуьн кьере заз жуван са къван авай. Зун хьиз
текди. Ацукьнай зун гьа къванцел. Гьуьлуьн яргъариз ки лигиз. Вилерикай квахьзавай тек гимидихъ галаз жуван
хиялдай яргъал гьуьлерал физ...
И пата, шегьердин пляжда, инсанри бахтавардиз
чуь хуь нагарзавай. Абурун виридан чина хъвер авай.
Зун, лагьайтГа, виридакай яргъаз, лал кас хьиз, кис хьа на, къванцел ацукьнавай. Заз ак1 к1андай хьи, гьахьна
гьуьлуьз, сирнав ийин, жезмай кьван яргъариз, вили
цавар сад садак какахьзавай чкайриз.
Бирдан зун жувазни хабар авачиз гьуьлуьз гьахъна.
Кьулухъ килиг тийиз, такьат кумай кьван сирнавна за.
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Эхирни, къерех михьиз виликай квахьдайла, зун чин ца вухъ элкъуьрна, лепейрин винел къаткана. Налугьуди,
гьа цавара й, циферила й а патай, яр гъа л -яргъ арай ни
ят1а зун патал кфил язвай. Зун патал зи хайи Катрама кандин сес, хайи ватандин нефес ракъурзавай... Гьа ч1а вуз зи рик1ел вун хтанай, Къванцин Стха. Тек са вун.
Зун кьулухъ элкъвенай. Кьве гъилни кьуркьушумар
хвиз, заландиз куьрс хьана къе рехдиз эхкъеч1дайла, са
ни ят1а завай т1алабна:
— Дайи, зунни твах ман, яргъариз, — биц1и, нини
хьтин са руш заз килигзавай. Адан къуьнерал псидин
тумар хьтин шуьк1уь кьве киф алк1анвай.
— Яргъал гьиниз? — хабар кьуна, за жуваз сад ла гьай сеферда дайи лагь ай аялдиз са хъвер авуна.
— О-о-от1а вили чкадиз...
За ам къужахда кьуна, къерехдиз ахкъудна.
Ахпа зун вокзалдал фенай. Вокзалдал, инсанар ргаз вай чкадал, зи рик1елай зи хажалат алатдай.
Гьа инал, и вокзалдал, Къванцин Стха, заз зи сифте
ва эхиримжиди хьайи муьгьуьббат акунай.
Гьа вокзалдал зи уьмуьрдиз сифте, ширин, мегьри бан муьгьуьббат гьахьнай. Заз хабарни авачиз. Ахвара
хьиз. Низ чидай, зун адахъ къекъвезвайди' Йифизни,
юкъузни, гьамиша. гьар са чкада...
Луиза, заз вун гьинал алат1а, нихъ галаз ава т1а, чидач, Луиза; ят1ани, за вун лап четин сятда рик1ел
хкизва.
Заз вун Махачкъалада, вокзалдал акунай. Сифте се ферда. Ви рик1ел аламани? Вав еке, лацу чемодан гвай.
Вун Махачкъаладиз практикадиз атанвай. За ви гъилик
квай чемодан къачунай. Ви р ик1ел аламани? За чемо да н къ а чур ла , вуна хъ ве рна й, Л уиз а . За з а к1 хь а на й
хьи, вун зи Селли вах хьиз, Луиза...
В у н Се л ли ва х хь из хъ уь ре на й, Л уиз а . За л п л а щ
алай ва за тадиз ам хутТунна ви къуьнерихъ вегьенай.
Марф къвазвай, авазар лугьудай куьлуь марф.
Ахпа чун мукьвал-мукьвал гуьруьшмиш
жедай,
Луиза.
Чун гуьруьшмиш жедайла, вуна «Лезгинкадал» кьуь лердай, Луиза. Кьве гъил виниз хкажна. са к1вачив чил
гатадай ва хъуьредай.
Хъуьредайла, ви чин яру жедай, Луиза. Ви чин аквадайла, ви вилериз килигдайла, за дуьньядал вири рик1елай алуддай, Луиза.
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Чун Тарки-таудин кукГваз хкаж хьайи июлдин няни
рик1ел аламани, Луиза? Секин ва чими няни...
Явашдиз, хияллу яз, фикирлу яз, гьуьлуьн юкьвалай
хьиз, ац1ай яру варзни хкаж хьапай ва чун адаз килигиз, гъилер вилик яргъи ийиз, ам къужахламишиз к1анз,
хъуьренай, Луиза...
И дуьньяда авайбур анжах чун тир... Гьуьлелай
хкаж жезвай яру варзни чун кьвед, Луиза. Ахпа йиф
алукьнай.
— Заз кич1е я, Сули, — лагьанай вуна.
— Куькай? — жузунай за.
— Зун ваз вах хьуй, Сули...
Чун са гьихьтин ят1ани аск1ан, какур тарцик, жигъирдин къерехда ацукьнавай. Рик1ел аламани, Луиза?
Зи плащдал. Дуьнья, вири чил-цав кис хьана, за ваз
вуч жаваб гудат1а, гуьзлемишзавай. Ваз закай стха хьана
к1анзавай. Зав чук1ул гвай. Зи дуст, Кубачидай тир
Гураман чук1ул. К1венк1 элкъвейди. Акъудна чук1ул
жибиндай, кис хьана, зун ваз килигнай, Луиза. Ваз кьадарсуз кич1е хьанай.
— Буи заз стха хьурай, Сули, — лагьанай вуна],
Луиза.
— Исятда, исятда, вахни стха жеда чун, — лагьанай
за ва яна чукГулдивди за жуван гъилел са кьац! авунай. Ви рик1ел аламани? Ивидин ст1алар... Са-сад гьик1
аватнайтТа... Чими ва хъуьтуьл ст1алар... Иви авахьзавай гъил за вилик агуднай, ви рик1ел аламани, Луиза?
— Хъухъ, — лагьанай за. — Гила чун вахни стха я,
хъухъ, Луиза.
Вуна зи иви фитГиннай, Луиза, за хъуькъвез са темен ганай.
Дири хъхьай Селли вахан хъуькъвез хьиз.
Вун завай къакъатна, Луиза, йисарни къвез алатна,
амма а чукГулдин гел гилани зи гъилел алама...
Зунни вун гьуьлел фидай, Луиза,гьамиша санал. Чна
кьведа санал гзаф яргъариз сирнавардай. Галь чна чин
цавална къаткиз, сирнавардай, гагьни чна гьуьлуьн киц1ери хьиз, сада садахъ галтугиз, батмиш жедайдан
амалар ийиз, къугъвадай...
Чун бахтавар тир, Луиза... Чун виридаз вахни стха
хьиз жедай.
Аламатдин руш тир вун, Луиза... Селли вах хьиз
хъипи, вилик квай лацу сарар ири... Хуралайни расу,
кацин тум хьиз шуьк1уь са киф авахьнавай... Ви хъуь184

редай, ири, михьи. вили вилер ахварайни заз килигза*
зама, Луиза...
Ви практика куьтягь хьайила, за вун рекье тунай.
Вун рекье турла, заз чир хьанай хьи, Луиза, и дуь»
ньядал са зат1 ава, виридалайни ширин. Адан т!вар
муьгьуьббат я... За вун рекье тунай, Луиза, ва заз и дуьньядал муьгьуьббат авайди чир хьанай...
Вазни чир хьанай, Луиза. Вуна заз чар кхьенай... А
чар къени за рик1ел хуьзма.
«Сули,
играми Сули, вун зи рик1елай садрани алатзамач. Зи
мурад вун акун я. Амма заз вун гьамиша ахварай аквазва, Сули. Заз вун патал са хъсан к1валах ийиз к1анзава, Сули, заз ваз са хъсан савкьват ракъуриз кЫнзава... За ваз ракъурин, Сули? Вуна заз кхЬихь, Сули,
Ви Луиза»,
Ахпа вуна заз чар кхьена, хабар ганай хьи, бес, Вун
чиниз к1валахал хквезва... Акьван зун шад хьанай, Луиза, акьван зун шад хьанай...
Вун за мадни вокзалдал къаршиламишнай... Зани зи
дуст Гурама, мадни са дуст авай, Нина Васильевнадин
гада... Виктор...
Поезддай эвич1айла, вун зи гардандиз гадар хьанай,
Луиза... Вуна заз яру перем бахшнай, за ваз — косынка...
Чун гьар юкъуз гьуьлел фидай, Луиза. Яраб вун
исятда гьинал алат1а? Нихъ галаз ават1а? Къуй вун
гьинал к1ан хьайит1ани хьурай, къуй вун нихъ галаз
хьайит1ани хьурай, къуй ви бахтлувилел вун чидайбур
пехил хьурай, Луиза...
Ви рик1ел аламани, садра за ваз са къужах ац1ай
цуьквер маса къачунай гьа-а-а! Гьар рангунин цуьквер...
Ви рик1ел аламани, садра ви т1уб дак1унай... Ваз духтуррихъай кич1едай, захъай — ваъ! За ви т1уб «операция» гьик1 авунайт1а, рик1ел аламани, Луиза?
Ви рик1ел аламани зун Грозныйдин нафт1адин техникумдиз гьазур хьайивал?
Техникумдиз гьазур хьана, Грозныйдиз фидайдалай
вилик, садра вуна заз лагьанай, Луиза:
— Сули, к1валахал инсанри фитнеяр ийизва... Зун
мад куьниз къведач, Сули...
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Зуннй зи дуст Гурам кьилдин хсуси к!валера яшамйш жезвай.
—
Вучиз?
— Абуру лугьузва хьи, зун йифиз куьиа амукьзава...
— Ак1 ят1а, вун гила йифериз чина амукьа... Гьак!
хьайила, абуру лугьудайди я, вун чина йиферйз амукьзавач...
— Вун хъуьрезва, Сули... Амма абуру закай пис фикирарзава...
Зун к1елиз физвай, Луиза. Заз вун квадриз кич1е
тир... Зун вакай чара жезвай. Заз вуч1дат1а чизмаяир...
— Вун зи свае хьухь, Луиза, — лагьанай за ваз.
Япал лагьанай.
Эвленмиш хьайила вуч жедай кьван? Яшарни чи
агакьзавай...
Бес хайибуруз вучда? Диде? Буба? Кьве йис тир зун
абурун патав хъфин тавуна. Вуч фад алатиз физва и йисар? Акуна, такуна.
Дидедиз заз гьвеч1и ч1авуз мехъериз к1андай... Зи
мехъерикай ада вичин рик1ин эрзиман мурад лугьудай.
Гьик1 жен хьи, гила за диде галачиз мехъер ийида?
Нина Васильевнадиз за мехъерна к1андачир.
— Бес к1елиз фидачни?
— Фида.
— Яшамиш гьик1 жеда?
— Чка жагъида...
— Ят1а ая... Четин жеда ваз, Сули... Вахт туш...
КЛанзавачир Нина Васильевнадиз за мехъерна. Ят1ани за авунай, Луиза. Заз кич1е тир вун квадриз, гьак1
хьайила, мехъернай, Луиза... Багъдавай ресторанда. Заз
мехъер виш манатдай ацукьнай. Кьведан пулдихъ санал
за ваз са туп1ални къачунай. Вуна жуван хайибуруз,
диде-бубадиз телеграмма ракъурнай. «Зун гъуьлуьз фена». За садазни хабарначир...
Кесибвилиз килиг тавуна, чаз са кровать авай, са
куьгьне диван авай, са стол, кьве стул, са къат месер...
Кьилинди, чун бахтавар тир. Луиза...
Чун ч1ехи хзандин бубани диде хьиз, базардизни фидай... Чна примусдал хуьрекарни гьазурдай... Заз къацу
хъач-мач гзаф к1андай, ваз — тавада къавурмишнавай
ч1улав лекьер...
Рик1ел аламани, Луиза, садра за базардай еке са
къарпуз маса къачурла, ваз аламат хьанай гьаа-а! Вуна
тадиз хабар кьунай:
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— О-о-о, Сули, бес чна ам к1вализ гьик1 хутахда?
— Грузовикдаваз, — лагьанай за. — Са пар ялдай
машин кьада чна...
— Са гьамбал яхъ, — лагьанай вуна, Луиза.
Къем ед и г аф ар ак ъатд ай в ай, Луиз а, г ьак ьв ан к ъе ;
меди...
Ви рик1ел аламани, чна гьихьтин мерж кьунайт1а?
Эгер зун техникумдиз кьабулназ хьуй, чун Кавказдиз,
Гуржи стан галай п атахъ сиягьатдиз экъеч1да... Вун а
заз, гьеле экзаменар башламиш тахьанмаз, гьеле сия гьатдиз экъеч1 тавунмаз, хабар ганай, Луиза:
— Аку, Сули, зун ламрал акьахдай туш, гьа! Зун
анжах балк1андал! Лацу балк1андал...
Зун хъуьренай ви гафарал, Луиза. И гъвеч1и буйдин
ваз, аял хьтин бицДи ваз кьакьан лацу балк1андал акьа хиз к1ан хьунал хъуьренай зун...
Гьинва вун, исятда Луиза? Вун нин паб я? Вун сагъсаламат яни? Регьимлу, хъуьтуьл рик1 авай вахъ, Луиза...
Садра чун, къуншияр вири санал к1ват1 хьана, гьаят дал ацукьнавайла, чи гьаятдиз са кьуьзуь кас атанай.
Гъилик са чемодан квай, вични суалдин ишара хьиз ак вадай кьуьзуь итим атанай. Рик1ел хтанани?
— Куьна киц1ер авани? — хабар кьунай ада са кьа дар ярг ъал алам аз.
— О-о-о! Киц1ер! — лагьана, шад хьанай чи къунши
даргиви. — Абур чина са шумуд ава...
Кьуьзуь, юкь какурда са кам кьулухъ, къачуна, мад
хабар кьунай:
— Куьне абур зунжурда вучиз хуьзвач?
— Юасдайбур туш, — лагьанай даргиви зарафатчи ди. — Сиве сарар амачир... Сад гурц1ул я...
— А-ан-ан, — авунай кьуьзуьда, зарафатдин гъавур да акьуна. — Зарафатмир май... Гьахьтин зарафатар
жедани, е-е? Вуна заз кич1ерар авуна. Зун бытовой
комбинатдай атанвай шуьшеяр твадай уст1ар я, е -е!
— Ам чи балхундинни дак1аррин шуьшеяр тваз
атанвайди я, Сули, — лагьанай вуна, Луиза, — Адаз за
эверайди я... Къарагъа! Куьмека...
— Сад... Кьвед. Пуд... Кьуд... Вад... Ругуд... Ир ид...
Ирид шуьше, — лагьанай шуьшеяр твадайда... Ирид
шуьше — ц1увад манат я гьа-а, ахпа лагьанач, лугьумир... Вуна зи кьил акадарна гьа -а — лагьана ам зара187
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фатчи даргивидихъ элкъвенай. — Ирид шуьше — кьудкъад манат я... За вуч лагьанай? Щувад? Зун чашмиш
хьана... Аку, ирид шуьше — кьудкъад манат...
— О-о-о! — ван хкажнай къуншийри. — Вун дили
хьанва. Гзаф багьа я! Абур вучтин шуьшеяр я, ахьтин...
— Куьне гьак1 лугьузвани? — лагьанай шуьшеяр
твадайда. — Куьне гьак1 лугьузват1а, зун хъфена...
Сагърай!
Рик1ел аламани, Луиза, шуьшеяр твадай кьуьзуьди
элкъвена хъфенай, амма са декьикьадилай хьиз, мадни
хтана. лагьанай:
— Зи шуьшеяр яцДубур я. Чир хьанани?
— Ят1ани, гзаф багьа я, — жаваб ганай къуншийри.
— Зи шуьшеяр яц1убурни я, къацубурни, — лагьа
най шуьшеяр твадайда. — Гила чир хьанани, вучиз ба
гьа ят1а?
Са шумуд сеферда варарин патав кьван хъфиз, ахпа
мад элкъвез хквез, эхирни ада лагьанай:
— Са шуьше вад манат... Аку, мад идалай са к1усни
агъуз звич1дай туш гьа-а! Зун гьахьтин кас я... Са шуь
ше — вад манат...
Рик1ел хквезвани, Луиза? А шуьшеяр твадай кьуьзуьдаз ахпа вуч хьанай? А шуьшеяр твадайдал вири
хъуьренай, амма са ваз адан язух атанай. Ваз лап шехьиз к1ан хьанай. Рик1ел аламани, сиве гъвечГи михер
кьуна, кьуьзуь уст1ар аск1ан гурарай виниз хкаж хьанай. Кьуд к1арц1ин гурарай... Ада са гъиле кут1а кьуна,
муькуь гъиливди шуьше туькГуьрзавай... Сивени са ц1увад мих кьунвай. Чун гьаятдал акъвазнавай, вун к1валевай ва гьик1 хьанат1ани, садни акунай заз, кьуьзуь
уст1ар акьахнавай гурари ян гана, гурарни кьуьзуь уст1ар кьведни санал ярх хьана...
Тадиз агакьна ярх хьанваЙ уст1ардив, чна вирида саиал хкажнай ам к1вачел, амма уст1арди гафни талгьана, мадни юкь агъузна, гьилер чилиз янай... Хурхур
ийиз!
Хурхурнай уст1арди гьа ик1 акъвазна! Чун лагьайт1а, хъуьрена, ч1агана фенай...
Гьа ик1, вири хъуьрезвай, уст1арди гъилер чилиз
яна, кьуд к1вачел акъвазна, хурхурзавай...
Эхирни вуна, Луиза, адан къуьнел са гьил эцигна,
хабар кьунай:
— Ваз т1ар хьанани, я дайи? Ваз вуч хьана, я дайи?
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Уст1арди бирдан халис жанавурди хьиз сив ахъайна, вири къуватдивди хурхурна, гъугъ авуна ва вичин
са гъапуз тфу авунай, вагьа и арада вай гьарай акъат най, Луиза:
— Михе-е-е-ер!
Вич лугьумир, ярх жедайла, уст1арди михер туькьуьннавай кьван. Са гъаб михер, вири санал... Вун регьимлу тир, Луиза, амма зун...
Чун мадни вири санал хъуьренай, амма вуна, вуна
ам гъиликай кьуна, к1вачел къарагъарнай ва адаз артухни гьакъи ганай...
— Дурочка, — лагьанай ваз чи .къунши къариди. —
Ада инал хурхурдай амалар авуна вун алдатмишайди
я... Заз абур хъсандиз чида...
— Къуй зун алдатмишрай, куьн тавурай, — лагьа
най вуна, Луиза.
Вуна шуьшеяр твадай кьуьзуьди рекьел кьван рекье
тунай. Рик1ел аламани, Луиза?.. Заз гъвеч1и ч1авалай
регьимлувал вуч ят1а чидачир.
Ахпа за вун квадарнай...
Вун зи уьмуьрдиз ахвара хьиз гьахьнай, гьа ахвара
хьиз, гьасятда къакъатнай, Луиза... Жувалай са регьимлувал туна, т1варни, Луиза...
Зи масанди, зи азизди, мегер заз ик! хьана к1андайни? Чун кьисметдин вац1у тухвана, Луиза. Вичин винеллай гьак1ан пешер хьиз... Вичиз к1ани патахъ... Кьисмет гьак1 хьана...
Ви рик1ел аламани?
Зун техникумдиз кьабулнай... Зун к1елиз фена к1анзавай... Вуна вуч лагьанай? Вучдай вуна текдиз Махачкъалада амукьна? И кардал зунни рази тушир...
Амма гьайиф... За герек заочнидаказ к1елдай тир, Луиза, амма вун рази тушир... Вуна лагьанай:
— Са йис хьайит1ани, дуьздиз к1ела, Сули... Зун дидедин патав жеда... Зи патахъай къайгъу ч1угвамир...
Эхиримжи йифиз вун, чин хъуьцуьганда туна, шехьнай, Луиза.
— Сули, — лагьанай вуна. — Вун гьинал ксайт1ани,
мус ксайт1ани, къуй ви хъуьцуьган зи сесиналди рахаз
хьурай... Заз вучиз ят1ани кич1е я...
Ваз зунни вахъ галаз санал, ви хайибурун патав атана, ахпа к1елиз фена к1ан хьанай. Амма зун рази хьаначир. Вучиз лагьайт1а, зи жибинда пул авачир... Махачкъаладай Астрахандиз ви хайибурун, дидедин, бубадин
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патав завай гъил ич1из къвез жедачир. Ваз ви дидедизбубадиз зун акуна кГанзавай. Амма лянет хьайи пул...
Исятдани зи вилерикай вун карагзава, Луиза...
Налугьуди, чемодан платформадал эцигна, зун ваз
килигзава... Вун вагондай, шуьшедал чин илисна, заз
килигзава, ва шумудни са йис я гьа ик1 килигиз, Луиза, яргъи, куьтягь тежер йисар...
Ви чин хъуьрезвай, амма вилер шехьзавай... Зунни
ваз сефилдаказ килигзавай... Низ к1ан жеда чара жез?
Гьа и арада поезд юзанай...
Поезд юзайла, Луиза, вуна чин кГевнай ва вун
шехьнай.
Мад чаз чун ахкуначирни? Ахкунай, Луиза. Амма
ахквадалди зун гьамиша вахъ муьгьтеж хьанай, Луиза.
Гагь вун, гагь жуван хайибур рик1ел къвез,заз ак! жедай
хьи, зун са гьихьтин ят1ани вилиз таквадай ва-ц1у
тухузва... Гьиниз? Жувазни чидач... Икьван ч1авал-ди за
анжах са жуван хайибурун дерт чГугвадай, амма гила а
дердерал ви дертни алава хъхъанвай... Зун жуван хиялфикирди, теквили агажзавай, Луиза... Амма завай зи
хажалатар ваз ихтилатиз жедачир, Луиза, я кхьизни
жуьрэт агакьдачир.
Заз фикир-хиялиз, аннамишиз чир хьанвай. Инсанриз ак1 жеда хьи, гуя вирида са вуч ят1ани аннамишзава... Амма ак! туш... За икьван ч1авалди рик1и гьик1
буюрмишайт1а, гьак1 авунай, гьа и кГвалахди заз еке
хажалатар гъанвай... Рик1из к1андайвал яшамиш хьана
виже къведач, акьулди лугьудайвал яшамиш хьана
к1анда...
Амма зун икьван ч1авалди акьулдивди яшамиш хьанач, гьавиляй и яшдаваз зи кьилиз лацу ч1ар янава...
Тарсар куьтягь хьайила, зун таниш гадаяр таквадай са
къерехдихъ скамейкадал ацукьдай ва зун алатиз физ вай инсанрин чинриз килигдай, за бахтлубурни бахтсузбур чара ийидай.
Акунралди. Налугьуди, абурун чинрал кхьенвай.
К1вализ за чар кхьизмачир.
Зи гьар са къайгъу жуван хиве авай.
Са бязи вахтара зун жуван юлдашрал пехил жедай,
амма ахпа зун жуван кьисметди лигимарнай.
Зун и дуьньядал гьич са касдилайни аслу тушир.
Зун и дуьньядал гьич са касдизни буржлу тушир.
Гьа и гьиссери, залай аслу тушиз зи хурудиз гьахьай
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ва ана муг авур гьиссери, зун виридавай къакъудзавай,
зун виридавай яргъаз ийизвай.
Зи хайибурувайни, зи юлдашривайни.
Зи къилих акваз-акваз дегиш хьанвай. Гьич са касдизни хуш тежедай патахъ дегиш жезвай, Луиза.
Анжах тек са вун рик1ел атайла, зи рик1 регьимлувилив аиДудай, Луиза. Амма вунни закай яргъара авай,
зи масанди.
Вуна заз гьар гьафтеда са чар кхьидай, Луиза. Гьар
гьафтеда садра вун захъ галаз телефондайни рахадай.
Вуна гьар сеферда завай куьниз мугьманвилиз атун т1алабдай. Эхирни зун куьниз атанай. Хъуьт1уьн каникулриз.
Рик1ел аламани, Луиза? Астраханда пурпу-пурпу
жив къвазвай. Памбагар хьтин еке, хъуьтуьл пилтеяр.
Живер иербур тир, гьаваярни хъсанбур тир, амма куь
к1валии гьаваяр къайибур тир, тек са зун патал. Вучиз?
Заз гьеле са куьникайни хабар тушир .
Зун куьниз атайла, куь бубади чуруяр твазвай, ам
вичин кардал машгъул тир, ахпа, са кьадар вахтар алатайла, пек-партал алук1на. столдихъ ацукьайла, ада
залди вичин яц1у ва хъуьтуьл гъил яргъи авунай.
— Аркадий Альферович — лагьанай ада, къайизкъайиз зи вилериз килигна. — Начальник планового от
дела СМУ-3.
Луиза, вуна столдал хуьрек-зат1 эцигзавай. Вуна
чаз фикир гузвачир, ви чина нур гьатнавай, шадвиляй,
гьелбетда, амма Аркадий Альферовичан чин акур зун
агаж хьанвай.
— За квез са коньяк гъанва, — лагьанай за Арка
дий Альферовичаз. — Дагестанский коньяк.
Чун кьведин кис хьанвай. Эхирни рахадай маса гаф
жагъун тавуна, за жуван коньяк столдал эцигнай.
— Заз водка ава, — жаваб ганай ада.
Са арадилай вун больницадиз фенай. Куь диде больницада къатканвай. Ваз чи арада хьайи ихтилатрикай
хабар хьаначир.
— Куьне, значит, кклзава, яни? — хабар кьунай
Аркадий Альферовича. — Гьасятда чир жеда.
Столдал недай-хъвадай вири алай. За вуч жаваб
гудат1а гуьзлемиш тавуна, ада рюмкай-риз цана, алава
хъувунай:
— Луиза, значит, квез гъуьлуьз фена, яни?
Ада суалар гудайла, за кьил юзурзавай.
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— Бес куь планар гьихьтинбур я?
— Виридан хьтин, — лагьанай за. — Вад йисанбур.
Зун акваз-акваз яру жезвайди заз чизвай.
— Вуна государственный планар анихъ тур, — хъел
аваз килигна заз Аркадий Альферович. — Ваз жуван
планар авани?
— Ваъ, — за хиве кьуна.
Идаз завай вуч к1анзават1а, зун гъавурда акьазвачир.
Ибур вучтин суалар я? Планар...
Амма яц1у, гирдимар хьтин гъилер авай, хъуькъвен
як1ар гардандилай агъуз аватзавай, ац1ай вацран чин
алай, секин еке вилерин, кьелечГ яргъи п1узаррин Аркадий Альферович заз килигиз акъвазнавай.
— Гьайиф, — лагьана ада. — Квехъ куь са планни
авач... Пара кьван гьайиф... Бес ик1 хьайила куь гележег гьик1 жеда? Бес куьне ахпа вучдайди я?
Ахпа ада зи вилик са рюмка эцигна.
— Кун гьи миллет я?
— Лезги.
— Лезги-и? Лезги... И чи Луизадихъ галаз гзаф вахтунда жедай фикир авани?
— Са гьафте, — лагьана за.
Бирдан ам садлагьана шад хьана.
— Вот, вот! Молодец! Хиве кьуна...
Заз акваз-акваз гила и касдикай хъел къвезвай.
— Вуч хиве кьазва? — хабар кьуна за.
— Куьн звел чи рушарал эвленмиш жеда, — лагьаиа ада. — Амма ахпа... Эвленмиш жеда куьн, амма са
кьадар яшамиш хьана, ахпа чара жеда куьн. Гьа и кар
пис я, — ада пашмандиз кьил юзурна.
— И куьн лугьурди вуж я? — жузуна за. — Куьне
зун лугьузвани?
— Вунни, вун хьтин масабурни... Куьн вири са гафар
тушни?
— Ваъ, вири са гафар туш, — лагьана за.
— Вучиз? Вири са гафар я... Ваз чидани? Луизадин
чГехи вахни са осетиндиз гъуьлуьз фенай... Гила ада зи
руш гадарна... Ам хъфена вичин Гуржистандиз... Гьана
яшамиш жезва... Таймураз лугьуз, са бугъа хьтинди
тир... Белки, квез ам чидат1а?
— Зун Катрамакандай я, — лагьана за.
— Са гафар я, •— лагьана ада. — Осетин, гуржи!,
лезги...
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— За Таймуразан жаваб гузвач, — лагьана за.
Аркадий Альферовича зарафатзавачир. Зал аквазакваз ифин акьалтзавай... Ифин акьалтзавай зал, амма
кьил акваз-акваз хура гьатзавай. Заз жуван дердер,
къайгъуяр т1имил авай, гила и касдин ч1ехи рушан
дертни за чТугуна к1анзавай... Са гьина ят1ани авай залумдин хва Таймураз патални гила за жаваб гана к1анзавай. К1вал ч1ур хьайи...
Аркадий Альферовичан чин мегьрибан чин тир. Вилерни рик1из хушбур тир. Адаз са к1усни хъел авачир.
Ам захъ галаз вичин таюнихъ галаз хьиз рахазвай.
■— Квез диде-буба авани?
— Ава, — за кьил агъузна. Дуьз лагьайт1а, зи кьил
агъуз хьана.
— Заз хабар я, куьн к1валяй гьик! катнат1а... Куьн...
за квез лугьун... Заз акьуллу яз аквазвач... Квез куь
хайи дидени к1ани туш...
— Ам квез талукь туш! — лагьана за хъел аваз,
кьил хкажна. — Зи диде-буба динж тур!
— Хьуй, — лагьана Аркадий Альферовича. — Амма
квез чир хьухь... За квел ихтибардач... Зун рушан буба
я... За ам и к1валяй санизни ахъайдач...
— Квевай и гаф гьасятда лугьуз жедай.
Гьа и арада вун хтана акъатнай, Луиза. Ваз чи рахунрикай хабар тушир. Аркадий Альферович гьиниз
ят1а фена, зи мезни лал хьанвай.
Луиза, ваз и кГвалах чиз, вуна заз гьамиша куьниз
вучиз эверзавай? Зунни вун гьаятдиз экъеч1най, Луиза.
Чун къвал-къвала скамейкадал ацукьнай. Аквадай гьаларай, ваз ви дахдинни зи арада хьайи ихтилат аян
хьанвай... Чун кьведни киснавай ва чи винел пурпу-пурпу живер къвазвай...
Вуна зун ч1ехи вахан к1вализ тухванай. Вун кисна
шехьзавай, Луиза. Заз ви рик1икай хабар тушир... Гьавиляй зун вахъ галаз санал ч1ехи вахан к1вализ рекье
гьатнай. Белки, адан рик1е регьим авайт1а? Амма рак
ахъайна, зун акурла, ва вуж ят1а чир хьайила... Ада вичин чин ак1 ч1урнай хьи, налугьуди, адан к1вализ инсан ваъ, яхц1ур дережа къай атана...
Заз чидай гьа ик1 жедайди, Луиза. Заз ви язух тир.
Зун анжах ви хатурдай адан к1вализ атанай.
Гьикьван хьайит1ани ам дишегьли тир. Инсафлу
хъун герек тир.
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Ам Таймуразахъ галаз я чара хьана лугьуз, я зун,
вун тахсирлу тушир.
Аквадай гьаларай, абуру, и залумри Таймуразан
кьисасар чалай къахчузвай, валайни залай, Луиза. Инсафсузри. Ви ч1ехи вах дивандал ярх хьанвай. Зунни
кисна ацукьнай.
Вун амазмай, гагь инихъ, гагь анихъ килигиз, Луиза. Вучдат1а чин тийиз. Ваз зи гьалдикай хабар тир,
Луиза, гьак1 хьайила, ви вилерал накъвар алай...
Ирид цаварилай а патай заз экв гузвай, чими гъед
зи, ваз зи гьалдикай хабар тир, зазни ви гьалдикай хабар тир, Луиза.
Ч1ехи вах ярх хьана дивандал телевизордиз килигзавай, налугьуди, адаз анай са вуч ят1ани гуьрчег зат1
аквазвай, амма заз чизвай хьи, адаз анай са зат1ни аквазвач... Вунни кис хьанвай, зунни, Луиза, анжах «ъе цел тару уьфт язвай.
Йиф алукьнавай, тару уьфт ягьиз, куьчейраллай фонаррал жив вегьезвай пехъи йиф... Вири ткбиатди агь
ч!угваз, суза ийизвай гурбагур йиф... Эхирни вуна, Луиза, ви ч1ехи вахаз кухнядиз эвернай. Ада ваз гьик! ве•къидаказ жаваб ганайтГа, заз ван хьанай. — Ваъ! Гудач
за ихтияр!
Адаз чун к1вале таз к1анзавачир. Ацукьнавай чкадал
зи к1аник п1узар зурзазвай. Ваз куьна ик1 жедайди чиз,
вуна заз куьниз вучиз хъша лугьудай, Луиза?
Мегер ихьтин къай авай йифиз, ихьтин т1урфанди къув
язавай йифиз к1вализ атай инсан къецел чукуриз
жедайни? ГьакГан инсан анихъ акъвазрай. Зун куь
мукьва кас я, зун куь вахан гъуьл я, зун студент я, захъ
к1вал авач, к1вал хьанайт1а, мегер зун иниз къведайни?
Гьиниз фида? Вокзалдал? Къарагъна к1вачел, за
кухнядин рак ахъайна.
— Адал вуч тахсир ала, адал? — лугьузвай на, Луи
за. — Ви гафар сиве амаз, зани зи гафар лагьанай:
— Ваз чир хьана к1андат1а, а Таймураз зи хайи стха
я! И вун гадарнавай Таймураз! Вири Гуржистанда адалай акьуллу гада авайди туш!
Ахпа за ви гъиликай кьунай, Луиза. Кьуна гъиликай, за вун аял хьиз адан к1валяй акъуднай, Луиза.
Акъудна вун къецел, ак1 за жуван гуьгъуьнай адан рак
гелянай хьн, чилел са шумуд сувагъ аватнай...
Луиза, вуна зун гъиликай кьуна куьнихъ ялнай, за
вун — вокзалдихъ, Вун шехьнай, Луиза, Вун шехъза-

вайди акурла, зун ваз муьт1уьгъ хьанай. Зун вахъ галаз куьниз хтанай... Зун вучиз хтанайт1а чидани ваз?
Эвелни-эвел Аркадий Альферовичаз са шумуд гаф лугьуз. Гила заз адакай я регъуь тушир, я кич1е. Адан вилин къенез килигиз, за адаз кьве гаф лугьудай... Зун
кьил тик кьуна хтанай...
Амма Аркадий Альферович к1вале авачир. Ам йифизни хтаначир. Зун кухняда ацукьнай, к1вализ за мад кам
къачуначир...
А йиф зи уьмуьрда виридалайни яргъи йиф хьанай,
Луиза.
Вун шехьзавай, Луиза, зунни лал кас хьиз, кисна ваз
килигзавай.
Вири йифди къецел т1урфан, зи рик1е чайгъун, ви
вилерални накъвар, туькьуьл накъвар... К1вал ч1ур
хьайи Таймураза заз авур к1валах аку т1ун! Зун гагь
хъуьрезвай, гагь шехьзавай...
Ахпа зи рик1ел жуван коньяк хтанай.
Вучда? Коньяк ахъайдани? Ахъайна шуьше, са рюмка хъвайила, садни акунай заз, зи къуьнер зурзазва. Зи
беден шехьзавай...
Луиза... Луиза, ирид цаварилай а патай заз экв ракъурзавай зи чими гъед, Луиза, гьа йикъалай инихъ зун
гьамиша сефил я, зун гьамиша ялгъуз ва пашман я,
Луиза.
Садазни герек амачир зун, къуьнер зурзаиа, зи беден
шехьнай куь кухняда, Луиза...
Пакамахъ вуна заз са истикан нек цанай, ви ри«1ел
аламани?
Стакан хкажна, са xynl авурла, зи рик1ел хайи дидедин гафар-къаргъиш хтанай: «За гайи нек ви вилерай
хтурай!»
Вуна гайи истикандай xynl авур нек зи туьтуьна
ак1анай, Луиза, ахпа адакай накъвар хьана, ам зи вилерай хтанай...
Жуван портфелни кьуна, зун куь к1валяй экъеч1най.
Мад вавай зун акъвазриз жедэчир, Луиза.
— Диде «1валеваз хьанайт1а, ик1 жедачир, Сули,—
лугьузвай вуна. — Ви вилерал мадни накъвар атанвай...
Вуна жува-жува квадарнавай, Луиза, ваз вучдат1а чизмачир... За ваз эхиримжи гаф хьиз лагьанай:
— Хкягъа, я инихъ, я анихъ!
Вун, кисна, шехьнай, Луиза. За мадни тикрарнай:
— Я ви хайибур, я зун!
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Ви вилерни, ви чинни михьиз дегиш хьанай, Луиза.
— Диде больницада ава, Сули...
За мадни тикрарнай:
— Я зун, я ви хайибур!
Луиза, зун поездда пенжердин шуьшедив гвай. Зун
перрондал акъвазнавай ваз килигзавай, кьил хура аваз,
вилел нагъв алаз...
Яраб Аллагь, зи вилерайни накъвар къвезвай жал?
Ваъ. Зак хъел квай...
Зи кьисмет тахьай Вахт, Луиза... масанди, к1ани ди... Бажагьат чун сад садаз ахквада... Селли вахаз ухшарди, кьат1 хьайи рик1ин мани, Луиза зи...
Вагонда са десте гадаярни рушар авай... Вирини шадбахтаварбур, манияр лугьуз- хъуьрезвайбур... Амма зи
«ъаншарда ацукьнавай тек са руша, вичин мет1ел гъил
эцигна, чнн агажна, сефил-сефил залай са вил ала-дариз,
мадни са гъиливди вичин мет кГевзавай... Гьа и са
рушаз заз хьиз, еке хажалат авай, еке... Яраб адан дерт
вуч тирт1а? Килигайт1а, адан гуьлуьт къазун хьан-ва...
Ада гьа къазун хьанвай чка к1евзавай, гьа къазун хьанвай
гуьлуьтди ам сефиларнавай... Эй бахтавар...
Эй бахтавар, ваз гуьлуьт къазун хьана лугьуз икьван
дерт хьайила, эй бахтавар, бес заз, хайибурувай магьрум хьанвай заз, к1ани сусавай магьрум хьанвай заз
гьихьтин дерт жеда? Зи уьмуьр вири кьат1-кьат1 хьанва, ви гуьлуьтдай са т1екв акъатнава... Вавай ц1ийи
гуьлуьтар маса къачуз жеда, эй бахтавар. Бес за вуч да? Заз мад хайи диде, хайи буба гьинай хъжеда? Бес
заз мад сеферда Луиза гьинай хъжеда'
Луиза... Зи рикГин кеменчиди тикрарзавай сес... Инсафсуз, регьимсуз. амансуз кьисмет...
Зи рик1е гьа йикъалай гъвеч1и аял шехьзава,
Луиза...
Зун а юкъуз къвердавай вавай яргъаз жезвай,
Луиза, ва яргъал хьунивай зи вилерика й перрондал
кьил агъузна, тек амай, кьил агъузна шехьзавай вун карагзавай.
Са йис вилик чун саналлай, зи масанди... Бахтни хьанай,
шадни хьанай, саналлаз, Луиза. Амма гила кьисметди
чун къакъудна... Поезддин чар-харини гьа и гаф
тикрарзавай...
— Къа-къуд-на! Къа-къуд-на! Къа-къуд-на! Зи
рик1ини, поезддин чархарини..,
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За ваз чар кхьеначир, Луиза,
най, вуна заз кхьенай хьи:

амма вуна заз кхье -

«Сули, зи азизди, зи авай-авачирди!
Эгер захъ диде-буба авачирт1а, зун вахъ галаз дуьньядин а кьилизни фидай. Сули, чи хзанда къал авай.
Диде азарлу хьана больницада къатканвай. Ч1ехи вахахъ вичин дердер авай... Гьа и арада виридан хъел чалай аладарнавай. Чак садакни са тахсирни квачиз, чун
виридан къурбанд жезва. Гьелбетда, Сули, зи будадини,
вахани, гьич садани хъсан к1валах авунач, ят!ани, вуна
абуруз багъшиламишун герек я, вун абурун гъавурда
дуьздиз акьун герек я, Сули. Ви рик1 жумартди хьун
герек я... Ваз чидани, зи ч1ехи вахан гъуьлуь вад йисуз
к1елайди ва вад йисуз ам чи к1вале хьайиди... Вун рик1
гегьенш итим хьун герек я, Сули. Вун чакай инжиклу
жемир. Эгер диде авачирт1а, за жув вун патал къурбанд
ийидай, амма заз дидедин язух я, завай адан гафунал
гаф эцигиз Жедач, Гьелбетда, ви араяр чи хзандихъ галаз
къайи хьанва, ят1ани вун регьимлу хьухь, Сули, зи
хайибурун гъавурда акьун лазим я. Вун чна вирида
гуьзлемишзава, Сули.
Ви Луиза».
Гуьгъуьнай алава хъувунвай:
«И чар зй ваз кхьена кьве гьафте я, Сули. Исятда зун
азарлу хьанва. Зи рик1 т1азва. Чидач, больницада къаткидат1а, вучдат1а. Духтурди больницадиз вач лугьузва.
Сули, зи азизди, са юкъуз хьайитЫни чиниз хтана, ахпа
хъвач. Ваз минет хьуй, Сули, са сят хьайитЫни хъша,
жув къалурна, ахпа хъвач.
Луиза».
За ваз жаваб ганачир, Луиза.
Зи рик1 шехьзавай, ят1ани за ваз жаваб ганачир,
Луиза, вучиз лагьайт1а вун зун патал кьенвай.
Ваз зи рик1икай мурк хьанвайди хабар тушир, зи
масан Луиза. Зи чими гъед. Вуна заз телефондай рахаз
эвернай. Рик1ел аламани? Гзаф векъиз раханай зун
вахъ галаз. Луиза. Вун мадни шехьзавайди заз чизвай.
Заз чизвай, амма зи рик1икай мурк хьанвай... Ахпа общежитидиз хтайла, за ваз чар кхьенай:
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«Луиза, эгер жедат/а, заз багъишламиша. Заз чада
— зун туьнт я. Ваз минет хьурай, мад садрани заз:
«чиниз хтана, хъвач» — лугьумир, я кхьимир. И гафарин ван хьайила, зи сас-сара ак1изва. Вуна жуван хайибуруз лагь хьи, къуй абуру ваз кутугай, чпиз к1ани,
чпиз лайихлу кас жагъуррай. Чи арада даеълар, дагьарар хьанва, Луиза. Завай абурулай кам ийиз жедач, зи
масанди, куз-хъукъуз амукьайт1ани, вири уьмуьрда ей
дердинай дили хьайит/ани, къув ягъиз шехьайт1ани, завай а дагъларилай, а дагьаррилай кам ийиз жедач,
Луиза. И дуьньядал заз виридалайни багьади, виридалайни масанди...»
За ваз и чар «хьенай, амма ракъурначир. Зи жуьрэт
агакьначир, Луиза.
Заз чидай зун инсафсуз тирди.
Заз чидай вун зун патал шехьзавайди.
Заз чидай вун гьич са к1усни зи вилик бат1ул туширди. Гьавиляй за ваз и чар ракъурначир. Зун жувазни течиз, куз-хъукъуз, къавурмиш жезвай, Луиза. Заз
ак1 тир хьи, са вуч ят1ани хьун герек я, чи арада хьанвай и дагьар квахьун герек я, за гьавиляй ваз жаваб
гузвачир.
Заз ак1 тир хьи, са ни ят1ани, къуй ви бубади ва я
ви ваха заз чар кхьин герек я... Тахьайт1а, абурукай са
вуж ят1ани зи патав къведа... Ахпа за вири инжиклувилер рик1елай алудда, чи араяр дуьз хъжеда, Луиза... За
ик1 фикирзавай... Яраб эркинвилин лишан тирт1а? Белки, зун кьадарсуз такабур тирт1а?
Амма са шумуд йикъалай кхьей чарчивди вуна зун
кьенай, михьиз кьенай, Луиза. Гьайиф, гьа и чар вуна
заз кхьена к1андачир> Луиза:
«Сули, къуй гьак! хьурай. Чи арада вири куьтягь
хьана. Заз вун чидач, ваз—зун. Вун чи гъавурда акьазвач, чун—ви, Сули. Мад ик1 гьикьван хьурай? За ваз
чарар кхьизва, вуна жаваб гузвач, телефондай рахадайла, вуна чаз виридаз экъуьгъзава, кутугнавачир гафар
лугьузва. За ваз вуч ийин, Сули? Лагь, ви вилик лет1ерал акъваздани? Сагърай вун. Вун гьа икьван инсафсуз, зулумкар инсан ят1ани, Сули заз анжах ви бахта варвал, ви к1убанвал к1анда. Къуй кьисметди ваз хъвер
авурай, Сули, Яшамиш хьухь жуваз. Ваз жувалай
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еъейри маса са касни к!андайди туш. Зазни мад вун
ахкваз к1андач.
Л.»
Луиза, Луиза... Гьикьван чун сад садаз къайи хьанай! Садакни гьич са тахсирни квачиз... Белки, зун тахсиркар тир жал? Амма заз а вахтунда и кар чидачир,
Луиза. Зун гьакъикъатда маса касдин гъавурда акьадачир. Гьич са касдинни. Са т1имил виликдай са ви гъавурда акьадай, ахпа ви гъавурдани акьадачир... Гила
вунни зи гъавурда акьазмачир, Луиза... За ваз вуч лугьун? Ч1улав хьана къекъвез жедай зун, са касдихъ галазни рахан тийиз... Гьамиша жув жуваз... Гьамиша ялгъуз:
За йифен сменада к1валахни ийизвай, к1елни. Экзаменар за гьик1 вахкузвайт1а, зи рик1елни аламач, Луиза. Экзаменар низ аквазвай? Ктаб ни гъиле кьазвай?
Вучзамай за ктабдикайни, экзамендикайни?.. Зун са
куьнини шад ийизмачир, заз цававай ракъинини чи*
ми ийизмачир... Юлдашризни и кар аквазвай, абур зун
патал гьамиша даях жезвай, абуру гьар са карда зи
къайгъу ч1угвазвай... Са гафни раханачт1ани, абуруз вири аян тир, хабар тир... Ят1ани-, абур юлдашар тир, вуй
тушир, Луиза- абур диде-буба тушир...
Дуьньядал гзаф еке хажалатар, дердер жеда, Луиза.
Гзаф зурба, садрани, са вахтундани рик1елай тефидайбур, Луиза, амма виридалайни еке дерт, рик1 къарсурдай ч1улав хажалат, заз чиз, анжах сад я... И дуьнья дал жув к1ани инсаи авачирди чир хьун, гьисс авун...
Ялгъузвал, теквал, Луиза, о-о-о-о, акьван зурба дерт и
дерт я, экьван зурба... Жув к1ани инсан авачирди чир
хьун...
Бязи вахтара завай давам гуз жедачир, зун почтадиз
фидай, Луиза, за вахъ галаз ихтилат заказ гудай, ва
атана, гьа рахадай вахт агакьайла, зун элкъвена, агаж
хьана, сас-сарал илисна, общежитидиз хкведай, Луиза...
Ахпа вуна михьиз развод ганай...
Анжах са т1вар амукьнай зун патал, Луиза. Низ чидай, зи бахт икьван мишекъат жедайди?
Вун гьина к1ант1ани, нихъ галаз к1ант1ани, хьурай,
Луиза, зи рик1ин лап деринравай пак мурад вун бахтлу
хьун я.
Гьайиф хьи.вахтунда зи кьилиз и фикир атаначир.
Мадни са мурад ава: заз ак1 к1андай хьи, къе йифиз
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Мз зун ахварай акун. За Къванцин Стхадин патав
ацукьна, вахъ галаз ийизвай ихтилатар ваз аян хьун,
Луиза.
Яраб, ваз зун ахварай аквазмат1а? Ваз зи хъуьцуьганди ви сесиналди ван авуна к1андай, ви рик1ел аламани?
Яраб, ви хъуьцу.-ганди зи сесиналди ванзават1а?

IV
Лугьуда хьи, т1урфандилай гуыъуьна ракъини гзаф
чими ийида. Амма зи рагъ акваз-акваз хкахьнай, Къванцин Стха!
Ам хкахьнай, адахъ галаз санал зи вири мурадар, зи
вири эрзиманар, зи жегьилвал, зи... вири, вири, Къванцин Стха»
Эхиримжи экзамен вахкана, зун поездда акьахнай,
Хайи патахъ хквез. Эвелни-эвел зун Махачкъаладиз
хтанай.
Хтана Махачкъаладиз, заз катрамаканвийрикай са
Кас акваз к1ан хьанай. Гьикьван хьайит1ани, хуьруьнви»
яр я. Хуьре вуч хабар ават1а чирна к1анзавай. Зи дах
хуьре авани, тахьайт1а ам Кубандиз хъфенвани? Белки,
ада дидени Кубандиз хутахна?
Катрамаканвийрикай кас аквадалди, зун Гурам акун
патал куьгьне общежитидиз рекье гьатна. Ам общежитида амазмайт1а?
Са йис хьанвай заз Гурамакай хабар авачйз.
— Исятда абур са десте санал гьуьлел фена, — лагьана вахтадаллай дишегьлиди. — Тади авурт1а, вун
агакьда абурув.
Амма зун абурун гуьгъуьниз феначир, зун столовойдиз фенай.
Заз гишин тир. И столовойда зани Луизади хуьрек
недай. Гьамиша санал. Луиза практикадиз атайлани.
гуьгъуьнайни... Тамам кьве йисуз чун и столовойда хайи
к1вале хьиз хьанай.
Буфетчица Рая, зун акурла, лап рик1яй шад хьана.
Нерин к1венк1 виниз хкаж хъана, хъвериз башламишна.
Ада хабар кьуна:
— О-о-о, Сули, вун аквазмачир хьи? Гьиниз фенвай?
— Санизни.
— Бес вах гьинва? Вахъ галаз жедай гьвеч1иди...
800

и-

За къуьнер чуькьвена.
— Са пиво ахъая.
— Ваз за кьве пиво ахъайда... Вун пашман аквада
хьи! Во-о, вун вуч дегиш хьанва? Пел вири
биришар
хьанва... Кьве йис тир вун такваз... Вах гъуьлуьз фе Нанй?
— Ву-уж?
— Вах, вах! Ви гъвеч1и вах! Вах чидачни?
— Заз вах мус хьайиди я?
— Ваз вах мус хьайиди я?
— Вун терхеба рахазва, Рая.
— Гьамиша вахъ галаз жедай гъвеч1иди! Ан, Лиза,
Лиза!
— Вун ахварай рахазва, Рая.
— Зун ахварай рахазва?
— Вучзава вуна вахарикай, стхайрикай? Хабар кьа мир...
— За Вавай вах хабар кьазва. Лиза, Луии -и-за!
— Вах, вах, вах! — лап хъел акатна зак. — Мад ма*
са гаф амачни? Вах, вах, Вах!
— Вот дура к, — лагьана Р аяди ва ам мягьте л хьа
на заз килигна, — За идавай ширин мецелди гаф хабар
кьазЁа, ида заз гьараярзава... Ваз за холодильникдай
акъудна пивоярни гузва, Вуна заз гьараяр?! Ваз за низ
хьайит1ани пивояр гузвай хьиз яни Ахмакь!
— Са шоколадни къала инихъ, — лагьана за.
Пивойрин пулар дезгедал эцигна, шокодаддин пулни
галаз, ва, шоколадни жуван патай Райдиз савкьват г авуна, зун тадиз столовойдай экъеч1на Ва заз зи гуьгъуь най гьарайза вай Раядин ван хьана:
— Э-е-ей, Сули-и-и! Сули-и-и-и! Де хъсан я! Чухсагъул! Мад сеферда хъша-а-а!
Гурам хьайит1ани жагъурна к1анзавай. Ксудай
чкадин къайгъуни ч1угуна к1анзавай. Гурам,
шаксуз, пляждавай.
Зун гьуьлуьн кьерез эвич1айла, цин къерехда къван цел ацукьнаваи кьуьзуьдаи гьасятда гьарай акъатна:
— Вуч хьана? Мад маса чка амачни?
— Заз чуьхуьнагариз к1анзавач, халу, — лагьана
за. — Куьн са к1усни секинсуз жемир.
Кьуьзуьда к1езрияр кьазвай.Адак са к1вач квачир.
Вичин патав газетдал ахъайнавай са шуьше «Портвейн»
ва са пачка «Примаяр» эцигнавай.
— Чиг балугъривди хъвазвани? — зарафатна за.
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— Ккзрияр къвезвач, — лагьана, ада кьил галтадна. — Иифиз тГурфан хьана, гьуьлуьн кьерез килиг!
Акунани' Гьак1 я! — ада кьенвай, хтарин ц1иргъ хьиз
аквадай к1езрияр къалурна. Абур жергедаваз дуьзмиш
хьанвай...
Зун мягьтел хьана.
Т1урфан хьайила, к1езрияр рекьида лагьана низ ван
хьанай? Амма ингье, къумадал...
— Т1урфан хьайила ибур рекьин вучиз ийизват1а? —
жузуна за.
Кьуьзуь урусди вичин вили вилер захъ элкъуьрна ва
ада зун мукьуфдивди виняй агъуз фагьумна.
Аквадай гьаларай, адаз захъ галаз рахаз к1анза вачир.
Амма за адан жаваб гуьзлемишзавай.
— Рекьин? Рекьин абур — т1урфан хьайила рекъизвач.
— Гьун бес?
— Нурфанди анжах кьенвай к1езрияр лепейралди
къерехдиз гадарзава.
— Вучиз?
— Гьуьлуьн т1ебиат гьак1 я... Вичи вич михьзава.
— Бес абур рекьин вучиз ийизват1а?
— Химикатри, — лагьана ада. — Гьуьл чиркинарза»
ва, гьак1 хьайила балугъар телеф жезва... НафтГади...
— Ибур кьурурайт1а жедани? — жузуна за,
— Вучиз?
— Пиводиз.
Кьуьзуь урус са виляй, хъел аваз килигна.
— Кьенвайбур? Абур к1ват1ун айиб тушни?
— Абур матросар хьанайт1а, к1ват1дайни?
— Вуна зи кьил вучиз денг ийизва? — лагьана кьуь
зуь кас мад сеферда заз са виляй килигна. — Вуч мат
росар? Вун вучиз терхеба рахазва?
— Ваз хъел къвемир, — лагьана за. — Зи бубади
ихтилатдайла ван хьанай заз... Ада чеб Ч1улав гьуьлуьн
къерехдай гьа и балугъар хьиз, чан алачиз ярх хъанвайла, немсери к1ват1най лугьудай... Ахпа ам гьак1
есирда гьатнай...
Ви бубади Ч1улав гьуьлел къуллугънайни?
— Эхь, ам лепейри къерехдиз гадрайла, чан алачиз
немсерин гъиле гьатнай... Ада ихтилатдайла, са шумуд
келима ван хьанай заз...
— Ч1улав гьуьлел къуллугъ авурбур вири игитар
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я, — лагьана кьуьзуь урусди. — Ч1улав гьуьлел къуллугъ авурбур у садани вич чан аламаз душмандив ву гайди туш, чан хва.
— Ак1 ят1а, абур и балугъар хьиз... Юезрияр хьиз...
— Бес вуна гьик1 фикирнай? Вун мягьтел
вучиз
жезва?
— За квез гьик1 лугьун? Зи буба есирда гьатна лу гьуз, ам виридаз так1ан тир... Ам чи хуьруьзни дяве куь тягь хьайи са шумуд йисалай хтанай... Садазни хабарни
авачиз...
— Вучиз?
— Мумкин я, адаз вич чина гьик1 къаршиламишда т1а аян тир... Адаз Кубандани к1вал -югъ авай... Ада
урусар регьимлу инсанар я лугьудай...
— И к1вач аку, — кьуьзуь урусди вичин резиндин
к1вач къалурна. — Алчах инсанар гьар сана ава, хтул...
И к1вач аквазвани? Са алчахди заз вуч лагьанайт1а чи дани ваз? В уна и к1 вач снар яд аватзавай чкад ал ж ува
эцигначт1а, низ чида? Пенсия къачун патал... Дяве а кур
касдивай масадаз ахьтин гаф лугьуз жедач... Амма дя
ве такурда ваз ахмурарда, гьа гузвай пенсияни ви ви лерай хкида... Хъвадани са xynl?
За кьил галтадна.
— Сагър ай, халу. Зун инихъ фида. Са кас ава жа гъурна к1анзавай.
— Хъсан я, алад, — лагьана кьуьзуь ур усди.
Кьуьзуь ур усдивай са кьадар анихъ хьиз, заз чидай,
типографияда к1валахзавай рушар, кьве гъил патахъ
ахъайна, хур уяр хкажна, неррал кагъазар алк1 урна
къумадал къатканвай. Абурун патавни Гурамни са шу муд гада ацукьнавай. Къумар къугъвазв ай. Хъуьрезвай,
гьуьжетарзавай, гьараярзавай... Эхир хьи, уьмуьр гьал завай.
Зун акур ла, абур вири къах хьана.
Аламат аквазвай хьиз, вири заз килигна. За абурув са садав гъил вугана, амма абур гафни рахан тийиз,
м ягьтел яз, заз килигзавай. В ир и санал. Сада ни залай
вил алудзавачир. Яраб ина захъ Луиза къекъвезва жал?
— Эхир ни хтана акъатна, — лагьана Гур ам а ахм ур
авур тегьерда. — Луизани хтанвани?
За кьил галтадна.
— Зун тек я.
Яраб ибур вири санал заз ик1 вучиз >килигзавайт1а?
З ун ч ашм и ш хь а на. З ак гьа ся т да к ъа ла б ул ух а ка т на.
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— Луиза хтанвач, яни?
— Ваъ, зун тек я, Гурам.
— Вучиз?
— Чара хьана чун, — кушкушна за явашдиз.
Гурам вучиз ят1а хиялриз фена.
За хабар кьуна:
—Куьн вири заз са жуьре килигзава эхир, Гурма?
Белки, иниз Луиза хтанва? Хтанвани?
— Луиза? Луиза ваъ, Сули...
— Вуч хьанват1а дуьз лагь, Гурам.
— Вун Катрамакандиз хъфеначни?
— Ваъ.
— Гьич садрани?
— Ваъ... Вуч хьана, Гурам?
— Гьа вун Грозныйдиз фейи са шумуд вацралай
иниз ви диде атана акъатнавай... Вун акваз...
— В-у*уа! — гьарай акъатна зай. — Диде-е?!
— Ун... Чи общежитидиз атанай... Кьве юкъуз вич и
шегьерда «ъекъвез амукьна, лугьузвай... Са т1имйл
азарлуни хЬанвай...
— Гьик1 азарлу хьанвай?
— Мекьи хьанвай.
— Вокзаддад амукьна жедй..,
— Эхь.
— Зун Грозныйдиз фейи са вацралай хьиз лугьузвани вуна?
— Эхь.
— Ахпа вуч хьана, Гурам?
— Са шейни... Зи кроватдал ксана, сагъ хъхьайла,
хъфена... За поездда акьадарна... Вуна мехъерна, лагьана ван хьайила, гзаф пашман хьанай...
— Атунин себеб вуч тирт1а лагьаначирни?
— Вун акваз к1анз...
— Гурам, ваз минет хьуй, ша захъ галаз вокзалдал...
Зун исятда Катрамакандиз хъфена кТанзава...

Зун сурал хтанай. Векь экъеч1завай, сифте ц1ирери
кьил хкажзавай сурал... Дидедин сурал...
Дахни Кубандиз хъфенвачир, ада колхоздин фермадал к1валахзавай...
Сурарилай хтана. зун са хейлин вахтунда чи цлан
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к1ане, секуьдал ацукьнай... ва ахпа, зун садлагьана гадар хьана, к1вачел къарагънай...
Къарагъна к1вачел, зун дагъдиз рекье гьатнай. Дах
акун герек тир. Заз адахъ галаз рахадай са кьве гаф
авай. Тадиз.
Бадеди зи гуьгъуьна гьарайнай. Къавалай:
— Геж я, я гада-а-а! Пака вач, къе фимир! Я Сулии-и! Я гуж тахьай бала, вун са к1усни дегиш хьанач
хьи! Захъ яб акала, я Сулии-и-и!
Амма зун са касдивайни акъвазриз жедачир. Заз
дахди вуч лугьудат1а чириз к1анзавай... Ахпа... Ахпа
вучдат1а, заз чизвай.

VI

I

Зун дахдин патав фидай жигъирдай элкъвена, ви па тав атанай, Къванцин Стха. Ик1 кестирма фенайт1ани
жедай. Мукьварив са касни аквадачир.
Са ванни авачир.
Белки, заз гьак1 тирт1а? Зун са герен ви чиниз ки лигнай, Къванцин Стха... Ви кьуранвай къван цин вилериз. Ви къван хьанвай чиниз...
Зун кис хьанвай, амма зи рик1 вахъ галаз рахазвай,
Къванцин Стха...
Зи рик1 вахъ галаз рахадайла, Къванцин Стха, бир дан заз са гьихьтин ят1ани ван хьанай... Алатна фейи
шагьвар дин ван тирт1а, кушкушай инсандин ван т ир т1а, чидач... ва мадни заз ак1 хьанай хьи. налугьуди, са
ни ят1а зи къуьнел гъил эцигна, къахчунай...
Зун садлагьана къудгъун хьана, кьулухъ элкъвенай,
амма мукьварив са касни гвачир. Кьуд пад вири секин
тир...
■ Дагълар и нефес къачузвачир, абур цин к ъеневай
хьиз, гьакьван секин яз аквадай... Амма кьуд пата са
гьихьтин ят1ани адетдинди тушир, икьван ч1авалди заз
ван тахьай са ван авай...
Зун мадни кьуд патахь килигна ва заз Самур вацГун
винел къатканвай ч1улав, задан, чан алай шагьмар илан
хьиз, аруш жез, гьерекатзавай циф акуна...
Бирдан заз ак1 хьана хьи, а цифедикай са гьихьтин
ят1ани виридалай зурба са чан алай шей жезва... ва ам
ар уш жез, ар уш жез, къ вер давай ви низ х каж ж езва...
Цавуз хкаж хьунивай, адан кьил цавун аршдив
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агакьзава, адан вилерни, ракъар хьиз, кузва, абурай
ц1аяр аквазва...
Гьа и аламатдин эйбежер жанлу зат1 хкаж хьана
цавун аршдиз. ц1айлапандин сесиналди захъ галаз рахана:
— Зун Къванцин Гададин буба, Катрамакандин
къагьриманрин къагьриман Шар-ви-ли-дин буба я! Къекъеч1 зи хцивай! Жуван гунагькарвал жуван ивидалди
чуьхуьх!
Бирдан за зи дуст Гураман савкьват, к1венк1в алай
чук1ун ша-а-арт авуна, ахъайна, хкажна ам кьунвай эрч1и гъил виниз, вири къуватдивди жуван хурухъ гелядайла, са ни ят1ани кьулухъай зи гъил кьуна:
— Вал тахсир алач, чан хва, — лагьана итимдин сесини.

VII
Мад зи рик1ел са зат1ни аламач, Къванцин Стха.
Садни акуна заз, зун пунадал, дахдин патав гва.
Зунни дах чин-чинал ацукьнава. Инал маса чубанарни
ала.
— Им вуч гуьлуьшан няни я? —лагьана дахди. — И
няни Сулиди яргъарай гваз хтанвайди я жеди...
Чубанрин чина хъвер авай. Абуру са вуч ят1а тук1унвай. Шадлухдай. Абур чпин патав атунал шад тир.
— Вач, ингье, тхадин патав вач, — лагьана дахди зи
патав биц1и руш ракъурна. — И гъвечГи руш ваз дидеди тур ядигар я, Сули. Т1варни Селли я...
За гъвеч1и Селли къужахда кьуна.
— Зун и Селлини гваз бадедин патав хъфида, дах.
— Хъвач.
Зун Селли вахни къужахдаваз, агъуз, дередиз эвичЬ
на. Селли зав игис жезвай...
— Ваз зун чир жезвани, я бинДи вах?— жузуна за.
Гъвеч1и Селлиди кьил юзурна.
— Шули штха е ман, — лагьана зи гардан са гъилив
къужахламишна.
— Ваз зун гьинай чида? — жузуна за.
— Чида, — лагьана ада.
Агъана, дередавай рекьел эвич1айла, зун кьулухъ килигна.
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Дагъдин синелай, кьакьан синелай чи гуьгъуьниз буба килигзавай. Къуьнера япунжи авай чи буба!
Дугъриданни гила ам заз гъвеч1и ч1авуз дидедивай
ван хьайи, дидедивай чир хьайи, цав «ъуьнерал кьадай
бубадиз ухшар тир.
Гъетер гъапал кьадай зи буба!..
Щайланадикай nianlpyc кудай зи буба!
Чи гуьгъуьниз килигзавай чи буба такабурдиз, дагь
хьиз акъвазнавай...
Агъанай Самурди гургурзавай... Ам кьве патахъ пай
хьана, гьа пай жезвай чкадал рехи рагарал гадар жез,
дуьнья гугрумрин сесерив ац1уриз, пехъи хьана, авахьзавай.
— Чи пехъи Самур, чи дили Самур, чи Кьулан вац1,
чи масан вац1, твах чи дердер чавай яргъаз... Акьван яргъаз твах хьи, къуй абур мад садрани кьулухъ элкъуьн
тахвурай, — лагьана за.
Гъвеч1и Селли зи хуруда игис хьанвай.
За адан кьилелай гъил алтадна.

VIII
Аквазва хьи ваз, Къванцин Стха...
Гила зун жегьил гада яз амач.
Гзаф ятар фена Самур вац1ай а вахтарилай инихъ.
Ц1ийи шегьерар. ц1ийи хуьрер кутунва.
Амма са кар гьа хьайивал, са дегишвални авачиз
амазма.
Зи гунагькарвал...
Гьелбетда, инсандин уьмуьр анжах са рангуникай
ибарат туш. Мумкин я, и йифиз зи рик1ел анжах ч1улав
рангар хтана... Йиф я, гьавиляй ч1улав рангар хтана,
Къванцин Стха.
Ахьтин рангар ава хьи, абур йикъан экуьнал рик1ел
хкиз регъуь жеда.
Къуй и йиф, Къванцин Стха, за жуван суд авур йиф
хьурай.
Инсандин гунагькарвал я мизан терезрив, я маса
уьлчмейрив алцумиз жедач, Къванцин Стха.
Ят1ани за жуван жаза ч1угвазва. Вун шагьид я,
Къванцин Стха.
Бахтавар Стха, Къагьриман Стха! Яшамиш хьухь
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вири дидейрин рикГера, яшамиш хьухь къени, пакани ва
мадни виш агъзур йисуз!
Хайи Стха, Къванцин Стха, яшамиш хьухь вири лезги гадайрин рикГера, яшамиш хьухь мердвални уьтквемвал чириз! Яшамиш хьухь камаллувални жумартвал
къалуриз!
Къени, пакани ва мадни агъзур-агъзур йисара!..

IX
...Югъ ахъа жедайла, Къванцин Стхадин винелай са
кард элкъвезва. «Ки-ки-ки! Ки-ки-ки-ки!» Са шумудра
чарх яна, ахпа ада са гьинихъ ятГани лув гузва.
Зунни к1вализ хквезва.
Гъилер далудал кьуна, кьуьзуь лезги итим хьиз, юкь
какурна, кьуд патахъ яб акализ, яваш-яваш к1вализ
хквезва.
Хтана к1вализ, зун айвандик бадеди вегьенвай месерик акахьзава. Зун гьасятда ахварал физва...
Гьа ахварал фейи са герендани заз динжвал авач.
Налугьуди, за самолетдаваз лув гузва...
Зун самолетдаваз 1ьиниз ят1а физва.
Зун иллюминатордай агъуз килигзава. Цав я — вили.
Я и кьил авач, я — а кьил.
Каинатдин бушлух я. Захъ галаз самолетда са гада
ава. Биц1и гада... Зи хва. .
Элкъвей, лекьрен к1уф хьтин нер алай, звар гьатнавай рац1амар авай, хци, цГару вилери ц1арц1ар гузвай,
туьнт къилихрин гада..
Самолетдин къене за ам кьве гъиливди виниз хкажзава ва ада гьа кьакьандай заз килигиз, хъверзава.
Гадади хъверзава ва гьа и арада са нин ят1ани та ниш сесини, гзаф мили, гзаф мегьрибан, ширин сесини
заз эверзава:
— Сулии-и-и! Сулии-и-и!
Им нин сес я' Им нин сес я икьван масанди? Им
нин сес...
— Луиза-а-а! Луи-и-и..
Зун ахварай аватзава...
Айвандик рагъ элцифнава.
Вучда? Къарагъна кГанда...
Къарагъна, чин гъил чуьхвена. зун колхоздин фермадал фида...

Дахдин патав. Гъвеч1и Селлини гьанава... Вучзава
ада гатуз к1вале? Дагълара хъсан я...
Са йифни абурухъ галаз дагълара, пунайрал акъудна, элкъвена хъфида зун жуван к1валахал
Сухокумскдиз. Нефтяник я зун гьана
Дугъри я, к1вал захъ ава, амма к1вале зун гуьзлемишзавай касни авач Ят1ани жува кГвалахзавай чка я,
хъфена к1анда...

Гьа ик1 гьар сеферда...
Гьар сеферда Катрамакандиз хквез, мадни элкъвез
хъфизва зун Сухокумскдиз.
Гьар сеферда Катрамакаидиз хквез, жуван аялви лихъ галаз гуьруьшмиш жез, мадни чара хъижезва зун.
Гьа ик1 шумудни са йисар алатиз физва ..
Автобус вилик фива, зун пашман-пашман кьулухъ
килигзава ва зи рик1и, п1узарри ваъ, зи рик1и, пеш хьиз
зурзаз, къалабулух кваз, кушкушзава:
— Вучиз ят1ани, ухшар я зун ваз, хайи ватан, Катрамакан, Катрамакан.
Гьа ик1 автобус вилик физва. зун кьулухъ килигзава
ва зи Къванцин Стхани, зи бадени, Катрамаканни — вири санал, атана-атана, эхирни са нукьтадиз элкъвезва,
т1вар ватан тир, ширин са нукьтадиз
Гьа ик1 шумудни са йисар алатиз физва.
Иисар алатиз физва ва зани вавай яргъара, вахъ
ц1игел хьайила, ширин мани хьиз, югъди-йифди кушкушзава:
— Хайи ватан, масан чил! Къуй ви гьар са веледдикай са агъзур хьуй'
Ви рухваяр уьтквембур, рушар гуьрчегбур хьуй!
Къуй ви пакадин югъ къениндалай виш сеферда гуьлуьшан хьуй, Хайи ватан, Дидед ватан, Катрамакан,
Катрамакан!
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ГЬУЬЛЕРАЛЛАЙ ЛЕЗГИЯР
Муьзеффер Меликмамедоваз
I

X
■■ynl гуьзел йисар туширни а йисар!
Дуьз я: руфуна фу ваъ, хъач-мач жедай, амма рик1ин пак гьиссери ирид цавариз лув гудайвал вуч тир!
Яраб Аллагь, лугьуда за, гьа гьиссер хьайиди туширт1а, сифте жегьилвал хьун мумкин тирт1а?
На лугьудай, ви виликай яргъи руш пайда жезва ва
ада вичин рангба-ранг сесиналди, манийралди ваз
эверзава:
— Ша, ша, атана зун къужахламиша! Вунни галтугзава
адахъ, кьаз к1анз. Эчъеч1зава вун рекьиз. Сиягьатриз.
Яргъал уьлквейриз! Картадиз килигиз. Африкадиз!
Филер, асланар, пеленгар вердишариз.
Лена, Обь, Енисей вац1ар авахьзавай Кефердин гьуьлерал...
Кьакьан дагълариз: вун хкаж жезва гагь Тянь-Шандин кукГушриз! Гагь Памирдин, гагь Кордильеры дагъларин муркГар вуна муьт1уьгъарзава, вун текдиз хкаж
жезва (гьелелиг са касдилайни и кар алакьнавач) Килиманджародиз. Гьа виридалайни кьакьан чкадай вун
Африкадиз килигзава. Ахпа вуна гьа и мур«1ара са
ланш ак1урзава. Ланшунални са тахта алк1урзава.
Тахтадални кхьизва: «Катрамакан!»
Ибур гьеле вуч я! Амазониядин деринра, яргъал пиnlepa индейвийрихъ галаз санал яшамиш жезвайди
вуж я? Вун я, Катрамаканви МутП
Бе-е-ес! Xynl гуьзел йисар туширни а йисар! Чаз
телевизор вуч ят1а, радио вуч ят1а чидачир, Чаз чи
бадейри, чи муаллимри лугьудай, акьулар гудай.
— Аку, гьар са инсандин кьисмет адан вичин гъиле
авайди я! Ваз ви кьисмет бахтлуди хьана к1андат1а,
акьуллу хьухь! 210

Гила, жуван кьил лацу хьайила. зун гъавурда акьазва. Абуруз гьак! чидай. Абуруз чи дуьньядин мишекъат
къанунрикай хабар тушир. К1анзни-так1анз таб акъатна.
Чи кьисмет—чи гъиле? Гьегь! Низ чида пака вуч жедат1а?
Низ чида пака чилер юзадат1а, юзадачт1а?
Поездрин ва я машинрин авариядик акатна, ви кьилел вуч къведат1а?
Дуьнья гьи патахъ дегиш жсдат1а нивай лугьуз
жеда?
Къе са касдин, са пачагьдин тарифарзава. Авурай.
Амма са вад йисалай а касдин тарифардат1а, тахьай т1а, адаз лянетдат1а низ чида?
Гьич са касдизни!
Аку, зун ва я вун — рекьин къерехда экъеч1навай са
тар — са гафар я. Са пад канвай тар акунани ваз?
Гьахьтин са тар. Ам зулуз цДайлапанди яна, ярхардачт1а, низ чида? Адан патав къуьнел нажах алай са Гьажи Кьасум къведачт1а, низ чида?
Ингье ваз, «гьар са касдин кьисмет адан вичин гъиле» хьун.
Зун гъвеч1и ч1авалай етим хьана. Гьак1 хьайила, заз
гьвеч1и ч1авалай жуван хайи диде ахварай акуна.
Лап гъвеч1и ч1авалай сефилвални пашманвал зи юлдашар хьана. Гьамиша санал. Гьинал хьайит1ани.
Яраб, Аллагь, лугьуда за, гьак! хьайила заз яргъал
гьуьлерал сирнавиз к!андайт1а? Сиягьатриз физ к1андайт1а? Сятралди картадин вилик акъвазна, агь аладриз жедайт1а?
* * *
Зун и дуьньядиз атай сифте йикъарилай башламишна цавун Рагъак1идай пата гумар авай. Гьина ят1ани
яргъа дуьньядин дяве физвай. Зи буба гьа дяведа авай.
Чилераллайди каш-мекь тир. Мани-шадвал амачир. Мехъерар жезмачир. Инсанар бахтлувиликай магьрум
хьанвай. Рагъак1идай патахъ дурнайри лув гудайла, чи
дидейри манияр лугьудай. «Твах, чан дурна, — т1алабдай, — твах, вуна агакьра чи мани чи к1анидав»...
Ахпа зун дидедикайни магьрум хьанай. Эвел заз ак1
хьанай хьи, ам са мус ят1ани элкъвена хкведа. Ам гьиниз ят1ани фенва. Хкведа ам чи бахтни гваз. Лайла
ягъиз. Амма хтаначир.
Н*
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А вахтара заз ак1 чидай хьи, налугьуди, и дуьньядал
бахтсуз гада са зун я. Са заз Аллагьди бахт ганач. Зи
бахт ни ят1ани вичиз къачуна. Тек са зун хъвер авуникай магьрум авунва. Вучиз?
Заз зун хьтин етим гадаяр са шумуд агъзур авайди
чидачир. Са шумуд миллион авайди чидачир. Мегер заз
ватандин кьисметни инсандин кьисмет сад тирди чидайни? Зун зи рик1ин лап деринрай виридал пехил педай.
Заз чина хъвер авай, тух, хъсандиз алукГнавай инсан
так1анни жедай.
Физу /куьтягьай са йисалай зун мореходный училищедиз гьахьнай. Бакуда. Зи юлдашриз диде-бубайри,
мукьвабуру шей-мей гьидай. Савкьватар ракъурдай. Чарар ракъурдай. Заз са зат1ни. Садани. За жуван юлдашриз килигиз, агь аладардай. Зун жув-жуваз тир.
Текдиз. Заз садахъ галазни дуст жез к1андачир. Заз ак1
жедай хьи, фелекди зи бахт ат1ана, гьабуруз ганва. Зун
бахтсуз хьунин себеб — абур бахтлу хьун я.
Мореходный училищеда к1елдайла, зун пашман хьа-най.
Куьз герек тир? Вирида хьиз к1валах тавуна, зи ина вуч
авайди тир? А-ан, кьили ваъ, рик1и буюрмиш-най, рикГи.
Дарихвиляй. Яргъал гьуьлер акун патал. Сиягьатриз
фин патал. Зи рик1из ачух дуьнья дар тир. Акваз -такваз
кьве йис алатна. Чун к1валахрал ракъурдай вахт
алукьна. Гимийриз. Акъвазнава зун комис-сиядин вилик.
Килигзава ибур заз. Комиссиядин членар. Са-сад.
Налугьуди, ибуру зун маса къачузва. Базардал.
Ахтармишзава. Чирзава зун. Суаларни гузва. Мускулризни килигзава. Кьамуз лап1ашарни вегьизва. Хуруни
гатазва. Лезги я лугьуз, заз тавазвилерзава. Чпивай
хьайит1а. Вуа! Вич лугьумир. ибурун арада са лезги халуни ацукьнава. Вични ч1ехи кас я. Кьил михьиз рехи я.
Гъиле къалиян ава. Хурудални орден. Ада зи хурудиз
лапТашарни кваз вегьена.
— Гьинай я? — лагьана.
— Катрама«андай, — жаваб гана за.
.
Ахпа ам азербайжан чГалалди рахана:
!
— Дагъустандиз физ к1андани ваз?
— Гьиниз? Дагъустандиз? — мягьтел хьана зун.
— Ун, Дагъустандиз.
— Дагъустандиз... Дагъустандиз, — зун хиялриз фе
на. — Бес чун гимийриз ракъурзавачирни? Ана за вучда? Дагъустанда?.. — лагьана за кьил агъузна, яваш сесиналди.
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— Гьик1 вучда? Щвалахда. Амни гими я!
— А-а-ан, гимидии-и-из? — гьарай акъатна зай. —
Гимидиз, гьелбетда. За лугьузвай, Дагъустандин дагълариз ят1а!
Комиссияда ацукьнавайбурук виридак хъуьруьн
акатна.
Дуьз лагьайт1а, заз а вахтара «Дагъустан» т1вар
алай гими авайди чйдаЧйр.
Пака ваъ, муьйуь юкъуз зун Бакудин портуна авай.
Бакуда авай виридалайни гуьзел имаратдиз са вил
ягъиз, гьуьл галайнихъ алатна зун. И гуьзел дарамат
Дом Совет я. И дараматдиз вирида гьак1 лугьуда. Дом
Совет. Са герендилай зун «Каспийский пароходстводиз»
акъатна. Ина, отдел кадровда, п1узарриз яру ранг ян вай са дишегьлиди зи документар кьабулна. Заз садрани икьван лацу дишегьли акурди тушир. Гьатта адан
ч1арарни аламатдийбур тир. Яраб абуруз ч!арар лугьуз
жедай жал? Бажагьат. Квез пешер алагъай гьажик!а дйн к1аш акунани? Гьадан кьилел жедайбур, гьажик1адйн к1ашунинни и дишегьлидин кьилел алай ч1арар —
кьведни са гафар тир. Хъуькьверни, о-о, гьихьтин лацу
хъуькъвер! Мегьер я ибур чанахъра авай! Вилер вилйбур тир. Пара рик1из чими дишегьли тир. Вичиз са вил
ягъиз, кьулухъ килигиз-килигиз кабинетдай экъеч1дайла, и дишегьлиди урус ч1алалди лагьана:
— Счастливого плавания!
Ахмакь зун! Налугьуди, гьак1ан дана я! Цурин рак
рик1елай алатнавай. Гьасятда чашмиш хьана. Са гаф
кьваини лугьуз хьанач. Лал хьана, къецел экъеч1на,
Амма адан акунар, ада лагьай гафар зи рикклай рекьидалди алатдач.
Инай зун портуниз фена. Килигна зи документриз,
къаравулди ахъайна. Къаншар пад вили гьуьл я. Яргъара гимияр аквада. Физва зун гимийрин патав. Акван
зи «Дагъустан» гьинал акъвазнават1а. Вагь, садни аквада заз, тахтайрин арадай ракьун рехъ фенва. Гьуьлуьхъди. Вагь! Им вуч хьурай? Инай поездар физ, гьуьле батмиш жезвани? ТахьайтГа, гьуьлелай къвез, и рехъди шегьердиз поездар физвани? Им вуч хьурай? Ахпа
заз чир хьайивал, вич лугьумир, им, и ракьун рехъдй
къвез, яргъи са поезд, са шумуд поезд паромда акьадарзава кьван! Акьадарна паромда, вагонар, поездар
гьулелай анихъ, а патаз Юкьван Азиядиз акъудзава. Са
герен и ракьун рельсериз килигна, и к1валахдилай рази
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хьана. Гила зун «Дагъустандихъ» къекъвена. Ам гьик1
жагъурда? Ам гьинал хьун мумкин я? Тахтайрин май дандин (гуьгъуьнай заз чир хьайивал, пристандин, причалдин) кьуд пад вири гимияр я. Гьар жуьрединбур!
Лацу гьажилеглегар хьтинбур, ранг фенвай чургъулбур,
муьрхъ кьунвайбур... Кьакьанбур, аск1анбур... Вирини
зч1я жезва.
Вирини ракьун к1анч1арал кут1уннава.
Причалдал. Эч1я жез, причалдин къвалахъ гелязава ибуру. Лахърахъ-лухърухъ! Налугьуди, кут1уннавай къушар
я, ахъа хьайит1а, вирида лув гуда!
О-о, и югъ гьикьван гуьлуьшан югъ тир! Вири дуьнья — чилер, цавар шад аквадай! Гьуьлуьн ядни кваз,
лепеярни
кваз рахазвай.
Белки,акур
заз гьак1
тирт1а? алатЗи рик1елай
отдел кадрода
лацу дишегьли
завачир!
Алатна виликай физвай касдивай (адал матросдин
форма
алай) хабар кьуна:
—
дачни? Квез ина «Дагъустан» гьинал акъвазнават1а чиГьуу-у'ут1а гими аку, — лагьана ада винелай сим
янвай, симинилайни яру, къацу, лацу читан к1усар
куьрснавай, и к1усарини шагьвардал лип1лип1арзавай
лацу гими къалурна. — Акунани? Ам «Азизбеков» я.
Адалай анихъ «Дагъустан» акъвазнава.
— Вуа, — авуна за. .— Эвел и куьне къалурайдаз
фена к1анда, адайни анихъ, Дагъустандиз?
— Причалдилай «Азизбековал» муьгъ эцигнава,
«Азизбековалайни» «Дагъустандал» муьгъ эцигнава.
Рик1ик къалабулух ква зи. «Якъин хьи, — фикирзава за, — «Дагъустандавайбур» вири лезгияр я. Гьак1
хьайила лезги халуди зун и гимидиз ракъурнава. Жуванбурун патав. Амма са герендилай заз акурди...
Бич лугьумир, «Дагъустан» нафт ялзавай танкер тир
«ьван! «Дагъустанди» нафт ялун? Вучиз нафт? Са маса зат1 амачирни? За лагьанай и лезги халуди зун са
хъсан гимидиз ракъурзава... Вични чилин писи хьтин гимн я. Са метр кьакьан. Вири це ава. Винеллайди капитанский мостикни, ромбик я. Штурвал авай <чка. Гила
зи кар-кеспи нафт1ар ялун жеда.
«Дагьустандин» палубадал, к1аник палубадал пуд
гадани са руш акъвазнавай. Гадайрикай кьведал перемар алай. Зулар-зулар.Вили. Сад — юкьвалай виниз кьец1ил тир. Яраб ибуру инал зун гуьзлемишзавай жал?
Низ чида?
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За виридаз салам гана. Зун иниз к1валахал атанВай ди лагьана. Юкьвалай виниз кьец1 илда зи гъил кьуна,
са кьадар вахтунда ам юзурна. Заз садрани, санани ихь тин яргъи-шуьк1уь чин акуначир. И гададин чин хьтин
чин балк1анрихъ жеда. Балк1андин суфат. Вилерни дум булар хьтин экъис хьанвайбур тир. Пел аск1ан, ч1улав
ч1арарни — бурма. Нер ни яргъи, газар хьтин.
— Училищедай тушни? — жузуна ада хъвер кваз.
— Ун, — тадиз жаваб гана за. — Куьне зун гуьзле мишзавайни?
— Вил рекьеваз; сенфиз садани ахвар авурди туш, —
лагьана ада. — Пагь, ядаа-а, гьикьван гуьзлемйшда!
Аквада заз, ида закай ягьанатарзава. Гьа атай де кьикьада. Вучда на? Зун ибуруз са -садаз килигна. И
балк1андин кьил квайди вир идакай тафаватлу я. Квел ди лугьудани? Суфатдалди ваъ, адан уюнбазвилералди.
За лугьузвач, адан гъилер яхун, шуьк1уьбур тир. За лу гьузвач, адан гардан шуьк1уьди тир. За лугьузвач, адан
хурун к1арабар экъйс хьанв'ай. За лугьузвач, аДан хуру ;
дал тушдивди жуьреба -жуьре гафар кхьенвай. Финка дин шикил янйай. «Не забуду мать родную и отца -подлеца» — гафар кхьенвай. Заз килигиз, ада хъверзавай,
В учиз? Идаз в уч акваз ва? Хъуьр едай в уч ава ? Гьа и
арада чи патав са яц1у итим атана. Руфун вилик акъатнавайди. Заз гьасятда адан вилер куш хьана. Мегьри бандиз хъуьрезвай кьуьгъуьрдин хьтин вилер. Вич лу гьум ир, и кас стар пом я кьван!
— Э-э-эй! Джонс! — гьарайна ада гимидин корма
лугьудай лап кьулухъ кьилиз килигиз. — Джонс! Боц
ман хкведалди вил алаз хьухь!
Ада з ун къа л ур на. Гъ и лив ди. В агь, яр аб зун гьай ван я жал? вил алаз тахьайт1а, кьил туьк1вей патахъ
фидайвал...
Юкьвалай виниз кьец1ил гадади бортунилай агъуз
куьрснавай епин гурар к1ват1завай. Гурар к1ват1на, па лубадал туна, ам такабурдиз чи патав атана. Зун мягь телдиз адан бедендиз килигна. О-о! Налугьуди, им як1укайни к1арабрикай ваъ, гьулдандикай раснавай гуьмбет
тир. Гьулдандикай ваъ, гранитдикай. Куьне фикир гана т1а, гзаф инсанар, шум удни са йисара санал хьанат1 ан и, чар а х ьа й и ла, г ьас ят да р и к к ла й а ла т на ф и да. В у чиз лагьайт1а, абур увай садрани куь р ик1 из гьахьиз
хьанач, вучиз лагьайт1а, абурувай куь рик1ел, куь меф т1еда чпин гел таз хьанач. Им ахьтинбурукай тушир!
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Йдав лекьрен такабурвал гвай. Гъилер юзадайла, мускулар, пружинар хьиз, къугъвазвай. Вилери ишигъ гузвай. Квез ишигъ гудай псидин вилер акунани? Халис
псидин вилер. Ц1велерив агакьна пеле са дерин биришавай. Къарабас хьиз аквазвай. Хандак1ди хьиз, ада пел
кьве патахъ пайнавай. Hep адетдин гъвеч1и нер тир.
Расу ч!арар пелез эвянавай. Школьникди хьиз. Заз
килигна, ада кьил юзурна.
Жув ксудай чка чирна, к1валахдин парталарни къачуна, каютада вил зкъуьрна (халис кьефес) зун аламат
хьана. Ксудай чкаяр, чпивай хьайит1а, кроватар я, цлак
кк1анва, кроватдин гьяркьуьвал вини кьил пуд ч1иб я.
Гьабурни к1ват! жезвайбур я. Гьар пата кьвед. Садбур
к1аник, садбур — тсьилел.

и
Зун палубадал экъеч1айла, «Дагъустан» ц1ийи рей синиз экъеч1завай. Якорь хкажзавай. Матросрикай сада
чхра элкъуьрдай хьиз, ручка элкъуьриз, яц1у трос чар хунал алчудзавай,
Мадии зи патав гьа балк1андин кьил галайди атана.
Пагь, ида заз гайи кьван суалар вуч тир! Икьван ч1а валди гьуьлел хьайиди яни? Гьинай я? Вуч миллет я?
Шумуд йис я? fllanlpyc чугвадайди яни? Мее кьежир дайди яни? Хухдайди яни?..
— Зи зегьле т ух ум ир , ала та залай, — лагьана за.
— Ма гъил, — лагьана ада. — Гьиниз алатда? Кьуд
пад гьуьл. Зи т1вар Билиш я. Ви т1вар вуч я?
— Зи т1вар Мут1 я, — лагьана за. — Халис т1вар
Муталлим я.
— Гьа Мут1 хьурай, — лагьана ада.
Нянихъ зун жуван хъуьцуьгандихъ галаз таниш хьа на. Амма завай адай кьил акъудиз хьанач, валлагь, хьа нач. В учиз лагьайт1а, ада вуч авайт1а, зи кьил акъат нач. Гъеп1реп1ар? Талашар? Ханвай сахсияр? Вири
хъуьцуыанар гьа ихьтинбур тирт1а? Тахьайт1а, и Би лиш лугьудай гавурди заз гьахьтин кар кьунвайт1а?
Чун кубрикда кьуд кас авай. Сад лагьайди квез чизва
— Билиш. Кьвед лагьайди гьа Джонс лугьудай — вилери ишигъ гудайди. Пуд лагьайди вичин хсуси мандолина
авай ур ус гада. Кьуд лагьайди — зун,
З а з а к в а з в а й г ьа л а р а й , д а г ъ ус т а н в и й р и к а й и н а с а
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касни авач. Ак1 хьайила, яраб и гимидал «Дагъус тан» т1вар вучиз алат1а? Зун вуч миллет ят1а ибу р уз чизват1а? Хабар кьадай кас авач. Аквадай гьала рай, ина миллетдиз фикир гудай касни авач. Тек са Би лиша завай миллет хабар кьуна й. Эхь, эхь.
Нянин хуьрек т1уьна, чун вири каютадиз хтанвай.
Кьудни. Джонса са вуч ят1ани кхьиз, хияларзава. Ахпа
м а д н и к х ь и з в а . Ам в и ч - в и ч и з я . Б и р д а н Б и л и ш а з и
т1вар кьуна:
— Мут1!
— Вуч хьана?
— Ваз туалет гьинал алат1 а чир хьанвани?
— Ана зи сигарет ама, фена хкваш. Чукура!
Им зал пурар эцигун тир. Билишан пурар. Гила, ак Вадай гьаларай, Билиша залай пар алуддач. К1ан хьа йила, вични акьахда. Яраб жеда жал? Мумкин я. Низ
Чида? Эгер исятда за жув ислягьди яз къалурайт!а, вер*
дишарнавайди яз къалурайт1а, м ум кин я, гьак1 жеда
жеди. Амма зун гьеле вердишарай кас хьайиди туш. Зун
гьам иша ж ува н нам ус х уьз в «р диш гада я. К ъедалди.
Гьа и г им ид из къве далди. Г ила за ж увал и БиЛи ш
акьадар да жал?
Килигзава чун сад садаз. В илер ин к!аникай.
— П1ап1русар ч1угвазвайди вун я. Абур
туалетда
рик1елай алуднавайди вун я. Гьак1 хьайила, фена жу
ван nla nlp ycap ж ува хк ваш.
— Тадиз, — лагьана ада.
— В ун бугьаз туш, — лагьана за.
— Вуч, вуч?
— Гьа ваз ван хьайиди.
— Заз са зат1ни ван хьанач.
— Хьаначт1а, лал хьухь!
— Вуч, вуч?
— Вун кьейи са йикь, кицДин хва, кицП — зун к1вачел къарагъна.
Килигна зун Джонс галай патахъ. Ада чаз фикирни
гузвач. Ада, вуч ят1а кхьиз, хияларзава. За адакай вил
язвай. Зун ц1ийиз атанвайди я, ибур фадлай саналлай бур я. Ят1ани, зун хьайи чкайра — етимханада, физуда,
училищеда заз са къанун малум тир: ихьтин къуватлу,
ихьтин гуьзел к1алубар авай инсанри са вахтундани ви
хатур хадач. Ахьтин инсанар гьам иша дугър и инсанар
я. Гьинал хьайит1 ани. Заз и кар ашкар а я.
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— Агьаа-ан! — гьарайна Билиша, амни к1вачел къарагъна. — На вуч лагьана? Хълагь кван! Ваз зун вуж
ят1а чидани? Исятда...
— Заз вун вуж ят1а лап хъсандиз чида!
Кыш хьурай, чидач вучиз ят1а, гьа и арада зи вилерикай лацу дишегьли карагна. Отдел кадровда акур.
Налугьуди, ам гьа вичин отдел кадровдай заз килигзава...
— Ваз зун гьинай чида? — гьарайна Билиша.
— Вун хьтин киц1ин хва чир тахьана жедани? — тадиз гадар хьана (адалай вилик) за Билишан хъуькъвез сад вегьена. Ахпа чна кьуршахар кьуна...
Я кьей хва Билиш! Жеч эхир вавай захъ галаз гьуьжетиз. Зун вад йис яш хьайидалай инихъ кик1йз къакъатзавайди, за фу кк1унралди незвайди... Вавай захъ
галаз гьуьжетиз жеч, я чан Билиш! Захъ вуч ава? Са
зат1ни. Са зат1ни. Са чан. Мад? Мад... Вар-девлет? Са
зат1ни. Гьавиляй заз авай-авачирдй жуван намус я! Же"
гьилдин, лезги намус! Жуван такабурвал. Амни за вав
вугайла, за яшамиш хьана вучзава, я чан Билиш? Гьак1
хьайила, тахсиркар вун я, зун туш. Багъишламиша...
Билиш к1аник кутуна, зун Джонсаз килигна. Вуа! Ам
гьа виликан хьиз ацукьнавай. Кхьиз, хиялиз. Налугьуди, чун аквазвачир! Муькуьди — кьил к1евна, ксанвай.
Табзавай.
Къарагъна Билишан винелай, зун жуван чкадал ахцукьна. Дуьз я, Билиша гьа к1аникай зи чин чухванвай.
Аквада заз, гила Джонс Билишаз килигзава. Чап-чап.
Зун и гимида ихьтин дуьз, дугъри юлдаш хьунал шад
тир.
Сад лагьай югъ гьа ик1 башламиш хьанвай.
Пакадин югъ гьик! жедат1а?

III
Са шумуд йикъан къене зи вилер ахъа хьана. За лагьанай: к1валахал экъеч1да, бахтлу жеда зун. Рик1ин
гьиссери ирид цавара лув гудай! Вири бахтар гимийра,
вили гьуьлерал алай, ана зун дустари, стхайри гуьзлемишзавай!..
Амма ингье: заз матросривай аламатдин гафар ван
жезвай. Жуван вилералдини абур т1имил аквазвачир.
Вири экипаж, налугьуди, сад садахъ галаз хъел я. Ибу-218

ру сада садан фу незва. Ибурун арада вучиз
ят1ани
куьгьне душманвал ава. Вири сугъул.
Вири пашман.
К а п и т а н д а л л а к 1 а б а л а — Г ь уь л уь н А ж д а г ь а н . И
кас, и вирида Аждагьан т1вар эцигнавай кас палубадал
тек-туьк экъеч1да. Рейсина авайла. Гими портара акъ вазайла, ам гьиниз физват1а, садазни чидач. За з са шум удр а а к ун а : ам н й нр и хъ па л уб а да л же зв а. В ан а л а чир, аста камаривди къекъвезва. Заландиз. Са касдихъ
галазни рахазвач. Гьич садан чинизни килигзавач. Буй р угъарни ада ваъ, старпомди гузва.
Заз акуна: адан къайи, ч1ехи ц1ару вилер гьамиша
яргъариз килигзава. Ихьтин капитанар чна к1елай ктаб ра жеда. Амма чи гими нафт ялзавай гими я, план
ацДурзавай, соцсоревнованиеда авай гими я, и гимида
ихьтин капитан хьана лагьайт1а, авай лагьайт1а, вал лагь, ч1алахъ тежедайбур пара жеда. Гьа ик1 Аждагьан дидикай. Гьа палубадал экъеч1ай са герендани ам гьа миша яргъариз килигиз жедай. Гьамиша сугъул. Фикир лу. Хияллу. Идав вуч сир гва?
— Ид аз яр г ъар а й в уч а кв а зва? — ж уз ун а з а Б и л и шавай (гила чун дустар (Хьанвай). Билиша заз жаваб
гана:
— Шпион я, эхирни чна ам кьада.
Билиш я ман. Са шпионни ам туш.
Эгер палубадал адал механик, матрос, электрик, вуж
к1ант1ани хьурай, дуьшуьш хьайит1а, ада такур амалар
ийидай. Ам инсан галай патахъ кьванни килигдйчир.
Гьак1 хьайила, гьич садазни адахъ галаз дуьшуьш хьа на к1андачир. Кьифер хьиз, ам яргъай акунни кваз, та диз агъуз, кубрикдиз эхвич1дай. Палубадал аждагьан
текдиз амукьдай ва са гъил ченедик кутуна, ам борту нал акъваздай... Эхь, зун и гимида вир идалайни гъве ч1и кас тирт1ани, яшдизни виридалайни гъвеч1иди тир т1 а н и, за кв ез к ь и н кь ада , ад ан ф и к ир - х и я л яр г ъар а
авай, и гимидихъ галаз авачир. Адаз вич гимида ават1а,
авачт1а чизвачир.
Гьихьтин мани к1андат1ани хьурай — адаз ван хьана
к1андачир.
Адаз хъуьредайбурукайни хъел къведай. К1евиз ра хадайбур укайни хъел къведай . Кьилел вичин мостик
алаз, каюта аваз, ам к1аник палубадал эвич1дай ва гьа нал, люкдинни бортунин арада акъваздай. Вучиз? Инал
вучиз акъваззава ам? Муькуьбур у заз чидач, за гьами 219

ша и кардин гьакъиндай фикирзавай. Вучиз лагьайт1а,
заз са ихьтин, тажублу кар акуна хьи, герек за ам эхирдалди ахтармишин! Герек за ам чирин! Эгер заз са шаклу инсан акуна хьи, герек за ам ахтармишин: ам вуч
мукан къуш ят1а чирин. Зун гьахьтин гада я. Аял ч1авалай гьахьтинди я.
Гьак1 хьайила, за чинебадаказ, гьар нянихъ Аждагьандал гуьзчивалзава. Ам гьинал акъваззава. Ада вучзава. Белки, дугъриданни ам шпион я? Адаз хуьруьн
афарар хьтин ч1ехи япар авай. Хъипи. РапДамар яц1убур тир. Ч1улав. Вилер, за лагьанай. Пел кьакьан,
акьуллу пел. Щвелериз рех янавай. Hep аск1ан, алк1ай,
боксердин нер тир. Ч1ехи, балугъдин хьтин сив, кьве паталайни дерин биришрин юкьва гьатнавай.
За квез лагьана: вири экипаж, гьа и Аждагьандилай
башламишна сугъул ва мишекъат тир.
Заз ак1 тир хьи, налугьуди, абур вири и Аждагьандин суйди эзмишзава. Экипаждини сабурзава. Эхзава.
Чара вуч я?
Заз ам садахъ галазни к1евиз рахаз акуначир, ят1ани ам виридаз йкьван къайи вучиз я? Рахадач лугьуз
ят1а? Вичин рик1ив са касни агудзавач. Гьавиляй адакай виридаз кич1езвайт1а? Ам так1ан тирт1а! Вучиз ам
садрани хъуьредач? Вучиз ам са касдихъ галазни рахадач? Вучиз ада са суьгьбет ийидач? Са масадан суьгьбетдиз яб гудач? Вагь, чи девирда ихьтин капитанар жедани? Валлагь, ажеб хъсан гимидиз аватна зун! Акут1ун заз лезги халуди авур хъсанвал...
Тек-туьк зи вилерикай лацу дишегьли 'карагзава.
Гьа вичин отдел кадрода ацукьнавай...
Заз сифтени-сифте палубадал акур руш вуч тир? Гадайрихъ галаз акъвазнавай гъвеч1и руш, — адан т1вар
Минди тир. Эхь, гьахьгин тГвар алай. Вуч миллет ят1а
заз чидач. Чи кокдин куьмвкчи руш. Ам и гимидин руш я
лугьузвай. Ам инжиклу ийидай ихтияр садазни авачир.
Адаз айиб гаф лагьайди гатазвай. Ам виридан вах тир,
ч1ехибурун руш тир. Ам вични виридахъ галаз мегьри-бан
тир. Ч1улав, бурма кифер авай, са т1имил нер эл -къвей,
ц1ару вилерин Минди... Тум акъудай нуьк1 хьтин Минди!
Аллагьдиз шукур, гена гьа и Минди ина чина хъвер авай
сад тир. Гьелелиг за адахъ галаз авур са суьгьбет
авачир. Ят1ани чна сада садаз хъверзавай. Ви-ридалайни
гъвечГибур чун кьвед тир эхир!
Акурла, чна, дуьз я, салам гудай ва хабар кьадай: 220

— К1валахар гьик1 я, хъсан яни?
— Хъсан я.
Артух са гафни.

IV
Са гьафтедилай чи гими Астрахандин портуна акъ вазна. Чна Бакудай гьаниз нафт тухванвай. Гими пор туна авайла, са кас — дежурный амаз, амайбур са гьи низ ят1ани физва. Ам вахтунилай аслу я. Гими бушалт мишун шум уд сятда жеда?Мумкин я, гадаяр ресторан диз фида. Пивояр хъваз фида. Чирхчирдан патав фида.
Са-сад. Кьвед-кьвед. Пуд-пуд...
Г ь а и к ж ъ уз з а з Д ж о н с а й м а д н и с а а л а м а т а к ун а .
Чун пиводин нубатда акъвазнавай. Джонс ваъ, зунни
Билиш. Джонс гьиниз фенват1а, Джонса вучзават1а, чаз
чидачир. Ам чахъ галаз къекъведачир. Ада чун кваз
кьадачир. Гьа ик1 портуна чун пиводин нубатда акъваз навай. Чалай вилик са итим квай, талаш хьиз, кьелеч1
н е р , к ь и л е л ч1 ар а л ам а ч, т уь д ш уь к 1 уь , с и л и н с а м
хьтин... Чин вили. Адахъ галаз санал са кьецДи, яц1у ди шегьлини акъвазнава. И дишегьлидин къвалавни са кип!
акъвазнава. Чин вили итим ди и кииДелай вил алудза вач. Килигнанкилигна киц1из, бирдан ада садлагьана са рар экъисна ва садлагьана гьарайна. Халис киц1и хьиз
гьарайна:
— Амп! Амп! Амп!
Киц1, тум кьвехе туна, анихъ гадар хьана.
— Квахь напак! — гьарай акъатна кьец1и папай. —
Киц1из кич1е ийимир, лугьузва за ваз!
— Я вун акъваза, я ви киц1 акъвазрай! — гьарайна
лагьана итимди. — Кьведни санал вучиз а'къваззава?
Кьведни санал акъвазмир!
— Адаз киц1изни пиво гуз кГанзава, — лагьана ни
ят1а.
Гьа и ар ада а патай са ни ят1 ани гьар айна:
— Инал «Дагъустандай» кас алани?
— Два! — лагьана за.
— Куь кьве .кас гьут1аналлай «Молокода» гатазва.
Чук ур на з унни Билиш ида лагьай патахъ. Кафедиз.
Портунин фялейри, дугъриданни, чи кьве механик га тазвай. Чун чи юлдашрин куьм екдиз атайла, фялейр и
рак агална. Гила чун кьуд хьана, ибур ирид. Гъутун
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дяве я. Дуьз я, ибуруз кьве дишегьлидини куьмекзавай.
Гьа и буфетда к1валахзавай. Абуру вахт-вахтунда чал
ятар гадарзавай.
Эхир хьи, яваш-яваш чун твазва са пип1е. Акьазва ча.
Неррай иви къвезва.
Гьа и арада бирдан, налугьуди, къецелай рак1ара са
бомба акьуна.Гьахьтин ван акъатна. Ахпа ракьун рак
петилрай акъатна, буфетдин къенез аватна.
— Джонс! Джонс! — гьарайна фялейри. — Ката!
Дугъриданни, абур вири катна. Чаз абур гьиниз катнат1а, хабарни хьанач. Аквадай гьаларай, абуруз маса
ходар чизвай. Къапар чуьхуьдай чкадиз катнавай.
Вилери ишигъ гуз, чГарарни пелез чк1ана, чи вилик
чи юлдаш Джонс акъвазнавай. Ам к1аник п1узар хъуьрез, чаз килигзавай. Налугьуди, адан тек гьа са п1узар
чахъ галаз рахазвай.
— Агьаа-ан, зун атаначирт1а, кашабзавайни куьн?
Ада хъверна, чаз са-садаз килигна.
— Ингье крант, — лагьана ада пип1евай крант къалурна".' — Чуьхуьх!
Са арадилай виридалайни зайиф,аск1ан, ч1улав, бурма ч1арарин са гада кафедиз хтана. Ада багъишламишун т1алабна. Вич абурухъ галаз авайди туш, — лагьана.
Джонсан мадни к1аник п1узар юзана. Гагь-гагь адан
гьа к1аник п1узар хъуьредай, валлагь, раханни ийидай.
Мез хьиз.
— Вуна чун вири гьа инал кьенайт1ани, — лагьана
Джонса адаз. — Ваз за гьич са гафни лугьудачир!
Мад са гафни раханач.
Аждагьандихъ гьихьтин аламатар авайт1а, и Джонсахъни гьахьтин аламатар авачиз тушир. Имни ва'к1ан
к1арабрикай тир. Дуьз я, ида чаз, хъсанвилелай гъей ри, са писвални авунвач, заз акунвач, ят1ани са гьихьтин ят1ани гьиссери чун эзмишзавай. Эхь, Джонсан. Ам
артух рахадач лугьуз тирт1а? Вичин рик1ив агуддач лугьуз тирт1а? Завай лугьуз жедач. Кьилди, вич вичиз
яшамиш жезва лугьуз тирт1а? Эхир хьи, инсанрай кьил
акъудна куьтягьиз четин я. Захъ галаз сифте кжъуз
кк1ай, зал пурар эцигиз к1ан хьайи Билишни зун дустар
я, чна санал незва, санал хъвазва, амма заз са задан
гаф кьванни лагьанвачир къуватлу пагьливан хьтин
Джонс заз къайи я. Виридаз къайи я.
Себеб? Ам чакай чараз хьун я. Ам кьилди хьун я. 222

Садра марф къвазвай нянихъ вахтадай хтайла, ам,
рацДамар агажна, заз килигна. К1аник п1узар хъуьрезвай. За лагьанай: яраб вуч хьанват1а? Килигна-килигна
заз, бирдан ада хабар кьуна:
— Яда! Вун лезги яни? — адан сес, ада лезги ч1алал лагьай и гафар, бомба хьиз хъиткьинна! Налугьуди,
абуру ц1айлапанди хьиз, чи кубрикда нур гана. Заз
гьак1 хьана. Ни лугьудай, и кас, Джонс т1вар ал ай и
пагьливан хьтинди захъ галаз зи дидедин ч1алалди рахада лагьана? Завай жаваб гуз жезвайни? Зун
къах
хьанвай. Гена хъсан хьана, ам мадни рахана. Тахьайт1а, зун чашмиш хьанвай. За фикирзавай: яраб им захъ
галаз зи дидедин ч1алал раханай жал? Тахьайт1а, заз
гьак1 ван хьаивайт1а? Им ахвар ят1а? За лугьузва: ге
на хъсан хьана, ам мадни рахана:
— Билиша заз лагьана, вун лезги я.
— Дуьз лугьузва, — лагьана за. — Зун лезги я.
Бирдан ада са гъиливди зун ак1 къужахламишна
хьи, налугьуди, зун менгенадиз аватнавай ракь тир. Зи
къуьнуьн к1арабри ч1акьракьарна.
— Я хзан сагъ хьайиди, — лагьана ада. — Я кьарай
ат1айди, бес Муд т1вар жедани? За вун гуржи ят1а лугьузвай...
— Муд ваъ, Мут1, — лагьана за. — Халис т1вар Муталлим я.
— Муталлим лагь ман! Мут1 вучиз лугьуда?
— Мут1 лугьуз вердиш хьана ман... Бес ваз вирида
Джонс лугьузва, лезгидал гьахьтин т1вар жедани?
— Ядаа-а, за ваз вуч лугьун? Зи халис т1варни Жаруллагь я... Са ни ят1ани, гьинал ят1ани Джонс лагьа нани? Лагьана. Гьа Джонс хьана, фена. Вун гьинай я?
— Катрамакандай. Вун гьинай я?
— Къурушдилай.
— Вуа! — гьарай акъатна зай. — Кьве кам я арадавайди!
— Кьве кам я, — ада кьил юзурна.
Гьа ик1 инлай кьулухъ зун патал Джонс амач. Адакай Къурушви Жаруллагь хьана. Дуьз лагьайт1а, хъхьана. Икьван зурба шадвал заз садрани хьайиди тушир!
Гила, дугъриданни, и гимида зи кефер я, И марф къвазвай йифиз зун са ч1иб ч1ехи хьанай. Валлагь-биллагь,
са ч1иб ч1ехи хьанай! Ни лугьудай, им лезги жеда лагьана? Вични къурушви?
Гьа и са шумуд гаф рахана, къурушви кис хьана.
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A M къецел экъеч1на. Зун адан гуьгъуьниз килигиз
амукьна. Эхирни зунни къецел экъеч1на.
Иифен rap къарагънавай.
Каспидин юкьвалай ац1ай варз хжаж жезвай. Налугьуди, Рагъэкъеч1дай пад хинеда тунва.
Къе йифиз зунни къурушви вахтада акъвазун герек
тир. Къурушви винел палубадал, бортунал хур вегьена
акъвазнавай. Зун вичин патав къвез акурла, ам явашдиз
захъ элкъвена.
— А-ан, вун яни, Муталлим? — лагьана ада. — Ша
стхадин.
— Къурушвийри стхадиз дых лугьудайди я, — ла
гьана за.
— Куьне гьик1 лугьуда?
— Тха лугьуда, дах лугьуда...
Ада дериндай са агь аладарна.
— Абур вири са гафар я. Дых лагьана, дах лагьана,
тха лагьана...
Гьа и арада палубадал Аждагьан пайда хьана. Адан
гъиле са вуч ят1ани авай. Шикилар твадай рамка хьтин
са зат1. Бирдан ада гъилевай зат! гьуьлуьз гадарна. Зун
мягьтел хьана, гагь адаз, гагьни къурушвидиз килигна.
И инсанар са квелди ят1ани сад садаз ухшар тир. Гагь
заз ак1 жедай хьи, ибур кьведни са азардикди азарлу я.
Ибурун кьведанни гьа са чка т1арзава, амма ибуру духтурдиз лугьузвач. Ибуру кьведани гьа са жуьредин дерт
эхзава. Чакай чуьнуьхзава, чаз чпин дерт лугьузвач.
Ибур кьведни са гьихьтин ят1ани задан хажалатди эзмишзава. Заз гагь-гагь гьак1 жезва.
Гьуьлуьн Аждагьанди Къурушвидиз са вил яна. Ахпа кьил агъузна, ван алачир камар къачуз, явашдиз вичин каютадиз хъфена.
— И ц1ийиди гьи жегьеннемдиз квахьнава?!
ван
акъатна штурмандин. — Яраб лув гана жал?
— Квахьнавач! — гьарайна жаваб гана за.
■ Зун
иналла!
— Гьазур хьухь!
— Зун гьазур я!
Къурушвидин рикГелай зун алатнавай.
Ам гьа виликан хьиз, мадни хиялриз фенвай.

V
Штурвалдихъ акъвазун... Ни лугьудай им икьван четин кар тирди: инсандин ял кьада, нефес къачуз жедач!
Сифтедай, лугьузва за. Гуьгъуьнай вердиш жеда. Гуьгъуьнай штурвалдихъ акъвазна, манияр лагь, лацу дишегьлидикай, отдел кадрода акур, хиялар ая...
Гими са дережа курсунай экъеч1айт1а, лугьун чна,
чапла патахъ, завай штурвални эрч1и патахъ элкъуьриз
жедай. Вири к1валахра гьак1 я эхир! Арабада, машин да, тракторда, комбайнида... Амма и зибил масак1а я!
Гими курсунай чапла патахъ злкъвейла, герек вуна
штурвални чапла патахъ элкъуьрин, гьак1 хьайила, гими эрч1и патахъ элкъвезва. Вичин курсуниз хквезва.
Какахьдай.
Идалай гъейри, компасдални вил хьана к1анзавай.
Компасар кьвед авай. Сад т1ебии — магнитдин компас.
Муькуьди — гидрокомпас. Адай завай кьил акъудиз
хьанач. Гидрокомпасдай. Амни Аждагьан кьведни сад
тир. Лугьунрай, ада кГвалахни ийизвачир. Ч1ур хьанвай.
Аламат! Магнитдин компасдин экьреб, иландин мез
хьиз, зурзаз, санихъ фидай, гими — санихъ, штурвал —
масанихъ... Ша гила ви кьил какахь тавурай. Гими са
зур дережа курсунай акъатунни кваз, я штурмандин, я
Къурушвидин ван акъатдай:
— Ромб!
«Зегьримар, ромб!» — лугьудай за жуван рик1яй.
Къурушвидиз ваъ, штурмандиз.
Яраб абуруз гими зур дережа курсунай акъатзавайди гьик1 чир жедайт1а? Квелай чир жедайт1а?
Сифтедай гьа ик1 тир, ахпа са шумуд йикъалай зун
лигим хьана.
Гила зун са карди пашманарзавай. Къурушвидин
къилихди. Ам зак экахьзавачир. Рик1ивай са суьгьбет
кьванни ийизвачир. Гьа сад лагьай сеферда са шумуд
гаф лагьана, хабарар кьуна, вассалам! Гила ам вич-вичиз тир. Гьик1 жен хьи, чун и гимида кьве кас я, са рекьерай фейибур, са булахрай яд хъвайибур... Чаз санал
ацукьна ийидай суьгьбетар авач? Чавай Шагьдагъларнн
яру цал «ьванни рик1ел хкиз жедачни? Чав!ай а цлавай
зурба магъарадикай кьванни ихтилатариз жедачни?
Вучиз и къурушвидиз ватандикай, чи хайи чкайрикай,
чи дагъларикай рахаз к1андач? Себеб? Аламат кас я,
валлагь, я. За хабар кьурлани, кьил къакъудзава. Заз
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аквазва, касдиз захъ галаз рахаз к1анзавач. Тахьайт1а,
гьуьлерал хьайила, инсанри чпин хайи чилихъ авай пак
гьиссер квадарзавани? Чпин диде-бубаяр рик1елай алудзавани? Абуруз чпин «ечмишдикай рахаз кагьул жезвани? Вучиз ик1 жезва?
И касдикай заз чидайди са кар я: ам Къурушдилай
я. Адаз 'К1вал-югъ авани? Гьина ава? Мусанлай ам и
гимида ава? Им портуниз хтайла, Бакудин, Мах>ачкъаладин, нин патав физва? Заз чирзавач.
Кубрикда чна ийидай рахунарни адан япай фидачир.
Чна кьуьлер авурт1ани, ам чун галай патахъ килигдачир.
Налугьуди, чун гьак1ан т1вет1вер я, инсанар туш.
Бязи вахтара ада вуч ят1а кушкушдай. Вич вичихъ
галаз. Ам вич вичихъ галаз рахадай. Лап гьа чаз акваз акваз. Эхь, и касдиз, валлагь, чун инсанрай тушир!
Адан ишигъ гудай вилер ак1 кудай хьи, ак1 кудай хьи,
чаз адавай гаф хабар кьаз кич1е жедай. Чун кис ж едай.
Сад лагьайди, ам яшдиз чалай ч1ехи тир. Кьвед лагьайди, ам адетдин инсандиз ухшар тушир. Чаз адаз
хъел къвез кич1едай, гьак1 хьайила, чна артух гаф хабар кьаз жуьрэтдачир. Кьин хьурай Аллагьдал, адан
къилихда адетдин инсандиз хае тушир са вуч ят1ани
чуьнуьх хьанвай.
Садра зулуз чун кубрикда ава. Къецеллайди rap я,
марф я. Чи «Дагъустанди» Астрахань галай патахъ сирнавзавай. Чакай кьудакай пуд кас «убрикдавай. Сад —
вахтада. Чун пудни гьарма вичин кардал машгьул тир.
Зи гъиле Лермонтован «Чи девирдин игит» ава. Билиша низ ят1а чарар кхьизва. Къурушви Жаруллагьа вуч
ят1а фикирзава ва ара-ара адан к1аник п1узар юзазва.
Им ак1 лагьай ч1ал я хьи, яни ам вич вичихъ галаз ра хазва. Гьуьжетарзава. Дугъриданни, заз чиз адан чанда
кьве инсан авай. Сад садахъ галаз кьазвачирбур. Гьуь жетарзавайбур. Кк1извайбур. Гьабур кьведни санал чаз
винелай и къурушви Жаруллагь яз аквазва. Абурун
кьведан къуватни Аллагьди и чаз а'квазвай садаз ганва,
абурун кьведан акьулни и садаз ганва. Ак1 хьайила,
абурун кьведан хажалат, дерт, к1ани-так1анвилерни и
садаз ганвай. Ак1 ят1а, адан дерт, хажалат адетдин ин сандин дердинилай, хажалатдилай кьве сефердин артух
тир!
Садра ада вичин чемодан ахъайна. Анай яц1у са даф-тар
акъудна. Дафтарда вуч ят1а кхьена.

За вилеривди Билишавай хабар кьуна: «Вуч кхьизва?».
Билиша жаваб гана. Сивел гъилин далу эцигна, зи
япал кушкушна:
— Ш-ш-ш, нотаяр.
— Вагь, вуч, вуч?
— Но-о-отаа-аяр. Манияр!
— Вуа! — зун къах хьана. — Мания-ар? Вуч ма
нияр?
— Ваз манияр чидачни?
За кьил юзурна.
Къурушвидиз кьве чемодан авай. Сад — вили мишин
чемодан. Адан юкьвалай ч1улунивди кут1уннавай. Цепинивди агализ-ахъайдай чемодан. Муькуьди — гъвеч1и
чемодан тир, импортный. Ваъ, гьа вили мишин чемоданни импортный чемодан тир. Муькуь чемодан дап1ардивди агализ-ахъайдайди тир. Адан чефтеяр, ахъайдайла,
чаркъ! чаркъ! ийиз ракьуна акьадай. Ван алаз. Гьакьван
абур т1арам тир. И чемоданрикай сада, — гьа вили Мишин чемоданда, — къурушвидин ктабар, журналар,
дафтарар, къейдерин ктабар, ручкаяр, чарар авай. Муькуьда — гуьлуьтар, яйлухар, дегишлух перемар... Адан
ктабар, журналар гзаф вахтара кубрикдавай гъвеч1и
столдал жедай, амма абурук хк1аз садани жуьрэтдачир.
Зани.
Жуван чкадал ярх хьана, кьве гъилни «ьилик кутуна, фикириз-хиялиз ацукьнавай къурушвидиз килигиз,
зун мягьтел жедай: яраб и пагьливан хьтин инсандиз
вуч дерт-хажалат ават1а? Вучиз ам чахъ галаз рахадачт1а? Вучиз адан хъвер квахьнава? Ам гьихьтин дердини
эзмишзава? Идан дерт-хажалат, пашманвал вуч хьурай?
Эхир хьи, гзаф тажублу инсан тир и къурушви. И
къурушви Жаруллагь. За тек са гимида лугьузвач. Мажиб къачурлани. Ам нихъ галаз ават1а, ам гьиниз физват1а, садазни чидачир. Гьамиша текдиз. Вич вичиз.
Зунни Билиш, балк1андин чин квай Билиш, кьвед
санал жедай. Мажибар къачурла, зунни Билиш са
юкъуз пуд ресторандиз фидай. Фейи-фейи чкада, ацукьна столдихъ, гьасятда салфеткадивди сив михьна, Билиша официанткадиз эвердай ва лугьудаи:
— Шнапс!
— Вуч? — мягьтел жедай официантка,
— Шнапс!
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— Абур вуч лагьай гафар я? — лугьудай официанткади. — Ингье, вуч ават1а, менюда кхьенва!
Билиша мадни гьарайдай:
— Ро-ом!
— Менюда вуч ават1а, гьам лагь!
Зунни Билиш шегьердин вири ресторанриз фидай.
Иуьна, хъвана, эхирни чун, кьежей кьифер хьиз, галч1ур жез, гужа-гуж гимидиз хкведай.
— Хтана, — лугьудай гимидавайбуру. — Вегь ибурун чкаяр, ксура!
Старпомди дидейриз экъуьгъдай, штурманди, стармехди бубаярни дидеяр вири сад садак какадардай!
Амма Гьуьлуьн Аждагьанди чаз са гафни лугьудачир.
Налугьуди, адаз чун аквазвачир. Аквазвай эхир! Такур
амалар ийидай. Гафни лугьудачир.

VI
И нянихъ к1аник палубадал Билиша вичин концерт
гузвай. Рагъ ак1извай. Гимидин вилик ракъини къизилдин рехъ кутунвай. Нурламишнавай. Кьуд пад вили лепеяр, рахазвай, кушкушзавай лепейрин сесер, вилик нурламиш хьанвай рехъ, эч1я жез, гьа и рехъди фидайла,
низ мани лугьуз к1ан жедач?
Зи рик1ел лацу дишегьли хтанвай.
Билиша вичиз ц1ийи мандолина къачунвай. Ада
манияр лугьуз, манийрани вири юкьвалай агъуз гафар,
кьуьлиз, вири, палубадал экъеч1навайбур, хъуьруьрзааай.
Гьава гуз экъеч1навай кьуьзуь дишегьли, чи кок Варваради са гъилив вичин хъуькъвез лап1аш вегьиз, тикрарзавай:
— Господи! О господи!
Мандолина ягъиз-ягъиз, балк1андин кьил са патал
кьуна, Билиш тетя Варварадин патав атана, юкь къатна,
кинойра хьиз, салам гана, адаз кьуьлуьник теклифна.
Капар яна. Са шумуд касди санал. Частушкаярни
лагьана. Нивай, гьик1 ят1ани и шадлухрикай хабар хьана, Гьуьлуьн Аждагьанни палубадал экъеч1на. Явашяваш атана, садахъ галазии рахун тавуна, ам вич гьамиша акъваздай чкадал акъвазна. Яб гана. Вири хъуьрезва, ам яргъариз килигзава. Вирида къив гузва. Адаз
ван жезвач. Я Аллагь, им и дуьньядин нямет тир хъвер

авуникай вучиз магьрум хьанва? Им инсан ят1а, тахьай*
т1а, дугъриданни, гьуьляй атана акъатнавай са Аждагьан? Инсандин парталар алай Аждагьан? Яраб ида
вичин чинал гьак1ан, кьуранвай са хам акьалжнават1а?
Ам садазни килиг тавуна, явашдиз Билишан патав атана. Гафни талгьана, мандолина къачуна. Килигна. Симерилай са гъил эляна.
— Внимание, внимание! — гьарайна Билиша гардан
патал кьуна. -*- Внимание! Мадумазель Варварадини за
кьуьлерзава, чи Кепди мандолина язва! Давай!
Мандолина гъиле кьуна, Гьуьлуьн Аждагьан гьак1,
къах хьиз, акъвазна. Хиялна. Вуч авурт1а, хъсан я? Ахпа гьа вили'кан чкадал хъфена. Гьанал акъвазна. Яргъариз килигна, агъуз, ВЙЧЙН каютадиз хъфена.
— Ида зи мандолина вучиз хутахайди тир? — ха
бар кьуна Билиша. — Идаз зи мандолина хутахдай вуч
ихтияр ава?
— Адаз чун шад хьана к1анзавач, — лагьана са механикди. — Адаз вири, вич хьиз, сугъул хьана к1анзава.
— Гьее-ей, — авуна тетя Варваради. •—- Заз аквазвайвал, адан рик!е суза ийизвай хер ава. Ам шадвиликай магьрум хьанвай инсан я.
— Ам вичин дидеди гьак1 ханвайди я, — лагьана
Билиша.
— Туш, — лагьана Варваради. — Адан пелевай би<
ришри лугьузва хьи, адаз зурба хажалатар акунва. Ам
гзаф дердер ч1угур инсан я. Пелел кхьенва, чан хва,
Квез аквазвач, заз аквазва...
— Ят1ани, зи мандолина къахчуна, гьиниз квахьзава? — секин хьанач Билиш. — За ам гьадаз вичин каю
тадиз хутаха лагьана къачунвани? Капитан я лугьуз...
Вун капитан ят1а, зун адмирал я. Зун адмирал Нель
сон я! Вун гьак1ан са и нафт ялзавай калушдин капи
тан. Зун СССР-дин торговый флотдин министр я! Вун
вуч я! И нафт ялзавай калушдин... Зун адмирал Уша
ков я! Вун вуч я? И нафт ялзавай...
Палубадал алайбур хъуьрезвай, Варваради, кьил
галтадиз, вичин хъуькъвез лап1ашар вегьизвай:
— Господи! Ой, господи!
Эхирни лагьана вичиз к1андай кьван гафар, Били ша секиндиз алава хъувуна:
— Налугьуди, за и мандолина идаз къачунвайди я!
Ихтияр хьайит1ани къачу ман! Ваъ, ида къачуна, вичин
каютадиз хутахзава! Атана за гьа ви каютада ваз са 229

кьвед вегьена, мандолина къахчуна хтайт1а, ибуру лугьуда, Билиш, ам хъсан кар хьанач, гьак1 хьайила, з а
ваз багъишламишзава...
Пака марфади ч1иш къачуна. Вилик пад аквадач.
Авахьзава цавай яд. Акъваз тавуна. Ч1улав цифер гимидин винелай куьрс хьанва. Налугьуди, кьежей памбагар я.
Лап жив къваз хьайит1ани гьамиша кубрикда ацукьиз жедач. Матросдиз авайди са кар я. Вахтада акъвазуи. Жуван нубат атайла. Ахпа? Жуваз вуч к1андат1а,
гьам ая. К1ела. Ксус. Дуьз я, базардин йикъара кинони
къалурда. Ина красный уголокни, библиотекани ава.
Рик1 алай кардал машгъул хьухь. Ят1ани, гьавадал
экъеч1из к1ан жеда. Иллаки эч1я хьуни инсан дегишарда. Гьатта къилихдизни кваз таъсирзава жеди. Тахьайт1а, са шумуд йисуз гьуьлел к1валахайбурун рахунал
рик1 вучиз алач?
Зун палубадал экъеч1айла, марф акъвазнавай. Бирдан зай гьарай акъатна:
— Вагь! Жаруллагь! Вуна вучзава? К1аник палубадал,
са гъилив борт кьуна, къурушви-ди са гъил цавуз
хкажна, манияр лугьузвай. Белки, ам са нихъ галаз
рахазвайт1а? Адан чина хъвер авай хьиз аквадай.
Гьуьлуьн винел каф алай. Кафадин лацу мар» гъалри
сада сад басмишзавай. Абур сад садал гадар жез, сад
садак какахьиз, кьведакай сад жезвай ва ахпа кьведни
санал квахьзавай.
Гьуьлуьн и сирлу кардиз фикир гуз, къурушвиди низ
ят1а, мумкин я, гьа и сад садал гадар жез, квахьзавай
маргъалриз лугьун, — вуч ят1а лугьузвай. Шелзавай.
Са гъил виниз хкажна. Халис шаирди хьиз. Ун, ам лепейрихъ галаз рахазвай! Инсанрихъ галаз хьиз рахазвай.
Заз адан патав физни к1анзавай, фин тийизни. Зун адан
патав фенайт1а, шаксуз, ам залай нарази жедай. Им
заз чизвай. Адаз тек жез к1анзавай. Хъсан хьана, ада
вичи заз эверна:
— Муталлим! — гьарайна ада. — Ша чна кьведани
санал са лезги мани лугьун! Инал ша кван!
Валлагь, ам шаддиз аквадай. Вилер — налугьуди,
кьве лампочка я, эцигнава адан чинал. Hyp ацалтна,
ишигъ гуз, кузва. Ун, ам илгьамдин лувараллай! Адан
рик1ин деринра ялав авай. Ч1арар пелез чк1анвай. Пагь,
а ч1арарин к1аникай вилери ишигъ гун вуч тир! Зун
икьван чкайра хьана, заз санани ихьтин вилер акурди
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туш. Кыш хьурай Аллагьдал, и вилерай аквазвай къуватдин сан-гьисаб авачир. И вилерин иесидиз кич1е хьунин, таб авунин, ялтахвилин, алчахвилин, дуьз гаф талгьунин гьиссер авайди ят1а хабарни тушир. Налугьуди,
ам итимдин гуьзелвилинни мердвилин, къучагъвилин,
жуьрэтлувилин чешне тир. Зун вичин патав атайла, са
гъил вилик кьуна, са т1имил цавуз якажна, къурушвиди
вичин михьи, гур сесинивди манидал илигнавай. Заз ак1
тир хьи, адан сес вири Каспи гьуьл тирвал чк1изва:
Зулун гарал галтад кез, къариблухрай къвезаваа-а-ай
Мич1и йифиз Лезгистанда са къарби тар шезаа-а-ава-ай.,.

Адан сес, валлагь-биллагь, тару чи гимидин винел
хкажзавай. Фадлай лезги манидин ван тахьанвай зун,
Мут1, сив ахъа хьана амай. Ву-уа! Им гьихьтйн къуруш*
ви я! Заз адан сес дидедин лайлай хьйз ширин тир.
Вирт хьиз, верЦДи тир, верц1и! И сес зи чандин мелгьем
тир, мелгьем! Зи лезги иви ргазвай. За акъвазнавай
чкадал бахтавар яз кьуьлзавай.
Къурушвиди дегьзаманайрин халкьдйн гьавадалди
эхиримжи гафар яргъи ийизвай ва заз ак1 жезвай хьи,
исятда чун и Гьуьлуьн Аждагьанди чи рйк1 къарсурзавай гимида, пехъи лепейрин юкьва ваъ, ШагьдагълариН
яйлахра ава, и маннди чи дагълара ванзава, чи дерейра, дуьзенра ванзава...
Зи рик1ел дяведилай гуьгъуьнин гишин йисар, яргъи йифер, махар ахъайдай бадеяр хквезвай. Чи бадеди
са лайлай ядай, а лайлайда хайи ватандин, чилин дерт
таквадай хцин вилер буьркьуь хьуй лугьудай, ахьтин
хциз дидейри чпин нек гьарамарзавай. Гьа лайлайда,
Ам лап дегьзаманайрин лайлайрикай тир. Кич1ерхъан
хьайидаз, намуссуз хьайидаз лянетзавай лайлай.
Чи девирда ахьтин лайлаяр къадагъа авуна, абур
рик1елай алатна. Гилан дидейриз ахьтин лайлаяр чизвани? Гьинай? Абуруз чидайди заз чида... «Широка
страна моя родная...»
Къурушвидин, гъетери хьиз, ишигъ гузвай вилер, чин
агажайла, биришри к1евзавай вилер гагь гьуьлуьн яргъариз килигзавай, гагьни, элкъвез, заз. Гьамиша хияллу, гьамиша са куькай ят1ани фикирзавай кьегьал къурушви зи вилик, арифдар инсанди кхьенвай ктаб хьиз,
ахъа жезвай ва къе за адан сад лагьай чин кТелзавай.
Чи стхаяр гьа ихьтинбур я. Къурушвиди са вуч ят1ани
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рик!ел хкиз, мумкин я, сад Лагьай сеферда гьисс ийиз,
вичин гурлу сес гьуьлуьн лепейрихъни Кефердин гарук
какадарзавай...
Зулун гарал галтад жез, къариблухрай къвезава-а-а-ай
Мич1и йифиз Лезгиетанда еа къарбй тар шезаа-ва-а-й..,

И мани лугьузвайди матрос тирт1ани, адан рик1
дагъвидин, кьегьал лезгидин рик1 тир. Хайи дагъларихъ,
хайи дерейрихъ муьгьтеж хьанвай, абур ахкунихъ къарих хьанвай рик1 тир.
Ихьтин гьуьлел, т1урфан алай гьуьлел анжах Кьегьалада
матросдин
рикГел
вичин хайи
чил хтун
мумкин
тир.
Бес
вичин хайи
чиликай
талгьана,
куькай
лугьурай?
Къурушвидин гур сес штурвалдихъ галай матросдив
агакьзавай. Тахьайт1а, ада кьил юзурдайни? Адани яб
гузвай. Чайкайрини яб гузвай, лепейрини яб гузвай!..
Гьуьлуь, тару, цифери... вирида Къурушвидин манидиз яз
гузвай. Бирдан зун кьулухъ элкъвена. О! Я Аллагь, им
гьам яни? Гьуьлуьн Аждагьан! Секин, залан кама-ривди
ам чав агатзавай. Вилерал чан алай. Абур ге-гьеншдиз
ахъа хьанвай. Агатна къурушвидив, акъваз-на.
Къурушвидиз ам акуна, ада вичин мани кьат1нач,
давамарна. Мадни гурлудаказ ван хжажна...
Валлагь, биллагь, Гьуьлуьн Аждагьан чан
алачир аюх
хьиз акъвазнавай. Сивяй са гаф кьванни акъуд ти -йиз.
Амни къурушви, кьведни са патахъ, яргъариз ки-лигзавай.
Зун, лагьайт1а, абуруз. Абурун чинриз. Яраб Аллагь,
лугьуда за, адаз къурушвидин мани хуш хьанвай жал?
Ч1алахъ хьун мумкин туш! Гьик1 жен хьи и къванцин
рик1 къурушвидин маниди хъуьтуьларнавай? Яраб жери
кар я жал? Къурушвиди мани лагьана куь -тягьдалди (ада
къастунай мани яргъалди куьтягьзава-чир) Гьуьлуьн
Аждагьанди чГарни юзурнач. Адан гъиле, ам инал
къведайла, къалиян авай. Яб гудайла, ада къа -лиян сиве
тунвай ва гила адан къалиян туьхвенвай. Ам сиве къалиян
аваз, бортунив агалтна.са герен яргъариз килигиз акъвазна.
Ахпа къурушвидиз килигна. Чун пуд-ни киснавай. Гар
рахазвай. Къив гуз. Гьуьл рахазвай. Лепейрин сесиналди.
Чун пуд кис хьанвай. Чаз гьар са-даз вичин фикирар авай.
Чаз садаз муькуьдан фикир-хиялдикай хабар тушир. Са
герен чун пудни гьа ик! 232

акъвазна, ахпа Гьуьлуьн Аждагьанди са уьгьуь яна. Ам
заланз-заланз, гьа атайвал, вичин каютадиз хъфена.
Заз ак1 тир хьи, ам инсан ваъ, са мус ят1ани и гьуьле батмиш хьайи ва экуь дуьньядихъ вил галамай ва,
исятда гьуьлуькай хкеч1на, мадни гьуьле квахь хъувур
еа нин ят1ани руьгь тир.
Тахьайт1а адаз вучиз Гьуьлуьн Аждагьан лугьузва?
Тахьайт1а, ам ихьтинди вучиз я? Идав са сир гвачйз
туш.

VII
Зун гъалат1 тир. Гьикьван гъалат!! Заз абур гьеле
чир хьанвачир. Я Гьуьлуьн Аждагьан, я къурушви. Куьне багъишламиша, а вахтара завай чириз хьун мумкинни тушир. Ахьтин Инсанар чириз хьун?
Гьуьлуьн Аждагьан виридаз так1ан тир, адакай гьатта кич1ени тир. Мейитдикай гьик1 кич1едат1а, гьак!.
Къурушви так!ан тир лугьуз жедач. За, жувалай
гъейри, амай экипаждиз лугьузва. Ам к1анини тушир.
Вучиз лагьайт1а, амни, гьа Гьуьлуьн Аждагьан хьиз,
виридакай кьилди тир. Вич вичиз. Тек-туьк захъ галаз
рахадай. Вассалам! И кар за «вез гила пуд лагьай сеферда лугьузва.
Налугьуди, ина вири экипаж са-сад, са гьинай ят1ани кьуна гъанвай, гьа и гимида к1валахиз мажбурзавай
есирар тир. Залайни Билишалай гъейри. Налугьуди,
ибурукай гьар сад кьилди, са гьихьтин ят1ани чинебан
кардал машгъул я. Сирлу кардал.
Къара жемятдиз — матросриз, механикриз, элект~
рикриз... командный состав (авайди вад кас тир) так1ан
тир. Аквадай вилер авачир. Абуруз «лацу к1араб» лугьузвай. Чпи чпиз «ч1улав к1араб». Гимида «лацу к1арабрини» «ч1улав !к1арабри» сада садакай гьяздачир.
Амма портуна, шегьердиз экъеч1айла, сад садал дуьшуьш хьайит1а, о-о, къужахламиш жедай. Сада садаз
т1уьнар-хъунар къачудай. Сада сад къужахламишдай.
Ина гьа ихьтин адет хьанвай. Виридал лак1абар алай.
Матросриз «Крчархъанар» лугьузва. Урусдал: «Рогатые». Электрикриз «шемер» лугьузвай. Механикриз пис
т1вар ганвай. «Черномазыяр». Лезги ч1алал лагьайт1а,
«ч1улавкьац1аяр». Кочегарриз «машаяр»... Ваъ, заз абур
чир хьун гьеле фад тир. Заз эвел гьак1 хьанай. Чир хьа233

на куьтягь хьайи хьиз. Зун гъалат! тир. Ч1ехи гъалат!.
И гимидавай гьар са кас чирун патал гьар садахъ галаз
лап т1имил т1уьрт1а, виш кило кьел т1уьна 1к1анзавай...
Гзаф иер гьава авай, цава вацра сирнавзавай са йи-физ,
— вацра гагь циферик акатиз, гагь абурукай хкат хъийиз
сирнавзавай, — гьа и йифиз чун Астрахань — Баку
рейсина авай. Зи рик1ел мадни гьа отдел кадрода акур
лацу дишегьли хквезвай ва зун вилерикай гьам ка-рагиз,
винел палубадал экъеч1на. Гимидин вилик кьиле якордин
зунжур алчуднавай чархунал ацуКьна.
Вуч гуьзел йиф туширни! Гьуьл секин тир. Майдан
хьиз. Налугьуди, гьуьлуь мурк кьунва. Цавайнй гьуьляйни — кьве чкадайнн вацра сирнавзавай. Варз авай йифера гьуьлел хьун зурба лезет, амма марф къвадайла,
т1урфан авайла, жегьеннемдавай гьисаб я. Вуна лагь:
эгер вилиз са зат1ни такваз вун вилик физват1а, ваз
гьик! жеда? Гагь виниз гадар жез, гагь агьуз гадар жез.
Лепейрин винел, талаш хьиз. Ваз гьик! жеда? Кьуд пад
сур хьиз мич1и. Авай-авачир экв куь палубадал алай —
сад и кьиле, муыкуьди а кьиле — кьве лампа я. Гьа экверилай анихъ ■— кьуд пад мич1и сур. Лепейрин винеллаз физва вун. Ваз гьик1 жеда? Амма варз авай йифериз, гьуьлел хьун — маса лезет я. Зи вилерикай ихьтин,
алахьай, нек иличай хьтин йифериз гьа лацу дишегьли
карагзава. Зи япара гьадан сесинини ванзама: —
Счастливого плавания!
Ацукьна зунжур алчуднавай чархунал, гагь зи вилерикай лацу дишегьли карагзава, гагьни зи рик1ел етимхана, физу, училище хквезва... Хиялрин сиягьатдин и
кьиле лацу дишегьли ава, а кьиле Катрамакан. Ба ц1ийри, данайри цГингаварзавай гуьнеяр, жигъирар...
Ватандин багьавал къариблухда чир жеда кьван!
Бирдан палубадин юкьвал кьве куьлге пайда хьана.
Сад — кьакьанди, муькуьди — аок1анди. Ахпа абур
бортунив агатна. Ибуру суьгьбетзава. Ахпа кьакьанда
аскГанди къужахда кьуна. Вичин гъилерал.
Заз абур чир хьана: сад къурушви тир, муькуьди —
Минди.
Зун илис жез, илис жез, трапдив агатна, садлагьана
агъуз катна.
Кубрикда Билиш тек тир. Ам кьве гъилни санал ченедик кутуна, вичин чкадал къатканвзй. Зун акунни
кваз, адал чан атана.
— Муся, — лагьана ада заз. — Ваз минет хьуй, зи
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са суалдиз жаваб це. Аку, дуьз лагь. Кк1ана хьайит1;
и Гьуьлуьн Аждагьан дирибаш женни, Джонс?
— Джонс, — лагьана за. — Гьуьлуьн Аждагьан ву
я? Джонсан са гъуд бес я адаз!
— Зазни гьак1 я. Джонс къуватлу я... Пагь, гата
ам ада, за адаз са дуьз т1уьн-хъун гудай, валлагь-бш
лагь, гудай!
Са герен кисна, ам мадни рахана. И сеферда ам ла
яргъариз акъатна.
— Муся, ша чун Москвадиз фин! Вуннй зун. Кьс
стха! А, фидани? Отпуск къачурла фиданй? Вири рест<
ранра ацукьда чун. Кремлдиз килигда. Шнапс! Ром! Bi
ри дадмишда! Москвадай вири жагъизвайди я. Чи
хьухь! Гьар нянихъ са рушахъ галаз жеда чун. Къвед;
ни вун? Юкъуз таксидаваз къекъведа.Мад заз и дуьны
дал са зат1ни к1андач. Жегьилзамаз са кефер ч1угун
к1анда...
Гагь-гагь заз и Билишан язухни къвезва. Вучиз л,
гьайт1а, идан кьил-кьилел жедач. Мез рахада, акьу
ксанваз жеда. Вичи вучзават1а, ахпа чир жеда. K.i
кардилай алатайла. Им гьахьтинди. Пакамахъ фад 11
мидиз хтайла, чун Астрахандавайла, — акуна чаз, и да
алайди дишегьлидин плащ я. Яру. Амма чна лугьуда.
ди вичиз хабар авач.
— Ва-а, — авуна ада лкьил патал кьуна. — Келл
келле! Патавай алатзавайбур заз чап-чап килигзавай
За лугьузвай эхир, яраб ибуруз вуч хьанват1а? Ибур\
вуч хьанват1а? Ибуруз вуч аквазват1а? Агь, вак1,
руш... Зи плащдин чкадал вичин плащ эцигна...
Душдиз фена хтайла, Билишан сив япарив агакьл
вай:
— Гье-гье-гье-гье! Трусикни гьаданди я...
— Нинди?
— Гьа папанди! Я залумдин руу-уш, зун кьил-кыш
алайди туш, вун залайни фейиди хьана хьи! Жуван тр'
сик жуван патав эцигайт1а жедачирни? Вун кьий, вуs
Ваз и дуьньядал вуч к1андай, Муся?
— Чидач, — лагьана за.
— Ак1 ят1а, вун бахтавар я. Заз са хъсан паб к1ш
дай. Са к1вал. Са киц1. Жуван к1валин вилик са са.
Мад гьич са зат1ни. Валлагь-биллагь, мад са зат1и
к1андач! Амайбур за и гъилеривди жува ийида.
Зи рик1ел лацу дишегьли хтана, килигна-килип

адан лацу хъуькъвериз, яру п!узаррйз, хъипи кифериз,
йили вилериз, са агь аладарна, за лагьана:
— Хъсан, жуваз к1андай паб жагъурун регьят кар
туш.
— Дуьз лугьузва на. Пара камаллу гафар лагьана
вуна, — Билиша башламишна сад лагьай сеферда вичин
биография ахъайиз. — Аку, за ваз кьин кьазва, зи
уьмуьрда зал садрани акьуллу дишегьли гьалтайди туш.
Абур вири гьахьтинбур я. Фир-фир, фир-фир! Акьул да»
банда! Чиниз рангар ягъиз, п1узарриз рангар ягъиз...
Са кардалди, лугьуда за, и Билиш бахтавар инсан я.
За ибур пуд кас гекъигзава. Гьуьлуьн Аждагьан, къурушви, Билиш. Пуд инсан. Пуд дуьнья. Пуд кьисмет.
Гьар сад са жуьредин. Заз ак1 я хьи, и Билишан рик1
ачухни я, михьини. Йдаз герекди келемдин са к1аш я.
Къуьрез хьиз. Са паб я. Вичи лугьузва хьи! Идан рик1е
вуч ават1а, ваз вири аквазва. Ви гъапаллай хьиз. Ида
вичи вакай са затТни чуьньухзавач. Гьатта вичин гьиссерни.
Ша гила чун къурушвидиз киЛигИн. Дуьз я, къуватлу инсан я, мерд инсан я. Кич1едайбурукай туш,
ят1ани низ чида адан рик1е вуч ават1а? Нивай чириз
жеда? Садавайни.
Гьуьлуьн Аждагьан... Идаз инсан лугьуз жедани?
Ихьтин инсан жедани? Ам инсан ят1а низ чида? Акунар? Акунриз инсан я... Амма адахъ рик1 ават1а? Инсанриз хае гьиссер ават1а? Им гьик1 лагьана к1валахал
эцигнавайди я? Ни эцигнавайди я? Вучиз? Идаз мажиб
вучиз гузвайди? Экипаж эзмишзава лугьуз? Ун, эзмишзава...
— Махачкъалада сад авай заз, — суьгьбетзава Билиша. — Яб гузвани на? Тухуда ида зун чпин к1вализ!
Бубадин, лагьана, яхцДурни ц1уд йис жезва. Фена зун.
Кьве истикан яна за, аквада заз, вири элкъвезва. Истиканар, тарелкаяр, инсанар, къапар .. Вири элкъвезва!..
Алатна зи рик1елай жув гьина ават1а. Нин к1вале ават1а. Вири алатна. Аквада заз, зи вилик са итим ква. Айнаяр алай. Им гьа папан буба жеда кьван! За идаз лу гьуда кьван: «Кьил тик яхъ, корнет!» За идаз дуэлдиз
эверда кьван. «Ваз гьик1 кк1из к1анзава, лугьуда кьван
за. — Тапанчийралди, тахьайт1а, финкайралди?! Хкягъа, исятда кк1ида чун!» Им рик1 зайиф кас жеда, им
ярх жеда кьван... Чукурда ибурузун к1валяй...
— Вав тапанчияр, финкаяр гвайни? 236

— Валлагь, вунни авам я. Гьинвайди я? Гафар я ман
чирнавай! Ахпа ада лагьана: вичин бубадин рик1 хъиткьин жез т1имил амай, гьак1 хьайила, мад чиниз къвемир... Гьак1 хьайила, за ваз лугьузва: абур вири—фирфир! Фир-фир! Флю, флю, флю! Гьахьтинбур я...
— Вири ахьтинбур хьун мумкин туш, — лагьана мадни рик1ел лацу дишегьли хтана. — Ваз вуч чида вири
гьахьтинбур ят1а?
— Заз чизвайди я. Ингье, Астраханда, и мукьвара
сад гьатна заз. Хъвада риц1ин руша, алаа-амат! Са ис
тикан са хуп1да! Вичин мецеллай ширин гаф вуч яни?
Дидедиз экъуьгъуьн! Гафун кьилиз — дидедиз экъуьгъун! К1вал ава, амма ам хаталу я. Пиян хьайила...
К1асда! Сиве гьатай гьинаг хьайит1ани к1асда. Сарарни
ракьунбур я! Балк1анди хьиз к1асда... Гьадакай паб же
дани?
— Вуна алаз хтай трусикни плащ гьаданбур яни?
— Бес нинбур я? Гьелбетда гьадан! Джонса заз вич
и гимидай зкъеч1да лугьузвай, мумкин я, зунни экъеч1ун... Хъфида мадни Владивостокдиз... И легендаваз
сирнавиз...
— Джонса вич и гимидай экъеч1да лугьузвай? — суал гана за.
— Ун. Гьикьвани легендаваз нафт1ар ялда?
Зун хияллу хьана.

VIII
Яраб Аллагь, лугьуда за, цавун юкьвал варз алайла,
гуьзгуь хьиз ц1алц1ам гьуьлелай сирнавзавай гимидин
палубадал акъвазна, дуьньядикай, каинатдикай, кьисметрикай фикир-хиял авунилай хъсан вуч ават1а! Гьич
са зат1ни.
Варз са патахъ физва, чун муькуь патахъ. Чун вацра
гьуьлел ч1угунвай нурлу рехъди виликди. Гьикьван фейит1ани, и нурлу рехъ вилик ква. А кьил авач. Налугьуди, ви бахт я. Таквадай, амма вун гьамиша галтугзавай. Агакьун мурад яз, садрани агакь тийиз...
Двигателди гургурзава. Маса са сесни. Къурушвини
зун чи к1аник палубадалла. Бортунин патав.
— Билиша вуч лугьузвайтГа чидани ваз? Билиша лу237

гьузва хьи, вун и гимидай экъечГзава... Вунни вич. Владивостокдиз физва, лугьузва.
— Мумкин я, — лагьана къурушвиди. — Ваз вучиз
кич1езва?
— Заз кич1езвач.
Аламат! Идаз ч1ар кузвани? Идаз чун инал алайди
гьинай чир жезва? Идаз чун инал акъвазнавайди ни лугьузва? Валлагь, ида чун вилив хуьзва. Гьуьлуьн Аждагьан кьилел палубадал экъеч1на. Им чахъ галаз акъажунра ава жал? Ам гагь чаз килигзава, гагьни аста камаривди къекъвезва. Са гафни лугьузвач. Я чна адаз,
я ада чаз.
Заз чиз, и гимида ахвар авачир кьве кас ава. Гьуьлуьн Аждагьан ва къурушви! Пуд лагьайди зун я. Лугьун за, абур.са квелди ят1ани сад садаз ухшар я, амма
зи ахвар вучиз ат1анва? Белки, ибурун кьведан арада
са сир ава? Белки, ибур йифериз гуьруьшмиш жезва?
Белки за ибурун гуьруьшднз машатзава? Ибуру винелай
рахан тийиз къалурзават1а? Тахьайт1а, ибур гьамиша
гьа са вахтунда палубадал вучиз экъечГзава? Инсан дин кьилиз текъведай фикир авач. Дуьньядал тежедай
кар авач. Белки, зун къурушвидин гуьгъуьна гьатун
кутугнавач? Залум касдай, налугьуди, гьар са гаф келпетандивди акъудзавай михер я, сарар я...
Гьуьлуьн Аждагьандиз чна вичиз вил язавайди аквазва. Ам вичин чкадал экъвазнава. Гьамиша хьиз, яргъа риз килигзава. Къедалди заз и инсандин сивяй са гаф
кьванни ван хьанвайди туш. Эгер са маса касди заз ла гьанайт1а хьи, бес флан гимида са ихьтин капитан ава,
ам садрани са гафни рахадайди туш. Зун ч1алахъ жеда чир. Белки, им лал кас ят1а? Ваъ, ам штурмандихъ га лаз, старпомдихъ галаз рахазва. Гьамни са шумуд гаф.
Кьве гаф. Пуд гаф. Яраб Аллагь, лугьуда за, им ик1 вучиз ят1а? Вучиз адаз вири инсанрикай хъел ават1а?
Себеб? Эгер ам дерт авай инсан ят1а, эгер ам хажалат ри кармашнавай са язух ят1а, ада вичин дерт -хажалат
суьгьбетун герек, вичин рик1 кьезиларун герек, амма и
кас, налугьуди, са нин ят1ани руьгь я, чан хтана, къе къвезва... Идан рик1е са жизви «ьванни чимивал авач.
Идан вилера мурк1ар ава... Лугьун чна, идан кьилел са
мусибат атана, адавай рик1елай алудиз жезвач. Амма
чал вуч тахсир ала? Къара жемятдал, матросрал, меха викрал, электрикрал?.. Чна адаз вучна? Вучиз ам чахъ
галаз ик1 мишекъат я? Им гьуьл я: йикъа са жуьре.
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Пака, тГурфан алай юкъуз, чи кьилел низ чида вуч къведат1а? Мегер лап к1еве авайла сад садан даях жедай бур гьа и чун тушни? Аллагьди гайи са къуюз, эгер чи
кьисмет пехъи лепейрин ихтиярда гьатайт1а, чалди куьмекдин гъил ни яргъи ийида? Анжах чна! Маса са касдини. Вучиз чун ик1 я? Сад садахъ галаз мишекъат я?
Себеб чирна к1андачни? Лагьана к1андачни?
Дуьз я, зун яшдиз гъвечГи тир, амма зи акьулди
к1валахзавай. За жува жуваз гзаф суалар гузвай. Жавабар жагъизвачир.
Гимидин чапла латахъай буй пайда хьана. Гьуьлуьн
хаталу рекьерин ихтибарлу лишан. Экв. Ам куз-туьхуьзва. Адан пеше гьам я. Вич алай чка къалурун.
Зи рик1ел аял вахтар хквезвай. И йифиз. Чун лап
гъвеч1из амаз кьакьан (къавал ксудай. Чун цавай сирнавзавай вацраз килигдай.
— Ви рик1ел аял вахтар хкведани? — жузуна за.
— Вуч?
— Ви риккл, лугьуда за, аял вахтар хкведани?
— Аял вахтар? Аял вахтар... Гье-гье-гье!.. — хъуьрена ам. — Аял вахтар хъсан вахтар тир... Ч1ехи хьунивай хажалатар гзаф жеда...
— Ваз хуьре вуж ава?
— Хуьре... Хуьре са ими ава. Амни, заз чиз, Мугъанда яшамиш жезва, хуьре ваъ.
Са герен чун кьведни кис хъхьана. Гьуьлуьн Аждагьандиз са вил яна. А язухни гьа виликан хьиз, къах
хьанвай.
За къурушвидивай ам гьи училищедай атанвайди
ят1а, хабар кьуна.
— Заз училищеяр акурди туш, — лагьана ада. —
Зун... товарищ Муталлим... У-уф... Ваз за вуч лугьун?
— Вуна зун аялдай кьазва. Яни?
— Аялдай за вун кьазвач. Вун акьуллу гада я. Вик1егьни я... Вик1егь хьаначирт1а, зун вахъ галаз лезги
ч1алал рахадачир... Ят1ани зи ихтилат ваз интересни
жедач...
— Вучиз жедач лугьуда на?
— Вучиз лагьайт1а, вун гьеле...
— Аял я, тушни?
— Товарищ Муталлим, бегьем муьжуьд йис идалай
вилик зун студент тир. Университет куьтягьиз амайди са
йис тир...
— Гьина студент тир, Бакуда?
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— Ваъ, Махачкъалада.
— Ахпа вуч хьанай?
— За Шиирарни кхьидай, музыкаярни... Ахпа...
— Ваз минет хьуй, чан Жаруллагь тха, чан дых, —
лагьана за. — Суьгьбета, заз чир хьана к1анзава...
— Ахла, товарищ Муталлим, зи чарх элкъвенай...
— Вучиз?
— Вуа! Аламат... Валлагь-биллагь! Жуваз жуван
халкьдикай регъуь жеда. Ри>к1ел хкведайла. Вун халкьдин къайгъуда жеда. Ваз адан бахтавар югъ к1ан жеда,
амма ам, гьа халкь т1вар алайди, ваз ахмакьдаз хьиз
килигда. Ун, ун! Жуванбур! Зи кьилел атай кар я.
Ядаа-а, валлагь, аламатар! За илимдин к1валахар кхьенай. Гьаъ-гьаъ-гьаъ! Музыкадикай! Лезгийрин!
— Мисал патал? — жузунай за. Зун адан гъавурда
акьазвачир.
— Мисал патал... Мисал патал музыка къуват!
Хъсан, мефт1 ксурдай ваъ, ам юзурдай, рик1 гъуьргъуь
ийидай ваъ, рик1 гумрагь ийидай музыкади маларизни
кваз таъсирзава! Калерин нек артух жезвав. Къецепатан уьлквейрин алимрини, лап дегьзаманайрин алимрини и кар субутнавайди виридаз чида. Лезгийриз чидач.
Абурунди нирнияр я. Вири ксанва. Жанавурриз музы
кади таъсирзава лагьайт1а, ч1алахъ жедани вун? Хъуьт1уьн цик1из хуьряй шегьердиз хъфизвай са музыкантдал жанавурри вегьеда. Идани тадиз вичин скрипка яда.
Акъвазда жанавурар. Ида срипка! Жанавурар ацукьда,
яна тумар чилиз. Ида яда! Бегьем са кьвед-пуд сятда.
Эхирни а патай са машин къведа. Жанавурар катда.
Музыкантди инсанриз вичин кьилел атайди ихтилатда.
Бе-ес! Музыкадин къуватдикай чаз хабар туш. Чибур
нирнияр! Бишибурни буьркьуьбур... Мадни ксура. Байгьуш гиде! Ниринни-ниринни-ниринни-ниринни-ниринни...
Ритмияр я. Ун, чи музыкадин. Музыкади тийидай кар
авач. Гьак1 хьайила, мехъер музыкадалди ийизва. Аял
хайилани музыка язва. Дяведиз физвай аскердизни му
зыка язва. Кьейилани музыка язва. Музыкадилай зурба
тербиячи авач. Са касни. Чи халкь чи музыкантри серсернава. Афгъаннстан, Иран, Тажикистан, Азербайжан...
абурун манияр лезгиламишнава. Са кас авач и кар ак вадай! Лугьудаи! Мердвал аквазмач. Сада садаз мез гудайбур! Щегьре хьиз гьарайиз, мехъеррик пулар к1ват1дайбур... Гье-е-й! У-уф! Гьуьжетна-гьуьжетна,
ахмакь
зун, садра за садан суфатдиз са капаш вегьенай...
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Заз садрани ам икьван рахаз акурди тушир. Зунни
хъсан тир. Лал хьанвай. Завай вуч лугьуз жедай? Зун а
ч1авариз гъвеч1и гада тир.
— Яб гузвани вуна? Яб це. Эвел заманайра са
лезги чубанди кфил яда кьван. Папа идаз фу гъанвай
вахт жеда. Щвачел задан папа. Чубанди кфил яда, па пан руфуна авай аялди чалухда. Чубанди кфил ягъун
акъвазарда. Аялдини чалухун акъвазарда. Им хьайи
кар я гьа! Ун, ун! Лезги сусари гьахьтин гадаяр хадай.
Гьахьтин лезги бубайрилай. Кфилди тербия гайи рухваяр! Ун, абур мерд тир! Гьинал хьайит1ани! Зирек тир.
Кич1е хьун чидачирбур тир! Гилан гадаяр... Зун авам
тир, аквадай гьаларай...
— Вучиз авам тир лугьузва на? — жузунай за.
— За гьа и месэлайрикай кхьенай. Закай зи халкь,
зи миллет пара к1анда лугьуз, вуч авунайт1а чидани
ваз? Миллетчи!
— Ни? — жузунай за.
— Чибуру.
— Чибуру? — аламат хьанай зун — Чибуру вучиз?
— Э-э-эгь, за ваз гьик1 лугьун? Ахпа чир жеда ваз.
— Шамайри... яраб са касди кьванни зи тереф хвенайт1а! Малар! Сада садаз мез гузвай малар! Къара ма лар! Калер! Ида адан тарифар — ада идан тарифар!..
Гьа ч1авуз гьуьлерал атай зун — къенин югъ: мад заз
чи интеллигенция аквадай вилер амач, товарищ Мутал
лим! Чир хьанани?
За кьил юзурна. Амма гилани за гьайиф ч1угвазма.
А ч1авуз фикирдиз атаначир. Дуьз я, зи гьич ц1емуь жуьд йисни хьанвачир, Къурушвидин къанни ц1удав
агакьнавай. Эгер а ч1авуз зи фикирдиз атанайта, за
адаз лугьудаи:
— Инал вун гьахъ туш, стха! Чна халкь-халкь лу
гьузва, амма чаз чизвайди гьа чаз аквазвай са кьуд-вад
кас я! Мегер кьуд-вад 'кас халкь яни? Ви Махачкъалада
авай лезгийри вун инжиклу авуна, муькуь лезгийрин,
маса шегьерра яшамиш жезвай, районра, хуьрера яшамиш жезвай лезгийрин тахсир вуч я? Анра низ чида
гьикьван кьегьал рухваяр ават1а? Гьа и вун хьтин! Бес!
Гьа Махачкъаладани абур т1имил авач! Амма заз чиз,
виле акьадайбур гьашамар я... Са кьве фитнечи аквазва, вири миллетдиз фитнечияр т1вар гузва. Са-кьве кич1ерхъан аквазва, ахпа вири к1анибур, ваз вун гьахъ я
лугьузвайбур гьикьван ават1а, амма ваз хабар туш.
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Гьайиф хьи, за адаз гьа ик1 лугьудай, амма а чТавуз зун
авам тир, гада тир... Заз акуна маймунрин амалар
акъуддайбур! Кьуьлериз. Чпивай хьайит1а, чеб лезгияр
я! Лезги хесетдихъ галаз са алакъани авачир инсанар.
Лезги ч1алалди рахазва. Са ни ят1ани мехъеррик, межлисрал... гьинал хьайит1ани магъаматар лугьузва. Лезги т1ебиатдихъ галаз са алакъани авачир манияр лугьузва. Макьамар ягъзава. Вавай ам гатаз жедани? Ваъ!
Вердиш хьанва! Лезги мани лугьуз жедач. Лезги макьам
ягъиз жедач. Амма Азербайжандин, Ирандин, Афгъанистандин мани — гьасятда! Лезги ч1алалди! Вичивай
хьайит1а, гьам лезги мани я! Заз ахьтинбур пара акуна.
Къурушвидиз ак1 я хьи, и кар аквазвайди тек са вич я...
Дегьзаманайрилай инихъ са камаллу мисал
ава.
Акьуллу келледиз акьуллу к1вачерни кГанда. Акьуллу
к1вачер — им ви даях я. Далу я. Абур авачиз акьуллу
келледивай са зат1ни ийиз жедач. Абур авачиз акьуллу
келле хьунилай ахмакь келле хьун виш пай хъсан я. Вучиз лагьайт1а, тек са акьуллу келледи ви уьмуьр зай
ийида... Бегьер алай тарахъ мягькем дувуларни хьана
к1анда. Тахьайт1а, ам гьасятда ярх жеда. Вични телеф
жеда, бегьерни барбат1 жеда... Гьахьтинбур я къанунар.
Чи дуьньядин. Вири сад садахъ галаз алакъалу я. Вири
сад садалай аслу я. Вирида — сада сад тамамарзава,
хуьзва, тергзава...
Тек са акьуллу келле хьун бедбахтвал я. Къурушви,
вичин ихтилат куьтягьна, киснавай. Гьуьлуьн
Аждагьанди къалиядай ц1ай акъудна. Ц1ве-рек1ар. Ахпа
амни хъфена.
Ксун тавуна амайбур чун тир. Гьуьлуьн Аждагьан.
Къурушви. Садни зун. Вахтадавай матросни штурман —
абур к1валахаллайбур тир.
— Са арадилай ваз дыхди жьве къая къалурда, —
лагьана къурушвиди. — Абур чи вилик «ва. Текдиз.
Гьуьлуьн юкьвал кьве къая.
Низ ватан ва вичин халкь пара к1андат1а, ам ватандивай къакъатда, ам халкьдикай чара жеда, дегьзаманайрилай къедалди гьа ик1 я. Вучиз ик1 я? Ам садазни
чидач. Мумкин я, арифдар инсанриз чида жеди. И дуьньядал себеб авачир са карни авач. Ахтармишайла, себеб жагъуриз жеда. Мумкин я, ахьтин инсанрин михьи,
лацу к1валахриз, чГулав рангар гузва, мумкин я, абурун
михьи рик1ин гьиссер агъуламишзава... ва гъилибанри,
лук1ари, алчахри абур лекеламишзава, абур хайи чи342

ливай, мукувай чара ийизва... Дуьньядин тарихда гьамиша гьа ик1 хьана. Ина ц1ийи са карни авач. Гьа яргъарани ахьтин инсанри хайи чил патал, халкь патал
чпин рик1е авай пак гьиссер къалуриз жеда. Жуван рик1
гьик1 дегишда вуна! Гьа яргъарани абуру ватандиз вуч
герек ят1а, гьам ийида, чанни къурбанд гуда! Дуьньядин тарихда гьикьван гьахьтин баркаллу инсанар хьана!
Иллаки Урусатдин тарихда! Гила иналлай зи кьегьал
къурушви лекеламишна. Адаз миллетчи лагьана. Ни?
Са алчахди' Хам хуьзвай алчахди! Т1вар лезги, миллет
лезги, вич хъутур сада!. Вири дуьньяда гьак1 хьана.
Вири эсирра гьак1 хьана. Мадни гьак1 жеда...
Бирдан къурушвидин ван акъатна:
— Килиг, Муталлим, и къаяйриз! Абуруз стха къаяяр
лугьузва! Стхаяр!
Чи гими къаяйрин арадай акъатзавай. Зун гагь и патахъ, гагь а патахъ килигна. Налугьуди, аск1ан итимар
я, кьилел хъицикьдин бармакар алай. Акъвазнава инал,
гьуьлуьн юкьвал, къах хьана. Вучиз? Мусалай? Къван
хьанвай стхаяр...
Якъин хьи, юкъуз, яргъай килигдайла, абур такабурдиз аквазвай. Амма мукьувай килигайла, налугьуди, туькьуьл кьисметди хайи чиливай авунвай инсанар я. Кьил
агъузна, фикирзава, хиялзава. Чи тахсир вуч тир? Вучиз чун и инсафсуз, пехъи гьуьлуьн лепейри гатазва?
Юкъузни, йифизни? Чи тахсир вуч хьана? Вучиз чун
кьвед инал тек я? Маса рагар, къаяяр къерехра ава,
дагълара ава, амма чун инал, гьуьлуьн юкьвал... Чи
кьисмет ихьтинди хьана.
Зун абур аквазмай кьван и кьве «ъаяднз килигнай.
Чан алай инсанар хьиз, чан алачир къаяярни тек хьун—
мусибат я.
Заз чидач вучиз ят1а, мич!ивили туькьуьндалди, зи
вилер и тек къаяйрилай алатначир.
Заз ак1 тир хьи, налугьуди, заз сифте яз са вуч ят1ани чир жезва, за сифте яз са вуч ят1ани гьиссзава, аннамишзава. Зун ч1ехи жезвай.
Зи къанажагъди, гила битмиш жезвай къанажагъди
■зав са вуч ят1ани веревирд ийиз гузвай, фикириз гузвай.
Амма са карди зун шад ийизвай. Зак руьгь кутазвай:
захъ къурушви хьтин арха авай, далу авай. Ихьтин арха авай, далу авай заз куькай кич1еда?
Гьак1 ят1ани, за дуьньядин мишекъатвал, кьисметрин татугайвилер гьисс ийиз, гьахъни-нагьахъ аннами16*
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шиз, гила гьар са касдиз, гьар са вакъиадиз, дуьшуьшдиз
маса вилерай килигзавай. Акваз-акваз зи хъверни, зи
къекъуьнарни дегиш жезвай. Зи чина сугъул хъенди, фикирди-хиялди вичин гел тазвай. Биришар яз...
Вич лугьумир кьван, халкьдин мисалрилай баркаллу,
дуьз, камаллу гафар санани авайди туш: «Тек тар тамани тахьурай». Къурушви тек тир.
Вич лугьумир кьван, теквили дагъ хьтин инсандин
юкьван тар хада, ам агажда...

IX
Гьар сеферда Махачкъаладин портуниа-гьахьдайла,
гими яргъа амаз, Гьуьлуьн Аждагьанди пуд гудок гудай.
Яргъалди вандай гудокар. Абур ада низ гузвайди тирт1а? Ибур вуч сигналар тирт1а? Низ вуч лугьузвайт1а?
Гьа и гудокар адан рахун тир. Эхь, ам са нихъ галаз
ят1ани рахазвай. Чахъ галаз лагьайт1а — са гафни! Садахъ галазни, Къуй рахун тавурай! Амма адан чин вуч
тир, чи-ин! Агаж хьана, биришри кьуна, къайи, чан алачир вилери ц1арц1ар гуз...
Адан суйди, валлагь, чун вири, ажалди хъиз, эзмишзавай. За са шумудра «ъурушвидиз вини палуба къалурна.
— Им гьамиша гьа са чкадал акъваззавани? Акъваззава. Гьар йифиз! Им гьамиша яргъариз килигзавани? Килигзава. Им вуч лагьай ч1ал хьурай?
Къурушвиди гъил эляна. Гьа и гъил элягьун — адан
жаваб. Яни, ваз вуч авайди я? Ам ваз талукь кар туш.
За и Гьуьлуьн Аждагьан пехъи, т1урфан алай гьуьлуьхъ галаз гскъигзавай. Адакай фикир-хиялдайла.
Амма пехъи, т1урфан алай гьуьлуьн т1ебиат адан хесетдилай, адан т1ебиатдилай инсафлу тир, камаллу тир.
Гьуьлуьн т1ебиат михьи я. Дугъри я. Гьуьлуь мурдарбур, кьенвайбур, чиркинбур эхдач. Гьуьлуь ахьтин вуч
хьайит1ани къерехдиз гадарда. Вичивай яргъаз ийида.
Вичи-вич михьиз хуьда...
Гьуьлуьн Аждагьандин т1ебиат эсиллагь масак1а я
Ада вичин чина авай суйдивди вири эзмишзава. Къарсатмишзава. Дуьзбур. Дугърибур. Зегьметчияр. Гунагьсузбур. Етим-есирар. Четин кьисметдин иесияр. Ина
кГвалахзавайбур вужар я? Министррин рухваяр яни?
Обкомдин секретаррин рухваяр яни? Ина авайбур вири
диде-буба авачир, дяведа телеф хьайи рухвайрин бала244

яр я. Чпин ватан к1ани, чпин ха лкь к1ани инсанар я.
Абур ун бубаяр гьахьтинбур тир! Ватан патал чанар
къурбанд гайи. Гила рухвайри нафт1ар ялзава... Бес ик1
хьайила, Гьуьлуьн Аждагьанди абур вучиз эзмишзава?
Адаз и кар чизвани? Адаз и кардикай хабар яни? Ада и
кар къ ас т а ваз и й из ва чт1 а, н и з ч и да? Гь уь л уь з хъе л
авай вахтар жеда, гьуьлел т1урфан жеда. Гьуьл пехъи
жеда. Гьуьлуьз хвеш авай вахтар жеда. Гьуьлуь, гуьз гуьди хьиз, нур гуда. Секиндиз. Ахьтин гьуьлуьз килиг дайла, рик1 хъуьреда. Вилер шад жеда. Амма Гьуьлуьн
Аждагьан гьам иша атГ уг ънава. Адан ч ина л г ьам иша
серг алтаднава. Яраб адаз чун вичин вилик муьт1уьгъ
хьана к1анзават1а? Яраб Аллагь, лугьудай за, им, икь ван эйбежер инсан, гьинай ят1а? Вуч миллет ят1а? Им
вучиз ихьтин эйбежерди ят1а?
Заз жаваб жагъидачир .
Зунни, вири хьиз, кис жезвай.
Зани, вирида хьиз, кис хьана, мурмурзавай. Мани
лугьузвай. Гьуьлуьн Аждагьандиз ван тежедайвал. Гила
за адалай вил алудзавач. Яраб ада и кар гьиссзават1а?
Зун гьар йифиз са шумудра палубадал экъеч1зава. Ки лигиз. Яраб Гьуьлуьн Аждагьан вичИн чкадал алат!а?
Ам вичин чкадал алаз жезва. К/ьалияндай ц!верек1вар
акъудиз...

Гат ун с ифте кь илер ти р . Гьуьл уьн гат ун, л уг ь узва
за. Вучиз лагьайт1а, гьуьлуьн гад — къураматдин гад,
ибур сад туш. Иллаки гатун сифте кьилер. Къураматда
га т ун н и га тф ар и н ар а д а ав а й м е нз и л а к ва да ч . Гь ис с
ийиз жедач. Дуьз я, т1ебиат гьарайиз жеда, вич къалу риз алахъиз жеда, амма инсандиз аквадайди вуч я?
Цуьквер? Чубар укар хтун? Перер ягъун? Къуыъверар
дан? Тумар вегьин? Умун гьаваяр?..
Фикир тагудай инсандиз гьа и лишанар ни аквадач.
Амма гьуьлуьн гатфар ва я гатун сифте кьилер... Сад
лагьайди — гатфариз гьуьлел рухвар хьтин мурк1ар же да. Канабдин рухвар. Бирдан къизмиш жеда гьуьл, пе \ъи жеда гьуьл, башламишда ада и канабдин рухвар
гадариз, юзуриз, ахпа къудгъун жеда ятар, аквада ваз,
ка на б д и н р ух в ар ц ав а к ъ уг ъв азв а, ак ьаз ва с ад са да,
1ьуьл са жегьеннемдиз элкъвезва, ц1уд метр вилик са
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зат1ни аквадач, палубадал акъвазиз хъижедач, гьуьлнй
цав какахьда сад садак, гимн, талаш хьиз, гадриз жеда
лепедилай лепедал, иллюминаторарни ци басмишда, им
югъ ят1а, йиф ят1а кьил акъатдач...
Каспи гьуьлуьн гатфарар гьа ихьтинбур жеда.
Ихьтин йикъар алатнавай.
Гатун сифте кьилер тир. Умун гьава авай. Гьуьлнй секин. Гзафбур палубадал экъеч1навай. Ихьтин юкъуз,
ихьтин, кьейиди кучудиз к1ан тежедай, цавни, гьуьлнй
хъуьрезвай юкъуз, гьуьлуь цав, цаву гьуьл къужахламишнавай юкъуз, мегер кубрикда ацукьиз жедани? Гьуьлуь, гуьзгуьди хьиз, ц1арц1ар гузва. МуркГадин рухвар
аквазмачир. Яд чими хьанвай. Палубадал рагъ гузвай
касдин чандиз регьят жезвай.
Кьин кьада за квез, Гьуьлуьн Аждагьанни экъеч1на
вичин чкадал акъвазнавай. Гьамиша хьиз, к1вачин кьилел. Сивени трубка.
Ихьтин югъ гьуьлел алай касдиз суварин югъ я. Ихьтин югъ гьуьлеллайдаз Аллагьди ракъурнавай са савкьват я. Ун. Нисиналди. Нисинилай кьулухъ...
Нисинилай кьулухъ Каспидал чан атана лагьайт1а,
дуьз жедач. Адал чан гьамиша алайди я. Ам кьенвайди
туш. Нисинилай кьулухъ садлагьаиа Каспи дили хьана
лагьайтГа, пехъи хьана лагьайт1а, гижи хьана лагьа'йт1а, чун гьахъ жеда.
Эвел Кефер патан rap къарагъна. Каспиди башламишна кушкушиз. Вуч ят1а лугьуз, амма чун, гьуьлераллайбур, авамар, гьуьлерал алаз гьуьлуьн ч1ал чидачир ламар, гъавурда такьаз.
Са сятда кьван Каспиди кушкушна, са вуч ят1а хабар гана, ахпа тТурфан къарагъна. Ван алай. Уьфт язвай. Яд, сел хьана, са патахъ авахьзавай, вац1 хьиз,
дагъдин вац1 хьиз, сад садал гадар жез, сада садаз чангар вегьизвай лепейрин ванци япар биши ийидай т1урфан!.. Низ чида ихьтин т1урфанри шумудни са гими
Каспидин к1аниз авуднат1а, гьана мидаим чкадал эцигнават1а?
Дуьздиз ацукьна са кардал машгъул жез, ксуз хьун
— мумкин кар тушир. Налугьуди, вун лелейралла. Гагь
а кьилиз, гагь и кьилиз. Гагь полдиз килиг, гагь къа вуз... Кроватдал къаткун? Гье! Къатук. Кут1унна к1анда
гьанал. Тушт1а, к1вачер а кьиле, гъилер и кьиле ак1урна к1анда.
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Иифди гьа »к1 хьана. Мака экуьнахъни т1урфан яваи!
хьанач.
Вири гьуьл дере-тепе хьана.
Чаз, матросриз, акьван четин тушир. Чи кар штурвалдихъ акъвазун я. Курс тайин яни? Я. Яхъ штурвал
мягькемдиз. Ахъаймир гъиляй. Амма механикринни дизелистрин гьал... Абур, язухар, яхц1ур дережа чими чкада галтад жезвай. Лелейраллай хьиз, галтад!
Вахта куьтягь хьайила, абур чир хъижедачир!
—• Шемеее-ер! — гьарайзава абуруз Билиша. — Туьхуьмир!
Адаз жаваб гудай кас авач. Юргъун я вири. Галтад
хьуни гьелекзава. Батмиш хьуникай кич1е хьун? Батмиш хьун гьуьлераллайдан фикирдизни къведай кар
туш. Батмиш жедалди. Гьамиша т1урфанравай инсанар
я, вердиш хьанва.
И юкъуз гьа пакамлай няналди кино къалурзавай.
Виш сефер акунвай кино я: килигзавайдини са ц1уд кас
я. Виш сеферда акурди яз. Вилер гьа экрандал алазва.
Вирини киснава. Виридалайни т1имил рахадай инсан,
заз чиз, гьуьлераллай инсан я. Яраб ак1 вучиз ят1а? Пул
гайит1ани, кагьулдиз рахада.
Кьве к1вачни вилик квай стулда (ам полдик кук1урнавайди я) ак1урна, абур аралу эцигна, кьуьнтерни мет1ериз яна, гъутарни ченедик кутуна, вири санал гал тад жез, гагь агъуз, гагь виниз физвай экрандиз ки*
лигзава.
Налугьуди, ина са касни авач. Гьакьван секин я.
«Дагъустанди» суза ийизва... Ч1акьраа-акь! Шакь*
ра-акь!
— Буьркьуь хьанва, валлагь, хьанва! — икьван ч!а*
вал киснавайбурукай сад рахазва. — Акваз-акваз хандак1рай гьалзава...
— Мадни хандак1диз авудзава!..
— Им старпом я! Гьам я, гьам я! Хандак1риз гьалдайди гьам я...
Гьа ихьтин са-кьве гаф лагьана, кинодиз «илигзавай*
бур мадни кисзава. Гьардан*бир ахьтин кьакьан лепеяр
къвезвай хьи, гими гьа кьакьан лепейрин кук1ушдал
хкаж жез, ахпа фуруз хьиз, агъуз гадар жезвай... Да*
гьардиз хьиз.
Нйсиниз мукьва зини къурушвидин вахта тир.
— И т1урфан кьвед-пуд суткада давам жедайди я.—
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лагьана къурушвиди.
Низ чида Астрахандив мус
агакьдат1а?..
К1аник палуба лепейри кГевзавай.
К1аник палубадал пайда хьайи «асди пшидин вилик
кьил вилив хвена к1анзавай. Лепе виликай къвезвай.
Лепе къведайла, тадиз са куьхъ ят1ани кк1ана к1анзавай. Мягькемдиз. Тахьайт1а... Лепеди гваз фида вун.
Эхь, им гьахьтин са югъ тир. Гьеле чун гьинваа-ай!
Гьеле халис мусибатни, халис шадвални, пашманвални
вилик квай. Амма чаз абур жедайдакай хабарни ава чир. Низ чизвай чи кьилел вуч къведат1а? Чаз гьинай
чир жедай? Гьик1 чир жедай?
Гьа ик1 гагь лепейрин <кук1ушрал хкаж жез, гагь дагьарриз аватиз, «Дагъустанди» вйчин рейс давамарзавай...
Зун и гимидиз атай йикъалай инихъ заз садрани
гьуьл и жуьре пехъи хьана акуначир. Гьуьлуьн винел
пад вири — кьиляй-кьил каф тир. Гьуьл вири ргазвай.
Лепеяр чангарал хкаж жезвай. Сад садал гадар жез вай. Абуру «Дагъустаи» алчудзавай ва, пеш хьиз, чпиз
к1ани патахъ гадарзавай.
Бирдан садлагьана атай зурба, звер алай лепеди
«Дагьустандин» палуба михьиз к1евна. Кьве палубани
санал! Заз бортунилай гьуьлуьз гадар хьайи са нин
ят1ани кьил акуна. Тахьайт1а, зи вилерикай карагзавайт1а? И арада къурушви штурвалдихъ акъвазнавай, зун,
лагьайт1а, адан кьулухъ. Ада са легьзеда штурвал зи
гъиле вугана. Садни акуна заз, адан кьве вил заз килигна: адан кацин хьтин вилера кьве лампа кузвай. Къурушвиди вичи вич кьилихъди гьуьлуьз гадарна. Ам лепедин кук1ушдаллаз, гьасятда гимидивай къакъатна.
Ам гьасятда пехъи гьуьлуь туькьуьмна.
Щийиз атай, са маса лепеди ам вичин винел хкаж
хъувуна...
Яраб Аллагь им гьам тир жал? Гьа исятда зи патав
гвай къурушви тир жал? И балугъди хьиз сирнавзавайди?
Чун чал хтайла лепейрин кук1ушрал са касни аквадачир. Ргазвай, сад садал гадар жезвай, сада садаз звер
гузвай лепейрин арадай инсан акваз жеда'йни?
Штурманди тревога ганвай: «Человек за бортом!»
Гьасятда гьар сада вичин чка кьунвай. Тревога хьа -йила
вуж гьинал жедат1а, ни вучна к1анзават!а, вири-248

даз чизвай. Виридак къалабулух квай. Вуж я гьуьлуьз
аватайди? Вучиз аватна? Белки маса гимидай я?
Бирдан чаз гимидивай яргъа Миндидин кьил акуна.
Вич лугьумир, лепеди къачуна фейиди Минди я
кьван! Яраб адаз чи патав къвез к1анзавай жал? Къурушвидинни зи. Тахьайт1а ам вучиз палубадал экъечЬ
навай? Адаз вуч герек тир? Гьуьл акваз к1анзавайни?
Лепейриз килигиз «1анзавайни? Низ чида?
Минди, виридалайни кьакьан, лацу лепедин кук1ушдаллай. Са легьзеда кук1ушдал хьана, ахпа ам дагьар диз аватна, вилерикай квахьна. Гуьгъуьнай ам чаз акурла, са маса лепеди адаз звер гана, туькьуьмна туна...
Са геренда чакай садазни я къурушви, я Минди —
са касни ахкунач. За гьамиша кьегьал, мерд, къуватлу,
къурушви хьтин инсанралди дамахдай, зун абуралди
такабурлу жедай, амма къедалди за садрани кьегьал
инсан кич1ерхъандилай фад рекьидайди хиялначир. Кьегьал патал гьинал хьайит1ани ажал гьазур я. Кьуд пата. Гьамиша. Заз ам, шем хьиз, маса кас патал экв гана, вич къурбанд жедайдй Чидачир. Кьегьал йнсандин,
гьелбетда, тарифарда, адаз баркаллагь лугьуда, ам виридаз хуш ва к1ани жеда, ам вич сагъ амачирла. Гье гье! Налугьуди, ада и кьегьалвал алчах кич1ерхъанри
вичикай суьгьбетар авурай лагьана ийизва. Налугьуди,
адаз кич1ерхъанрин ва алчахрин тарифдин гафарин дарвал ава, игьтияж ава!
Гьелбетда, экипажда виридалайни къалабулух квай
кас зун тир. Гьуьлуьн пехъи лепейрин ихтиярда авайди,
абуру туькьуьмзававайди, абуру незвайди зи арха, зи
къурушви тир. Заз ам ина гьак1 къурушви тушир, зи
ватанни, зи манини, зи даяхни... зи вири тир. За тек са
къурушви квадарзавачир, за абур вири квадарзавай.
Гьа и юкъуз. Вири санал. Зи такабурвал, зи вик1егьвал,
зи къуват, зи шадвал... вири квахьзавай. Гьуьлуь туькьуьмзавай!..
Гимидин ход дегишарнавай. Кьулухъ ход. Гила эгер
гьа Минди тухвай хьтин лепе атанайт1а, чун ада батмишардай. Шаксуз. Чаз герекди гьуьлуь незвайбурув
мукьва хьун тир. Абур къвердавай чавай яргъаз жезвай.
Гьак1 хьайила, инсанар къутармишун патал виридалай1ш ЭХЙРЙМЖЙ мумкинвиликай менфят къачузвай. Вири
къурбанд хьайит1ани. Им Гьуьлуьн Аждагьандин буйругъ тир. Ам вични капитанский рубкадиз атанвай. Ам
штурвалдихъ акъвазнавай.
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Зи вилер виридалайни, мумкин я, хци тир. Зи виле-ри
гьар са лепедин кук1уш фагьумзавай. Мукьуфдивди. Са
гьихьтин ят1ани гьиссини заз лугьузвай хьи, кич1е
жемир, ам, ви къурушви, са т1урфандивайни вичиз муьт1уьгъариз жедай кас туш! Ам муьт1уьгъ хьун патал
халкьнавай инсан туш. Ам вич т1урфан я! Исятда гьуьлел кьве т1урфан ала. Сад къурушви, муькуьди — пехъи лепеяр, Бирдан за гьарайна: — Ингьее-е-е ам!
Сифте заз, балугъдин лув хьиз, лепедикай хкеч1ай
кьуьнт акуна, ахпа къурушвидин кьил акуна. Минди
къурушвидик кк1анвай...
Къучагъ къурушвиди гагь лепедик акатиз, гагь лепедикай хкеч1 хъийиз, балугъди хьиз, сирнавзавай. Зани адаз куьмекзавай. Валлагь, биллагь, куьмекзавай.
Жуван рик1ин гьиссеривди.
— Батмиш жемир, къурушви, батчмиш жемир, ваз
минет хьуй батмиш жемир!.. Чан Аллагь, вуна адаз куьмек ая!.. За къенин йикъалай гьамиша садакьаяр гуда,
чан Аллагь, куьмек ая!.. За садакьа гуда, чан Аллагь,
вуна куьмек ая!.. Батмишмир ам!..
За садрани Гьуьлуьн Аждагьандик ик1 къалабулух
акатдайди фикирначир. Адан вилер, адан чин михьиз
дегиш хьанвай. Вири санал къизмиш хьанвай.
Механикар, электрикар гьатта кок Варварани вини
палубадал хкаж хьанвай.
— Господи! О господи! — минетзавай Варваради вилел нагъв алаз.
Виридан вилер лепейрал алай. Абуру вирида Миндидиз туьгьметарзавай. Игьтиятсуз хьана лугьуз. Амма
Варварадиз аферин. Адани, за хьиз, вичин Аллагьдиз
акъваз тийиз минетзавай.
— О господи! Вуна абуруз куьмека, о господи!
вай.Гими лепе галай къурушвидивни Миндидив агатзаГимидинни къурушвидин арада са къанни ц1уд метр
амаз, Гьуьлуьн Аждагьанди буйругъ гана:
— Стоп! Буюк! — гьарайна Гьуьлуьн Аждагьанди.
Старпомди буюк гъайила, пулеметдиз ухшар са
яракь, Гьуьлуьн Аждагьанди къурушвидал лишан кьу*
на. Гьа легьзеда буюкди тфенгдин ван гана. Пекдин яргъи еб, са кьил буюкда амаз, муькуь кьил къурушвидин
патав аватна. Ам чаз акваз-акваз къурушвиди кьуна.
Зайни, старпомдайни кьведайни санал гьарай акъатна: 250

— Молодец, Джонс!
Гьуьлуьн Аждагьандини са гаф лагьана:
— Ду-у-урра!
Къурушвиди епин кьил кьунвай. И кар акурла, Гьуьлуьн Аждагьандин чина, валлагь-биллагь, зун гагь адан
чиниз, гагьни къурушви галай патахъ -килигзавай, — са
гьихьтин ят1ани, хъвер хьтин нур гьатна. Вичин жуьреда, ам гъвеч1и легьзеда хъуьрена. Амма гьасятда мадни
сугъул хъхьана.
Старпомди еб алчудиз, къурушвини Минди явашяваш гимидив агатзавай. Бирдан гимиди эвел чапла патахъ, ахпа эрч1и патахъ ян гана. Ак1 ян гана хьи, чун са
патахъ ярх жез са жизви амукьна.
— Якорь! — гьарайна Гьуьлуьн Аждагьанди.
Ада мад сеферда гьарайна:
— Мотоо-ор!
Вич лугьумир стармехни, муькуь механикни, мотористни... вири палубадал экъеч1навай кьван! Двигатель
акъвазайла, гими михьиз лепейрин ихтиярда гьатнавай.
Стармехни, мотористар, ц1ай илисайбур хьиз, агъуз катна. Гена хъсан я, абурувай гьасятда двигатель худда
тваз хьана. Чиани къурушвини Минди гимидиз хкажун
патал подъемный кран кардик кутуна. Крандаллаз гьуьлуьз луьткве авудна, къурушвини Минди гимидиз
хкажна. О, Гьуьлуьн Аждагьан чалишмиш хьана гьаа-а!
Дирибаш итим тир! За ак1 лагьаначир. Къурушви палубадал акурла, ам чина кус аваз, агъуз, вичин «аютадиз
хъфена.
Сад лагьай сеферда Билиша къурушви къужахламишна.
Ахпа чна къурушви каютадиз хутахна. Стармехди
гидрокомпас ахъайна, ана авай кьван спирт цана, гъана
каютадиз, гьа спиртдалди къурушвидин вири беден т1ушунна, Варваради Миндидин беденни гьа спиртдалди
т1ушунна.
Им вуч т1урфан тир, эхир авачир?
«Дагъустанди» ч1акьракьриз, иллюминатор лепейри
к1евдайла, за лугьудай, гьа исятда гими кьве пад жеда,
ва чун гьуьлуьн к!аниз фида. Чи эхир жеда.
Зи хиялдиз мадни лацу дишегьли, адан хъипи ч1арар, ранг янавай п1узарар хквезвай.
Ахпа мадни аял вахтар...
Катрамакан. Шуьк1уь гумар а'къатзавай гурмагъар.
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Куп1арин ц!аяр. Ц1ингаварзавай данаяр, бацГияр, катзавай к1елер... Яйлахар, Шагь дагъларин ч1афар...
Ахмакь зун... Терек жуван хуьре са тар ак1урдайди
тир,..
Гьа ик1 цла эцигдай са къванцин хийирни таганмаз,
рекьел экъечГнавай са валан хийирни таганмаз, гьуьлуьн
к1аниз фейит1а, дуьньядилай юх хьайитГа вучда?
Мадни зи вилерикай лацу дишегьли карагзавай...

XI
Сифтени-сифте Билишан ван акъатна:
— Гьурра-а! Къецеллайди са кеф я!
Къецеллайди, дугъриданни, маса дуьнья тир. Нурлу.
Секин. Т1урфан хьайиди ятГани чир хъижезмачир. Мадни гьуьлуьн винел пата гуьзгуьди хьиз ц1арц!ар гузвай.
Налугьуди, гьуьлуь Мурк кьунва. Гьакьван секин. Галатнавай жеди. Акьван къизмиш хьана, акьван чалухна,
вагьшивална, эхирни ингье, сует хьана. Гьа и йифиз заз
ахварар аквадай. Ахварай лацу дишегьлйди заз теменар
гудай.
— Гила вун итим я, Лугьуда'й. ГиЛа вун уьмуьрдиз
гьахьзава. Гьахьа зи къужахдиз! Вун зи гъуьл я, гьахьа!
Зани лацу дишегьли къужахламишдай. Ада заз мадни лугьудай:
— Гила ваз чир жеда, уьмуьр вуч зат! ят1а.
За лугьудай адаз:
— Зи виридалайни масанди! Гьатта т1урфан алай
гьуьлерал ял ягъиз, са геренда вил мич1айлани, зун
вахъ галаз хьана, за вун рикГелай алуднач. Ша за ви
вили вилериз са темен гун...
Гьа и ч1авуз гавур Билиша захъ гелянай:
— Гьурра-а! Къецеллайди са кеф я!
Рекьиз к1андай заз Билиш! Кьей хциз са маса вахт
амачир, зун ахварай авуддай. Мад гила вучда на? Хьайиди хьана. Ибур гьич, са маса карди зи рик1 къарсурна. Старпом атана зи патав, кьилди захъ галаз ра хана.
— И рейсинин эхирда ви земляк чакай чара жезва.
Ваз лагьанани ада?
— Ваъ, — за кьил галтадна. — Хабар туш.
— Ам экъечЬава.
— Вучиз? >
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— Вуна адавай вичивай хабар яхъ. Заз вавай хабар
кьаз к1анзава: ам вучиз экъеч1зава?
— Заз чидач.
— Акъвазра ам.
— Гьик1? Завай ам акъвазриз жедани?
— Жуван ч!алал рахух. Белки, Гьуьлуьн Аждагьандикай катзават1а, Гьуьлуьн Аждагьандиз вичиз и легендай экъеч1из к1анзава. Адаз а кар чизвач. Лагь адаз.
За лагьана, яб гузвач.
За кьил юзурна.
— Чидач ман. Ам ина инжиклу авур кас авани?
— Са касни. Гьуьлуьн Аждагьандикай квез вуч ава?
Квез ада са гаф кьванни лугьузвани? Ваъ.
Къурушви кубрикдиз хтайла, чун сад садаз килигна.
— Ваз вирида баркаллагь лугьузва,— лагьана за. —
Амма вирида лугьузва, бес вун маса гимидиз физва.
Садазни вун фена к!анзавач.
— Амма заз физ к1анзава, товарищ Муталлим, —
лагьана ада. — Каспарда зи арзадал къул ч1угунва.
— Вун гьиниз фида?
— Владивостокдиз.
— Вучиз?
— Рик1и яргъариз вач лугьузва.
За кьил юзурна.
— Владивостокдиз финин патахъай лагьайт1а, за арза вугана зур йис я. Гила адал «ъул ч1угунва. Шут-рашут авуна, зун рекье гьатда. Сефил жемир. Чин вучиз
ч1урзава?
— Кагъаз хьайит1ани кхьихь. Кхьидани?
— Кагъазарни кхьида, ахпа зунни хкведа...
Зун къурушвидин вилериз килигна. Я Аллагь, яраб
абура авай, кузвай лампайри вуч лугьузвайт1а? Ахьтин
вилер адаз гьинай кьисмет хьайиди тирт1а? Абур адан
чанда авай къуват тирт1а? Алакьун тирт1а? Адаз Аллагьди ганвай са гьихьтин ят1ани бахтлувилин лишан
тирт1а? Заз чиз, адан вилера кузвай эквер, нурар, ишигъар адаз Аллагьди ганвай са бахтлувилин, садахъни
авачир са бажарагълувилин, алакьунин, гужлувилин лишан тир. Ун. Амма ам аквадай, ам хуьдай кас авач! Гьа
и кар себеб яз, адан бахтлувал бахтсузвилиз элкъвена.
Кьисмет ч1урна. Ят1ани, ада кьилин агъузвалзавач.
Итимсузвал ийизвач. Алчахвал ийизвач. Мумкин я, вичин ватанни, вичии халкьдин руьгьни, музыкани к1анивиляй ам абурувай мадни яргъаз къакъатзава. Нивай
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лугьуз жеда? Абурухъ авай вичин пак гьиссер хуьн па тал. Ун. Гьа гьиссер вичин рик1яй садрани акъуд тавун
патал. Гьа пак гь иссер р ик1 еваз такаб ур диз яшам иш
хьун патал. Заз ахьтин инсанар авайди, хьайиди, мадни
хъижедайди чида. Ламарин дестедик акатна, вичикайни
лам ийиз к1анзавач... Кард хьиз, такабур диз. Кьакьан р а сир навзава. Кар д яз ам укьзава... Ахьтин р ухваяр
авайди я. Сир туш: ватандивай яргъавайдиз ватандин
накьв нез к1ан жеда. Гьакьван ам ширин жеда. Ватан дивай яргъаравайди ватандин къванерихъ галаз, рекье рихъ галаз, жигъиррихъ галаз рахада... Адаз гьа яргъа ра вичин кьеб ахварай аквада. Куп1арин гумадикай ни
ч1угваз, леззет къачуда. Анжах яргъаравай халис итим ди, вичин ватандин хци.
, .— Муталлим, — лагьана 'къурушви зи къаншарда
акъвазна.,— Муталлим, и са йисаи вахтунда заз вун бе генмиш хьана. Гьамиша, гьинал хьайит1ани уьтквем хва
хьухь! Чи дидёйр из, чи бубайр из къунши халкьар ини
кваз ч1ехи гьуьрметар ийидайди тир,.. Гила малар пай да жезва. Лезги ч1алал рахаз чидай, кьве «1вач квай
малар...
За кьил юзур на: гъавурда акьазва.
Яваш-яваш, бембец1 хьиз, галчГур жез -жез, «Дагъустан» Бакудин портуниз хтана. Чун гимида амаз,
къур ушви Каспардиз рекье гьатна.
Нянихъ чун ц1ийи рейсиниз экъеч1завай. Гьа вахтун да къурушви чи патав хтана. Виридав гъил вугана. Ви ридаз сагърай лагьана. Дуьз лагьайт1а, ам вичин даф тарарни ктабар патал хтанвай. В ичин чемоданар къах чуз хтанвай. Авай-авачир вар-девлет...
За ам причалдал кьван рекье туна. Гимида'й. Гьанал
чун сад садан вилериз килигна, мягькемдиз сада садан
гъ и л ч уь к ь ве на, ам гь ак1 а къ ваз н ам аз, з ун ги м и д из
хтана.
Валлагь-биллагь, чи вири экипаж палубадал экъечЬ
навай. Абуруз Къурушви ик1 к1ани тирди за садрани
фикирначир. Аквадай гьаларай, ]Минди къутармишайда лай кьулухъ къурушви вирида халис кьегьалдай гьи сабзавай. Язни т ир . Ад а авур кар тек -т уь к же дай кар
тир. Гьар нелай хьайит1ани алакьдай кар тушир. Гила
ахьтин хва чпивай къакъатна низ к1ан жедай? Садазни.
Ахпа м адни са кар авай: къур ушвиди са касдинни ха тур хана лагьана ван хьаначир заз. Ам вич вичиз тир.
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Амма инсанрихъ галаз садрани векъи гаф
рахадачир.
Инсанриз ч1уру чин къалурдачир.
— Счастливого дальнего плавания, Джонс! — гьарайна Билиша.
Къурушвиди хъверна.
Зун инихъ-анихъ килигна. Тек са Гьуьлуьн Аждагьан
палубадал экъеч1навачир. Тек са гьам.
Чи двигателри ван «ъачунвай. Аквадай гьаларай,
къ ур уш в и д и н къ ас т ч у н р ек ье т ун а, а х па чаз яр г ъа й
гъил юзурна, чакай чара хьун тир. Адет гьак1 я эхир.
Къураматда вуж амукьзават1а, ада гьуьлуьз физвайбур
рекье тун герек я.Къурушвиди и адет ч1урзавачир. Адаз
и адет ч1уриз к1анзавачир.
Ингье, «Дагъустан» яваш-яваш ц1ийи рейсиниз рекье
гьатзава. Чун гьуьлелай ц1уьдгъуьнзава.
Къурушви чаз килигзава. Чун вири лал я. Гьайиф,
ихьтин юлдаш квадариз. Гила чаз вири эк ипаждиз ам
иллаки пара к1ан жеда. Вич чахъ галаз амачирла. Чи
и х т и л а т а р г ь а м и ш а г ьа д а к а й ж е д а . И м з а з чи д а . И м
адет я.
Якорь хкажна, чун ачух гьуьлуьз экъеч1дайлани,
къур ушви, гьа са чкадал гуьмбет хьиз акъвазна, чи
гуьгъуьна килигзавай...
Низ чида мад чун сад садаз ахквадат1а? Садазни.
Яргъал океанриз сирнавиз физвай зи играми ватанэгь ли. За адаз гъил юзур на:
— Хъвач, хъвач!
Аск1анрай лув гузвай чайкайри чи гимидила'й чархар
язвай ва бирдан гъвеч1и Миндиди вири къуватдивди
гьарайна. Шехьиз-шехьиз:
_ Вуна зун ажалдикай къутармишна, ахпа вучиз
гадарна?..
Ам, чин гъилеривди к1евна, шехьна.
— Господи! О господи! — лагьана Варваради. — Секин хьухь!
Зак ай с тар ши й м а тр о с ав ун в а й. К ъ ур уш в ид и н чк а
заз ганвай. Завай къурушви эвезиз жезвайни? Къур уш ви эвездай инсан гьеле дидеди ханвачир. Ун. Ам нин
рик1елай алатда? И экипажда ам нива'й рик1елай алу диз жеда? Ам чи ваъ, Астрахандин портунин фялейрин
рик1елайни алатдач. Ада вичелай ажуз инсан инжиклу
ийидачир. Гьатта кик1идайлани. Гьа итимвал ада гьи нал хьайит1ани хуьдай.
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Гьуьлуьн Аждагьан кьве юкъуз палубадал экъечЬ
нач. Мумкин я, экъеч1ун, амма заз ам акунач.
* * *
Пакаман рагъ экъеч1дайла, чи гими Махачкъаладин
портуниз гьахьна. Няналди чун азад тир. Билишаз
мадни ресторанриз физ к1анзавай. За кьил къакъудна.
Заз маса къаст авай. Зун жуван шиирарни кьуна, редакция галай патахъ акъаТна. Хабар кьаз-«ьаз. Вич лугьумир кьван Махачкъалада редакция гьуьлуьн къерехда ава. Лап гьуьлуьн къерехда лугьузвач за. Редакциядинни гьуьлуьн арада са дараматни авач. Са рехъ
ава, садни са гъвеч1и парк.
Экъеч1на зун коридордиз. Редакциядин. Фена зун
коридордин лап а кьилиз. Инал са кас акъвазнава, Билишаз ухшар. Идан суфатни балкГандин суфат — сад я.
Гьа суфат хьиз, нерни яргъиди я. Чинал ч1ар ала. Туьд
шуькГуь я, ц1ам хьиз, лацу перем ,кьац1анва. Галстукди
перем агажнава. Кьилелни ахьтин са шляпа ала хьи,
налугьуди, идан шляпадив аялар футбол къугъвана... ■
Вагь! Бирдан и касди зав вичин гъил вугана.
— Миши Паша я зи т1вар, — лагьана ида. — Шаир
я зун!
Аллагьдал кьин хьурай, им рахадайла ваз балабан
язвай хьиз жеда. Гьакьван ам нерай рахазва. Ам рахайла, зак хъуьруьн акатна.
— Зав зи шиирар гва, — лагьана за. — За абур низ
къалурин?
— А-ан, вунни шаир я лагь ман, кьарай ат1айди! —
лагьана ада мадни зи гъил чуькьвена. — Гьут1а кабинетда са киц1 ацукьнава, гьа кицГин патав вач. Са вагьрам хьтин нер алайди я, нерални ц1имил хьтин са мат1!
Фена зун кабинетдиз. Пагь ина са ни ава! Дуьз я,
гьа Миши Пашади лагьай кас — вагьрам хьтин нер
алайди, нерални мат1 алайди ацукьнава столдихъ. Салам гана, за и ни вуч ни ят1а чирна. Кабинетдин пип1е
электрикдин пич ава. Гьа пичинал са ч1ехи къаж гъан ргазва. Гьа къажгъанда, аквадай гьаларай, як
ргазва.
Аллагь, и касдиз шиирар хуш жеда жал? Гагь зи вилерай им рамагбан жезва, гагь арабачи, гагь ламар,
бал'к1анар ахта ийидайди... Сак1ани и кас шииррал
256

машгъул инсандиз ухшар туш. Пешединни инсандин
акунрин арада са гьихьтин ят1ани алакъа ава эхир, я
стхаяр! Гьа пешеди инсандал вичин муьгьуьр эцигзава
эхир! Куьне лугьуда, эцигзавач? Эцигзава. Столдин к1аникай идан к1вачер хкатнава, гьа к1вачел яхц1урни ц1уд
размердин к1вачин къапар ала. Ида т1уш гайи къав низ
чида гьик1 жедат1а? Ракь хьиз. Гьа ихьтин папари чи
хуьрера, марф къвадайла, кьилелни са канабдин рух ва
я шешел вегьена, къавариз т1уш гудай. Эхир хьи, вуч
ят1ани, за идавай, зи са шумуд шиир к!елна, заз са жаваб гун т!алабна.
Гьина к1валахзавайди я? — жузуна ида.
— Гьуьлерал, — лагьана за. — Гимида.
— Шиирар мусанлай кхьизвайди я?
— Етимханада авай ч1авалай.
— А-ан, вун детдомдай я ман? Агьаа-ан!..
Шелна ида зи шиир, амма киц!ин хци гьар са ц1арц1ин вилик са суал эцигна. Гьар гафун к1аникайни са
ц1ар ч1угуна. Заз акваз-акваз.
— Ибур... Э-э, ибур вуч я? Ибур ваз, стха чан, за
лугьун... Шиирар лугьуз... за ваз, стха чан, авайвал лугьузва... Чи газет... Чи газетди... Чи газет обкомдин ор
ган я!.. Партийный газет я... Амма ви и шиирар пис...
пис... писмисмаяр я, стха чан. — Ида вичин чин ак!
агажнава, налугьуди, им «1вачин рекье физва, налугьу
ди, им гьажетханада ацукьнава, тфу-у!. — Чи газет а
вуна лугьудай газетрикай туш, стха чан... Обкомдин ор
ган я... Чаз гьаниз эвериз, гьар юкъуз, гьана абуру чи
чан акъудзавайди ваз чир хьайит!а... Чун ина чандивай
хьана, гьа са жуьре са парча фу нез, жуван югъ няни
ийизвайбур я, гьак1 хьайила, стха чан, вун закай инжиклу жемир, за ваз авайвал лагьана, абур пис... пис мисма хьуниз килигна, чи партийный газетда чавай
абуруз чка гуз хьун мумкин туш... Вучиз лагьайт1а, чна
ахьтин гафар чап авурла, гьа чГехибуруз чакай хъел
къведа, стха чан, абуруз хъел атайла, абуру чаз
выговорар гузва... Им вад йикъан дуьнья я, гьак1 хьайи
ла, вун зи гъавурда дуьз акьукь, заз ви хатур хаз к1анзавач, ят1ани, чи газет партийный орган хьуниз ки
лигна...
— Акъудиз жедачт1а, акъудмир, — лагьана за. —
Ак1 рик1 вучиз агажзавайди я, чин вучиз агажзавайди я?
17 Заказ 146
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— Ваъ ман, вун гьуьлерал алай кас я, гимида <к1ва лахзавай кас я, вуна кхьихь, гьа вун алай гьуьлерикай,
гим ийр ика й. Гьун бес! Чаз ван хьунай, гьа гьуьлерал
алай гимияр чпин рекьерай физвайди я. Гьа акатайвал
физвайди туш. Вуна гьа ихьтин к1валахрикай кхьихь...
Куь гимида шумуд стхади к1валахзават1а кхьихь, интер национальный дуствилерикай кхьихь, стха чан, ахпа
соцсоревнованиедикай кхьихь.стха чан, урус стхадикай,
гьада чун къенин бахтавар йикъал гьик1 гъанат1а, гьа да
революция гьик1 авунат1а, чаз виридаз бахтар гьик1
пайнатГа, Ленинан партиядин ч1ехивиликай, камаллу виликай кхьихь, стха чан... Чи вири халкьарин дуст вал,
стхавал гьик1 мягькем жезват1а, гьа куь гимидилай
башламишна, кхьихь, стха чан... Тахьайт1а, пис... пис мисмаяр...
Ак уна заз,им садр а худда гьатайла акъваздайбур у ка й т уш , им ж ув а х ьа й и т1 а н и ак ъ вазар ун ча р ас уз я .
Гьак1 хьайила, за хабар кьуна:
— Вуна и шиирдиз пессимистический вучиз лу гьузва?
-— Бес сур вуч я, стха чан?
—Вуч, вуч? — гъавурда акьунач зун.
—Сур ман, сур, сур!
— А-ан, чир хьана. Гьун?
— Бес сур вуч зат1 я? Ана кьенвай инсан кучудза вачни?
— Дуьз я.
— Бес сур эгъуьнун, инсан кучудун партийный газетда гьик1 жеда? Чаз обкомди ахьтин ихтиярар гузвач,
стха чан...
— Вуа!
— Кьиникьар, сурар... абур пис... писмисма гафар я,
стха чан.
— Вуа! Бес куьн, куь обкомдавай инсанар — рекьидайбур тушни?
— Вири рекьизвайди я, стха чан, амма ре кьизвайди
я лугьун хъсан туш ман... Сурар гьинай, партиядин
идеология гьинай? Вун гъавурда акьазвани? Вуна
кхьизва, бес сурал фу эцига. Гьа са гафуниз «илигна,
чун вуч я, вири к1валахрилай чукурда!
Тапарарзавай. Регъуьни тушир алч ахдиз!
— Редакторни вун хьтинди ят1а, чун бахтавар халкь
я, — ла гьа н а за.
— Б уй д и з а м за л а й с а к 1 у с к ь в а н к ь а к ь а н я, — л а -

гьана ада. — Амма зун писатель я, ам туш. Зини са шу муд ктаб акъатнавайди я...
— Лезгийр ин мефт1 юзур зава на, — лагьана за.
— Жедайвал ийизва ман .. Вирида... Партиядикай
кхьихь, абур стхади гьасятда акъудда...
— Яшамишрай виридуьньядин бахтавар гележег тир
Коммунистрин Партия! Рази яни?
— Гьак1 лагь, стха чан, гьак1 лагь, гьак1 лагь! Ви
гьа сивиз кьирай зунни инавайбур вири! Пнсимис в учиз
жеда? Писимис хьайила, обкомдиз хъел «ъведа! Ун.
Зи мецел са пис гаф къвезва, бирдан идаз а гаф лу гьуз кич1ела, зун тадиз коридордиз экъеч1на. Малдихъ
галаз гьик! рахада вун? Им, ихьтин къарамал, инал ни
эцигнава? Къарамалди, гьелбетда!
Миши Паша чкадилай юзанвачир. Гьа алай чкадал
акъвазнава. Мих хьиз. Зун акуна, кьил юзур на.
— Гье-гье, — авуна ада. — Заз чида, ада ваз вуч
лагьанат1а? Писимис лагьанани?
—■ Валлагь, лагьана, — за хиве кьуна.
Миши Пашади зи япал кушкушна.
— За ваз са секрет лугьудани ? Чи арада амукьрай.
Виликан редактордиз вири гьарфар чидай.
Гиландаз
гьарфар вири чидач. Гьамни и «ьасабчи, писимис лугьу дай киц1, к1еви дустар я. Ваз и киц1 иниз гьинай гъан вайди ят1а чидани? Ш -ш! Чи арада амукьрай! И киц1и
базардал кьилерни к1вачер маса гузвайди тир. Калин,
данайрин... Гьанай йикъа са келлени, кьуд к1вач гъидай
и киц1и. Иниз, редактордиз!
— Вуа! — мягьтел хьана зун.
— Ун!
Бирдан кабинетдин рак ахъа хьана. Кабинетдай гьа
нерал мат1 алай лам экъеч1на! Ида вичин руфунал са
п1ап1нус кьунва. Пат1нусдални вуч ала лугьун за квез?
Калин «елле! Кьуд к1вач! Чранва ибур. Бугъ алахьзава.
Са к1унч1 серкер. Са булка. Кьел...
— Маса ч ка а м ач н и а к ъв а зда й? — гь ар а й га на а д а
чаз. Ламра!
— Им буфетчик я лагь ман, — зун Миши Пашадиз
килигна.
— Буфетчик? Буфетчик... Ам ада редактордиз тухвай
т1уьн я!
— Вуа! — гьарай акъатна зай. — Редактордиз кьи лер-к1вачер?
— Ун. Щийидан хуьрек я. Киц1ер я ман! Кьведни
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яна к1анзавайбур я! КицТер хьиз! Кабинет агализ, кьи-лерк1вачер незва! Киц1ер я ман, >киц1ер! Ваз кипДери-вай
вуч кГанзава?
За агьуз йибермишна.
Экъеч1на рекьел, са герен фикир-хиялна. Ахмакь зун,
ви ина вуч авайди тир? Мегер ваз ван хьайи къурушвидин гьар са гаф са ктабдай туширни?
— Сынок, помоги, сынок, — ваи акъатна зи патавай.
Килигайт1а, кьуьзуь къари я. К1улац. Куьгьне плащ
ала. Гъиле к1ек1ец ава. Рекьелай тротуардал хкаж жез
к1анзава, жезвач. Гуж акакьзавач. Куьмекна за. Язух
атана заз. Якъин хьи, касни авайди туш. Тек къари я.
Тек тар тамани тахьурай... Инсанар пара ава, и шегьерда са шумуд агъзур инсанар ава, амма и къари тек я...
— Вун гьиниз физва? — хабар кьуна за.
— Аптекадиз, — жаваб гана ада кьил агъузна.
— Вавай аниз физ жедани?
— Иналлайди я.
— Ят1ани за ваз куьмекда.
— Ваъ, зун жув фида, — лагьана къариди. — Ва
вай заз са къад кепек гуз женни? — лагьана ада <кьил
агъузна.
— Къад кепек? — мурмурна, зун къаридин чиниз килигна. Лимон хьиз хъипи я. Кьуранва. Низ чида и тек
къаридиз шумуд югъ амат1а? «Пессимистический» фикир авун хьана. Бирдан обкомдавайбуруз чир жеда, чукурда зун абуру и шегьердай. Я кьада. Кар гуда. Нивай лугьуз жеда? Завотделдин ч1алахъ хьана к1анда.
Акъудна за жуван пул Къурушвини Ми иди гьуьлел
алайла, пехъи лепейри абур алчуддайла, сада садал гадардайла, за садакьа хиве кьунай. Ина гила <к1андайди
вич пайда хьана.
Кьуна и къари бадедин гъил жуван гъапа, эцигна
ц1уд манатдин чар, за адан гъуд акьална. Ят1ани, бадеди гъуд гьасятда ахъайна. Килигна. Аквадай гьаларай,
адан вилериз аквазмай. Ам къудгъун хьана, захъ элкъвена.
— Сыно-о-ок! Ты что, сыно-о-ок?
— За садакьа хиве кьурди я, баде, ам види я! Гьалал я ваз!
— О господи, — хаш ч1угуна бадеди. — Ахпа вичин
вилер михьна, к1вачер зурзаз-зурзаз, ам аптекадиз
фена.
Зунни гьа инлай гьуьлуьн кьерез звич1на,
Кьакьан
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рагарал акьахна. Инал чуьхуьнагарзавайбур, гьуьле
эхъвезвайбур пара ала. Незвайбурни ала. Хъвазвайбурни ала. Инал кьузуьбур, жегьилар, аялар, рушар, гадаяр... вири ала.
Зун «кьакьан рагарал текдиз ацукьна. Зи хиялдай
къурушви акъатзавачир. Гьамиша вилерикай гьам карагзавай Яраб исятда ам гьинават1а? Штурвалдихъ
акъвазнават1а? Ресторанда ацукьнават1а? Кубрикда
ксанват1а? Чакай фикирзават1а? Гьайиф, и редакциядиз атана пара ч1ехй къелет авун хьана. Так1ан хьана.
Вири. Зз ик1 чидачир. Ихьтин ламар ахта ийидайбуру
редакцийра к1валахзавайди низ чидай? Ида ктабарни
кхьизвайди я, лагьайт1а, ахпа вуч жеда? Ида, ихьтинбуру халкьдиз тербия гузва? Чпин макъалайралди?
Ктабралди? Гьегь! гила зун къурушвидин гъавурда
акьуна. Ам женгина хьана. Гьа ихьтин маларихъ галаз.
Вичин такабурвал агъузнач. Кьил агъузнач. Вичин намус, виждан хвена. Вичин ата-бубайриз вафалу хьана.
Ихьтин сад хьана, ихьтинбурухъ галаз санал яшамиш
хьунилай адаз яргъал гьуьлерал сирнавун хъсан яз акуна. Мумкин я, ада Минди къутармишдайлани гьак1 фикирна. Вучзавайди я ихьтин маларихъ галаз яшамиш
хьана? Михьи гьуьле мидаим хьун квелди пис я? Валлагь, заз чиз, ада а т1урфан алай гьуьлел Минди къутармишдайла, гьак1 фикирайди я. Тушт1а, заз са зат1нй
чидач.
Къурушви чакай чара хьайи йикъалай зун михьиз
дегиш хьанвайй.
Зазни са гьиниз ят1ани яргъариз физ к1анзавай. Вучиз ят1а зазни и дуьнья дар жезвай. Зи рик1ни гзаф сугъул жезвай. Себеб? Ингье, гьа и акур мал себеб тушни? Вучда ихьтинбур акваз яшамиш хьана? За ибуруз
малар лугьузва, гьа идалди малар агвуззава... Къуй малари заз багъишламишрай. Са тахсир акъатна зай. Ихьтинбур, сурал фу эцигун так1анбур, ихьтин к1валахдикай кхьиз, рахаз кич1едайбур малар ваъ, хамар я, чеб ни, кицГери жакьвана-жакьвана тунвай, туькьуьмиз тахьана, зибилрин ящикрин патав амай т1вет1ер, вет1ер
ацукьнавай хамар я!..
— Хъирхъишар, — лагьана за ван алаз, ахпа жувни
хъуьрена. — Ун, хъирхъишар, хъирхъишар! Ибур акурла, абуруз лагьана к1анда: — Эй, Хъирхъи-иш! Хъир-хъииш!
Хут1унна парталар, эцигна къванцел, зун гьуьлуьз
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гьахьна. Рик1 серинарна к1анзавай. За лап гьа къерехдилай башламишна, яргъаз, лап яргъаз, гимияр физвай
патахъди сирнавна. Чин цавал. Ахпа кьве гъилни кьилик кутуна, зун цин винел къаткана. Лап кьакьанра,
аршда цифср авай. Туп-туп. Лацу булутар. Зи рик1ел
къе гьа къурушви хквезвай. Къе заз зун са йис ч1ехи
хьайи хьиз тир.
Текдиз секйн гьуьлел хьун, цин винел...
Гъетеринн жуван винелай рапрап гун...
Герек жуван рик1елни лацу дишегьли хквен...
Яргъал бушлухрикай, инсанрин кьисметрикай, сур
ва сурал эцигай фу так1ан, абурукай кичкдай маларикай фикирар авуи!.. Гьикьван зурба леззет я? И дуьньядал яшамиш хьун, и дуьньядал са вуч ят1ани аннамишун, са вуч ят1ани к1ан хьун, са вуч ят1ани так1ан
хьун, са низ ят1ани нифрет авун, са низ ят1ани виридалайни пак гьиссер бахш авун... гьихьтин зурба бахт я!
Ахпа мадни мич1и яргъаз килилун... Хайи ватандикай, хайи чиликай мани лугьун. Матросди хьиз, лепе
алай, пехъи лепейри сада сад незвай, сада сад тергза вай гьуьлел. Тахьайт1а яшамиш хьана вучзава?
Галатнаваз, кьве гъил къваларилай, ракьар хьиз, залан хьана, куьрс хьана, къерехдиз экъеч1дайла, лап патавай завай аялдин сесини хабар кьуна:
— Халу, вуна зунни аниз тухудани? Гьут1аа-аниз тухудани?
Зи патав, пиц1иник кьван це аваз, шуьк1уь, куьруь
киферни, псидин тумар хьиз хьана, япарилай куьрс хьана, биц1и са руш акъвазнавай.
— Гьиниз тухудани? — жузуна за.
— Гьу-у-ут1аниз, — ада, гьуьл къалурна... — Гьуут1а вили чкадиз!
К«1амарни сад садак кк1айла, заз ам цин винел
эцигнавай нини хьиз аквазвай. За адан гъиликай кьуна.
Чун кьведни санал къерехдиз экъеч1на. Биц1и руша
вичин гьа псидин тумар хьтин кифер шуткьуниз башламишна. Адан трусикдикай кужум жезвай яд рехи къванцел кьуразвай.
Чи патав кьве жегьилни са итим атана. Итим яц1уди
тир. Жегьилар — яхун. Итим шалварни, агъдин перемни адамаз гьуьлуьз гьахьна, ада вич кьежирна ва ахпа
ам гьа агъдин шалварни, гьа агъдин перемни вичел аламаз, къумадал къаткана. Чин к1аникна.
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— Й зи юкьваз т!уш це, чан Кьаоум, — мурМурна
ада.
Жегьилри са вуч ят1ани кушкушна. Абуру сада муькуьди к1ула кьуна. Ахпа вичин юлдаш к1ула кьунвайди
агъдин шалварни, агъдин перем аламаз къумадал къатканвайдан к1ула акьахна. Т1уш гуз.
— О-о-о! Кьасу-ум! — гьарай акъатна къашанвайдай. — О-о! Кьасу-ум! Вун яхун акваз вуч залан я!
Ооо! Ооо!
Вири хъуьрезва. Жегьиларни ван акъуд тийиз хуьрезва. Зунни хъуьрезва. Зи рик1елай пис кГвалахар
алатна. Са легьзеда чинал хъвер хьайила, зи сугъулвал,
пашманвал квахьна. Къаткана зунни и къванцел. Агъзур йисуз агъзур инсанди, виш несилри чпин ял тунвай
къван къе зйди хьана. Низ чида пака нинди жедат1а?
Гьуьл хьиз вили ва секин цавари, цавун бушлухрини
заз лайлай язвай. И дуьньядин ч1ехивал буч я! Инсанрин рик1ерин гуьт1уьвал (дуьз лагьайт1а, инсанрин ваъ,
маларин Ва я хъирхъйшрин) вуч я! Налугьуди, циферилайни а пата, лап кьакьан бушлухра са ни ят1ани са
гьихьтин ят!ани музыка язавай, кфил язавай ва адай
вири дуьнья виЧихъди жаламишзавай сирлу сес гьа яргъал бушлухриз чик!извай. А сесйни зазни гьа яргъариз
эверзаваЙ.
Зун элкъвена гьуьлуьз килигна. Кьуркьушумдин ранг
алай яргъал ятара тек са гими аквадай. Заз ак1 тир хьи,
а гимидатек къурушвиди сирнавзава.
Гьуьлуьн лепейри зун алай къван гатазвай: лершлерш! Низ чида абуру вуч лугьузвайт1а? Лепейрин ч1а*
лал. Чпин ч1алал. Низ чида абуру вуч хабар гузвайт1а?
Абурун винел са талаш алай. Абуру гьа талаш къван це эцягъиз, мадни гваз хъфизвай. Ахпа мадни къуватлу
лепедал эцигна, мадни эцязавай. Низ чида, абуру и тек
талаш гьикьван и къванце эцядат1а!.. Т1урфан жедал ди, а талаш гьабурун ихтиярда жеда. Нурфан хьайила,
и лепеяр чеб чпел гадар жеда ва талашни гьуьлуьвай
къерехдиз гадарда.. Гьеле гьуьлуьн къанунрай садан
кьилни акъатнавач.
Гишин чайкайри т1уьн патал дяве ийизвай. Гьуьлуьн
даяз къерехра. Чк1ана. Ван ацалтна. Сад садал гадар
жез. Кьегьалвиликай магьрум хьана. Игитвиликай магьрум хьана. Анжах са т1уьнин «ъайгъуда. К1изри кьаз.
Ни к1изри кьурт1а, муькуьбур гьадал гадар жез. Гьада*
вай а к1изри къакъудиз. Сада садаз к1уф ягъиз.
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Бязи вахтара лепедик акатиз, абур телеф жезвай...
Динж жезвай. Тахьайт1а, им къушарин уьмуьр яни?
К1изрийрин гуьгъуьна гьатун?.. Гьамиша лепейрал? Гьамиша галтад жез? Гьарайиз? Садаз муькуьдахъай кич1ез?..
Гимида зун юлдашри гуьзлемишзавай. Билишни
старпом зи вилик кваз хтанвай. Кьведни хъсан тир.
— Корнее-ет! — гьарайзавай Билиша старпомдиз.
— Корнее-ет ( За ваз дуэлдиз эверзава!
Билиш кьван пуд авай старпомдай сесер акъатзавай.
Вичин къуьнер зурзазвай, хъуьруьн кваз вичяйни гьак1ан сесер акъатзавай:
— Ну, ну, ну! Ну, ну, ну! Беляши!
Аквадай гьаларай, къе ибур кьведни санал хьанвай.
Низ чида къе Билиша шумуд официанткадиз, «Шнапс!»
«Ром!» лугьуз, заказар ганат1а?
— Ваз гьик1 кик1из к1анзава1 Тапанчийралди, тахьайт1а, къилинжралди?
— Ну, ну, ну! — вичин кьам чухваз, старпом хъуьрезвай.
Билишанди зарафат тушир:
— Эвера жуван секундантдиз — Билишан фикир
ам гьак! ахъаюн тушир. — Корне-ет! Къе ви эхиримжи
югъ я!
— Ну-у! — хъел къвезвай старпомдиз.
— Господи! — ван акъатна Варварадин. — Госпо
ди, мадни вич вичел алач. Биля!
Са гъиле перемдин цен кьуна, Варваради Билиш
галч1уриз-галч1уриз «убрикдиз хутахна.

XII
Барйаллу къурушвиди, валлагь, зун рик1елай алудначир. Зулун зхирдиз Бакуда, Каспарда зун адан чарчи
гуьзлемишзавай кьван. Заз а чар Каспардай чи гимидиз
старпомди хкана.
Зун, за квез кьин кьада, гьеле чар к1ел тавунмаз,
ам вич акур кьван шад хьанай. Юлдашрини гуьзлемишзавай: аку кван вуч кхьизват1а. К1елна за, чина хъвер
аваз, лезгидал кхьенвай, дуьз я, виридаз салам-дуьаяр
авай. Са касни рик1елай алуднавачир. Гьатта Гьуьлуьн
Аждагьандизни! Амма адаз ни лугьудай? Старпомди?
Лугьурай.
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— Гьина к1валахзава? — жузуна Миндиди.
— БМРТ-да кхьенва, — лагьана за. — Ам траулер
я. Большой морокой рыболовный траулер! БМРТ!
— Мажиб гьикьван ават1а, кхьенвани? — хабар кьу
на Варваради.
— Ада, валлагь, вири кхьенва... Чеб ругуд вацралай
садра «ъерехдиз хквезва лагьана кхьенва... Хтайла, Ма
жиб вири санал са вад агъзурдав агакьзава, лугьузва...
— О-о-огьо-о! — ван акъатна Бйлишан. — Санал
вад агъзур! Шнапс! Ром! Шнапс! Кьве вацралай зун
гьана ава! Все! Бес я чан акъатайди и легенда! Нафт
авай легенда! Уь-уьфт! Вад агъзур! Санал! Къе йифиз
за Джонсаз чар кхьида! Санал фиданй? — Билиш заз
килигна.
— Гьелелиг завай гаф гуз жедач, — лагьана за. —
Акъваз кван садра!
За йифди къурушвидикай фикирнай. Къурушвиди
кхьизвай хьи, бес чеб ругуд ва я муьжуьд вацра океанда жезва; дуьз я, аниз почта гъизва. Транспортдин гимиди. Гзаф вахтара самолетди гъида. «Самолетди почта
гъидайвал ваз акуназ хьуй, — жхьизвай ада. — О, товарищ Муталлим, — гьа ина хьиз захъ галаз зарафатзавай. — Радиодай хабар гуда. Чунни жеда цавуз килигиз. Палубадал. Къведа самолет, гьа чи патав гадарда са челег. Ракьун. Сварка авунвай челег. Т1урфан
алайла, к1иреривди гьа челег кьадалди чан акъатда.
БМРТ пароход туш, Муталлим, им са шегьер я. Ина
консервияр ийидай завод ава. Ч1ехи завод. Ина кинотеатрар, бассейнар, ресторанар, библиотекаяр, гьамамар...
вири ава! Нянин школани ава... — Дуьз я, вичиз чарар
къвезвач, кхьизвач. Ни кхьида? — Вуна хьайит1ани
кхьихь».
— Валлагь, за ваз йикъа са чар кхьида, сивиз зун
кьейи къурушви, лагьана за жува жуваз. — Белки, зунни гьа патарихъ акъатда жал?
Билишани Миндиди завай адрес кхьена. Гьа и кьежей,
марф къвазвай, циф авай йифиз чна вирида
къурушвидиз чарар кхьена. Чарар чав гумазма.
— Зун фейидай яхъ!
И арада чи кубрикдиз старпом атана. Гьак1. Т1амат1ама къугъваз,
— Зун Владивостокдавайдай яхъ, — лагьана адаз
Билиша. — Заз куьн, лацу к1арабар, садни чизмайди
туш!

ilillilUUIlUilU'JHIHIUiiil 1Ш

— Ну, ну, ну! — авуна старпомди. — Шнапс!
• — Зунни физва, — лагьана за.
— Ну-у! Вунии?! Бес ви чкадал ни к1валахда?
— Ни к1андат1ани к1валахрай!
— Уь-уьфт! — авуна старпомди. — Кьве йис! Кьвб
йис! Кьве йис к1валахун чарасуз я! Дальний плаванйедиз физ кГанзавай гадаяр!
Къугъванач Билиш адахъ галаз т1ама-т1ама. Башламишна Билиша заз минетиз.
— Аку, вун фин герек я Гьуьлуьн Аждагьандин па
тав. Гьадаз «IaH хьайит1а, ваз фидай ихтияр гуда. Ваз
характеристика кхьидайди гьам я. Старпомдин чГалахъ
жемир. Ам цуфат1 я! Вач Гьуьлуьн Аждагьандин патав.
Каютадиз...
— Квахь, вун кими хьанва!
— Зун дили хьайит1ани, кими хьайит1ани, за ваз
акьуллу гаф лугьузва!
— Валлагь, вун кими хьанва! Гьуьлуьн Аждагьанди
заз яб гунни?
— Вучиз гудач?
Зун амукьна агь аладриз. Билйшаз яб гудани, гудачни? Гьик! авурт1а, хъсан я? Варварадини лагьана:
вач!
Каютадин рак1арив агакьдалди зун Билиша рекье
туна.
Гатана за рак. Жаваб авач. Мадни гатана. Сурай
къведай хьтин са ван атана:
— Да-а...
За рак ахъайна. Урусдалди салам гана.
— Здравствуйте!
Ам дивандал къатканвай. Каютада стол, стулар,
гуьзгуь, Каспи гьуьлуьн карта, са этажерка «табар
авай. Этажеркадин винел таблеткаяр алай. Вичин дивандин винелай Лермонтован портрет куьрснавай.
— Ихтияр авани? — хабар кьуна за урусдал.
— Ацукьа, — явашдиз лезги гаф ван хьана заз. Зун
къудгъун хьана.
— Зун ви патав атунин себеб ам я хьи, — урусдал
рахана зун.
— Ацукьа! — ван алаз рахана ам. Яраб ам тир жал?
Лезгидал? Зун мадни къудгъун хьана. И рахазвайди
вуж хьурай? . •
Гьа-и«1-са шумудра: ида ацукьа лугьуз лезгидалди,
зун къудгъун жез, инихъ-анихъ килигиз хьана. 266

— Зун лезги я, — лагьана ада. — Лезгидал рахух.
— Вуа-а! — мад сеферда къудгъун хьана зун. —
Вун лезги?! Лезги?
Зун ацукьна.
— Лагь вуч хабар ят1а!
— Зун училищедай атана са йисни...
— Куьрелди!
— Ина са къурушви авай, гьам фена... Гьада...
— Куь-рел-ди!
— Эгер куьне ихтияр,..
— Владивосточдиз? — гьарайна ада. — Владивостокдиз... Къурушвидиз са лезгини 1к1анзамачир! Ваз вуч
хьана?
— Зунни Билиш...
— Вуна Билишар, Ширишар тур!
— Ваз къурушви лезги тирди чидайни? — геждиз
хабар кьуна за.
— Бес чидачирни?
■— Фидай ихтияр гудач, яни? — жузуна за.
Бирдан ада, вилер зи вилера туна, гугрумарна:
— Гьа фена вун Владивостокдиз! Дальний плава*
ниедиз! Фена! — налугьуди, ада лозунгар лугьузвай,
ам гьа жуьреда ударение эцигиз рахазвай. — Пулар па
ра къачуна! Са кьве йисалай пабни къачуна! Мадни
гьуьлел! Вун гьуьлел — паб масабурун гъиле! Аяларни
жеда! Мадни са вад йис алатда! Акъатда и кар дуьз дал! Чир жеда ваз. Гадарда вуна вири! К1вални, пабни,
аяларни! Элкъвена хкведа вун гьа иниз. Тек са шалвар
алаз! Са куьникайни тахьана!
— Ак1 жедат1а, ваз вуч чида? — жузуна за. Регъуь
хьана. Хъсан хьана, ада жаваб ганач. Заз адан вилер
акваз к1ан хьана. Килигна зун абуруз. Налугьуди, дак1арар я, шуьшеяр хана, къанвай утагъ я. йисаралди
ц1ай тавунвай... Я тушт1а, им вилер ахъаз амаз, кьенвай инсан я.
За гьиссзавай хьи, и инсан са мус ят1ани пара жъуватлу инсан хьана. Ракь хьтин. Асландин рик1 авай.
Жуьрэтлу. Ахпа адан кьилел са мусибат атана...
Адаз инсанрихъ галаз рахаз к1анзамач. Адаз са ни
ят1ани лугьуз тежер са вафасузвал авуна. Амма ам чна
лугьудай Гьуьлуьн Аждагьан туш, бедбахт са инсан я.
Чун киснавай, жув иниз вучиз атайди тирт1а — зи
рик1ел аламачир, валлагь, аламачир. Двигателдин ван
къведай: гур-гур-гур-гур!
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Лугьуда хьи, са шумуд йисан сиягьат са камунилай
башламиш жезва. Бес са шумуд йисан сиягьат куь тягьни гьа са камуналди жезвачни? О-о! И инсандикай
чна авур кьван фикирар! Чи яргъал сиягьат, хаталу
сиягьат, дагъдин жигъирар, джунглийрай фенвай рекьер, аквадай гьаларай, гьа Инал куьтягь жезвай...
Зи вилик «ьуьзуь итим квай. Кьилелай ч1ар фенвай.
Туьхвенвай къалиян фит1инзавай. Чина агъзур бириш
авай.
— Фена Варварадивай са недай зат1 гъваш, — лагьана ада.
Зун к1вачел къарагъна.
— Зи т1вар Къарабег я! Мад Гьуьлуьн Аждагьан лугьуз тахьурай!
Зун къецел экъеч1на. «Яраб им гьакъикъат ят1а? —
рахазвай зун жув жувахъ галаз. — Зун вичин патав
атана акурла, ахъа хьанва...»
И йифиз зи вил ахвариз феначир.
Инсанрай кьил акъудна куьтягьиз жедани?
Пака за адавай хабар кьада. Яраб адан «ьилел вуч
мусибат атанват1а? Вучиз адаз рахаз к1ндачт1а? Инсанар так1ан ят1а?
Гила чна адаз гьик1 лугьун? Къарабег? Гьуьлуьн
Аждагьан? Гьа виликан хьиз Гьуьлуьн Аждагьан лугьудани?
Бегьем са пуд юкъуз зун адан патав хтанач. Заз ада
вичи эверна к1анзавай. Амма ада эверун анихъ хьурай,
мумкин я, гьатта зун вичин рик1елайни кваз алуднавай
жеди.
Вач зун адан патав. Каютадиз. Гьа вич я. Са к1усни
дегиш хьанвач. Зун гьасятда рахана:
— Куьн гьихьтин хажалатди эзмишзават1а, заз лагьайт1а жедачни?
Ада кьил галтадна. Ахпа адан мишекъат чина хъвер
гьатна. Амма садлагьана адан чин ак! агаж хъхьана
хьи, заз адан рац1амар кьуьгьуьрдин рипер хьиз
акуна.
— Агь лезгия-яр-туьремеяр!.. — ада заланз-заланз
пудра кьил юзурна. — Чавай шегьерриз экъеч1из хъижезмач...
Зун амукьна фикир-хиялиз: яраб идаз туьрема-лезгийри вучнат1а?
Эхирни са юкъуз, дуьз лагьайт1а, рагъ ак1идай вах-268

тунда, зун вахтадавайла, атана зи патав Гьуьлуьн Аж дагьан. Къалиян фит1инзава.
— Лугьудани за ваз? — гугрумарна адан сесини. —
Чир хьухь! Исятда Никита Сергеевича лезги харжар
алуднава! Сталиназни, Багъировазни ц1ай язва! — ада
вичин гъил вилик яргъи авуна, юзурна. Налугьуди, ам
захъ галаз ваъ, а пата гьуьлел алай са нихъ галаз ят1а ни рахазвай. — Туьрема-лезгийри вучзава? Тфу! Квасадин жинсер!
Инал за квез лугьудай са кар ава: им 1956-йис тир.
Къубадин лезгийри «лезги харж» гузмачир. Милли месэлаяр вири халкьдин месэладиз элкъвенвай.
— Къилинждив хьиз, чи хайи чил кьве патахъ пайнава! — лагьана ада. — Гьа месэладикай Москвадизни
чизва! Маса халкьаризни чизва! Гьа месэладал машгъул
хьана к1анзава, амма туьремайри вучзава? Гьа месэла
арадай акъудзава! Гьа месэла к1евзава! Чир хьухь! Са
да ц1ийи «Искра» акъудзава! О-о! Ленин! Бакунин! Ба
бушкин! Са масада ц1ийи «Современник» акъудзава!
О-о! Некрасов! Белинский! Герцен! Хорассандин къабачидин хцикай Максим Горький хьанвэ! О-о! Ида иДийи
союзар туьк1уьрзава! Инал са десте! Анал са десте! Гьут1анал са десте! Вучда на? Чукуриз гьатзава вилик!
Туьрема-лезгияр!.. Чаз я Бакуда, я Махачкъалада шегьердиз экъеч1дай чин амач, хтул!..
Дуьз лагьайтГа, а вахтара ибур заз чидай месэлаяр
тушир. Гьуьлуьн Аждагьандиз вичин рик1 бушариз к1анзавай. Са низ ят1ани лагьана к1анзавай. Низ лугьу дай?
Зурба лувар квай пуд чайкади гимидин винел чпин
лувар ахъайна. Абур са легьзеда гьак1 акъвазна. Бир дан абуру пудани санал Гьуьлуьн Аждагьандин сес тикрарна. Чпин ч1алалди.
— Кью! Кью! Кью!
Ахпа абуру заланз-заланз лув хгана. Заз абуру Гьуьлуьн Аждагьандиз салам гайи хьиз тир.
Дуьз я, зун а йисара гьа.к1ан гада тир. Амма лезги
гада тир! Зи хуруда лезги рик1 авай, зи дамарра лезги
иви авай!..
...Гила захъ галаз я къурушви амач, я Гьуьлуьн Аждагьан.
Гьуьлуьн Аждагьанди Атлантикада балугъар кьазва.
Гила зун адан гъавурда акьазва... Туьремайри зазни
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садра регъуь авуна. Бакуда са редакциядиз фенай зун.
Шиирар гваз. Лянет хьурай абуруз. Мад за абур кхьизмач! Жуваз абур са зат1 хьиз жедай. И за лугьузвай кар
жедалди. Гьа ик1 Бакуда са редакциядиз фена зун. Ина
гьалтна зун гьа Гьуьлуьн Аждагьанди лугьудай туьремайрал! Зурба ксар я ибур. Чпивай хьайит1а. Кьуд кас!
Сад алим я. Сад вождь я. Кьвед шаирар. Алимди лез гийрикай макъалаяр кхьизва: успатзава хьи, бес вири
халкьариз ч1алар авайла, лезгийриз чпин ч1ал авайди
тушир, абур гъилин ишарайралди рахаз жедай... Им гьа
и рекья'й алим я кьван! Бакуда! Вождь сив япарив
агакьзаваи (иллаки хъуьредайла) лезги ч1ал чидай монгол я. Ида «Правда» газетдай са-кьве жаваб къахчунва.
Вири дуьньядин месэлаяр гила идан гъиле ава! Бе-ес!
«Правдадай» маса ни жаваб къачуна? Вождь! Лезгийрин бахт гила ахъа жеда, гьа чарари, жавабдин чарари
ахъайда! Муькуьбур шаирар я: сад лапьайди аквадай ла, ина адал вири хъуьрезва. Себеб? Ида и дуьньядал
гьич са касдивайни ийиз тахьай ва тежедай аламатдин
кар авунвайди я. Автобусда... Инсанриз виридаз аквазакваз... Ахпа суддини къарарда кхьенва: «вичин спермаяр масабурал чук1урна». Гила им лезги халкьдин виликкьилик квайди я. Налугьуди, нуьк1 я, тум акъатнавай
нуькП Тум квачир нуькП Яраб идан гьал къазаматда
гьик1 хьанат1а? Кьуд лагьайди — классик! Чин яру я.
Чинални картуф хьтин са нер. Сивин къвалай гъер
авахьзава. Умуми дафтарар акъудзава. Жибиндай. Гьабура идан классический шиирар ава. Вичелай гъейри, са
касдивайни <к1елиз тежедай. КЛвачел к1арасар хьтин
чекмеяр. Маз такунвай. Ирид йисуз. Вилер — вечрен
вилер. Нер авахьзава. Яйлух авач...
Ибур, лезгийрин вождар, гьатнава Бакудин куьчейра... Редакцийра, издательствойра. Чпини лезгийриз
экъуьгъзавайди я.
Гила зун я Бакуда, я Махачкъалада — куьчейриз
экъеч1замач.
Гила зун къурушвидин, Гъуьлуьн Аждагьандин гъавурда хъсандиз акьазва. Эхь, чина тракторри, гурц1ул ри, калери сирнавзва... Чина самолетри, лекъери, пеленгри цанар цазва... балкГанри, цГегьери манияр лугьузва...

хш
За табдач: зи пак гьиссер, зи ир ид цавар из лув гу дай гьунарлу гьиссер йис-сандавай хкахьна. Тахьай хьиз.
Михьиз.
Гила жуваз хъуьр уьн къведа. Айгьамдин хъуьр уьн:
зи авам вал вуч тир? Зи дуьзенавал вуч тир !
Зи пак ва гьунарлу гьиссер къурушвидини Гьуьлуьн
Аждагьанди — зи муаллимри яргъал океанриз тухвана.
Зи пак ва такаб ур л у, г ь унар л у гь иссер гьаб ур ухъ га лаз ава.
Т1урфанра.
Къаяра. Мекьера.
Гьак1 хьайила, за гьа сифтедай лагьай гафар исят дани тикрарзава:
— Руфуна фу авачир, диде ахварай аквадай бахта вар йисар! Куьн xynl гуьзел туширни! Куьн xynl ширин
туширни!
Гила, налугьуди, са ни ят1ани зи вилер яйлухдивди
кут1уннава.
Гила заз яргъарай гьич садрани яргъи р ушан нур а ри эвер гузмач.
Квез чида: къураматдин зул сефилди ж еда.
Пашманди.
Начагъди.
Гьуьлел, лагьайт1а, зул пехъиди жеда. Азгъунди же да. Гьафтейралди т1урфан алайди.
Чими кубрикдиз хтай галатнавай матросди пакадин
йикъакай фикирда:
— Яраб пакани гьа ик1 ам укьда жал? Лянет хьурай
ихьтин гьуьлуьзни, ихьтин зулузни! Кьведазни!
Ам м а за я гь уь л уь з, я з ул уз, са даз н и л я не тз ава ч.
Куьз герек я?
За квез гьик1 лугьун: зун, адет яз, гьамиша киснаваз
жеда.
Нихъ галаз рахада? Хиялар -фикирар яр гъара жеда.
Зи вилер икай гьам иша къур ушви карагда.
Заз гьамиша адан манидин ван жъведа .
Заз адан къуватлу руыьдин, сесинин ван жезва. Вуч да ван хьана?
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Гьуьлуьн Аждагьанни рик1елай алатдач. Заз абур
кьведни сад я. Къуватлу. Такабур. Мерд...
Тек-туьк, куь кьин зал алач, ч1алахъ хьухь, валлагь,
гьа садра са легьзеда акур лацу дишегьли вуч тир, —
гьамни вилерикай карагда... Яраб адаз зи рик1икай хабар ят1а? Бажагьат. Бахтавар хьуй вичиз. Куьнни бахтавар хьуй.

ЧУН ЧАЗ КИЛИГДАЙЛА...
Повесть-эссе
Зулун гарал галтад жез, къариблухрай къвезавай,
Мич1и йифиз Лезгистанда са къарби тар шезавай...

Лезги халкьдин манидай
СИФТЕ ГАФ

«»Ъанажагълу гьар са инсандиз чида: гьа хайи йикъалай башламишна, инсанди вичин сур галайнихъди гьерекатзава. Куьне садра кьванни и кардикай фикирнани?
Вичин эхиримжи мескендихъ. Гьа мескен ни гьазурдат1а, гьинал жедат1а, нин къвалав жедат1а, вун аниз ни
рекье твадат1а... гьич са касдивайни, гьайиф хьи, лугьуз
жедач.
Гьак1 ят1ани, са кьадар яшариз акъатайла, акьуллу
инсандин уьмуьрда ахьтин са легьзе алукьда хьи, ацукьна текдиз, ам вич вичихъ галаз рахада:
— Яда!
— Гьун!
— Ви шумуд йис я?
— Лугьунрай са яхц1урни ц1удав агакьзава...
— Яхц1урни ц1удаа-а-ав? О-огьо-о!
— Вуч о-огьо-о?
— Яхц1урни ц!удав... лугьун чна, вун пудкъад мертебадин са к1вале яшамиш жезва... Яшамиш жезвай.
Хьуйни? Гила вун гьа пудкъад лагьай мертебадай эвич1нава яхц!урни ц1уд... Лап чилел агакьиз амайди...
«Аман бала, Суна чан»... Гъавурда акьазвачни?
— Ваъ.
— Эй! Чугундин чайник! Ваз ей мескен аквазва, мес
кен! Низ чида шумуд югъ амат1а, шумуд варз амат1а?
Шумуд йис амат1а?.. Фикир ая: низ вуч лагьана к1анзавай? Вуч рик1елай алуднава? Вун мад кьулухъ элкъве дайди туш гьа! Лагь жуван эхиримжи гаф!
Я ктаб гьак1 пайда хьана. Эхиримжи гаф хьиз.
18 Заказ 146
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Лезги чилин вилик, В AT АН ДИН валик, халкьдин
вилик — эхиримжи гаф. Амма заз гьеле эхиримжи гаф
лугьуз к1андачир. Захъ ийидай к1валахар ава.
А к1валахар за тавурт1а, маса касдивай бажагьат
ийиз жеда. Абур анжах са за авуна кЫнзавай, зи хиве
авай к1валахар я. Жавабдар к1валахар. Пак к1валахар.
ВАТАНДИЗ, ЛЕЗГИ ЧИЛИЗ, ЛЕЗГИ ТАРИХДИЗ талукь к1валахар.
Къуй заз Аллагьди (къурбанд хьурай чун вичиз) гьа
к1валахар кьилиз акъуддай муьгьлет гурай. Артух гьич
са югъни. Гьич са сятни.
Са шумуд гаф и ктабдикай. «ЧУН ЧАЗ КИЛИГДАИЛА» пуд паюникай ибарат я. Вири паяра ЛЕЗГИ
ХАЛКЬДИН ТАРИХДИН, Ч1АЛАН, КУЛЬТУРАДИН
месэлаяр, яру гъал хьиз, вилиз аквазва. Гьар паюна вичин проблема ава. Гьар са пай виш чиникай ибарат я.
Гзаф кьадар кьилдин кьилерикай. Гьар кьилиз вичин
мана-метлеб ава.
Сад лагьай паюна, гьа и ей гъилевай паюна, чи атабубайрин яргъал кечмиш заманаяр ава. Античный тарих. Делилар. Малуматар. Рекъемар...
Кьвед лагьай паюна, — Сталинан, Багъирован девиррикай, къе чи кьилел атанвай пашман гьалдин асул
себебрикай.
Пуд лагьай паюна, — чи къенин югъ. Чун авай гьал.
Литературадинни искусстводин къуллугъчийрин, шаирринни писателрин уьмуьрдикай. Яратмишунрикай. Ни
вучзават1а, гьам.
К1валах куьтягьна (дуьз я, муькуь паяр набордиз
гьазурна к!анзава) чин уьзуьагъ яз, рик1и хъвердайла,
ни ят1а хабар кьазва:
— Гьик! я? Кьве роман кхьенайт1а, хъсан тирни? Лагьанайни, кьамир и кар гъиле? Кьве роман маса ч1алаларал акъатайла, низ чида, ваз шумуд агъзур манат пул
къведайт1а!.. Вун гьиниз ялар ягъиз фидайт1а? Са вадц1уд лезгиди ей и зат1 я к1елда, я к1елдач.
И футфачидиз са ни ят1ани зи сесиналди жаваб
гузва:
— И ей гафариз са виш йис идалай вилик Пришвина
жаваб гана: ваз чидани ада вуч лагьанат1а? Чидач?
«Яратмишунрин бинеда писателдин къилих ава».
Дуьз жаваб гана. Адан фикир зани давамарзава:
— Зи герояр вири кесиб инсанар я, татугай кьисмет374

рин жегьилар я. Вирини жагъурзавайбур я. «Диде ва
дагълар» повестда Суьлейман вичин бахтунихъ къекъвезва.
«Гьуьлераллай лезгияр» повестда» вичин гимидивай
къакъатнаваи къурушви вичин бахтунихъ къекъвезва.
«Яргъи мехъерин» иеси Идрис вичин бахтунихъ къекъвезва.
«Стхайрин йифен гуьруьшда» Сули вичин бахтунихъ
къекъвезва.
«Лацу Гар» — чубандин киц! вичин кечмиш заманадихъ, хайибурухъ, чубанрихъ, суьруьйрихъ, киц1ерихъ
къекъвезва.
Эхирни «Чун чаз килигдайла» эсседа зун, — гьабур
вири яратмишай кас, — пелел гъил эцигиз, рик1ик къалабулух кваз,гагь кьулухъ килигзава, гагь — вилик. Чун
накь гьи гьал тир, къе гьик1 я, пака гьик1 жеда? Зи ватанэгьлийри и кардикай фикирзават1а?
АВТОР.
1. АТА-БУБАйРИН КЪУВАТ

»Д
егьзаманадин Ирандин машгьур пачагь хьайи Да*
рийди садра скифрин пачагьдиз чар ракъурда кьван.
Кхьида хьи, бес заз вахъ галаз дяве ийиз к1анзава. Вуна вуч лугьуда? Вун гьазур яни? Гьазур хьухь.
А вахтара хабарсуздаказ гьужум авун айиб к1валах
яз гьисабдай жеди. Скифрин пачагьди дяведикай кьил
къакъудда. Разивал гудач.
Дарийди мад сеферда чар ракъурда: «За ваз вуч лагьанай? Гьазур хьухь, зун къвезва».
Чара ат1уда скифрин пачагьдин. Вучрай ада? И сефердани ада сабурлувал хуьда. Жаваб ракъурда: «Чна
вучиз дяве ийин? Чахъ куьне къахчудай шегьерар авани? Авач. Багълар-мулкар авани? Абурни авач. Чун
куьчери халкь я, къе инал — пака анал. Динж акъваз,
саташмиш жемир».
Дарий динж акъваззавайни? Акъваздач Дарий динж.
Залумдин хци гила пуд лагьай чар ракъурда: «Ак1 ят1а,
куьн кич1ерхъанар я».
Гзаф фикирда, т1имил фикирда, эхирни скифрин па
чагьди и къудурмиш хьанвайдаз ихьтин жаваб ракъур
да: «Вуна чаз кич1ерхъанар лугьузва, яни? Ак1 ят1а, ша
чна ик1 ийин. Флан дереда, ваыДуи кьере чи ата-бубай18*
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рин сурар ава. А чилерни.а сурарни чаз ата-бубайри тунвай пак аманат я. Куьне гьа сурарик жуьра, ахпа квез
чун чир жеда».
А-агьаа-ан! Дарийдиз герекди гьа им тир кьван!
Къведа Дарий гьа лагьай чкадиз. Барбат1да залумди
скифрин ата-бубайрин сурар. Klyp гуда. Сурарикай
амукьайбур гьак1ан келекуьтуьрар жеда. «Ма квез куь
ата-бубайрин пак чилер, пак сурар!»
Хабар жеда и кардикай скифриз. Къведа скифар,
акьахна чпин дили балк1анрал. Алук1на вирида зирегь
партал. Са гъиле къалхан, муькуь гъиле тур. Гьар са
касдин вилерай иви авахьиз. Япарай гум акъатиз. Бе ес, ргада ибурун иви!
Ата-бубайрин пак сурариз гьак1 ийин? Им нивай
эхиз жедай кар я? Им ни эхай кар я? Жеда скифрикай
гьар садакай са кард. Са аслан. Атана агакьда абур
Дарийдин кьушундив. Къив гуз, гьарайиз, къирмишда
ибуру Дарийдин кьушун. Сад амай кьван!
Тарих бубади гьа ик1 ихтилатзава.
Ата-бубайрин сурар несилрин зигьин я.
Ата-бубайрин сурара вири ава: къуват, зиреквал,
жуьрэтлувал, сагъламвал... кьегьалдиз мани лугьуз хьун,
кьегьалдиз кьуьлериз хьун, вири, вири, вири!
Мус абур ви рикГелай алатайт1а, чир хьухь: вун ажуз
жеда. Вун шуьткьведа... Лап дидедин руфуна амаз набутдиз элкъведа. Валай жувалай аслу тушиз.
Ваз жуваз течиз.
Ваз ви къуншийри, ви чирхчирри ви т1вар лугьудач|
ви гуьгъуьна т1уб туьк1уьриз, вал хъуьруьнарда:
— Туьрема...
Аллагьди чаз ахьтин кар кьисмет тавурай. Ахьтин
югъ чи вилериз такурай.
Дегьзаманайрин ата-бубаяр чир хьана к1анда.
Чаз чизвани абур?
2. ПЕЛАЗГИЯР ВА Я ЛЕЗГИЯР?

Акьуллу-камаллу авторди кхьенвай ктаб к1елунилай
ч1ехи лезет ават1а? Бажагьат. Амма и сеферда, нубат
дин пДийи ктаб <к1елна куьтягьайла, за са гъил ченедик
кутуна. У-у-уф! Зи хиялар яргъал тарифриз фена...
И ктабди зав веревирдер ийиз вугана. Хъсан акунач
заз чи зигьин. Чаз чи дувулар гьи девирра ават1а чизвач. Чи халкьдиз, лугьузва за. 276

Эхь, эхь, чаз чун дуьздиз чизвач, стхаяр!
За и ктабдин т1вар авайвал хуьзва. УрусДал: «Черноморская держава Митридата Евпатора». Акъуднавайди Саратовдин университет я. 80-йис.
Чи эрадин 1-виш йисуз Ч1улав гьуьлуьн Кефер пата,
Кьибледин ва Рагъэкъеч1дай патан къерехра авай вири
халкьар, къебелеяр (бегьем са виш) санал к1ват1на,Понтидин пачагьлугъ — Митридат Евпатора зурба са государство туьк1уьрда. Амма чир хьана к1анда, Рагъак1идай пата Рим авай. Виридалайни зурба ва гужлу государство! Римдиз Митридатан государство аквадай вилер
жедани? Ваъ, гьелбетда. Вучна к1анда? Муьт1уьгъарна
к1анда. Барбат1на к!анда. Тергна к1анда.
Римдин кьушун, кьилени вири дуьньядиз машгьур
полководецар аваз, гьатда Кавказ галайвал рекье.
Эвел Сулла.
Адан гуьгъуьналлаз Лукулл.
Эхирни Помпе-ей!
Акакьзавач Митридатан гуж. Ам Гъвеч1и Армения*
диз катзава. Адаз Албанйядивай куьмек к!анзава. Пудкъад агъзур атлу кьушун къачуна (албанвияр) ам Помпеяхъ галаз дяведиз рекье гьатзава.
Ят1ани, къебелеяр — къебелеяр тир. Абуруз низам
чидачир.
Абурни Помпеян кьушун сад садав гекъигиз жедайни?
Албанвиярни вири телеф жезва.
Эхирни, къад ч1ал чидай, пуд жунгавдин къуват квай
Митридата вич душмапдиз есир тахьурай лагьана зегьер
хъвазва. Амма адаз, гьамиша маса касди вич зегьерламишуникай кич1ез, «зегьердиз акси зегьер хъвайидаз»
гила зегьердини таъсирзамач. Эхирни и кьегьал касди
вичин нуькердин вилик кьил эцигзава. Гьамиша вичин
къуллугъдал хьайи. Гьамиша вич хвейи лук1равай т1алабзава:
— Ягъа гардан!
Исятда Ч1улав гьуьлуьн къереХда адан т1вар алай
дагъ ава: Митридат дагъ.
Арменияни, Албанияни грекри кьазва. Шумуд йисуз?
Кьве виш йисуз? Пуд виш йисуз? В ад виш йисуз? Лугьузвач Тарих бубади. И чилерал абуру чпин хуьрер кутун тавуна жеч. Дяведа гъалиб хьайида магълуб хьаЙидан чилерал агъавал ийидайди сир туш. Тарих буба кис
хьанват1ани, Ч1ал буба кис хьанвач. Чахъ чи ч!ал ава.
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Лезги ч1ал. Ч1ал тарихдин гуьзгуь я. Тарихни ч1ал са
арабадин кьве чарх я. Яшамиш хьуй чи ч1ал! Исятда
ада чаз са бязи сирер ачухда.
Ацукьнава зун са гъил ченедик кутуна. Гагь закай
дегьзаманадин албаиви жезва, гагь грек...
Грецияда Архит1 лугьуз зурба философ хьана.
Грецияда Архит1 лугьуз зурба зодчий хьана.
Лезги чилелни гьа т1вар алай са хуьр ава: Архит1ар.
Вергилийдин «Энеидада» рутулар ава. Пелазгийрйн
къебеле. Чи чилерални рутулар ава, лезгийрин са къебеле, нугъат...
Дегьзаманадин Грецияда «фригийцы» ава, чина, лезги чилел — фригъвияр ава. Дегьзаманадин Грецияда
Фияр ава, чина — Фиярин хуьр.
Дегьзаманадин Грецияда Лгар ава. Хуьр. Чина, лезги чилел — Лгар хуьр.
Гьа ик1 мадни давамиз жеда.
Лезгийрихъ кфил ава, грекрихъ кифара, лезгийрихъ
тукъа ава, ч1улуник кутадай, Грецияда токъа гьяркьуь
ч1ул я.
Ацукьнава зун са гъил ченедик кутуна: яраб, Аллагь,
икьван гафар, топонимар, чкайрин т1варар дуьшуьшдин кар я жал?
За вахт-вахтунда Грециядин, Албаниядин музыкадиз яб гуда.
«Зи баладин сурун кьилихъ», «Хабар (кьурт1а зи
гьалдикай дустари»... грекри тек кларнетдал яда, о-о-о,
вун яб гунивай бахтавар жеда! Тиранадай дегьзаманайрин лезги макьамар яда, манияр лугьуда (чуьнгуьрдал), ак1 жеда — ви ри«1ел мелгьем эцигзава. Яб
гуз, ви гьиссер ирид цавариз хкаж жеда. Абуру гьакь ван устадвиливди яда...
Дуьз я, «генетически» — чун гзаф кэкахьнавай халкь
я. Ам чи к1алубри лугьузва.
Чи арада дегьзаманайрин Албаниядин къебелейрин
тухумар ава.
Чи арада грекрин тухумарни ава. Абур кьакьан буйдин, лацу як1арин инсанар хьиз чида заз. Гзафбурун вилер ц1ару ва я вили. Мили къилихдин, ачух рик1ин,
мерд инсанар.
Чи арада каганатдин амукьаярнн ава. Вагьши ч1ижер. Арабрин, монголрин амукьаяр...
Монголрин амукьаяр заз мич1и йифиз са «илометрдай чир жеда.
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Ацукьнава зун текдиз. Фикир-хиялиз. Жува жувавай
хабар кьаз:
— Яраб чи милли т1вар пелазгийрилай атанват1а?
Пелазгияр-лезгияр...
3. ГАФУНИН СИР

«Алпандин ц1ай» лагьана ван тахьай лезги авач
жеди.
«Алпан» — дегьзаманайрин лезгийрин аллагь тир.
Аллагь гаф арабри гьана, мусурман диндихъ галаз, виликан чи динни, чи аллагьни чи мефт1едай акъудна, гьам
туна чи мефтГеда.
Ят1ани, чи лезги ч1ала «Алпан» гаф амазма.
Лезги чилел атаЙ кьван чапхунчийрин сан-гьисаб
авач.
Садбур къвез хьана, саДбур хъфиз. Амма абур гьикьван атанат1ани, абур гьикьван алахънат1анИ, абурузвай лезгийривай лезги ч1ал къакъудиз хьанач.
Кеферпатан Африкада бедуинрин (са къебеле) ч1алакай зурба араб ч1ал хьана, ам вири Мукьвал Рагъэкъеч1дай патаз чк1ана. МонголиядИлайни а пата (
Рагъэкъеч1дай пата пайда хьайи туьрк ч1ал Балкан
уьлквейрив агакьна чк1ана, адакай гзаф халкьарин ч1ал
хьана. Лезгийри — Самурдин и патавайбуруни, а пата
авайбуруни — ам кьабулнач, амма лагьана: куь ч1ал чи
ч1алалай артух туш, иер туш, чаз чи ч1ал ава. Чи ч1ал
куь ч1алалай къадим ч1ални я, варлу ч1ални я.
Маса са ч1ални кьабулнач лезги халкьди. Баркалла
адаз!
Чун чи ихтилатдивай яргъаз къекъеч1зава. Чун Алпандикай рахазвай. Алпан, къуй арабар, мусурман дин
къведалди чи аллагь хьурай, бес и алпандин ц1ай вуч
лагьай гаф я? Им къулавай ц1ай ят1а? Хъархъун к1арасдин ц1ай ят1а? Мегъуьн чхайрин ц1ай ят1а? Им вуч ц1ай
хьуй? Им вучиз аллагьдин ц1ай хьуй? Аллагьди ц1укай
вучзавайди я? Аллагьди вичиз хуьрекар гьазурзавач
(кьван!
Къейдна к1анда хьи, и дуьньядал гьеле вичин ерибине авачир, вичин ранг алачир, вичин ни галачир, вичин тарих авачир, физический кьет1енвал, сес авачир...
са гафни хьайиди туш, я жедайди туш.
Гьар са гаф тарихдихъ, дуланажагъдихъ, яшайишдихъ галаз алакъалу жеда.
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Къуй гьак! хьуй, бес и алпандин ц1ай мус пайда хьайиди я? Чан акъуд тавуна гьам лагь ман!
Исятда, исятда, чан дуст каа-ас! Гьиндистандин дегьзаманадин эпос «Махабхаратада» (3500 йисан тарих
авай эпос я гьа) са гьихьтин ят1ани аламатдин, вуч
хьайит1ани тергдай яракьдикай кхьизва.
«...Ц1у хьиз нур гудай, ц1арц1ар гудай, гум тийидай
снаряд ахъайна... .кьуд пад михьиз мич1и хьана... налугьуди, рагъ квахьна...» И яракь лугьуз тежедай хьтин
«забрдиз фидай ц1айлапанрин юкьва авай... ам хъиткьиндайла, налугьуди, цава ц1уд агъзур рагъ кузвай»...
И яракьдиз чка-чкадал «аллагьрин яракьни» лугьузва.
Са бязи чкайрал «аллагьрин ц1айлапанарни» лугьузва.
И яракьди вири тергзава. «...Са шумуд йисуз гъетер
ва я рагъ акваз хъжедач...» Абур «...цифери ва т1урфанри кГевнаваз жеда...»
Чаз. я и яракь герек туш, я ракъар, цифер, т!урфанар...
Чаз герекди и гаф я: «Алпандин ц1ай...» «Алпандин
ц1ай аватрай». «Алпандин ц1у...» «Алпандин цДай атурай...»
Квез и келимайринни «Махабхаратадавай» «аллагьрин яракьдин» садвал гьик1 аквазва? И эпосда зи фикир
са карди иллаки вичелди желбзава. Чи йикъара алимри
дугъриданни ахьтин яракь хьайиди тестикьзава. Виридалайни вилик археологри. Гьиндистан анихъ акъвазрай. Анал са арадилай хкведа чун. Ирландияда авай
дегьзаманайрин са къеледин цлар ахтармишнава. И
цлар гьи тарихда эцигнавайбур ят1а садавайни лугьуз
жезвач. Са кар вирида тестикьзава. Абур эцигнавай
мармардин къванер (зурба рагар) цДранва. Мармардин
къван цГранва! Мармар цГурурун патал 1000—1300 градус чимивал герек я!
Алимри лугьузва хьи, гьа инани гьа «Махабхаратада» лагьанвай хьтин яракь ишлемишнава.
Гила чун дуьньядин са маса патахъ фин. Чун дегьзаманайрин хеттрин меркез хьайи Хеттус шегьердин харап1айриз килигин. Гьа и харап1аяр ахтармишдайлани,
гьа «Махабхаратада» лагьанвай яракьдин гелер аквазва. Шегьер зурба температуради цГурурнава. К1валер,
мескенар... вири! Дегьзаманадин Вавилонда 46 метрдин
кьакьан къеледин амукьайрин кьилелни гьа ихьтин му280

сибат атанвайдан шагьидвалзава. Инани къванцин керnH<jap цГранва... Им ихьтин вуч яракь хьуй?
Алпандин ц1ай... Аллагьрин яракь... Аллагьрин цГайлапан... Гила чун мадни Гьиндистандиз хквен. Ина Мохенджо-Даро лугьудай лап дегьзаманайрин харап!аяр
ама. Абур xapanla хьана 3500 йисалай пара я. Алимри
ахтармишайла малум хьана хьи, ина са километрдин радиусда вири цГранва. Са километрдин радиусдин къецепата гарун зурба къуватди вири чук1урнава.
Алимри успатзава хьи, и мусибат гьич са касдизни
хабар авачиз, садлагьана хьанва. Скелетрин гьалари,
абур авай жуьрейри тестикьзава хьи, и вахтунда, и мусибат кьилел къведайла, шегьердин агьалийри кеф-кефина аваз, куьчейра сейр ийизвай...
Гьа ина 4000 йис Идалай вилик кьенвай инсандин
скелетдин к1арабра 50 сефер артух радиоактивнивал
ава. Ибуру вирида са кардин шагьидвалзава: инсаниятдин тарихда ядерный яракь дегьзаманаирилай инихъ малум я. Ида мадни са кардин шагьидвалзава. Чи ч1алан
шагь дувулдин деринвал! Аку чи ч1ал тарихдин гьикьван
яргъарай атана чав агакьнавай ч1ал ят!а!
Гьак1 хьайила ам маса чГаларивай муьт1уьгъриз хьанач жеди.
Чи халкьдин ата-бубаяр лап дегьзаманайрин халкьарин, дуьньядин катаклизмдин шагьидар хьайи халкьарин хтулар ят1а? 3000—4000 йисара халкьди хвенвай
гафари и кардин шагьидвалзавачни?
Алпандин цДай...
Алпандин ц1ай аватрай...
Алпандин ц1ай атуй...
Ч1ал хуьз алакьун — ватанпересвал я, ч1ал кьацГурун, мурдар авун — мердимазарвал ва алчахвал я.
Хайи ч1алан сирерай кьил акъудиз алахъуни инсан
баркаллу ийида!
?i

4. МИДИЯ ГЬИНАЛ ХЬАНА?

«Илимдинни техникадин тарих» сериядай СССР-дин
илимрин Академиядин Сибирдин отделениеди В. Е. Ларичеван «Иландин арифдарвал» т1вар алай, чи дуьньядин лап дегьзаманайрин календаррикай гзаф камаллу,
кьадарсуз къиметлу са ктаб чапдай акъуднава. (Моск ва, 1989-йис).
И ктабдин кьилерикай са кьиле ихьтин кхьинар ава:
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Цицерон са карди тажуб ийизвай. Ада гьихьтин зурба 1
ва ч1ехи философриз яб гайит1ани, адаз ак1 жедай хьи,
и философрин гафар вичиз аял вахтара Посидонийдивай ван хьайи гафар я. Посидонийдивай таре къачун
патал ам, гъвеч1и гада яз, Родос островдал рекье гьатнай ва ада вичин сифте чирвилер Ч1улав гьуьлуьн къерехар тирвал машгьур философ Посидонийдивай къачунай. Гуьгъуьнай дуьшуьш хьайи философриз яб гудайла, ада гьамиша са кар гьиседай: и философри адетдин инсанрикай гьамиша са вуч ят1ани чуьнуьхзава,
гьар са философди вичелай вилик хьайи философдин
фикирар кваз «ьазвач, абур лугьуз к1анзавач, гьар сада
вич вине кьазва... Амма Посидонийди вичелай вад виш
йис вилик яшамиш хьайи Фалесан тарифардай, адалай
зурба философ хьанач, лугьудай. Фалеса, лугьудай Посидонийди, вичии и дуьньядин вири сирерай кьил акъатуналди, и дуьньядал вуч жедат1а вилик амаз лугьуз
алакьуналди, садра эллинар вири мягьтеларнай: «...Ада
йикъакай йиф мус жедат1а виликамаз лагьанай ва са
шумуд югъ алатайла гьада лагьайваЛ хьанай...»
«...589-йисан (чи эрадалди) 28-майдин пакамахъ са
пата Алпата аваз, муькуь пата Астиагьун, Галюс т1вар
алай сергьятдин вац1ал кьве кьушун, — мидиявийринни
лидиявийрин кьушунар, ■— сад садан винел гадар жедай
вахтунда, бирдан рагъ ч1улав хьана, йиф алукьнай...»
Мидиявияр?.. Къедалди заз масак1а чидай. Чна мектебда >к1елдай йисара чаз «Азербайжандин тарих» ктабдай Мидия Ирандин Кеферпатавай уьлкве яз чидай.
Амма и ктабдай аквазвайвал, Мидия Греция галай патахъ акъатнава. Им гьик1 хьайи кар хьурай?
«Азербайжандин тарих» ктабдин сад лагьай чинал
ч1улав, ири гьарфаралди ихьтин гафар кхьенвай: «Чи
къадим ата-бубаяр мидиявияр я».
Грека-ар? Кьил акъатдай к1валахар туш.
Чун мадни са ктабдиз килигин: «Дегьзаманайрин
Рагъэкъеч1дай патан литература». Дегьзаманайрин
Ирандин, Индиядин ва Китайдин литературайрин пакаман нурар... (Москвадин государственный университет.
1980-йис.)
И са хазинадик квай «таб «Авестадилай» башламиш
жезва. Низ «Авеста» вуч эсер ят1а чидачт1а, чир хьурай: къуръан Мегьамед пайгьамбарди кхьей ктаб яз
гьик1 кьабулзават1а, «Авестани» Заратуштради «хьейди
яз кьабулзава. Дегьзаманайрин Ирандин аллагь Ахура
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Мазда тир, и ктабдин сифте кьиле гьадан т1вар кьазва:
«..,и уьлквеяр заз Ахура Маздадин куьмекдалди кьисмет
хьана: Иран, Элам, Вавилон, Ассирия, Армения, Египет,
Иония, Лидия, Мидия, Бактрия, Согдиано, Гандра, Са ка, Саттагидия, Арахозия, Мака...»
Ибур Зар атуштрдани гафар я.
Эгер чна чи аял вахтара «1елай «Азербажандин та рих» ктабда авай Мидия гьа и Заратуштради лугьузвай
Мидия ят1а, ам дегьзаманайра вир идалайни зурба ва
гужлу империя хьайи Иран империядин са вИлаят хьа йиди аквазва. Адавай а зурба империядикай къекъеч1на,
Грециядавай Лидиядихъ галаз дяведиз вучиз ва гьик1
физ хьурай?
Адаз ахьтин ихтияр ни гуда?
Александр Македо н скийди чапхундалди Ир анди
Юкьван Азиядин ва Мукьвал Рагъэкъеч1дай патан ви нел гьамиша агъавал авурди виридаз чида.
Къуй тарихчийри лугьурай: Мидия гьинал хьана?
Ирандин Кеферпата?
Грецияда?
5. АЛИМРИ ВУЧ ЛУГЬУДАПА?
Лап и мукьвара ктабрин туьквенра ч1улав жилд алай
са ктаб пайда хьана. Мумкин я, гзафбуру ам гьиле кьу на, эхцигна. В учиз лагьайт1а, адан формат екеди тир.
Им сад лагьайди. Кьвед лагьайди — адан жилд «ьелеч1
чарчинди тир. Гьак1 хьайила, а ктабди гьар нин хьайн т1ани фикир желбзавачир.
Ур ус ч1ала л сад лагьай сефер да пайда хьанвай и
эсерди («Ирандин дегьзаманайрин эпос. Папакан хва
Ар даширан алакьунар ») чун патал гзаф сирер ачухна.
Зун пата л алам атд ин ка р хьана!
Вучиз, гьихьтин аламатдин кар?
Сабурлу хьухь, и ктаб лап дегьзаманайрин Иран ч1ал
хьайи пегьлеви ч1алай таржума авунва.
Текст (эпосдин) кьве ч1алални ганва.
Эвел — пегьлеви, гуьгъуьнай — урус ч1алалди. Лап
э х и р д а й г л о с са р и й г а нв а , са к ь а д ар п е гь л е ви г а ф ар
ур ус ч1алаз тар жума авуна.
Дегьзам анадин Ир анд и н гафар лати нд ин а лф авит дин ж уьр еда кхь ен ва. Юел из жеда. Дегьзам анади н
ирандин алфавитдалди ваъ, ам чун хьтинбур увай к1е лиз хьун мумкин туш.
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Латин алфавит типогрйфияди кьабуЛдач. Гьа и кар'
себеб яз, за чи алфавитдалди са шумуд мисал гъизва.
Аи — I I I местоимение.
Бар — груз.
Эн — этот.
Залан — тяжелый.
Гирде — вокруг.
Гирами — любимый.
Гьан — тот, в тот же момент.
Йн — указ, Местоимение.
Кар — дело.
Куь — местоимение и союз.
Пад — предлог, обозначающий направление.
Тан — тело.
Шур — молоко.
Та — предлог.
Мадни давамариз жеда, амма гереквал авач. Вири
ашкара я.
Ша гила чун, играми дустар, са фикирдал къвен:
эпос вири са къанни ц1уд чин ава. Й гъвеч!и эсерда
икьван «чи гафар» хьайила...
Вагь! Дегьзаманадин Ирандин ч1ал ва лезги ч1ал?
Икьван мукьвабур! Нин хиялдиз къведай? Ни лугьудаи?
Амма ингье делилар. Делилри субутзава.
И гафари дегьзаманайра лезгияр иранвиирихъ галаз
санал хьайиди субутзавачни? Ни лугьудаи чун ч1алан
стхаяр тирди?
йрандиз, Египетдиз, Грециядиз хьиз, вичин ч1ехи тарихда пуд ч1ал хьана. Лап дегьзаманайрин (гьа и чи гафар авай), юкьван асиррин ва алай вахтунин.
Алай девирдин иран ч1алан группадик акатзава:
осетинар, татар, таджикар, талишар...
Дегьзаманадин Ирандин ч1ал, Грециядин ч1ал, Араб
ч1ал... вири дегиш хьана. Гьа дегьзаманадин гафар чи
ч1ала амукьунин сир вуч хьурай?
Чи ч1ал я араб ч1алавай, я туьрк ч1алавай муь т1уьгъриз хьанач.
Яраб чи лезги ч1ал вучиз икьван дурумлу хьанат1а?
И мич1и утагъда экв хъувун чи пак буржи я: гаф
алимринди я — ч!алан алимринни тарихчийрин...

6. ЧИ ТАРИХ КХЬИН НИН ХИВЕ АВА?

Ракъиник «вай мурк (гатун юкъуз), дуьз лагьайт1а,
мурк ваъ, мурк1адин къаяб низ акуна? Ам югъ къвердавай гьик1 ц1рада? Лезги тарих гьа гьалда ава. Ща
чун тарихдиз килигин. Тарихда чакай лагьанвай, кхьенвай вишералди ктабрай са шумуд делил рик1ел хкин:
«...Албаниядин меркез Къабала шегьер хьана. Гилан
Азербайжан ССР-дин К/ьуткъашен район. А шегьердин
харап1аяр гилани ама.
Кьиблепатан Дагъустандин тарихдин очеркар. Махачкъала, 1964йис, 21-чин.
«...Яшамиш жезва абур (албанвияр) Ибериядинни
Каспи гьуьлуьн арада. Рагъэкъеч1дай пад Каспи гьуьл
я, Рагъак1идай пад — Иберия. ...Кьиблепата Армения
жезва, Кеферпата — дагълар...»
Страбон, Кб, XI-4-кьил, 1-чин.
«...Удинар лугьудаи гъвеч1и лезги халкь (исятда
Азерб. ССР-дин Нуха районда ва Варташен райондин
Нидж хуьре яшамиш жезва) албанвийрин тухумар я...»
Кьиблепатан Дагъустандин очеркар. Махачкъала, 64, 19.
«...Кавказдин Албаниядин ч1ал Кавказдин ч1ал тир,
ам исятдин удин ч1алаз гзаф ухшар тир. Мумкин я, ам
дегьзаманадин удин ч1ал хьана, вични литературадин...»
Академик А. Г. Шанидзе. Кавказдин Албаниядин ч1ал ва кхьинар.
Гуржистан ССР-дин Илимрин Академиядин Общественный илимрин
хабарар. 1960-йис. VI нумра. 188 —
189-чин.
«...Такърибан 625-йисара абуру (гьезерри) алишверишдинни стратегиядин даях тир Дербент шегьер иранвийривай къачуна. Гуьгъуьнай гьезерри гьа инай За285

кавказьедиз гьужумар тешкилиз хьана», — кклзава
чна «Ахтынамедай».
IX асирда Аль Беладзориди кхьизва хьи, арабрин
полководец Мервана гьезерар барбат1 авурдалай гуьгъуьниз, абурун амукьаяр САМУРДИННИ ШАБРАНДИН арада авай ЛАКЗ областдиз куьчарна.

1162-йисуз Бакуда Щирвандин шагь Халилуллагьа
Лезги миск1ин т1вар алай виридалайни (а вахтара) гуьзел имарат эцигзава.

Беладзори. Уьлквеяр чапхун аву
никай ктаб. Урус текст, 18-чин.

«...1221-йисуз Ширван чапхунна Монголар Кефердихъ рекье гьатзава, гзаф кьадар ЛАКЗАР (аку гьаа-а,
ширвандавайбур вужар ят1а) къирмиш хьана, мусурманарни, мусурманар туширбурни...»

Кьиблепатан Дагъустандин тарихдин очеркар. 64-йис.

Тарихда шумудни са авторди и ЛАКЗ-рикай кхьенайт1а! Ам Албаниядйн къебелейрин арада виридалайни
ч1ехи къебеле тир. Беладзоридиз а кардиз килигна агъзур рагьмет хьурай хьи, ада и ЛАКЗ-ар алай чил, чка
къалурна. САМУРДИННИ ШАБРАНДИН арада. Гилани и т1варар лезги чилел алама. Тахьайт1а чи тарихчийри гьинал и желима, ЛАКЗ-ар кхьейт1а, алава ийида:
«имеется в виду всех дагестанцев».
«Кьиблепатан Дагъустандин тарихдин очеркар»
ктабдай чна кклзава: «...1500—503-йисара Сефевидрин
(Эрдебилдай акъатназавай са династия), «Къизилбашийрин» кьиле аваз, Исмаила Баку, Ширван вичиз муьт1уьгъарзава». 108-чин.
Сефевидрин гужлу государство пайда жезва. Меркез — Тебриз. Абуру чпелай Кеферпата авай чилер къакъудзава. Джунейда сан-гьисаб авачир кьадар кьушун
к1ват1зава. Ширвандал (арабар къведалди инал маса
т1вар алай — ЛАКЗ-арин чил, Самурдинни Шабрандин
арадавай чил, гила анаг мадни гегьенш хьанвай) гьужумзава. Чна тарихдай к1елзава: «...Самурдин къерехда
1460-йисуз и чилерал тахьай хьтин зурба женг кьиле
физва. Джунейд, адан дервишар, къазияр (чпин дин
гъизвайбур, аквадай гьаларай, шиитар я, мусурман диндин са хел) лезгийри вири барбат1зава. Катайбур катна
«ъутармиш жезва».

Аквазвайвал, 1221-йисуз мусурман дин къабул тавунвай лезгиярни авай кьван! Заз аламат кар, ЛАКЗ-ари
монголрикай Ширван хуьн я. Аквадай гьаларай, арабри
чаз ЛАКЗ-ар лагьана. Лезгияр — лакзар...
1456-йисуз Хинелугъви Магьмуда Ширвандин, Дербентдин ва гзаф кьадар маса лезги хуьрерин тарихдикай
са ктаб кхьена. И ктабдин эхирда ада ихьтин са къейд
авунва: «...Ибур вири са машгьур тухумдин, Къасимбекан гъилик хьайи, Магьмудбекан хцин, Афросимбекан...
эхир Докъузпара къеледа... Аллагьдин лук1ра... къуй Аллагь-таалади адан эхир бахтлу авурай... И къейд бегьем
200 кас, Къуруш, Маза, Чикчик, Кьурагь, Рутул хуьрерин виридалайни гьуьрметлу къужаяр аваз ийизва.
Абур шагьидар я»...
И ктаб квахьнава. Академик А. Бержедин лугьунрай
араб текст Императордин ктабханада хуьзма. Вучиз лагьайт1а, а рукопись гьа и академикди вичин гъиливди
Императордин ктабханадиз вахжана. И ктабдин урус
текст амукьна к1анзава.

И. П. Петрушевский. Азербайжандин государство. XV асир. Баку.
1940.

Кьиблепатан Дагъустандин тарихдикай очеркар. X. Рамазанов,
А. Шихсаидов. Махачкъала, 44-йис.

Ибн аль Асир. Тарихи аль Камил.
Араб ч1алай таржума. Баку, 1940,
142-чин.

1456-йисуз лезгийрихъ ихьтин зурба алии хьана
кьван! Гила адан ватан тир хинелугьни ама, ана инсанарни ама, абур паспортда азербайжанвияр я! Вучиз
ик1? Мегер дуьньядин къанунар дегиш хьанани? Мусан287

лай ахьтин къанун акъатна: «Девеяр, филер, балк1анар,
яцар и дуьньядал герек я, цкгьер, хпер, маралар, пеленгар, асланар, къуьрер герек туш?» Ихьтин к1валах жедани?
Чна тарихдай кГелзава: «1509-йисуз Исмаила, сефевидрин кьили, Ширван, Дербенд вичиз муьт1уьгъарзава...»
1578-йисуз сефевидрин государство зайиф жезва.
Туьрквери Закавказьедал вегьизва. Туьржвери Генже,
Шамахи, Дербенд къакъудзава. Чпиз муьт1уьгъай Ширвандин кьиле Осман паша эцигзава.
«...Сефевидриз акси дяведа туьрквери, лезгийри,
Крьшдай атанвай татарри (туьркверин ч1алан ва диндин стхайри) иштиракзава. Татарар 12 агъзур ава, лезгияр вад агъзур, ширванвияр...» к!елзава чна.
Кьиблепатан Дагъустандин тарихдикай очеркар. Ill-чин.
Я чан стхаяр, ширванвияр лугьудай халкь низ ван
хьайиди я?
Абур мус хьайиди я? Абур гьи ч1алал рахадай? Инаг
гьа Белодзориди лагьай ЛАКЗ-арин чил тушни? И
т1вар, Ширван, арабри ганвай чпин т1вар тушни? Я.
Амни гьич, бес и лезги гаф гьамиша кавычкайра вучиз твазвайди я? Яни ам вири дагъустанвияр лагьай
ч1ал я, тушни? Ша гьадазни килигин чун. И кардизни.
Гуржистандин тарихда, литературада лезгийрикай
т1имил кхьенвач. А кар Дагъустандин литературада ва
тарихда ик1 кьабулзава: абур, а гуржийри лугьузвайбур
дагъустанвияр я, лезгияр туш. Яни, аварар, лаквияр я,
амма лезгияр туш. Ша чун и кардиз делилралди килигин. Къачун чна ц1ахуррин ханар:
Али Куркулу бег. Щахурви Мамед хан бег. Мамед
хан цДахурвидин х.ва Халил. Эмир Юсуф бег. Щахурви
Алисултан. Щахурви Агьмедхан...
Сиягь мадни давам ийиз жеда.
Ибурун ханлух, 200 кас атлу кьушун авай ханлух —
пуд виш йисуз давам хьанва.
Ирандин Шагь Тагьмасиб 1 лагьайда вичин са фарманда Али Куркулу-беган гьакъиндай кхьизва: «И фарман гвай Захурдин хан чи вафалу дустарикай сад я...»
Шагь Абас I лагьайда вичин фарманда Щахурдин
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хандиз кхьизва хьи, «чун патал а къуллугъ кьилиз
акъудун давам хъия...»
Шагь Сефиди са шумудра цДахуррин кьилевай т1варван авайбуруз савкьватар ва пулар ракъурзава, Гуржистандал, Кахетиядал гьужумар авун давамарун т1алабзава.
Шагь Абас II лагьайдани ихьтин т1алабунар садрани кьведра ийизвач.
Кьиблепатан Дагъустандикай очеркар. 100-чин.
Гила ахьтин Щахур гьинва? Гьиииз фена Щахур дин ханар? Ингье квез «вири дагъустанвияр»...
Къенин йикъаз килигиз, тарихдикай баянар гузва...
Гьегь! Ам вуч лагьай гаф я? Лезгнйривай Гуржистандал гьужумиз жедани?
Лезги чилин тарих кхьей касдиз за зи са ктабдин гонорардихъ лап са вижевай гуьмбет эцигиз тада.
Мармардин.
Чун мад сеферда «Кьиблепатан Дагъустандин тарихдин очеркар» ктабдиз килигин. А ктабда кхьизва:
«...чаз аквазвайвал, I ва IV асирра Албанияди вичин
зхиримжи йисар легрин чилерал давамарзава, Албаниядин политический уьмуьрда «лезги» къебелейри кьилин
роль къугъвазва...» (22-чин).
Гьа инални лезги кавычкайра. Албанар, иберар, лбинар, джигибар, каспияр... Авайвал. Гилан тарихчидиз
лугьуз к1анзава: а касди кхьизвай легар и чи девирдин
лезгияр туш, вири дагъустанвияр я!
Аквадай гьаларай, гила кхьизвай тарихчидини вилик
девиррин тарихчиди, санал ацукьна, чаяр xynl ийиз, гумарни акъудиз, лезгийрикай ихтилатзава:
Гилан девирдин тарихчи:
— А вуна кхьенвай легер, лакзар ава гьа, чна абурукай «вири дагъустанвияр» ийизва...
Дегьзаманадин тарихчиди кьил галтадзава:
— Ваъ, ваъ, ваъ! Гьар са тарихда гьар са халкьдал,
гьар са чилел вичин талукь т1вар хьана... Ак1 авун
айибни я.гунагьни я...
— Зун гъавурда акьазва... Амма чун, алимар, интернационалистаря, гьа«1 хьайила, чаз вири сад хьун ге
рек я... Тахьайт1а, зи ктаб...
Дегьзаманадин тарихчидин вилер экъис жезва:
19 Заказ 146
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— Вагь! Вун лацу хьана хьи! Ма дарман! Мецик кутур! Вагь...
Гилан девирдин тарихчи:
— Чна абурукай «вири дапьустанвияр» авунва...
— Гьеъ! Ма, мадни са дарман... Мукьвара куьне Бакудикай Москва ийида, Киевдикай Ташкент... Куь к1валахар зурба я... Гилан девирдин Дагъустандин тарих чийрин, лугьуда за.
Зани, и цГарарин авторди, гьак1 фикирзава.
Араб автор йакъута кхьизва: «...Баб аль Абвабдинни
(Дербент) Маскатдин арадавай ЛАКЗ-рин уьлкведин
агъалияр муькуьбурулай а кардалди тафаватлу я хьи,
абур виридалайни гзаф я, гуьзел к1алубар авай, мягькем бедендин сагълам инсанар я, абурун хуьрер къалин
я, хуьрерин арада гьамиша алакъа ава...»
Мадни: «...ЛАКЗ-ринни Баб аль Абвабдин арада Табасаран шагьдин уьлкве ава, чпин кьадардалди абур
ЛАКЗ-рилай т1имил я, Табасарандилай а пата Филан
ава, ам гъвеч1и са вилаят я...»

(вири ваъ, гзаф паяр) и чилерал гуьгъуьнай атай
халкьарихъ галаз какахьнавай лап къадим заманайрин
халкьарин тухумар я...»
Абас Къули Бакиханов.
Ирем». 1848.

«Тарихи-

Зун литератор хьиз са карди мягьтеларзава: Бакихановаз, аквадай гьаларай, лезги ч1ал чидачир. Яраб
чидай жал? Адаз лезги ч1ала авай «алпандин ц1укай»,
«Махабхаратада» авай «аллагьдин ц1укай» бажагьат
хабар хьана... Я адаз лезги ч1аланни дегьзаманадин
Ирандин ч1алан мукьвавиликайни хабар тушир. Ик1 яз
хьайила, адаз лезги халкьдин тарихдин дувулдин деринвал гьинай ва гьик1 акуна?
Тахьайт1а, халис тарихчийрихъ, шаиррихъ хьиз (халисбурухъ), ирид лагьай гьисс авайт1а?
7. ХАЛКЬДИН ЧАН

Аквазвайвал, агъзур йис идалай вилик кхьей тарихчийри, сиягьатчийри гьар са чилин, гьар са халкьдин
т1вар авайвал кхьизва.
Какадарзавач. Вири санал к1ват1завач.
Азербайжанви Абас Къули Бакиханова лезги халкьдин гьакъиндай кхьизва: «...Къуба уезддин Рагъ ак1идай патан, С амур дин ва гьак1ни Куьредин агьалияр

Чи дамарравай '. иви, чи рик1ин такабур гьиссер, чи
акьулдин кьат1унар, чаз чи Ватан, хайи чил к1ан хьун,
чна чи диде-буба рик1елай алуд тавун... ибур вири чи
халкьдин музыкадив гва. Халкьдин музыка чавай къакъатайла, чун, лезгияр, кьейи югъ я. Ам пакдиз хвена
к1анзава. Ам к1амайдан, авамдан, туьремадин гъиле
турт1а, чи кьилел мусибат къведа, чна чун квадарда...
Музыка виридалайни дурумлу къуват я.
И кар чиз, дегьзаманайрилай къедалди вири уьлквейра ихьтин къайда ава: аскердин беденни мягькемарзава, руьгьни. Беден хьиз, адан руьгьни лигимарзава.
Квелди? Музыкадалди! Муьгьуьббатдин манийралди
ваъ, махаралди ваъ, жуьрэт, вик1егьвал, зиреквал авай
гьавайралди, музыкадалди!
Пакамахъ аскер музыкадалди ахварай авудзава.
Ц1уд декьикьада чукурзава. Музыкадалди гьа! Физзарядка ийизва — музыка ягъиз! Пакаман фу нез физва
— музыкадалди. Кам-камуна туна, манияр лугьуз!
Гьихьтин манияр! Гьихьтин музыка! Вун акваз-акваз са
ч1иб ч1ехи жедай.
Женгиниз фидай аскердизни музыка ягьизва. Женгинин музыка. Мехъер — музыкадалди. Мел — музыкадалди. Сувар — музыкадалди...
Пагьливан симинал хкаж жеда — музыкадалди.
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Йакъут. 1-ктаб. 438-чин.
Аку, стха, гьикьван ачухдиз, декьиквдиз кхьизват1а,
Лакзар, табасаранар, абурулай анихъни филанар...
Къайтагъар ят1а?
Мадни са мисал: аль Беладзориди Дагъустандин
чилерикай халкьарикай кхьизва: «Ирандин пачагь Хосров Ануширвана гьар са вилаят патал (Дагъустандин
чилерал) вичиз хуш пачагь эцигдай. Абурун арада Серирдин пачагь, ЛАКЗ-рин пачагь, Ширвандин ва Филандин пачагь лишанлу тир. Ада гьа«1 КАБК дагъларин (?) ва маса чилерин пачагьарни тайин ийидай, абурухъ галаз икьрар хьана, абурувай харж къачудай...»
Бвладзори. Уьлквеяр чапхун авуникай ктаб. Баку. 1927-йис.
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Алимри фадлай успатнава: музыкади сагъламвилизни таъсирзава. Гуьгьуьл шадардай, руьгь хкаждай музыкади, дарманди хьиз, начагъ инсандиз сагъ жез куьмекзава.
Гьатта чи йикъара маларин фермадал ацазвай калериз хуш макьамар ягъиз хьайила, абурун нек артух
жезва. Аку гьа-а, маларизни кваз музыкади ийизвай
таъсир!
Дегьзаманайра яргъал сефердиз экъеч1завай грекди
вичин к1вале музыкант тадай. Пул гана. Адаз тапшуругъ гудай: зун элкъвена хкведалди вуна ихьтин-ихьтин
макьамар ягъиз жеда, дуст кас. Гьар пакамахъ, гьар
нянихъ. Йикъа кьве сефер. Абур зигьиндиз, къанажагъдиз, ахлакьдиз ва марифатдиз таъсир ийидай макьамар
жедай. А макьамри хзанда гьуьрмет ва берекат хуьниз
куьмекдай. А макьамри аялрив буба рик1елай алудиз
гудачир. Папазни вичин гъуьл к1вале авай хьиз жедай.
Чи шаир Тагьир бубадин кац чубанрин алачухрик
а'катай хьиз, эхиримжи йисара зунни дегьзаманайрин
ктабрик акатнава. 800-йисара Аль Джагьиза, Ибн Абд
Раббигьиди, Абу Али Аль Мугьассин ат Танугьиди ва
маса араб авторри кхьенвай ктабра хзандин месэлай риз, марифатдин, ахлакьдин, тербиядин месэлайриз ганвай ч1ехи къимет вуч я! О-о, чун «производственный»
романри, «революционный» романри буьркьуь авуна
хьи! Къачун чна эвел замандин арабри музыкадикай
авунвай фикирар...
Эгер инсанрин арада алчахвал, виждансузвал, адалатсузвал, итимсузвал... къвердавай артух жезват1а,
чир хьухь: абуру чпиз ягъай лайлаяр ва чпи сифте лагьай манияр рик1елай алуднава.
Эгер инсанриз чпин музыкадин ван тахьайт1а, (гьа
аял ч1авуз ван хьайи), абуру чпин диде-буба рижЛелай
алудда. Абур зигьинсуз жеда.
Эгер инсанриз садаз сад бегенмиш жезвачт1а, абур
кьама ял аваз къекъвезват1а, кьиле rap аваз къекъвезват1а, абуру ч1ехидаз гьуьрметзавачт1а, сада садалай
фитнеярзават1а, чир хьухь: абуру чпин дувул квадарнава, абурун дувул кьуранва, абур туьремаяр я, зигьинсузар я.
Эгер ваз ви тарих чизвачт1а ва ам чириз к1анзавачт1а, чир хьухь: вун туьрема я, салавай аюх я.
Чир хьухь: диде-бубади гузвай тербиядилай музыкади гузвай тербия гужлуни я, эбедини я.
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Чир хьухь: музыкадивай йнсан саймазаризни жеда,
сарсахаризни. Сефини ийиз жеда, семени. Алчахни ийиз
жеда, лап гьа амач лагьай кичкрхъанни.
Акьуллу гьар са инсандиз чида: ат1ай нек, ч1ур хьайи ч1ем, ни акатай як, вахт алатай хуьрек... гьич са
лукьмандивайни вичин гуьнгуьниз хкиз жедач. Ам гьалдай акъатна. Гадрун герек я!
Ихьтин ч1ур хьун инсандин къилихдани, руьгьдани
кьиле фида.
Куьн ч1алахъ хьухь, инструментрай сесер акъуддайбуру чи халкьдин руьгьда гьа за лагьай хьтин «руьгь дин деградациядин» процесс арадал гъанва.
Нянрихъ, лезги концерт гудай вахтунда, за кич1езкич1ез (рик1ин ритмни гьасятда дегиш жеда) приемник кутада. Яраб чибуру вучзават1а? Гзаф вахтара
кларнетри цДутъиз жеда! За регулятор чапла патахъ элкъуьрда: маса стхайри вучзават1а? Баркалла! Чпин
халкьдин манияр лугьуз жеда! Яб гуда за. Рик1 шехьиз...
Ахпа йифди ксуз жедач... Квахьзава чи музыкальный
культура. Лезгивал аквазмач. Вучда? Са мисал гъиз
к1анда заз.
Лап дегьзаманайра фиригъвийриз (чи фиригъвияр
ваъ. Грециядин фиригъвияр) Мидас лугьуз са пачагь
жеда. Вичин махсус кьат1унар, чирвилер авай са кас
жеда. Гьа и кар себеб яз, и Мидаса Аполлон аллагьдин
манийрилай кфилдин авазар виниз кьада. К1ват1 жеда
аллагьар вири санал. Ибуру Мидасаз жаза гуда. Аллагьри гайи жаза яз, и Мидасаз ламран япар экъеч1да.
Куз-хъукъуз амукьда язух. Вучрай? Фите алук1да. Бес
япар чуьнуьхна к1андачпи? Амма нуькерриз чир хьанваз
жеда. Нуькеррин арада сад жеда—сир хуьз тежедай.
Рик1 акъатда идан. Лагьайт1а, винел акъудайт1а, гардан
яда. Вучда? Фида им, и сир хуьз тежедайди, са яргъал
чуьлдиз. Булахдал. НацДарин юкьваз. Гьа инал, булахдал, нац1арин юкьва ида вичин сир ачухда:
— Мидасан кьилел ламран япар! Мидасан кьилел
ламран...
Рик1из регьят хьана, элкъвена хкведа и сир хуьз тежедайди.
Зул алукьда. Инлай алатна физвай чубанди и нац1арикай са нац1 ат1ана, вичиз кфил ийида. Башламишда
ягъиз.
— Мидасан кьилел ламран япар! Мидасан кьилел
ламран...
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Акъатда кфилдай ванер.
Вич лугьумир, а касди булахдал вичин сир лугьудайла, нац1ариз ван жеда кьван! Сир — садрани сир яз
амукьдайди туш. Ам дуьздал акъатда. Тарихда гьамиша
гьак1 хьана.
Къе чи милли тарихда, милли культурада кьиле физвай алчахвилер, хаинвилер, къайгъусузвилер сир яз
амукьдани? Ни вучзава? Ни вуч авуна к1анзавайди я?
Амма...
Алай вахтунда (гзаф вахтара) радиодай гузвай, телевизордай къалурзавай лезги музыкадин концерт гьа
Мидасан кьилел экъеч1ай япар хьиз я. Виридаз чизва,
Амма... вирида сир хуьзва. Вучиз?
За тикрарзава: ат1ай нек, ни акатай як, кт1ай емиш,
цуру хьайи хуьрек... вичин гуьнгуьниз хкиз жедай лукьман гьелении чилерал атанач.
Халкьдин руьгьдин къуватдин жъадир авай шумуд
кас ават1а?
8. ГАФУНИН УСТАДАР

Эвел заманайра писателриз, шаирриз гафунин устадар лугьудай.
Абурун гаф къизилдилай багьа жедай, къилинждилай — хци. Идахъ галаз алакъалу яз, зи ридаЛел са риваят хквезва. Ам Къуръандин риваят я, амма за ам ч1ехи шаир Низамидин ктабдай к1елна. Зи аял вахтара.
Са залум гъуьрчехъанди са Жейрандал хер ийида
кьван. Иер, такабур жегьил Жейран жеда им, — вичин
гуьл-чеменлухда и дуьньядин гуьзелвилинни ширинвилин гъавурда акьазвай Бахтавар гьиссеривди вичин югъ
няни ийизвай, садрани, санал кьванни са гьашаратдиз
кьванни са писвал тавунвай, гунагьсузса Жейран!
Катда и Жейран, катда иви авахьиз ва эхирни атана
са булахдал акъвазда. Яд хъваз к1ан жеда. И арада са
хъипре цяй кьил а«ъудна, Жейрандивай хабар кьада:
— Вуна ак1 суза вучиз ийизва, я чан Жейран стха?
Ваз вуч хьанва?
Килигда Жейран и хъипрез вилел нагъв алаз: жаваб
гудани, гудачни?
— За ваз вуч хьанва лугьун? У-уф, — агь аладарда
Жейранди. — И патара са залум гьуьрчехъан пайда
хьанва, гьада зал хер авунва...
— Агь, к1вал ч1ур хьуй вичин! — гьарайна лугьуда
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хъипре. — Яраб адаз чавай, жейранривай, вуч к!анзават1а?
— Вуч? Вуч? — къудгъун жеда Жейран. — Вуна вуч
лагьана?
— Адаз чавай, жейранривай, вуч (к1анзават1а, лугьу
да за...
— Вакай, хъипрекай, Жейран мус хьайиди я? Вуна
вунни жейрандай гьисабзавани?
Ярх жеда Жейран гьа инал. Эхиримжи нефесдал
кьил хкажна, хъипрез лугьуда:
— Гъуьрчехъандин хьелдивай зун рекьиз хьанач,
амма ви гафуни зун кьена.
Гафунин устадар хьана эвел заманда. Ктабдихъни
къймет хьана... Ga к1валйн! Са суьруь-дин. Са
рамагдин! Бе-ес!
9. ГЬИК1 ЖАВАБ ГУДА?
Тарарн пеш авадарзава. Себеб ава: зул къвезва.
Ахпа кьуьд къведа: живер къвада, хИлерал ацукьайла, хилер хада.
Тарар хъуьт1уьз гьазур жезва. Гележег хуьн патал,
телеф тахьун патал, тухум хуьн патал.
Тарари пеш авадардайла, луж-луж хьана, къушари*
ни лув гузва. Чизва: къаяр къвезва. Къе-пака кьуьд
жеда. Яда къаю. Недай зат1 жагъуриз жедач. Чка дегишна к1анда.
Вири т1ебиатди: гьайванри, къушари чеб хуьзва, гележегдин къайгъударвал ийизва.
Са гъил ченедик кутуна, ацукьна-ацукьна, эхирни са
легьзеда зун ахвариз физва, о-о, аламат! Гьа легьзеда
заз ахвар аквазва: захъ галаз Сфинкс хьтин зурба са
къари рахазва:
— Агата зав, бала... Зун ви бадейрин, бадейрин, бадейрин баде я...
Налугьуди, и къаридин вад агъзур йис я, гьакьван
ам кьуьзуь я, гьакьван адан чина биришар ава.
— Зун начагъ я, агата, бала...
— Лагь, баде, — зун адаз агъадай винелди килигзав^а.
— Чан бадедин, заз лакзарин гьал чириз к1андай?
Гьинва абур? И удинвияр, хинелугъвияр гьинва? Ибур
садни аквазмач эхир!
Зун кьил агъузна акъваззава.
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За и Сфинкс къаридиз вуч жаваб гун?
...Заз пуд стха ава. Эгер зунни зи пуд стха, — вири
са дидедин, — вири са бубадин, — чи виридан муг хьайи, чи бубадин к1вале санал ч1ехи хьайибур туширт1а,
эгер гьа бубадин к1вал зи зигьинда амайди туширт1а,
чи paidapap, чи гуьрцелар, чи гурар, чи гьаят, суза ийиз
ахъа жедай ва суза ийиз агал хъйжедай чи дакъваз, чи
рехъ, чи к1валин мукьув гвай мурдар вир, гьамиша зунжурда жедай, тумуниз звар гана, рехъди фидайбурал
гадар жедай чи Пеленг, гьамиша галатнаваз аквадай,
гьамиша кьил агъузнаваз аквадай чи лацу балк1аН...
чахъ ибур хьайиди туширт1а,бажагьат зи рик1ел зи стхаяр аламукьдай. Аламат кар ам я хьи, гьа и за лагьай ва
талгьай затЬари, абур рик1ел хкведайла, абурухъ галаз
санал (гьамиша) стхаярни хкизва... Сад БАМ-дал ала.
Сада бубадин к1вал хуьзва. Муькуьда Бакуда к1в/алахзава. Зун Махачкъалада ава. Гьарма сана.
Бубадин к1вали чун стхаяр тирди чи рик1елай ра*
къурзавач.
Хзан патал бубадин к1вал авайвал, халкь патал,
миллет патални сад садан арха ийидай, сад садав агуддай,вири патал умуми тир са вуч ят1ани: хайи чил, Ватан, тарих, ч1ал, музыка... хьун чарасуз я. Абур чаз атабубайри тунвай ядигарар я, аманатар я...
Абур ни ч1уриз акурт1а, адаз тфу гана к1анда. Ам
негьна к1анда.
Бубадин (к1вал амачир стхаяр гьик1 жедат1а, — абуру сада садахъди ч1угвадач. Ч1ал, тарих, музыка... квахьайла, халкьни, миллетни гьак1 жеда. Садвилин гьиссер кутадай яракь хьана «1анда, къуват хьана к1анда.
Дегьзаманайрилай къедалди, чи дувулрин деринвал
агъзур йисара авайди ашкара я. Чун дегьзаманадин албанвиярни я, чак грекарни какахьнава, иранвиярни, гьезерарни, арабарни, монголарни (абур заз йифиз са километрдай чир жеда) какахьнава. Мадни хъсан. Къе
чун вири санал — лезгияр я. Чахъ са Ватан ава, са
ч1ал ава, са тарих ава, са манияр ава...
Чи виридан буржи абур хуьн я. Михьиз хуьн я. Абур
авам инсанрин, туьремайрин гъиле туна виже къведач.
Къе, чапхунчияр авачир девирда, чи тарих, чи ч1ал, чи
музыка чавай къакъатзава; вучиз чун буьркьуь жезва,
биши жезва?
Тахьайт1а чун суьгьуьрда тунват1а?
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Яраб халкьдин вилик-кьилик квайбуру вуч лугьудат!а?
Абуруз и к1валахар аквазват1а?
10. Т1ЕБИИВАЛ

ИНСАН т1ебиатдин хайи велед я. Адавай гьич са
вахтундани тГебиатдиз ва адан тГебиивилиз акси экъеч1из жедач. И кар, и чирвал лап дегьзаманайрилай башламишна гьар са (мефт1 чкадал алайдаз; амма чи девирда гьатта бязи алимринни кваз мефт1 тухулдиз куьч
хьанва) касдиз малум я, гьар са касдиз чида.
"Пебиатдиз ва адан т1ебиивилиз акси яз ахмакьдавай
физ жеда. Акьул къакъатнавай, кьиле гар авай <кас хьана к1анда.
Играми дуст! Т1ебиатдихъ чаз течир аламатдин къанунар гзаф ава. Т1ебиат вич философиядин ктаб я
кьван! Герекди ам к1елиз чир хьун я. Ам чавай к1елиз
жезвани? Ада чи кьилиз къвезвай гьар са суалдиз жаваб
жагъурнава. Чаз абур аквазвани? Виридаз аквазвачт1ани, сад-зурдаз аквазва.
Т1ебиатда къалпвал жедач. Ада къалпвал эхни ийидач. ТЛебиатда бегьемсуз са зат1ни жедач. Гьар са кар,
гьар са зат1 т1ебии яз, вичин метлеб аваз, ч1ехи философдин, ч1ехи устаддин гъиляй акъатнаваз аквада.
А устад, арифдар кас т1ебиат вич я, адан т1ебиивал я.
Гьа и т1ебиивилерикай садни жуван жинс хуьн я,
жуван тухум хуьн я, жуван дувул чирун я.
Мисал патал: къавах таран са гъвеч1и хел вич вичелай хада, ам чилел аватда, гьа аватай чкадал, чилик
дувул кутуна, адакай маса тар экъеч1да.
Вири набататри цуьк акъудзава. Ахпа абур вири
тумламиш жезва. Гьа и жуьреда гьар са набататдини
вичин тум, вичин жинс хуьзва. Гьич са гьайвандини,
гьич са набататдини вич и дуьньядилай квахьуниз рехъ
гузвач.
Къушарин, гьайванрин, маларин дуьньяда и кар камаллудаказ тешкил хьанва. Ам ик1 ни авунва? Т1ебиатди. Сада садаз куьмек авун, гъвеч1ибурун къайгъуда
хьун, дуствилелди кьил хуьн, эркекданни дишидан арада рекьидалди вафалувал хьун, сада садаз таб тавун,
кьведани санал балайрин, веледрин къайгъу ч1угун, муг,
магъара гьазурун, балаяр кьведани санал ч1ехи авун,
абуруз кьведани санал тербия гун, дишидаз гьамиша
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гьуьрмет авун, икрам авун... ибур вири т1ебиатдин къанунар я.
Са жинс вири санал к1ват1 хьана, са маса жинс терг
ийиз рекье гьатдач. Гьар са жинсини вичин марифатдин,
низамдин, къайда-къанунрин нормаяр хуьда.
Гьайи ф хьи, инсан ри и к1вал ахрал г ьами ша амал
ийидач. Инсанрин обществода и къайдаяр вахт -вахтунда ч1урда. Гьак1 ят1ани, адахъ гьа и зайифвал, кимивал
ават1ани, инсандихъ гьайванрилай, гьашаратрцлай, набататрилай виниз тир, артух тир са жигьет ава. Акьулба лугъ ин санди вичи ви чи вай гьами ша хаб ар кьад а:
— За и д уьн ья д ал в уч таз в а?
Инсанди и кардин гьакъиндай вичин акьулдивди,
къанажагъдивди фикирзава. Адахъ зигьин ава. Зигьин
хьуниз килигна, ам инсан я; тахьайт1а адазнй гьайван
лугьудай.
Инсанрин арада гьихьтин пешекарар, гьихЬтин ариф»
дарар ава! Философар, художникар, шаирар, музыкан тар, зодчияр, лукьманар...
Акьулбалугъ вири инсанри гуьзелвилин вилик икрам да. Инсан гуьзелвили лъарсурда. Инсан гуьзелвилин ви лик ажуз жеда. Гьа и гуьзелвилин вилик икрам авунин
гьиссини инсан регьимлу ийизва, инсан мегьрибан ийиз»
ва, гьахълу ва дугъри ийизва, адав аннамишиз гузва,
веревирд ийиз гузва ва эхирни фикириз гузва:
— За и д уьн ья д ал в уч таз в а?
Инсанди вичин вилик гьа и суал эцигиз хьаначирт1а,
и дуьнья фадлай барбат1 жедай. Гьак1 хьайила са гьи н ал ят1ани ахц ег ьви ди в а я к ъуб ав ид и и чи н баг ъ ку тазва в а а баг ъ тазв а. Са ни ят1ани м ал -къара артухарзава, са ни ят1ани гуьзел имаратар эц игзава, са ни
ят1ани ктаб кхьизва, а ктаб тазва, са ни ят1ани ц1ийи
рехъ кутазва. Вучиз лагьайт1а, вичиз чизни, течизни ин сандин мефт1еди, инсандин ивиди адан силис ийизва:
— Зун, и дуьньядал атана, хъфизва. Зун и дуьньядал
атунин, хъфинин метлеб вуч хьуй ?
Играми дуст! Инсан са патахъай т1ебиатдин бахта вар бегьер я. Адахъ зигьин ава, <кьат1унар ава. Адавай
вичин уьмуьр вичиз к1андайвал къурмишиз жезва. Ада
вичин уьмуьрни къурмишда, ада вири инсаният патални
са гьихьтин ят1а цДийивал ахтармишда, жагъурда, яратмишд а. Ад а гел ежегди н неси лар патал руьг ьдин къу ватар тада...
Къе чна, вунан и, зани ф икирзав а:
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— Яраб, Аллагь, сифтени-сифте и ц1ай вуч зат! ят1а,
низ чир хьанат1а? Гьик1 чир хьанат1а? Гьинал чир хьа нат1а? Ви ри ин саниятда а «асдин вил ик икрам н а к1анзава. Ша чна мекьи йифер рик1ел хкин, пичина ц1ай та хьайла...
— Яраб, Аллагь, сифтени-сифте ц1ал як чрай кас вуж
ят1а?
— Сифтени-сифте кьел чирай кас вуж ят1а?
— Тараллай емиш дадмишна, ам дадлу тирди ни
лагьанат1а?
— Сифтени-сифте цанар цайиди в уж ят1а? Фу гьик1,
гьинал ва ни чранат1а?
— Сифтени-сифте ни араба раснат1а? Ахпа фургъун,
ахпа поезд?.. — Ахпа пайда хьана барут, тфенг, туп...
Ахпа и дуьньядиз Менделеев атана. Ада вичин уьмуьр
металлар жагъуруниз бахшна. Ахпа Павлов атана. Ада
медицин адиз къуллуг ън а. Рефл ек сар чирн а, кицДери н
чан акъудиз, киц1ериз зулумар ийиз, илим вилик тухва на. А хп а Ци алк овокий атана. Ад а рак етайрал к1вал ах на. Илизарова какур хьанвай к1арабар дуьзар хъийидай
къайда чирна. Шумуд агъзур инсан азабдикай азад аву на. Жордано Бруноди лагьана: «Зун куг, амма за тик рарзава — чил алемдин юкь туш. Каинатдин и кьил, а
кьил авач, ракъарин, дуьньяйрин гьисаб кьуна куьтягъиз
жедач». Услара Кавказдин гзаф халкьарин сифте грам матикаяр туьк1уьрна. Колумба ц1ийи дуьнья, Америка,
ачухна. Гагарина космосдиз лув гана. Пикассоди, Рафаэ ла, Левитана, Родена, Фольконеди, Репина, Лисиппа,
Давида, Рубенса... чпин эсерралди чи дуьнья мадни
гуьзеларна...
Гьайиф хьи, ихьтин ч1ехи инсанар гьа са вуч ят1ани
авуна, шем хьиз, хкахьна, физва. Абуру б ашламишай
к1валахар ученикри, ц1ийи несилри давамарзава.
Ацукьна текдиз, секин йифиз, дуьнья вири ширин
ахвара авайла, яргъал Каинатдин бушлухрай нур гузвай
гъетериз килигиз, вун яргъал хиялриз фида ва вуна жу ва жув аз суал гуд а:
— Вуа! И дуьньядин, дугъри данни, я и«ьил авач, я а
к ьи л ав ач, и д уьн ья м ид аим я, амм а и н сан г ьа са шу
муд йисуз атана хъфизва...
Гена хъсан я, такабур гьиссини ви пашман гьиссер
акъвазарда.
— И в ал а х ар ам ук ьз ав а.
— К1валахрихъ галаз санал инсанни
амукьзава.
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Адан къамат, адан чан, адан к1анивилер, адан так!анвилер, кстхавилер... вири адан к1валахрай ажваз
амукьда.
Гена хъсан я, и такабур гьиссини пашман гьиссер
акъвазарда. Такабур гьиссини вичин ван хкажда:
— Инсандиз кьве к1вач квай гьайван лугьудаи. Ву~
чиз адаз окьве к1вач квай гьайван лугьузват1а, чидани
ваз? Чидач? А-а, адаз, инсандиз, вичин ата-бубаяр вужар хьанат1а, абур гьик1 яшамиш хьанат1а, чириз к1ан
жеда...
11. ПЕЛАЗГИЯР: АБУР ВУЖАР Я? ГЬИНАИ Я?

ЭВЕЛНИ-ЭВЕЛ ша чна чи къуншийриз яб гун. Акван абуру чакай вуч лугьузват1а. Абуру лагьайла, чи
къуншийрин лап дегьзаманайрин ата-бубайри. Къунши
гуржийри чаз легар лугьуда. Вучиз? Ам гьинай атанвай
гаф я?
И суал чна рик1елай алуддач. Акван гуржийрин лап
дегьзаманайрин риваятри вуч лугьузват1а... Абурукай
сада Кавказдин халкьар гьик1 пайда хьайиди ят1а,
суьгьбетзава: Нуьгь пайгъамбардин хва Таргомасаз рухваяр хьана — Картлоси, Гаоси, Бардоси, Мовакан, Легоси, Героси, Кавкаси, Эгроси.
Бубади вичин рухвайриз чилерни пайна. Легосаз —
Дарубанд гьуьлелай (Каспи) Ломеки (Терек) вацДув
агакьна...
Мадни са мисал: дегьзаманайрин Кавказдин Албаниядин тайифайрин тТварар: албанар, утинар (удинар),
гаргарар, сельвар, дидурар, гелар, легар...
Дегьзаманайрин Грециядии мифологиядин кьилин
геройрикай сад тир Минос пачагьдихъни ЛЕГАР ва я
ЛЕЛЕГАР ава. Абур Минос пачагьдин гимийра къуллугъзавай аскерар — луьтквечияр тир кьван!
Гомера вичин «Илиадада» суьгьбетзава:
Гьараяр акъатзава троянвийрай,
Рахадай сесер сад тушир абурун.
Сад хьанвай жуьреба-жуьре
Халкьарин сесер тир абур...

Троя элкъуьрна кьунва. Гьужумзавайбур ахейвияр я,
абуруз ГОМЕРА аргивияр лугьузва. Данайвияр я. Са
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гафуналди Пелопенессдин агьалияр я. Абурун кьилени
Агьилл ава.
Гила «илигин чун и Агьилла элкъуьрна кьунвай къеледа, Троядин къеледа, авайбур вужар ят1а...
Гьелбетда, гьар са касдиз малум я: троявияр я. Абурун кьилевай башчини ПРИАМ я. (Лугьун чна чи ПИРИМ я, ам маса са халкьдихъни авач). Троядин къеледа Приам, адан рухваяр ва са кьадар тайифаяр ава.
Абурухъ галаз санал, абурун пата Фракиядин пачагь дин кьушун ва «ьушундин кьилени адан башчи РЕЗО
ава.
Ина ПЕЛОПЕНЕССдин лап дегьзаманайрин агьалияр — ПЕЛАЗГИЯР ва ЛЕЛЕГАР ава...
За лугьузвайди гьа и ЛЕЛЕГАР тир.
Гуржийри чпин риваятра чаз легар лугьун, гьа ихьтин лап яргъал тарихра хьанвай гьакъикъатдихъ галаз
алакъалу кар я.
Риваятрин шагь дувулар яргъал гьакъикъатра авайди фадлай малум я.
ЛЕГАР, дугъриданни, хьанвай халкь я, ПЕЛАЗГИЯРНИ ЛЕЛЕГАР Грециядин дегьзаманайрин тайифаяр
я. Им за ваъ, делилри лугьузва.
«...Ц1ийи эра алукьдалди XVI—XIII виш йисара Грециядин чилел Микен культура лугьудаи культуради цуьк
акъудзава, агьейвийри Юкьванчилин гьуьлуьн къерехра
чпин агъавал мягькемарзава, — к1елзава чна «Агъзур
йисарин рекьера» ктабдай. (Москва, Молодая гвардия,
1990.) — XI асирда атана (ц1ийи эрадалди) агьейвийри
инай лап дегьзаманайрин агьалияр, чкадинбур, ПЕЛОПЕНЕССДИН агьалияр — ПЕЛАЗГИЯР ва гьетто
(хетто-лувияр) Гъвеч1и Азиядиз акъудзава.
Троя муьт1уьгъарайлани, агьейвияр динж акъваззавач. Абуру гьуьлуьн а патан къерехравай агьалийрал
гьужумар авун давамарзава...»
И вакъияр кьиле физвай чилер тарихда хъсандиз малум чилер я.
И чилерал агъзур йисан вахтунда садрани ислягь
уьмуьр хьанач. Гьамиша дявеяр. Дяве дяведин гуь гъуьна.

ПЕЛАЗГИЯР...

ША ЧУН эвелни-эвел и Пелазгияр вуч ксар ят1а,
хъсандиз килигин. Ша чна абур чирин. Зи гафаралди
ваъ, илимдин бинедаллаз.
«СОВЕТРИН ЭНЦИКЛОПЕДИЯДИН ГАФАРKIBATI». Акван и ктабда ПЕЛАЗГИИРИКАЙ ВУЧ
КХЬИЗВАНА.
Амма и «таб ахъайна, чна чаз герек гаф жагъурдалди са шумуд гаф чарасуз лагьана к1анзава. И чарасузвал са карди арадал гъанва: и мукьвара за Рудольф Итсан гзаф акьуллу ва камаллу са ктаб к1елна. За адан
т1вар урус ч1алалди хуьзва: «Шепот земли и молчание
неба». (Москва. Политиздат, 1990). И ктабда шумудни
са чкадал дуьшуьш жезвай туьрк гаф урус ч1алаз дуьз
транскрипция авунвач. Туьрк гаф ГУЬН—РАГЪ лагьай
ч1ал жезва. И гаф гьак1 хвенва, туьрквери лугьудайвал,
амма гьик1 кхьенва? ХЬЮН. Жуваз жуван кьилиз са
лап1аш вегьиз «1ан жеда. Гыж1 жен хьи, икьван жавабДар ктабда, суьгьбетда гафунив гьа акатайвал эгеч1ун
дуьз я, а? Кьамуз сад вегьидани? За и мисал вучиз гъанват1а, «вез исятда аквада.
Гьа ик1 «СОВЕТРИН ЭНЦИКЛОПЕДИЯДИН ГАФАРК1ВАТ1». Ахъайзава чна 992-чин. К1елзава: «ПЕЛАСГИЯР — Античный риваятрай аквазвайвал, грекар
пайда жедалди лап дегьзаманайрин Грециядин, Кьибле
патан Балкан полуостровдин, Эгьей гьуьлуьн островрин,
Эпирдин, Фессалиядин ва гьак1ни Гъвеч1и Азиядин
Рагъ экъеч1дай патан къерехра яшамиш хьайи агьали'йриз гьак1 лугьудай».
Къейдна к1анда хьи, «пеласгияр» гафуна авай с сес з
сесеникай авунва. Вучиз грекрин з урусрин с-далди эвезнава? Ак1 дуьз туш. 3 сес з сес яз амукьун лазим я.
Транскрипция вучиз ч1урзават1а, кьил акъатдач. Гьик1
жен хьи, зурба т1вар-ван авай алимар сесерив, гафарив
икьван жавабдарсуздаказ эгеч1зава. Гьа и жуьре чи
алимри Гьакимакай Аким ийизва, Гьажидикай Гаджи
ийизва. Ак1 дуьз туш. Хаким, Хаджи кхьин герек я. Античный девиррикай кхьенвай ктабар к1елайла малум жеда хьи, Афинадин Акропол эцигдалди ПЕЛОПЕНЕССДИН гьа и кук1ушдал ПЕЛАЗГИЙРИН къеле ПЕЛАЗГИКОН алай. И имарат, меокен Юкьванчилин гьуьлуьн
къерехра виридалайни дегьзаманайрин мескен хьана.
И чилерал гуьгъуьнай пайда хьайи агьейвийри а мес302

кен чук1урна, чкадин агьалияр чпиз муьт1уьгъарна ва,
эхирни, уьмуьрдин вири хилера ПЕЛАЗГИЙРИН вири
гелер михьна. Гьа са вахтунда абурухъ хьайи хъсан вуч
ават1а—риваятар, адетар, к1елун-кхьин...чпиз кьабулна.
Абурукай чпин эменни авуна. Иллаки риваятрикай. Ни
лугьудай, дегьзаманайрин грекрин риваятар ПЕЛАЗГИИРИНБУР я? Гьераклидикай, Миносакай, Дедалакай, Тесеякай...
«Ина мадни са «ар ава, — жхьизва «Агъзур йисарин
рекьера» ктабда, — Грекар-агьейвияр иниз къведалди,
ПЕЛАЗГИЙРИННИ ЕГИПЕТВИИРИН арада сих алакъаяр авай...»
И алакъайрин, кьуд-вад агъзур йис идалай вилик
хьайи, мадни дуьз лагьайт1а, чи эрадалди вад агъзур
йис вилик хьайи алакъайрин шагьидвал чи ч1ала ийизва. РА — дегьзаманайрин египетвийрин Ракъинин аллагь я. Лезги ч1ала РАГЪ...
РА-РАГЪ, АППОЛОН—АЛПАН...
И гафарин алакъалувал буьркьуьдазни аквазва.
Гзаф яргъияр тавуна лугьун чна, агьейвийри ПЕЛАЗГИЯР чпин мескенрай акъудзава. Крит остров ПЕЛАЗГИЙРИН эхиримжи мескендиз элкъвезва. Ина абурухъ чпин цТийи культура жезва, дегьзаманадин тарихда адаз МИНОИДИН культура лугьузва.
12. ПЕЛОПЕНЕСС ВА ПЕЛАЗГИКОН

ПЕЛАЗГИКОН — пел — холм. И гаф дегьзаманадин
грек ч1алай ик1 таржума жезва.
И т1вар, ПЕЛАЗГИКОН, мус пайда хьанат1а чна лагьанай. Агьейвияр пайда жедалди. Чи эрадалди ц1уд
агъзур йис вилик? ЦДикьвед агъзур йис вилик? Атлантидадин девирда?..
И гьакъиндай Платона вуч кхьизват1а аку: «Грекрин
алфавит ПЕЛАЗГИЙРИВАИНИ финикийвийривай къачунвайди я. Гьабурни этрусар хьиз я...» Ц1ийи эрадалди
са виш йис вилик яшамиш хьайи Дидор Сицилийский:
«...и гьарфариз, адет яз, грекри чпинбур яз кьабулнавайбуруз, финики'йвийринбур я лугьузва, амма абур ПЕЛАЗГИИРИНБУРНИ яз кьабулайт1а, дуьз жеда, вучиз
лагьайт1а, а алфавитдалди ПЕЛАЗГИЙРИ чпин «хьинар авуна...» (Москва. Молодая Гвардия. «Агъзур йисарин рекьера», «Асгард ва ваннар» макъала).
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13. АРХЕОЛОГДИЗ АКУР АЛАМАТ

15. ГОМЕРА СУЬГЬБЕТЗАВА...

КЬИБЛЕПАТАН Америкадин индейцийрин майя тайифадин ван тахьай кас бажагьат ава. Абурухъ ЧеченИце тГвар алай са шегьер ава ва шегьердани — пак
къую. И къую американви археологди ахтармишна.
Ахтармишайла, алимдиз аламатдин делилар жагъана. Пак къуюдай жагьай делилри шагьщцвалзавай хьи,
виридаз чидай майя, Къиблелатан Америкадин индейвияр, вич лугьумир... Атлантидадай экъеч1айбур я кьван!
И гьакъиндай Г. В. Андреева вичин «Риваятрин поэзия
ва тарихдин проза» ктабда кхьизва. И ктаб Лениздатда
гьа и йисуз «Культура ва дин» сериядай яз акъуднава.
Икьван ч1авалди майя Кьиблепатан Америкадин
дегьзаманайрин агьалияр яз, чкадин агъалияр яз кьабулнавай, амма археологди субутзава хьи, ак1 туш,
майя Атлантидадай атанвайбур я...
Гьик1 хьана атайбур я?
Себеб?

ВИЧИН девирдилай са шумуд агъзур йисарин вилик
хьайи ч1ехи вакъиайрин, женгерин суьгьбетчи Гомера,
буьркьуь ашукьди, лугьузва:

14. СА РАГЪ

МАШГЬУР УРУС шаир, романист, философ-мистик
Д. С. Мережковскийди вичин «Атлантида ва Европа»
ктабда Атлантидадикай, адан кьисметдикай кхьиналди,
вичин фикир лугьузва:
«...чаз чизва ва я гила чир жез башламишзава, неинки дегьзаманайрин Египетдин, гьак1ни шумеррин, аккадрин, Эламдин, Вавилондин, Ханаандин, Хеттрин, —
мумжин я, дегьзаманайрин культурайрин шагь дувул сад
я, абур вири са жуьредин нур гузвай, са ракъинин экв я,
вичини дегьзаманайрин виридалайни кьакьан дагъла рин кьулухъай, вичин ак1извай ракъинин туьхуьзвай нурар чалди ракъурзава, адан умуми тир, сад тир рагъ
гьинал ала?»
Чаз гьа и кар чизвач.
Чир хьанвач.
Атлантикадин деринра батмиш хьанвай дерин океандин ятарин к1аник квахьнавай Атлантидадин рагъ вири
инсаниятдиз талукь ят1а?

Чехирдин ранг алай ятарин юкьва Бахтавар
инсанрин остров Крит ава. Кьудкъанни ц1уд
шегьерда яшамиш жезва, Гьар са ч1алан ван
жеда: аквада ваз агьейви Дявекар критвидихъ
галаз санал Бурма чГарарин кикунвияр, Кносс
шегьерда Яшамиш жезвай ПЕЛАЗГИЙРИН
тайифаяр...
Гомер «Илиада».
16. СА РАГЪ

МИНОЙДИН (Критдин) цивилизация яваш-яваш
квахьна. Рик1елай алатна. Эгер буьркьуь ашукь Гомера
адакай, дугъриданни, уьмуьрда хьайи гьадисаяр, риваятар хьиз суьгьбетначир-т1а, абур грекри рик1ел хуьдачир.
Эвелни-эвел буьркьуь ашукь Гомераз баркалла!
Алай вахтунда Минойдин цивилизация Евролада виридалайни къа'дим заманадин цивилизация яз гьисабзава.
Мумкин я, адак чи пайни ПЕЛАЗГИЙРИН-ЛЕЗГИИРИН пайни ква. Делилри и кардин шагьидвалзава.
Им гьеле башламишун я...
Исятда чи ихтилат ЛЕЛЕГРИКАЙ я, вучиз лагьайт1а и халкь гьамиша ПЕЛАЗГИИРИХЪ галаз саналла.
Мадни са месэла ава: чаз, лезгийриз, чи къуншийри,
мисал патал гуржийри ЛЕКАР, ЛЕГАР лугьузва.
Ахпа и лелегар, легар АЛБАНИЯДИН са тайи'фани я...
Ша чун Минойдин риваятрикай садаз килигин. Абурукай Зевсан хва Миносакай риваятдиз яб гун чна. Риваятда суьгьбетзава хьи, Миносан диде Финикиядин
Тир шегьердай хьана. Я ни ам гречанка туш, финикийка
я. Адан т1варни Европа тир. К1ан жеда ам Зевсаз. Вучда? Зевса вичин акунар дегишда. Вичикай бугъа ийида.
Акунар дегишна, чуьнуьхна Зевса Европа. Вичин свасни гваз хкведа ам Критдиз. Вичин ватандиз. Ина Европади адаз рухваяр хада: Минос, Серпедон, Радамант.
20 Заказ 146
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Ч1ехи хьайила, Миноса вири Крит вичиз къахчуда.
Стхаяр маса патахъ рекье гьатда. Критдин пачагь хьа на, ина Миноса цДийи къайда-къанунар твазва. Ада
Критдани, гьуьлерални агъавалзава.
Аристотела адаз «виридалайни дегьзаманайрин къанунчи» лагьай т1вар гузва.
За и ихтилат, и куьруь обзор вучиз ийизват1а, исятда гъавурда акьада куьн.
Геродота кхьизва хьи, бес Гъвеч1и Азияда яшамиш
жезвайбур (са мус ят1ани Критдин патав гвай островра
яшамиш хьайибур) кьарияр туш, абур ЛЕЛЕГАР я.
Абур Миносан гъилик хьайибур я. Риваятри шагьидвалзава хьи, абуру, ЛЕЛЕГРИ, Миносаз харж гудачир,
герек атайла, абуру Миносан кьушундиз аскерар ракъурдай.
Миноса вичин девирда дявеяр гзаф авуна, ада мукьварив гвай халкьар вири муьт1уьгъарна. Гьа'к! хьайила, ЛЕЛЕГАР а девирда виридалайни т1вар-ван авай
халкь хьана.
Гуьгьуьнай, са агъзур йисарилай ва я вад агъзур йисарилай и ПЕЛАЗГИЯР Ван пачагьлугъда, ЛЕГАР ВА
Я ЛЕЛЕГАР Кавказдин Албаниядин составдик жезва.
И к1валахриз чун гуьгъуьнай къведай кьилерикай са
кьиле килигда.
Инал къейд авун чарасуз я хьи, Троя хьайи чкадал
исятда Гыссарлыкъ шегьер ала. Туьркияда.
Троя барбат! хьайидалай гуьгъуьнай, ам хвейи ва
сагъ амукьай к1ерет1ар Рагъ экъеч1дай патахъди туьк1уьзва...
ПЕЛАЗГИЙРИ Рагъ экъеч1дай патахъ гьерекатзава.
Ч1ехи миграция кьиле физва.
17. ВАН ПАЧАГЬЛУГЪ (УРАРТУ)

Ц1ИЙИ эрадалди са агъзур йис ама...
Закавказье.
Кефер патан Иран.
Ван пачагьлугъ... Им дегьзаманайрин пачагьлугъ яз
гьисабзава.
И пачалугъдин юкьни-юкь дагълух Армения я. Эрменистан я. Гилан Ван гьуьлуьн патав а девирда Ван шегьер хьана.
И государстводикай са шумуд ктаб кхьенва. За абурун т1варар урусдал хуьзва. К1андай касди жагъурна
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к1елрай: Пиотровский, «История и культура Урарту».
Ереван, 1944; Суксян, «Государство и право Урарту»,
Ереван, 1963.
Урарту лугьудай т1вар и государстводиз ассирийвийри ганвайди я кьван.
«Агъзур йисарин рекьера» ктабда, мадни декьикьдиз
лагьайт1а, а ктабдавай «Асгард ва ваннар» макъалада
ваннар ва Ван государство гьинай атайбур ят1а, гьик1
хьана пайда хьайибур ят1а, ахтармишзава.
Макъалада субутзава хьи, Фригьистан ва Пафлогония, — кьве пачагьлугъдин бинедал, гьа ибурун чкадал,
гуьгъуьнай Ван государство пайда хьана. И государствояр а девирда Урартудин Рапьак1идай патан ва Кьибле патан къуншияр хьана.
За и макъаладикай жуван фикирар кхьинихъ ихьтин
са себеб ава: и макъалада дегьзаманайрин Ван государстводин (Урарту) ч1алай са къад-къанни ц1уд гаф ганва ва авторди а гафар урус (славян) гафарихъ галаз гекъигзава, гьа идалди славян чГаланни урартудин ч1алан
мукьвавал (къалурзава. Ша чна адаз михьи рик1ин сидкьидай чухсагъул лугьун. Ада авур хьтин зурба к1валах
я чи лезги тарихда, я чи ч1алан тарихда бажагьат маса
касдивай ийиз хьана! Чухсагъул, валлагь, пара кьван
сагърай вич!
Гьа и къад гафуникай бегьем муьжуьд гаф чибур,
лезгибур я! Аламатрин аламат! Тади къачумир, тади
къачумир, исятда за куьн Урартуда яшамиш хьайи ул-лубубайрин хтулар тирди субутда ва квезни «уьн ву-жар
ят1а чир жеда... И макъалада авторди Ван—Урарту
гафар урусдалди ганва. Гьа ик1, играми дуст, жува
к1ела, жува веревирд ая, зазни муштулухдай са чухсагъул лагь. Лугьуз жедат1а эгер!
АТСУ — таржума: месяц Месяц ясный. Лезги ч1алал — ЛАЦУ. Мад инал артухан зуьрне-далдам герек
яни? БУРА ва я ПУРА: таржума: много. Абурун, Урартудин БУРА ва я ПУРА лезги ч1алалди гьик1 жеда?
ПА-РА! ПАРА! Авторди алава хъийизва: урус гаф тир
«сбор» гафунинхъ галаз сад я, гьа са дувул я, гьа са сес
я. Низ чида? Мум«ин кар я, амма... за и касдиз Баркаллувилин са Орден гьазурзава. Славян ч1алан шагь
дувул къалуриз к1ан хьана, вичиз хабарни авачиз, лезги
миллетдин кьил са ч1иб винизна!
ДИ—са гьинихъ ят1ани гьерекат къалуравай эхир.
Бес чи ч1ала гьик! я? ДИ—са терефдихъ гьерекат авун:
20*
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дагъдихъди, чалди, няналди, пакадалди, Бакудихъди,
Шагь дагъдихъди...
КАР — таржума: покорять. Авторди алава ийизва:
ван ч1алай декьикьдиз таржума: карать.
КАР кьун, КАР гун — лезги ч1алал.
ЛИД — покрывать.
ЛИТ — Лезги ЛИТ. Алачухдин къав «1евдайди. Чубандин къуьнер, кьил к1евдайди.
ИНИ — къалурунин т1варц1иэвез.
ИН — лезгидалди — и кас, и ктаб...
18. ДЕЛИЛРИН ТУЗ

ПИСАТЕЛЬ В. Янан «Финикиядин гими» повестда
финикиядин азбука ганва. Къад гьарф. К гьарф чи девирдин К хьтинди я. Анжах адан чин пад кьулухъ элкъуьрна к1анзава. Гьа и гьарфунин «ъаншарда кхьенва:
КАФ — Ладонь. Каф финикиядин гаф, ладонь — урус
гаф. Ша хъуьремир вун гила: я стха чан, бес лезги
КАП? Чи кап — ладонь тушни? Аку гьикьван яргъал
мензилрай атанвай ч1ал ят1а чи ч1ал! Ада чаз чун чирзава! Гелер таз-таз атанва! Ша гила хьайит1ани чна а
гелериз фикир гун, чун а гелерин къайгъуда жен.
19. МАДНИ СА ТУЗ

В. ЯНАН «Финикиядин гими» повесть кклдайла квез
лап гьа сифте чина аквада, куьне лап гьа сифте чина
к1елда:
AM — финикий ч1алалди — диде.
ЭМЕ — финикий ч1алалди бубадин вах, лезги ч1алал гьа финикий ч1ала гьик1 ават1а, гьак1 ама. Лакрин,
чи къуншийрин, ч1алани гьак1 я; Эме — тетя.
Финикиядикай са кьве гаф: анин Тир шегьердай Зевса вичин Европа чуьнуьхнай гьа-а! Тир шегьердикай,
алатай девирра ам алишверишдин гурлу шегьер хьана,
гила Ливандин чилел, и шегьердин чкадал са шумуд
дехме алама.
Иниз атай «ьван чапхунчияр! Вирини чпин динар, аллагьар, зуьрне-далдамар гваз!
Египетвийри Лион гъана
Ассирийвийри Бэлом гъана
Грекри Зевс гъана.
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Ьимвийри Юпитер гъана.
Христианри Христ гъана.
Арабри Мегьамед гъана...

Эхирни Финикия вич и дуьньядилай жвахьна, адан
т1вар амукьна куьгьне ктабра.
Язух ПЕЛАЗГИЯР! АБУР ПЕЛОПЕНЕССДАИ
иниз, Финикиядиз акъатна. Финикиядайни абуру РагъЭ(къеч1дай патахъ гьерекатна, ина абур Ваннрихъ галаз
санал хьана; са государствода хьана, амма баркалла
абуруз, абуру чпин ч1ал гьамиша хвена!
20. КЬИЛИН ДАРМАН

Ч1ехи вац1ар гъвеч1и хуьлерилай башламиш жезва.
Агъзур километрдиз сйягьат са гъвеч1и камунилай башламиш жезва. Дуьньядин к1валахар вири гьак1 я.
Лап яргъал заманайра Китайда са ихьтин кар хьана
лугьуда. Тарих бубади. Гьик1 ят1ани садра императордин мукьва-кьилибурукай садан кьил т1а жеда. Са шумуд юкъуз. Галаз-галаз. Ийида дарманар, амма са чара
жедач. Гуьнуькъара жеда язух инсандин. Эхирни экъечЬ
да и кас к1валяй. Фида вичин салаз. Къачуна керки,
башламишда к1валахиз.
К1валахдайла, гьик1 ят1ани ада вичин к1вачин ч1ехи
т1уб яда. Керкидивди. Хатадай, гьелбетда. Tlap жеда
идан т1уб. Амма гьа керки галукьай легьзеда кьилин
т1ал ат1уда. Кьил т1аз аму|кьдач...
Хабар гуда императордиз:
— К1вачин туп1а керки акьуна, кьилин т1ал ат1ана.
Акъудна императорди пДийи къанун:
— Нин кьил т1а хьайит1а, гьадан к1вачин ч1ехи туи1уз са «ерки!
И кар императорди вичин медицинадин ктабда кхьиз
чугуда.
Гуьгъуьнай адаз «къванцин раб ягъун» лагьана.
И кар, гьелбетда, халкьдин медицинадин са чешме я,
ivma ам гьик1 хьана пайда хьанат1а, гьа кар маракь-iy я.
21. СА АЛАТДИН СИР

СА ШУМУД йис идалай вил»к Африкада са мухбир
жеда. Японви. Йна адаз садра гьи'к1 ят!ани са музыка 309
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дин алатдин ван жеда. Японви хиялди тухуда: ина, Африкадин юкьва, абурун музыкадин алатдин т1вар?
Мягьтел жеда мухбир. Ада юлдашриз хабар гуда. Африканвийриз: ихьтин т1вар алай алат чина, Я'пониядани,
ава.
Ахпа японвидиз малум жеда хьи, ина, Африкадин
юкьва, са тайифа ава, абурун ч1ални япон ч1ал сад садаз ухшар я.
Ахтармишайла малум хьана хьи, ч1ални, абурун музыкадин алатарни вИри японвийринбур я.
Ибур, и японвияр, иниз гьи девирда атана?
Ибур иниз вучиз атайбур я?
Музыкадин алатдин т!варц1и Гьахьтин сир ачухна,
гьайиф хьи, чаз и дуьньядал ч1алар мус пайда хьайиди
ят1а чидач ва халкьар шумуд сеферда санай масаниз
куьч хьанат1а хабар туш.
Чаз гьа са гьал чизвайди чи эра я, адалай вилик
вуч хьанат1а...
22. Т1ВАРАРИКАЙ

ИВАН ЕФРЕМОВАН «Таис Афинская» роман к1ел
тавур кас сад-зур ава жеди. Авторди вичин романдиз,
дегьзаманадин грециядин ч1ал, тарих, культура чизвай
пешекарди хьиз, сифте гаф жхьизва. «...гафар гьа виликан жуьрейра хвенва, абурун эхирар са к1усни дегишнавач, «ида», «ланда», «эрида»... Ибур лезги ч1алалди
бубадин т1вар жезва. Урус ч1ала авай «евич», «евна»
хьиз.
Грек ч1алал — Тиндарид Елена, Лаэртид Диссей...
Лезги ч1алал — Алид балк1ан, Гьажид диде, Велид
гьер...
Чна лезги ч1алал гъанвай мисалрин эхирда литературадин ч1ала н гьарф алава ийизва, амма ам, дугъриданни, илимдин бинедаллаз авунвани ваъ, гьуьжет алай
кар я. Мумкин я, и эхир герек я жеди, гьа алава авачиз
чи халкьдин ч1алан структурани грек ч1алан структура
сад я. Акьван михьиз сад тахьайт1ани, мукьва я, са
группадин ч1алар хьиз я.
Зи хайи Вурвар хуьре мусурмандин т1варар, мисал
патал, Агъа Мегьамед, Ибрагьим чи хуьруьн кьет1ен
къайдада лугьуда. Мисал патал Агъамет, Ибрем... Грекрин Адмет, Диомет хьиз.
Я хзан сагъ хьайибур, чи хуьрера чаз аял ч1авуз ван
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хьайи фольклордин манияр к1ват1навач!!! Дуьз я,
А. Гъаниевади лезги халкьдин дишегьлийри лугьудай
манияр к1ват1на. Баркалла вичиз! Мегер фолыклор гьа
са дишегьлийри лугьудай манийрикай ибарат яни? Ктабрай ктабриз куьчарзавай халкьдин мисалрикай ибарат
яни?
Зи аял вахтара чи хуьре пара шехьунал рик! алай
гададиз «цДизна кака» лугьудай. Им вуч лагьай гаф
хьурай? Идан мана вуч хьурай? Пара недайдаз «жигьуьр» лугьудай. Гила заз чир хьайивал, дегьзаманайрин
Грецияда гьа и т1вар алай, садрани тух тахьай, гьатта
гьамиша вичин аяларни кваз т1уьр аллагьдин т1вар
Гьуьруьнос хьана кьван. Дувул сад я ГЬУЬР.
Аял вахтара, эгер чна чилел терезрилай кам авуназ
хьуй, к1вале са гьарай акъатдай хьи!.. Терезрилай кам
авун гунагь кар я кьван. Элжъвена инихъ жам хъийиз
хгудай. Вич лугьумир, терезар гьахълувилин, дуьзвилин, барабарвилин лишанар я! Гьак1 хьайила абурулай
кам авун айиб я. Зи аял вахтара чна манияр лугьудай!
Ц1ингиЛ( Щингйл ц1амари-и-и,
Хъуртак ц1амар кума-а-ани?..

Им вуч мани хьурай? Им гьинай атайди хьурай?
Вири а'кваз-акваз квахьзава... Чи эрадалди кьуд агъ»
зур-вад агъзур, аДалай виликни низ чида са шумуд агъ*
зур йисар хьанат1а, ПЕЛАЗГИИРИ ПЕЛОПЕНЕССдай
И патарихъ гьерекатиз... Ят1ани икьван делилар ама.
Ша чун т1варариз «илигин ва абур лугьудайла, сесериз
яб гун: Гьеракли! Нимейрин Аслан, Лернейрин ирид
кьил алай гъуьлягъ, Кернейрин жейран, Микенрин пачагь, Авгьидан (зи хуьре Агьид ава) цур, Пачагь Адмет,
Диомет... Кизик, Зизик, Фиригъ, Рутул, Аполлон, Алпан,
Пириам, Пирим, Ам, Эме, Комеди, Къемеди, Лгар...
Гьар са гаф пайда хьунихъ, са ч1алай маса ч1алаз
атунихъ, са халкьдивай маса халкьди кьабулунихъ вичин т1ебиивал, къайда-къанун ава. Тарих ава. Себебар
ава.
Тарихчийри ва археологри тестикьзава хьи, VI ва III
агъзур йисара (чи эрадалди) «циркомпонтийская зона»
(Балкандин ва Ч1улав гьуьлуьн къерехар) гзаф активный алакъайрин культурайрин миграциирин меркез хьана. И зонада и девйр гьа и «ардалди, культураяр кака*
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хьуналди лишанлу жезва. Аку гьа! Чи эрадалди кьуд
агъзур йис амаз!
Ни лугьуда хьи, чи Алпан гьанай гъанвай Аполлон
туш? Бес къадав агакьна топонимар? Абур цавай аватнани? Вучиз цавай аватна? Муькуьбур патал, чи къуншияр патал вучиз аватнач? Вучиз Ширванда, Арранда,
Куьр вац1ун дуьзенда и топонимрикай сад кьванни авач?
Вучиз и грекрин чкайрин т1варар вири чи дагълариз
атанва?
И суалриз жавабар гана к1анда.
Я аквазвай кар хиве кьуна к1анда, хиве кьаз туна
к1анда, я инкарна к!анда, инкариз туна к!анда.
23. СЕСЕРИ ВА ЭЦИГУНРИ ВУЧ ЛУГЬУЗВА?

ЛЕЗГИ ч!алан сесерин бинеда лап дегь заманайрин
сесер ихъ галаз алакъалу л ишанар гьасятда чир жеда.
Ч1ал сесерикай ибарат я. Гам сарикай, гъаларикай, ран гарикай жезвайвал, ч1алан бинедаии сесер ава. Гьайиф
хьи, лезги ч1ал гзаф редактироватзава. За анжах кьве
м и с а л г ъ и д а : л а нш . Ад а к а й а в ун в а л а ш . Н к в а д а р з а ва. Вучиз? Кьуьнк. Адакай авунва Кьуьк. Мадин н квадарзава. И рахунр ин чка къведа...
Исятда чун лезги ч1алан сесерикай рахазва. Музыка да ритм авайвал, поэзияда везин авайвал, ч1ала сес ава,
сес! Адан составда т1ебии яз агъзур йисара хьайи сес
къе хкудна гадриз хьун?..
Вучиз? Тарихди вуч лугьуда? Сесинихъ вичин тарих
ава...
Гьа ик1, ша чна сесериз яб гун. Лап дегьзаманайра
Гьиндистанда вири чилер -цавар яратмишай аллагьдин
т1вар вуч ят1а чидани квез? Тваштар! Фикир це: Тваш,
Гъ ваш !Ак у а б ур ун ар а д из в гь и к1 г ьа хь за ва т 1 а! Им ,
дуст кас, гьар са ч1ала авай кьет1енвал туш! Ахьтин
кьет1енвилер редактироватиз «ч1ал ахта ийидайдаз» вуч
лугьудат1а чидани квез? Ам за са масанал лугьуда. Шу меррин т1варариз килигин чун. Аждагьандин т1вар —
ВИРИГРА. Ваъ, заз чиз, Виригра Гьиндистандин зпос дай я. Шумеррин зпосдин игитдин т1вар: ГЬИЛГЬЕ МИШ! Аждагьандин т1вар: ХЬУНБУБА!
Гьиндинстандин эпосрай, риваятрай аквазвайвал,
абуруз гьеле гьа вахтара чи чилин шардин, чи планета дин яш малум тир: 4,32 миллиард йис.
Чи девир да косм ический техника пайда хьанвайла,
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химиядин, физикадин анализрин бинедаллаз чй плане тадин яш тайин авуна. Гьикьван хьанат1а чидани? 4,5
миллиард йис.
Яраб а эпосра суьгьбетзавай девиррани гьа ихьтин
техника авай жал? Тахьайт1а абуруз исятд а чи алимриз
течизвай сирер гьинай чизвай?
Дегьзаманайрин Тибетдин хроникади суьгьбетзава
хьи, Гьинд Океанда Лемурия лугьуда'й материк авай.
Лемурия, Антарктида, Кьибледин Африка ва Гьиндистан
сад тир, са материк тир. Са гьихьтин ят1ани и дуьнья
дегиш а в ур катак лизм хьана, аб ур са д сада вай къа къатна.
Лемурия гЬуьле, океанда батмиш хьана.
Лемурия дуьньядилай квахьна.
Лемурарни, абурун культура, техникани квахьна,
Атлантида, атлантар, абурун техника, культура оке андин (к1ане ава...
Абур улай гуьгьуьна ПЕЛАЗГ ИЯР ава...
ПЕ Л АЗ ГИ ИР ИН г уь гъ уь н а, АГЬЕ ЙВ И ЯР — ГР Е КАР къвезва... «Махабхаратада» суьгьбетзава: лемур рихъ ахьтин зурба техника аваз хьана хьи, абурун тех никади и дуьнья катаклизмадал гъана. Планетадин аку нар дегиш хьана. Эхирзаман хьана, ахпа и дуьньядал са
шумуд агъзур йисалай вири пайда хъхьана. Гила, чи де вирда, ахтармишунар кьиле тухузвай алимри гьихьтин
ачухунар ийизва! Аламатар: виридалайни кьакьан дагъ ларин >кук1ушра балугърин хъип1реп1ар ава, гьуьлерин,
океанрин деринда вац1арин дереяр, шакъаяр ава...
Къванерал шикилар ат1анва. Абурун 14 агъзур йис
тирди малум жезва. Къе, чи девирда, къванерал шики лар ат1уз жезвач, четин я, амма 14 агъзур йис идалай
вилик ат1анва...
Цаварин картадин, чи планетайрин, ракъинин систе мадин шикилар ачух жезва. Къван ерал! Абурун 17 агъзур йис я! Низ чида чи чилин шардал Адаман эвледар
яшамиш жез шумуд агъзур йисар ят1а! Чи алимар, чун
авазва гьамиша тикрариз:
— Чи эрадалди... Чи эрадин...
Чидайди гьа са гафар я. Вуч эра, мера?! Чилин та рихдин и кьил, акьил садазни ч идач! Инсаният мус пай да хьайиди я? Гьи халкь мус пайда хьайиди я? Гьарда
в ич и н ф ик ир к хь из ва. Гьа къ и къ ат са д аз н и чиз ва й д и
туш. Вучиз лагьайт1а а кьиликай садазни хабар туш.
Ша гила чна са фикирин. Са куьпчиди — «алимди »
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лезгийрикай айиб чкаяр лешеривди к1евнавай, гьелё
чпин ч1ални авачир тайифаяр ийизва; тамара дувулар,
цеквер нез кьил хуьзвай. Заз адан, лезги халкьдин, дувул яргъал цивилизацийра аквазва. Лезги халкь, адан
ч1ал агъзур йисара, ПЕЛАЗГИЙРИЛАЙ къедалди гьерекатда ава, ам гьак1 битмиш жезва, адал хилер ала:
грек, гьинд, финикиядин, ирандин.. гуьгьуьнай араб,
туьрк, урус...
Чи бубайрин чанда авай чилер зурзунин кич1 зурбади я. Лап дегьзаманайрилай башламишна чи ата-бубайри к1валер эцигдайла, абур залзаладиз дурумлу хьун
сад лагьай кар яз гьисабна. Ша чун чи къунши халкьари чпин к1валер гьик1 эцигзават1а килигин, ахпа чи
лезги халкьди. Чи къунши халкьари кГвалер эцигда:
к1арас «1валахардач. Къелеяр эцигда. Кьакьан, зурба.
Вири къванцин керпичдикай. Амма лезгийри пару ак1
эцигдач.
Тек са касдиз, «Дагълара къеле» ктаб кхьей касйиз,
и кар акуна ва ада и гьакъшадай чинни грекрин к1валерин садвал къейдна.
Лезги к1валин бинеда къванцин пару жеда. Адан вйнелай са пуд жерге накьвадйн керпичар. АхПа яргъи
гъвар. Нажахдивди яна, керпич хьиз кьуд пип1ен авунвай гъварар. Сад къеняй, муькуьди къецелай. Абуру вири пару кьазва. Мецер ат1ана, сад садал эцигна, йбурун
мецериз кГарасдин мих вегьизеа. Мадни адан винелай
керпичар. Са вад жерге. Адан винелай вири пару тирвал
кьуд пип1ен авунвай гъварар (абуруз чи хуьре кетилар
лугьуда). Мадни мецер ат1ана, мез мецел эцигна, к1арасдии хкуналди мягькехмарда. Вири пару тирвал. Эхир
хьи, эцигун, дарамат кьефес хьиз я. Ам инихъ анихъ
къакъатдач. Залзала хьайит1ани, ам к1арасри хуьзва.
И кар анжах са шумуд агъзур йисуз яшамиш хьана,
гзаф залзалаяр акуна, мусибатар акуна, уьмуьрдин камаллувал, арифдарвал къазанмишнавай лап дегьзаманайрин халкьдивай ийиз жедай кар я. Гьатта Ахцегьа ва
я Кьурагьа к1валер эцигдайла, и кар текдиз ийидачир.
Къубадиз фена, яцар.гамишар >гваз, эвелни-звел кетилрин, гъварарин месэла гьялдай...
Вичин муг и кьадар мягькем ийизвай са халкйдиз са
гьи девирда ят1ани залзаладикди ч1ехи мусибат хьун
ашкара я ва анжах гьахьтин катаклизм акур халкьди
вичин тухумриз чи жуьредин к1валер эцигдай махсус
къайдаяр тада...
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Чи суыьбет сад садаз ухшар сесерикай тир, ша чун
гьа суьгьбетдал хквен.
Дегьзаманайрин Вавилонияда аллагь дишегьли хьана. Т1варни — ИшТАР. йна Яргъирушаз ИШТАР ал*
лагьдин хтар лугьудай кьван. Куьне сесериз яб це! ИШТАР, ХТАР... Тек са сесералди ч1алан мукьвавал къалурун — авамвал я. Гьак1 ят1ани, сесери ачух тийидай сир
авач! Вири сесерилай башламиш жезва. Ч1алан бине
лугьузва за. Сесинихъ вичин тарихдин, манадин-метлебдин, рангунин, физический кьет1енвилин хасвилер ава.
Ц1АИЛАПАН: ц1айни алпан, физический ва сесинин,
ЯР — яру хьиз, КЪАЗ — къацу хьиз ва гва ик1.
Дегьзаманайрин Грециядани са аллагь хьана, дишегьли! Вичин т1варни гьакьван чи рик1из хуш — ИРИДА! Дегьзаманайрин Грецияда Яргъирушаз Иридадин
хъвер лугьуз хьана кьван!
Чна Яргъируш лугьудайла, са вуч ят1ани квадарнавай хьтинди я. Гедейзейхур хьиз! Гада Щийи хуьр.
Иридадин хъвер, Иштаран хтар.,. Яргъируш. Пуд ч1алани дишегьли я.
Бес Хважамжам? Ам бинесуз гаф я. Са авамда лагьана, ч1ала гьатнавай гаф я. Гьуьндуьрар хьиз. Икьван
лезги гафар аваз: кьакьан, син, шив, арш, арш рагьман,
ч1алахъ гьисс авачир инсанри гьуьндуьрар кхьида! Дербентдай къарийри гъанвай гаф я гьа-а! Къубадин лезгияр хъуьреда. ву-а, яраб ибуруз лезги ч1ал чидач жал?
Хважамжам гьа гьуьндуьрар хьиз я.
Иридадин хъвер, Иштаран хтар, Яргъируш..., аку
гьикьван кутугнавай гафар ят1а! Амма Хважамжам вуч
хьурай? Им квехъ галаз алакъалу я? Хва? Хцин рангарихъ галаз вуч алакъа ава? Руш тирт1а, маса месэла!
Жамжам вуч хьурай?
Ч1алав акатайвал эгеч1на жедач! Ч1ал — ата-бубайри тунвай виридалайни багьа аманат я.
Ам ч1урзавайбуруз лянет хьурай!
24. «СЕД ХЬУЙ ВАЗ!»

ХЪЕЛ атайла гьар са дишегьлиди къаргъишда. Гила
ак1 тушт1ани, виликдай гьак1 тир. Гила акьуллу-'камаллу ва арифдар, алим дишегьлияр пара ава: абуру лап
хъел атайлани къаргъиш тавун мумкин я. За ахьтин дишегьлийрин вилик, мисал патал чи алим Уьнейзат вахан
(Мейланова Уьнейзат Азизовнадин) вилик вдсрамзава.
315

him ...

AM а кардиз лайихлу я. Ада кхьенвай чун патал кьадарсуз батьа ктабар...
Суьгьбетдал хквен. Вири къаргъишар сад садаз ухшар я:
— Вун аллагьди ик1 авурай, ваз аллагьди ак1 авурай, ви ирид тухум ик1 хьуй, ви диде -буба ик1 хьуй,
,ви диде-буба ак! хьуй, гъил алатрай, сив патахъ хьурай,
к1вач хурай, гьача-пача хьурай, вилер буьркьуь хьуй,
япар биши хьуй, вун кьена, ви балаяр кьена, ви к1вале
яс хьурай, ваз аллагьди бала гурай ва гилан девирдин
ц1ийи къаргъиш: ви к1вале капитальный ремонт хьурай!..
Заз туьрк халкьарин ч1алар, урус ч1ал чида, зун и
халкьарин арада яшамиш хьана, заз дагьус танви
халкьар чида, зун абурухъ галаз яшамиш хьана ва гилани яшамиш жезва, аламат кар ам я хьи, и халкьарикай
гьич са халкьдини лезгийри хьиз къаргъишдач. Лезги
дишегьлиди хьиз лугьузва за:
— Ваз сед хьуй ваз!
— Сед хьайиди!
Зун, квез чида, лингвист туш. Зун литератор я. Гьа и
пеше себеб яз, заз лингвистдиз хае са бязи кьет1енвилер
хае я. Гафуникай ни атун. Гафунин ранг акун. Гафунин
дад гьисс адун...
Сед хьуй лугьудайла, лап ч1ехи мусибат хьурай лугьузва! Сед нин гаф я? Мусибат я ирандин гаф я, я
арабрин. Амма сед? Мусибат цуч ят1а чун гъавурда
акьазва. Амма сед? Ам гь»к1 жезвайди я?
Ша чна «ВЕТХИЙ ЗАВЕТДАИ» са кГус кклин:
«...буба рекье тваз, ада (ихтилат Авраамакай физва. —■
Р. Гь.). Гьалдейрин Ур гадарна, ам Гьаррандиз куьч
хьана ва Ягьведин буйругъдалди вичин тухумни, мукьвабурни вири туна, вичин хтул Лотахъ галаз санал Фелестиндиз рекье гьатна, гьана адакай азад ва куьчери са
кас хьана, гьана ам яшамиш хьана. Ина Амор ва Сед
шегьеррин а<гьалияр чпин алчах тахсиркарвилералди,
чпин намус ва виждан кьацЬурунай жаза гана вири санал
терг жезва ва тек са Лот, гьич са куьникайни хабар авачир
гунагьсуз яз, сагъ амукьзава...» (И. Шифман. «Ветхий
завет и его мир». Москва. Изд. полит, литература. 89-йис.
77-чин).
Тарих бубадиз фадлай малум я, археологрини гила
субутзава:и шегьерар, Амор ва Сед хьайи шегьерар я. 316

Абур кьведни са йифиз, са геренда чили туыкьуьмна, тахьай гьисабна. Залзала хьайила.
Ихьтин мусибат а девирра хьайи кар тушир!
И мусибат са несилди муькуь несилдив агакьариз
хьана.
Гьич са шакни алач: и СЕД хьурай гаф чи патарихъ
я арабри, я чувудри гъана, я ПЕЛАЗГИЙРИ.
РА — РАГЪ, ИСИДА — ИСИТ1А.
СЕД гафуникай рахайт1а, ам, гьа чна виликдай лагьайвал, чили туькьуьмай шегьердин агьалийрин кьилел
атай мусибат, бела хьиз, несилри рик1елай ракъур тийиз, сада садаз лап пис, виридалайни мусибатдин къаргъиш ийидайла, лугьуз хьана:
— Сед хьуй ваз!
— Заз сед хьана!
— Сед хьуй адаз!
25. ЗИ ЯЛВАРМИШУН

Играми дуст!
За чун, лезгияр, иранвияр я лугьузвач. За чун, лезгияр, я грекар я, я гьиндусар я лугьузвач. Чун, лезгияр — лезгияр я .Амма са «ар ава: зун чи милли таран
шагь дувулдикай ва адал алай хилерикай рахазва.
Яб це хъеандиз: ваз чида Мегьамед пайгъамбар
гьи«1 пайда хьанат1а. Ваз чида ислам гыик1 пайда хьанат1а. Ваз чида Араб халифат гьик1 пайда хьанат1а.
Ваз чида .монголри гьатта Европадин са пайни (Монголиядай акъатайбуру) гьик1 чапхуннайт1а. Исятда
Монголияда Чингис хандин сур авайдини ваз чида. Ваз
чида Осман империя гьик1 пайда хьанайт1а.
Ибур вири вуна ктабрай к1елна, ибурай вуна имтигьанарни вахкана. Шумудни садра!
Вуна садрани лезги миллетдин гьакъиндай имтигьан
вахканач. Мектебда ахьтин таре гузвач. За зи и ктабдин
сад лагьай паюна эцигнавай са месэла ава: дегьзаманайрин Грецияда хьайи, ПЕЛОПЕНЕССДИН ЧКАДИН
АГЬАЛИЯР ХЬАИИ ПЕЛАЗГИИРИННИ ЧИ ДЕВИРДИН ЛЕЗГИЙРИН тарихдинни, ч1аланни культурадин
ухшарвилер, садвилер къалурун. За абур къалурна: ч1алалди. Топонимиядин мисалралди. Тарихдиз ва археологиядиз хае жува к1елай ктабрай за лезги к1елдайдаз
суьгьбетна: ПЕЛОПЕНЕССДАИ ПЕЛАЗГИЯР грекри
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— агьейвийри акъудна, агьейвийрикай абурун чилерин,
абурун культурадин иесияр хьана.
ПЕЛАЗГИЯР гъвеч1и Азиядиз акъатна. Абур шумудни са агъзур йисуз Египетдихъ, Финикиядихъ, Фригиядихъ ва лап эхирдай ВАН государстводихъ галаз санал
хьана ва къедалди ада, гилан лезги миллетди, вичел
агъзур йисари эцигай абурун гелер хвена, чалди агакьарна. Авачирбуру чпиз ТАРИХАР туьк1уьрзава, чаз
гьа авайди аквазвач. За илимдин к1валах кхьизвач: захъ
ахьтин фикир авайт1а, за жуван субут авунин система,
концепция туькГуьрдай. Герекди садра машинкадал
элягъ хъувун жедай.
Кьин кьазва за, лап къизилдин синидаллаз гъана, зи
вилик академиквилин шагьадатнама эцигайт1ани, за ам
кьабулдач, заз ам герек туш, за, гьелбетда, чухсагъул
лугьудай ва ахпа алава хъийидай:
— Митарован музейдиз хутах.
— Музейдиз? Къизилдин синини Митарован музей
диз? — ван къвезва заз шаир Байрам дашан. — Валлагь
вун кими жезва...
— А-ан, сини?.. Сини турай! Сарар авахьнава зи,
белки сарарин духтур къалажугъви Байбута...
— Акунани? Академиквилин шагьадатнама герек
туш лугьузва, къизилдин синидай чухсагъул... Сарар
амачир писатель я...
Зарафатсуз за и эсседал гзаф зегьмет ч1угуна. Пуд
романдин зегьмет. Ят1ани зи рик1 шад я. Вучиз ят1а чидани? Чи хайи ч1алан вилик, чи хайи чилин вилик, чи
хайи халкьдин вилик буржи кьилиз акъудай хьиз я! Я
чаз, я чи хтулриз, путулриз чи милли руьгьдин ц1ай
хкахьзавай гогъ акун кьисмет тахьурай, эй Аллагь! Гьа
и гафар за гьар пакамахъ, гьар нянихъ ийизвай кап1 я,
Аллагьдивай ийизвай т1алабун ва ялвармишун я.
26 АНТИЧНЫЙ КОЛОНИЯ

ПУДКЪАННИ кьве йисуз ирид дап1ардин к1аник,
ирид сейфда, ирид ракьун сандухда чинебадаказ хуьзвай
сирерин пара паяр эхиримжи кьве йисуз винел акъатна!
Ахьтин сирерикай рахадай кьилдин чка ва вахт къве да, исятда заз маса месэладикай са куьруь суьгьбет
ийиз к1анзава. Краснодардин край низ ван хьанач? Виридаз ван хьана. Ана Геленжик шегьер авайди низ чидач? Виридаз чида. Чидат1а лап хъсан я.
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За лугьузвайди ам я хьи, гьа и Геленжик шегьерда
грекри, грек миллетдин векилри чпин кимел Советрин
грекрин Вирисоюздин общество туьк1уьрнава.
Ина, Геленжикда, ц1ийи эрадалди ругуд виш йис
амаз дегьзаманайрин грекри чпин античный колония
туьк1уьрнавай кьван!
Чи йикъара гьа грекрин тухумри, чпин ч1ал ва культура хуьн патал, чпин Геленжикдин ва къваларив гвай
чилерин экология хуън патал милли общество туьк1уьрнава. Грецияда ва Кипрда авай организацийрихъ галаз
алакъа хуьзва.
Аквадайвал, и грекар Кавказдиз атана кьве агъзурни вад виш йисалайни виниз я.
И малуматдикай (1990-йисан январдин «Известия»
газетрикай сада и гьакъиндай кхьизва) даях кьуна хьуй,
и грекар гьатта Сулладин кьушунри Митридат, Гшеч1и
Армения, Албания кук1вардалди са шумуд виш йис вилик куьч хьанва...
Аквазвайвал, заз чи чилерикай Грециядин чилерин
ни атун, заз чи ч1алакай грек ч1алан ни атун дуьшуьшдин кар туш. Зун геле гьатнава. Заз аквазва, зиди буш
амп авун туш.
27. АГЪЗУР ЙИСАРИН АГЪЗУР ШАГЬИД

ПРОФЕССОР М. И. Шагьновича вичин «Халкьарин
адетрикай» ктабда грек халкьдин са шумуд адетдикай
кхьизва. Вич лугьумир кьван, дегьзаманайрин грекри,
гзаф кьурагь хьайила, рушарикай са рушал къацу пеш
алай хилер алук1дай, тайин тир жуьреда руш хилеривди
к1евдай. Ахпа са касди адан виликай кьадай ва ам епинаваз хуьр тирвал гваз къекъведай. Манияр лугьуз-лугьуз. Гьа идаз грекри «Гуни» лугьуда. Гуни гьар к1валин
вилик акъвазардай ва гьар к1валяй экъеч1а<й касди Гунидин винелай са къапунавай яд иличдай.
Чна идаз Пешапай лугьузва. Амма Гунини ава чахъ.
Ам марфар акъвазарна рагъ гъун патал ийидай. Зи рик1ел рушари лугьудай манияр алама:
А Гуни-гуни хьун герек,
Гунидиз рагъ гун герек!
Цава авай ч1улав пехъ
Ракъин нурди кун герек!
Чими ракъар низ к1анда?
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Къуьлер к1ват1дай рат1ариз!
Ч1имел йикъар низ к1анда?
Ц1ннин шараг нуьк1вериз!
Афни к1ешниш низ к1анда? Чи
Гунийрин сивериз!

Гуни гвай рушариз ширинлухар гудай: ка'каяр, пампасияр, шуьреяр, пахлаваяр, исит1а ва гьич са зат1ни
тагудай к1валерни жедай. Авачир. Девир гьахыинди
тир, амма адетар, къилихар авай, абур хуьзвай.
28. ТИРШ

САДРА са ахмакь грекди вучиз ят1ани язух Диогеназ къурхуяр гуз жеда. Диоген — вичин челегдин къеняй экъеч! тийизвай кас, са касдихъ галазни рахан тийизвай кас. И залумдин хва къанмаз атана гьавалат жеда Диогенал.
Диогена идаз гафни лугьудач, им гьич т1вет1ряйни
кьадач. Эхирни и къанмазди Диогеназ гьарай гуда:
— Э-эй! Валлагь, исятда за ви кьилиз сад чуькьведа!
Гила Диогена идаз жаваб гуда:
— За ви чапла патахъ са тирш яда!
Диогеназ къурхуяр гузвай кас «атда. Кьулухъ вил
ягъиз! Себеб?
Себеб ингье: лап дегьзаманайра хьайи са гьи ят1ани
императорди вири уьлкведа ц1ийи къанун твада кьван:
эгер хьи, са инсанди ви чапла пата тирш яда, вуна адаз
гьасятда лагьана к1анда:
— Хийир хьуй! — И кар тавурдаз жаза гуз хьана.
Жерме ийиз хьана.
Лезги халкьди и адет гилани хуьзма. Чапла пад, эрч1и пад гьисаба кьазмач, тирш ягъайдаз лугьуда:
— Хийир хьуй!
ДЕГЬЗАМАНАДИН ГРЕЦИЯДА таза аялдин пелел
т1арун алтаддай, вил такьурай лагьана.
Лезги бадейрини таза аялдин пелел т1арун алтадда.
ДЕГЬЗАМАНАЙРИН чувудри чпин рак1арин гуьрцелдилай дуьаяр авай запаб куьрсдай кьван. Гьада и
к1вализ хата-бела, чинерар, иблисар ахъайдачир кьван.
Дегьзаманайрин Грециядин агьалийри гуьрцелдин
патарив гвай чкаяр чинеррин мескенар яз гьисабдай
кьван. Чи лезги халкьдин гьа«1 гьисабда. Гуьрцелдилай
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камна алатдайла, к1вачин к1аник килигна к1анда. Чинерриз т1уш гуда на, ви к1валахар мух жеда,
29. ВАХТУНИН АЛЛАГЬ

КВЕЗ чида: дегьзаманайрин Грецияда гъикьван аллагьар авайт1а! Советрин девирда муаллимрилайни пара а девирда аллагьар аваз хьана. Бегьердин, Рекьерин,
Гьуьлерин, Муьгьуьббатдин, Цаварин, Сагъламвилин,
Пехилвилин, Ажугъдин, Зкуьнин, Агалкьунрин...
Абурукай виридакай тафаватлу са аллагь авай: Вахтунин! Вахтунин аллагь ГЬУЬРУЬНОС! Вири тух жез
хьана, тек са ГЬУЬРУЬНОС тух тежез. Вучиз лагьайт1а
ам ВАХТУНИН аллагь тир! Вахт гьадан ихтиярда ава.
Ада вири незва. Гьатта вичин аяларни! Гьак1 хьайила,
вири адалай ажуз жезва. Къанмаздила'й вири ажуз
жезва! Къэнажагъсуздалай, марифатсуздалай вири
ажуз жезва...
Риваятдин камаллувал акут1ун! Дугъриданни, виридалайни къуватлуди, внридалайни камаллуди, виридалайни гужлуди, маса къачуз тежедайди, гаф акат тийидайди, инсафсузди, дегишиз тежедайди — ВАХТ я.
ВАХТУНИ вири ийида, вири дуьздал акъудда. Вири
чпин чкайрал ахцукьарда. Гьар садаз вичин алакьунриз
килигна гуда. Лайихлувилериз килигна гуда. Эхир хьи,
ВАХТУНИВ гвай ихтиярар садавни гвач.
Гьа и тух тежедай аллагьдални ЗЕВСА гъалибвал
къазанмишна. Са зурба къванцикай «ъундах авуна, а
къван тангарик кутуна, вугана вахтунин аллагьдин сиве,
туькьуьмна и къван, рекьида ГЬУЬРУЬНОС!
За тикрарзава: зи хуьре, зи аял вахтара, тух тежедайдаз ЖИГЬУЬР лугьудай. Дувул сад я: гьуьр.
Яраб чаз и тарихдин, чсультурадин гелер вучиз акуиачт1а? Тахьайт1а Советрин девир атайдалай инихъ чи
кар-кеспи суза авун хьанат1а? Заз чиз, гьак1 хьана. Суза авун, кьил хуьн...
30. КАЛЕНДАРАР

ЛЕЗГИ халкьдихъ вахтунин календарар ава: са шумуд. Чи къунши хал<кьарихъ чпин календарар авач. Дагьустанда яшамиш жезвай вири халкьарин векилривай
за хабарар кьуна. Хиве кьада: авач.
Лезги халкьдин дегьзаманайрин календаррин гьа21 Заказ 146
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къиндай «Литературадин Дагъустанда» са шумуд авторди кхьена. Алай вахтунда, заз чиз, профессор Агьмедуллагь Гуьлмегьамедова «Лезги календаррин» винел
к1валахзава. Баркаллу кар я, чидач, ам к1елун мус
кьисмет жедатГа.
Дуьньядин виридалайни дегьзаманайрин халкьарин
календарар авай са ктаб акъуднава: «Иландин арифдарвал». Чи лезги календарар а календаррихъ галаз гекъигун (жедайт1а эгер) зурба к1валах жедай.
Календарри халкьдин яргъал ва дерин тарихдин,
халкьдин культурадин ва илимдин шагьидвалзава.
31. МЕТАЛЛРИН Т1ВАРАР

СЛАВЯН халкьарихъ чпин ч1аларин «хзан» ава.
Лезги ч1ал иберийско-кавказский группадик акатзава, «Дагъустандин хзандик». Вучиз? Кавказда яшамиш
жезва лугьуз?
Грек ч1ал, мисал патал, гьич са группадик ва я «хзандик» акатзавач. Тек я. Вич вичиз. Эрмени ч1ални гьак1
я. Алимар чи ч1алан месэлайриз килиг хъувун герек я.
Ша чна лезги ч1алалди металлрин т1варар лугьун: Ракь.
Гьулдан. Буьруьнж. Кишпир. Цур. Кьуркьушум. Мукьруф... Ша чна и т1варар са-сад лугьуз, сесиниз яб гун.
Ахпа фикир ийин: физический ери ва металлдин сес!
Аку абурал гьикьван т1ебии ва къадим т1варар алат1а!
Советрин властдин девирда фантастический кГвалахар
кьилиз акъатна: са зат1ни авачирдаз вири хьана, вири
авайди са зат1ни авачиз амукьна.
32. АРИФДАРРИН ЯДИГАР ГАФАР

И ДУЬНЬЯДАЛ арифдаррин арифдарри чпелай чун
патал, вири инсаният патал гзаф багьа ва пак гафар
туна:
— Чир хьухь ва рик1ел хуьх! И дуьньядал вири гьадисайрин, ч1ехи ва гъвеч1и вакъиайрин, бахтлу ва
бахтсуз «ьисметрин, начагъвилерин ва сагъламвилерин,
илимлувилерин ва авамвилерин арада сих алакъа ава.
Эгер йифиз ви руфун т1азват1а, юкъуз вуч т1уьнат1а,
рик1ел хкваш, адакай азад хьухь. Эгер пакамахъ ви
кьил т1азват1а, нянихъ вуна вуч хъванат1а рик1ел хкващ
ва тедбир аку.
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Вири инсаниятдиз и кар дегьзаманайрилаи инихъ малум я...
Эгер къе ваз чи умуми милли гьал сефил ва пашман
яз аквазват1а, себеб чира: тедбир аку, тахьайт1а, иДуд
йисалай мадни пис жеда.
33. ЛЕЗГИСТАНДИН ЯРГЪИРУШАР

Памфлет
ДУГЪРИДАННИ, чи дуьнья кьиляй-кьилиз михьиз
дегиш жезва. Нин рик1е вуч ават1а, ачухдиз лугьузва.
Ихтиярар ганва. Абхазри, осетинри, чеченри, ингушри,
тувинри, татарри, башкирри, талишри, немсери, гагаузри, комийри, якутри... чпиз кьилдин республикаяр т1алабзава.
Чи лезгийрихъни са дерт ава: Сталинан девирда гъалат1 яз кьве патахъ пайнавай лезги халкь санал хъийидай са рехъ жагъур хъийцн. Лезги халкьдин акьуллу
келлейри и кардиз ч1ехи къимет гузва, абуру и кардин
винел к1валахзава, амма гьа и арада садазни хабар
авачиз акьван гъвеч1и вождар пайда жезва хьи, вун вилер экъис хьана абуруз крлигиз амукьзава. Ибур гьи най пайда жезвайбур я? Ибуруз вуч герек я? Ваз абуру
къарагъарзавай «ьван месэлаяр акуназ хьуй! Сада, мисал
патал, вичин пулдалди (идахъ икьван пулар гьинай
атанат1а? Чарарин пул, къуллугъчийрин мажибар, типографиядин машинри» пулар, рабочийрин мажибар...)
ц1ийи «Лезгистан» газет ачухзава. Редакциядин дарамат
эцигна куьтягьзава. Ирид мертебадинди. Гьамни идан
пулдалди я. Редакциядин вилик чар-гьавизар! Пальмадин, кишмиш-хурмадин багълар, аквариумар... Гьар са
отделдиз са «Шкода» машин. Вичиз, лагьайт1а — са
«Мерседес».
Са масада нДийи журнал ачухзава. Журналдин
т1варни «Лезгистан» я. Ида вичин журналда анжах романар чапзава. Журнал нДувад разделдикай ибарат я.
Объем — къанни ц1уд печатный лист. «Новый мирдилай» яц1у я. Редсоветдин членар — къанни вад кас. Чи
уьлкведа тек са и журнал мелованный чарарал акъудзава.
Пуд лагьайда лезгийрин прогрессивный писателрин
ассоциация тешкилнава. Ида ягъай ц1ирт1 виридалайни
яргъаз фена! Идан ассоциациядин членрин кьадар виш
21*
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касдилай анихъ алатнава. Гьич са гьикая, са шиир
кьванни кхьиз тахьай писателарни ава. Лап са ц1ар вуч
я, гьа са ц1ар кьванни <кхьиз тахьайбур ава. Аваз хьурай. Кар кхьинал алач. Кар алайди — гьевес хьун я.
Ибур писатель жез гьевес авай лезгийрин ассоциация я
жеди, гьак1 хьайила чпи чпиз прогрессивный писателар
лагьай т1вар гузва. Хъсан я ман. Икьван ч1авал ктабар
акъатай, халкьдиз чидай писателар вичин ассоциациядиз кьабулзавач. Ада ахьтинбур саймишни ийизвач.
Исятда вири лезги хуьрериз, мектебриз, заводриз, фабрикайриз акъваз тавуна чарар ракъурзава: низ писатель
жез к1анзават1а, дуьз лагьайт1а, лезгийрин прогрессивный писателрин ассоциациядин член жез к1анзават1а,
председатель Гьафтом Гьайиман т1варц1ел арзани взнос
ракъурун т1алабзава. Къул. Взнос — къанни вад, яхц1урни ц1уд манат. Идарайривайни, майишатривайни
пулар т1алабзава. Абуруни ракъурзава.
Гила суварар гьик1 кьиле тухузват1а акунани? Лезгийри вирида кьуьлерзава. Трибунадин вилик. Бармакар цавуз еегьез. Абурун гьарайрин, алхишрин ван дуьньядилай алатзава.
— Яшамишрай лезги халкьдин вождар!
— Яшамишрай чи миллионерар — писателар, гьурра!
Лезги халкьдин милли руьгьдин дамах, шумудни са
премийрин лауреат, >вири дуьньядиз машгьур писатель,
ассоциациядин председатель Гьафтом Гьайима вичин
къацу шляпа юзурзава. Хъверзава. Бахтавар я.
За и памфлет кхьинихъ гьихьтин метлеб ават1а лугьудалди, заз къейд ийиз к1андай: зун са ламран арабадин суракьдава. И Кумторкъала галай пата са фекьи
пайда хьанва. Лугьунрай, адавай чинерар кьаз жезва.
Лап диши чинерарни! Заз гьа ламран арабадаваз са бязи гадаяр тухуз к1андай фекьидин патав.
Чина вири какахьнава. Аку к1вачер: к1вачери тухуда,
хкида. Аыу гъил: гъили вугуда, къачуда. Аку вилер: вилериз аквада. Аку япар: абуруз ван жеда. Аку кел ле:
ада вири идара ийида...
Чина вири какахьнава. Хъипре, хкаж хьана Передал,
к1екре хьиз, гьарайзава. Т1вет1, вич лекь я, лугьуз, хпел
гадар жезва...
Зи рик1ел арифдаррин гафар хквезва; и дуь'ньядал
вири гьадисаяр, вири вакъиаяр сад садахъ (галаз алакъалу я. Эгер къе ви руфун т1азват1а, накь вуна...
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Гьиссеривдй, эмоцийривди къабачивилер ийиз мумкин я, милли месэлаяр гьял ийиз хьун мумкин туш.
Абур кьац1уриз жеда... Ви газет, ви журнал низ
«1анзава?
34. КОРОЛЬ КЬЕИИ ДЕВРИШ

Т АР ИХЧИЙР И суьгьбетзава х ьи, Ф р анцияд и н ко роль Генрих гьич са касдизни хабар авачиз, садлагьана
кечмиш жеда. Ахпа малум хьайивал, королдин чандиз
къаст авунва кьван! Гьарда са гаф лугьуда.
— Низ чида, нин папан тум ц1имнат!а?
— Кор о лни къудур хьанвай лам са гафар я...
Амма са кьадар вахт алатайла, королдин чандиз
къаст авунвай кас чир жеда. Ам кьада. Жегьил итим,
т1 в ар н и Р аве л я к ! Са ш ум уд в а цр а а да н с уд и й и да. И
кар вир и дуьньядиз хабар жеда.
Бирдан яргъал Гьиндистандай кьуьзуь са девришди лай Франциядиз чар къведа:
«...Королдиз ахьтин гъаза авун, гьелбетда, мусибат дин кар я, зи башсагълугъвал кьабула, амма гьа са вак тунда за квез хабар гузва хьи, куь король кьейиди а же гьил кас туш, зун я, кьуьзуь гьипдус. Зун жуван жаза
кьабулиз гьазур я».
И чар к1елиз, королдин (рагьметлудан) къваларив
гвайбур хъуьрез жеда. Гьиндистан гьинва? Франция
гьинва? Ида вуч кхьизва?
Амма абур нагьакь хъуьрезвай...
35. ДЕВРИШДИН ЧАРЧИН KbATl
«...Зун и дуьньядал са виш йисалайни гзаф яшамиш
хьанва, чир хьухь, тахсиркар зун яз, куьне маса касдиз
ж а з а г у н з и к ъ а н а ж а г ъ д и к ь а б ул д а й к а р т уш . И с я т д а
за квез вири хьайи-хьайивал кхьида. Яб це, стхаяр. Чаз,
гьиндусриз, таб авун чидай кар туш.
Чун кьве дуст тир. Гьихьтин дустар! Са кжъуз фенай
зун ж уван д уст унин патав. «Ша чун са герен гьуьлел
фин, — т1алабнай за жуван дустунивай. — Къведани
вун?»
Зи дуст к1анзни-так1анз захъ галаз гьуьлел атанай.
Аламат! А юкъуз хьиз, зи рик1и садрани гьуьлуьхъди
ч1угуначир. Сирнавнай чна, бирдан... зи дуст квакьнай.
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Ван алачиз, ам батмиш хьанай. Тек са аял авай адахъ.
Маса велед авачир. Са руш. За, гьелбетда, адан хзандиз
алакьдай куьмекиай. Са шумуд йисалай адан руш са
нихъ галаз ят1ани катна лагьана ван акъатнай. Фена
адан к1вализ, чирнай за: эхь, адан руш са грекди гваз
катнавай. Ахпа заз чир хьайивал, абур эвленмиш хьана.
Грецияда яшамиш жеда. Ибурузни са руш аял жеда.
Ч1ехи хьайила, и аял к1елиз ракъурда. Париждиз. Вичин кклунар «уьтягьайяа,и руш ина са француздиз
гъуьлуьз фида. Ибурузни са хва жеда. Т1вар эцигда Равеляк. Куь король кьейи жегьил. Эгер а юкъуз за зи
дуст к1валяй акъудна, гьуьлел тухваначирт1а... И къаст
авунин кьил гьинал, гьйк1 ва ни башламишнат!а квез
аквазва.
Куьн захъ инанмиш хьухь, стхаяр! И дуьньядал гьич
са гьадисани, гьич са дуьшуьшни, гьич са кьисметни цаварилай аллагьри ракъурзавайди туш. Абур чна чи чилерал чи гъилералди, чи амалралди, чи акьулдалди гьазурзава. Франциядин король кьейи кас квез лазим акур
юкъуз суд-дувандин вилик акъвазиз гьазур я...»
Гьиндусдин чарчикай чнани са нетижа хкудин.
Гьихьтин?
— Себеб авачир са карни авач. Эгер къе ви руфун
т1азват1а, накь вуч т1уьнат1а, рик1ел хкваш.
— Эгер вун къе бедбахт ят1а, себеб ви диде-буба я,
я вун жув. Аку вуна гьихьтин гъалат1 ахъайнат1а.
Миллетдин, халкьдин кьисметни гьа ик1 я.
Эгер са виш йис идалай вилик лезгияр са ханлухда
яшамиш хьайибур тирт1а, чи гьал къе ик1 жедайни?
Эгер чи халкьдин баркаллу рухваяр — Къ. Агъасиев, М. Айдинбегов, М. Ахундов, М. Лезгинцев, Н. Самурский, А. Исмаилов, Н. Шерифов... телеф хьаначирт1а, къе чи гьал ик1 жедайни?
Ничего, урусдиз акур, ничего...
За металлрикай, календаррикай суьгьбетзавай.
Заз яракьрикай суьгьбетиз к1анзавай, гзаф яргъариз
акъатун хьана. Багъишламиша.
36. ЯРАКЬАР
СА ВИШ йис идалай вилик, къекъвезва чун гур базарда, гагь Ахцегьрин, гагь Къубадин, гагь Кц1арин...
Яб гузва чна;
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— Валлагь, хванахва, — лугьузва тфенгар маса гузвай <касди. — Гьар са тфенг са аялдик квайди я!
Къилинжар маса гузвайдани гьак1 лугьузва. Шив
балк1ан маса гузвайдани гьак1 лугьузва.
— Са аялдик квайди я...
Аял — им гада, хва лагьай ч1ал я.
Балк1ан, тфенг, къилинж маса гузвайда маса гаф лугьудач. Маса гаф герек жедач. Гьа гаф лагьанани? Сав да куьтягь хьана.
Яракь авачир, тфенг, къилинж, гапурар, хенжелар
авачир лезги к1вал хьайиди туш. Зи аял вахтара, чи
к1вале ата-бубайрилай амай тфенгар, къилинжар авай.
Ч1ехибур дяведа телеф хьана ва я Бакудиз к1валахал
фена, к1валер хуьзвайбур чун тир. Гада аялар! Эркек
аялар! Вегьена къуьнуьз тфенг, рекьел экъеч1на, жув
къалурна, злкъвена хкведай чун! Са ч1иб ч1ехи жедай.
Къилинж гъиле кьурлани, гьак1 жедай. Акваз-акваз ч1ехи. Гужлу ва зирек...
Зи хуьре вичин чук1ул авачир лезги гада хьун мумкин тушир! Чук1ул авачирди руш тир. Чук1ул квахьун...
Заз адалай ч1ехи мусибат чидач, буба рекьин, диде ре*
кьин са зат1ни туш. Чук1ул квахьай гада акваз-акваз
ц1радай. Гьак1 хьайила, чук1ул авай жйбиндал гъиЛ
алаз жедай. Ам, чук1ул, юкьвак квай ч1улунал кут1уннават1ани, чук1улдал гъил алаз жедай. Адет яз, балк1андал ва я ламрал акьахдайла, абурулай эквич1дайла, чукурдайла, хандак1диЛай, к1анч1унилай... хкадардайла,
хабарни авачиз, чук1ул аватдай, квахьдай... Гьак1 хьайила, чук1улдин тумуник зак1ал кутадай ва а зак1алдик
кашу (гьялнавай хамуникай авунвай шуькГуь ц1ил), ка*
шудин са кьил юкьвак квай ч1улунал куг1унда'й...
Лезги халкьдихъ тфенгар пара ава: тфенг умуми
т1вар я.
Казна. Даяндулдурум. Тек луьле. Къуша луьле. Беш
атлан...
Къилинж, къалхан, хенжел, шушка (шуышка лугьудайбурни ава, амма за садра гьак1 лагьайла, завай пуд
юкъуз п1узарар дуьз хъийиз хъхьанач ва эхирни са
гьайванни къачуна, эцигна арабада, фена п1ирел, гьа
къурбанд хьайида зи п1узарар са гьал къайдадиз хкана), тунпуз, гурда, жида, к1ир...
Зирегь партал. «Импортный лезгийриз» и гаф чидач.
Гьак1 хьайила, за алава ийизва, зирегь партал женгинин партал я, симерикай хранвай перем я, чепкен я.
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Дакъкъа симсрикай хранвай, япар квай бармак я
(садбуру бермек лугьуда). Дяведиз фидайла алук1дай.
Бермее-ек! Гье-гье!
Гьар са хуьре яраььдин yerlapap авай.
Гьар са хуьруьн яракьдал лишан жедай. Хуьруьн
лишан!
Къанни ц1уд йис жезва за литературада к1валахиз.
Им т1имил вахттуш. Къанни ц1уд йис я за «зирегь партал» ва маса лезги гафар кхьиз, амма къанни ц1уд йис
я за кхьей лезги гафар ч1уриз. Ч1урна, винелай са чарни алк1уриа, мурмурни иййда:
— Лезги ч1ал ч1урзава на...
Килигда зун чиниз: монгол ят1а, чувуд? Тахьайт1а...
37. АБУ ДУЛАМАНИ АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

ХАЛИФ аль Мансура вичин халифатда иДийи къанунар твада. Гьатта парталарни кваз ц1ийи жуьреда алук1ун чарасуз жеда. Вири халифатда ■— гьар са карда дегишвал! Агьалийривай вит1 акъудиз жезвани? Эхзава.
Амма виридан къен <кузва.
Кьилел алук1на к1анзава бармак — адан винелай
чалма! Ингье, База Миск1ин! Перем — валчагъ, ам мет1ерив агакьдайди. Перемдин далудални Аллагьдин
ктабдай кхьииар: «Куь кьилелай Аллагь гьич садраникими тахьурай. Адаз вири аквазва, адаз вири ван жезва».
Пек-партал анихъ хьурай. Куьчедиз экъеч1завани
вун? Экъеч1зава. Къилинж яхъ. Вав къилинж хьана
к1анда. И зегьримар хьайи къилинжни гила халифдин
буйругъдалди ц1ийик1а кут1унна к1анзава. Икьван ч1авалди къилинж къвалал кут1унзавайт1а, гила тумунал
кут1унзава. Бе-ес! Кам къачудайла, к1вач гатадайвал!
Садра гьик1 ят1ани и Халиф аль Мансуран патав
(ц1ийи жуьреда пек-партал алаз, тумунални къилинж
кутГунна) шаир Абу Дулама атана акъатда. Халифдиз
аквада хьи, шаирдин гьал пис я, ам пелеш я.
Халифди хабар кьада:
— Ви дерт вуч я, эй Абу Дулама? Ви чина вучиз
кус ава?
— Зи чина кус гьик1 тахьурай, эй халиф? — лугьуда
Абу Дуламади. — Ваз аквазва: зи кьилел миск1индин
са минара ала. Алани? Зи перем мет1ерив агакьзава:
адан далудални Аллагьдин пак ктабдай кхьинар ала,
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Алани? Зи тумунални къилинж ала. Адани зи к1вач га тазва...
Халифдик хъуьруьн акатна, лугьуда. Пака халиф аль
Мансур а вичин цДийи къанунар де -гишиз тада. Вири
уьлкведа. Шаирдиз лагьайт1а, атана вичин патав, авай
гаф чинал лугьунай савкьватар гуда. Баркалла лугьуда.
Чи девирда инсанар ак1 туш. Гьи шаир Ч1ЕХИ КАС ДИН п ат ав ха л кь д и н д ер т л уг ь уз фе на? Са ш аир д и ва
я са алимди лагьана лугьуз, мегер Ч1ЕХИ КАСДИ къа нун дегишдани? Ахварай.
Чи девир да гьар са кас вичи н къайгъуда ава. Бес
халкь? Халкь зурба вац1 я. И къерехдай а >къерех таква дай. Секиндиз авахьна физва. Гьамиша виликди!
«Къуьн къуьневаз, кам камуна туна, виликди!» Гьа миша виликди!
Акъваз тийиз, ял ягъун рик1ел аламачиз, гагь мекьи ла, гагь гишила, гагь шехьиз, гагь хъуьрез, гагь мет га таз, гагь кьил гатаз, виликди!
Ни гуьзлемишзават1а, чидач. Гьинал гуьзлемишза ват1а, чидач.
Вучиз физват1а, чидач. Физва. Гьа виликди! А кьил
агакьдай чка аквадач. Нив агакьзават1а, гьамни чидач.
Мус агакьдат1а, гьамни ч идач.
Тандал перем аламач, ,к1вачел к1вачин къаб аламач.
Гьикьван фида? «Кам камуна туна, къуьн къуьне туна,
виликди!».
Кис хьанва халкь. Амма халиф аль Мансуран девир да хьиз, виридан къен кузва. Амма вучда? Ина Абу Ду лама авач, ина аль Мансур авэч...
Эхирни Кеферпатан Кавказда дидеди са писатель ха да. Т 1 вар э ц и гд а: Ал е кса н др . И Але кс а ндр а са гьа л
ч1ехи хьайила Абу Дуламадин шиирар к1елда. Аль Ман суран тарихни к1елда. Эхир хьи Александразни Абу
Дуламади гьик1 авунат1а, гьак1 ийиз к1ан жеда. Ада
идавай-адавай хабарар кьада: чун гьиниз физвайди я?
Бес тушни фейиди? Гьикьван фида? Адаз жаваб гудай
кас жедач. Гьа и гафар ин ван хьанани? В ири катда!
Ят1 ани садр а Александр а са ЧШХИ КАС авай чкада
вичин суал вугуда:
— Чун — виликди, ам — кьулухъди!
Адав
мус
агакьда?
— Гьидав?
— Гьа КОММУНИЗМДИВ !
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— Агьааа-а-ан! Анти! Анти! Анти! Антй! Анти!
Ирид йис гуда Александр Солженицыназ! Гьар гафунай са йис!
Эй язух, Дуламадин девир гьи девир тир, ви девир
гьи девир я?
Ирид гафунай ирид йисуз Архангельска тамар
ат1ана...
Са тахсирни квачир писателдив тамар ат1уз гун т1имил акуна — ам къеце патан уьлкведиз чукурна, вуЧиз
чукурна лагьайт1а, ада вичиз дустагъда акур к1валахрикай са гъвеч1и повесть кхьена. Дуьз гафар лагьана.
Авайвал кхьена. «Ватан маса гайиди» т1вар гана адаз.
Дуьз гаф рахун — Ватан маса гун я кьван! Низ маса
гана? Гьик1 маса гана? Куьн маса гана? Ни маса къачуна?.. Ибур вири сир яз амукьна.
Гила Александр Солженицыназ вирида баркалла
лугьузва, вучиз лагьайт1а, сифтени-сифте дуьз гаф лагьана:
— Чун виликди, ам — кьулухъди, аДаВ мус агжьда?
Гьич са ч1авузни!
38., ПАЧАГЬАР ВА ФИЛОСОФАР

Дарийдин буйругъ...
«...Гьестаспадан хва Дарийди эфесви Гьераклитаз
салам-дуьа ракъурзава. Вуна т1ебиатдикай зурба ктаб
кхьенвайди заз хабар я. Вуна и дуьньядин, вири Каинатдин сирерай кьил акъудзава, амма зун а ви ктабдин гъавурда такьадай чкаяр гзаф ава. Заз чида: эллинар вун
хьтин инсанриз къимет гуз чидай инсанар туш, гьак1
хьайила, ви гьалдикай хабар аваз, за, Гьестаспадин хва
Дарийди, ваз жуван Иран пачагълугъдиз атун теклифзава. Заз ви гьар са йикъан суьгьбетрин ва чи чирвилерин игьтияж ава ва вун, ваз и дуьньядал вуч к1ан хьайит1а, гьадалди таъмин яз яшамиш жеда ва зани ви <камаллу меслятриз гьамиша яб гуда...»
Гьераклита жаваб гана...
«...Эфесви Гьераклита Гьестаспадин хва Дарийдиз
салам-дуьа ракъурзава. И дуьньяда гьикьван инсанар
ават1ани, абуруз виридаз бес тежезвайди гьахълувални
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дуьзвал я: абуру вирида анжах пис к1валахрихъди: азгъунвилихъ, пехилвилихъ, инсафсузвилихъ, такабурвилихъ, мискьивилихъ, зулумкарвилихъ, марифатсузвилихъ... ялзава. За, лагьайт1а, жуван мефт1едай пис к1валахар михьиз акъуднава, заз игьтияж вуч зат1 ят1а чизмач ва чириз к1анни ийидач, вар-девлет заз хьайи зат!
туш, я зи фикирда, я зй уьмуьрда. Гьак1 хьайила, зун ви
Иран пачагьлугъдин чилел къведач, гьа авайдал рази
хьана, зун жуван Чилел аКъвазда...»
Диогеназ вуч к1ан хьана?..
Александр Македонви къведа челегда яшамиш жез*
Вай философдин патав. Ван эляда:
— Э-э-эй, челегдавайди!
Диогена вит1 акъуддач.
— Э-эй, Диогее-ен! Им зун я, Александр я!
Мадни челегдай ван-сес акъатдач.
— Дио-гее-ен! За и дуьньядин са пай муьт1уьгьарнава, ваз вуч к1анзават1а, лагь заз!
Диогена жаваб гудач.
— Вун ксанвани, Диоген? — Александр Македон
ви челегдал къат жеда. — За дуьньядин са пай муьт1уьгъарпава' Лагь, ваз вуч кими я! Исятда жеда!
Диогена гзаф кагьулдиз жаваб гуда:
— Алата залай
— Вуч?
— Рагъ к1евмир.
— Вуч, вуч? — Александр Македонвидин вилер
экъис жеда.
— Заз вавай к1анзавайди вуна и зи рагъ к1ев тавун
я, — жаваб гуда философди вичин челегдай.
39. ТАПАРХЪАНАР-ФИЛОСОФАР

ГЬИК1 ят1ани са уьлкведа пайда жеда жаллат1ар.
Ибурун гъиле гьатда вири ихтиярар. Къирмишда абуру,
жаллат1ри, агьалияр. Къирмишда, къирмишда, ахпа
эверна философриз, гуда ихьтин буйругъ:
— Аку, чна чи кар ийизва, амма куьне чи тари фар ая!
Амукьда философар сад садаз килигиз. ^Агьалияр
къирмишзавайбурун тарифар гьик1 лагьана ийида? Им
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тарифардай к1валах туш эхир! К1ват1да жаллат1ри философар сапал.
— Агьа-ан! Чир хьана: квез чи тарифар ийиз к1анзавач?!
Къирмишда жаллат1ри философарни. Сад амай
кьван вири.
Амукьда и уьлкве философар авачиз. Философар
хьана к1анда.Абур авачиз гьвк1 жеда? К1ват1да жаллат1ри етим-есирар, диде-буба такурбур вири санал. Лугьуда абуруз:
—- Гьа и йикъалай куьн чи философар я? Чна чи
кар ийизва, куьне чи тарифар ая!
Гуда и философрнз гьардаз са ракьун манат! Жаллат1ри къирмишда агьалияр, и тапархъан философри
абурун тарифарда. Ахпа жеда ид акай къанун! Адет.
Къилих. "Пул. Вирида гьамиша таб авун адетдин са кар
жеда. Лацудаз ч1улавди лугьуда, ч1улавдаз лацуди...
Эхирни тапан философри акьван тапарарда хьи (къачуз ракьун манатар), жаллат1риз, дугъриданни, чпи
баркаллу к1валахар ийизвай хьиз жеда. Тапархъан философризни ак1 жеда хьи, дугъриданни, жаллат1ри
ийизвай мусибатар, зулумар виридалайни мергьяматлу
ва суваб к1валахар я. Чпини абурун тарифар авун пак
кар я. Масак1а хьун мумкин туш.
Гьа ик1, элкъвез жеда и дуьнья. Садра к1ват1да и тапархъанар-философар са зурба залдиз. Гуда ибуруз
жаллат1рин башчиди ихьтин са суал:
— Лугьунрай, пачагь Дарийди Гьераклитаз вичин
к1вализ эверда, амма Гьераклит адан патав фенач. Куьн
уьлкведин ч1ехи философар я, куьне и кардин гьакъиндай вуч лугьуда?
Виридалайни арифдарар (тапархъанрин тапархъанар) къарагъда к1вачел, жаваб гуда:
— Гьераклитан бубадин бубани, бубани, ам вични
ахмакьрин ахмакьар хьайиди я!
— Дуьз я! Дуьз я! — гьараярда чкайрилай. — Адан
чкадал чаз ахьтин гаф лагьанайт1а, чун фена адан гурарин к1ане къаткидай... Чи пачагьди чаз ахьтин гаф
лугьурай т1уп!
— Лугьузва, квезни лугьузва! Куьне гила гьарда са
ктаб кхьида, ктабдай пулар квез, куь ктабда жедай ка маллувал, акьуллувал — чи халкьариз!
— Куькай? — хабарар жьада тапархъанри.
— Исятда чир жеда квез. Мисал патал, и дуьньяда
332

гьикьван ч1алар ава? Низ чида? Вучзава абурукай? Куьз
я абур? Са ч1ал бес я. Сада гьа ихьтин ктаб кхьихь! Са
масада...
Гадарда тапархъан философриз ракьун манатар.
К1ват1на ракьун манатар, ацукьда философар чпиз
лагьай кар ийиз. Ктабар кхьиз. Кьилди-кьилди ктабар.
Сада: ч1алар герек туш. Куьз герек я миллетар хьун,
ч1алар хьун? Вири са ч1алал рахана к1анда. Вири са
миллет хьана к1анда.
Са масада: и гъвеч1и вацДар-хуьлер куьз я? Ибуру
чилер кьежирзава, кьац1урзава. Са ч1ехи вац1 хьун чилин абур я! Адалди дамахиз жеда!
Пуд лагьайда: и к1унт1ар хьтин дагъларикай вучзавайди я? Ибуруз дагълар ни лагьаиди я? Ибур вири санал к1ват1на, са виш километрдин кьакьан дагъ авуна
к1анда!
Кьуд лагьайда: и трусикар, майкаяр алук1на вучзава? Мегер са яргъи перем алук1айт1а жедачни? Вучиз
гьавая вахтар рекьизва?
Вад лагьайда: ибур ихьтин вучтин к1валер я? Вучиз
ибурун къенепата икьван утагъар ава? Са к1вал — вич
са утагъ! Яшамиш хьуй ана кьве виш хзан! Са квадраткилометрдин чкадал са утагъдин к1вал эцигна к1анда.
Яшамиш хьурай ц1уд агъзур кас вири санал! ТЬуьрай
вирида са къажгъандай! Са къапунай яд хъурай! Са месик ксурай. Гьак1 хъайила, абурукай халис стхаяр жеда. Абур стхаяр хьиз хьайила, дуьньядал гьуьрметни
жеда, берекатни...
Алатна са кьадар йисар. >Каллат1рин инсансуз, инсафсуз к1валахар вири дуьздал акъатда. Жаллат1арни
квахьда и дуьньядилай. Амма дуьнья михьиз дегиш жеда. Аквада хьи пачагьдиз, вичин агьалийри вирида табзава: ида — адаз, ада — идаз. Ибурун рик1 алай кар
таб авун я. Вирини ялтахар я. Пиянискаяр я. Сарсахбегар я. Уюнбазар я...
Ик1 вучиз? К1ват1да и пачагьди дуьньядин лап яргъал пип1ера амай философар, къалурда абуруз вичин
агьалияр, абурун марифатсузвилер, абурун къилихар,
хабар чсьада:
— Им вуч азар хьурай?
— Ам тапархъанри-философри авунвай «ар я, эй па
чагь, — лугьуда философри. — Вуна ви мет-кьил гатамир! Ам сагъариз хъжеда. Ви чан сагърай.
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— Куьне и гьарамзадайрикай инсанар хъийиз жеда
лугьузвани? — шехьда пачагь.
— Эхь, — лугьуда философри. — Халис философри
абур сагъар хъийида. Вахт герек я.
Ракъурда пачагьди вичин везир-векил, гъиле пачагьдин буйругъ аваз:
— Пачагьди халис философриз вичин патав эвер гузва! Пачагьди халис философриз...
Жаллат1ри халис философар тунвайни?
40. ПУД МИДИЯ...

(Мидия гьинал хьанатЫ, мус хьанат!а чирзавай
тарихчийриз)
СОВЕТРИН ЭНЦИКЛОПЕДИЯДИН ГАФАР KIBATI:
МИДИЯ — Ирандин Кефердинни Рагъак1идай пата
хьайи дегьзаманайрин тарихда гьатнавай са область.
Чи эрадалди VII ва VI асиррин юкьвара Экбатан шегьер меркез яз, са государство, Кикаскаран, гужлу жезва. 550—549-йисара ам иранвийри чапхунзава. IV асирдин эхирда ц1ийи кьилелай вич вичел хквезва. Ада
Кьиблепатан Азербайжандин са пай кьазва, чапхунзава,
гуьгъуьнай аниз гагь Атропатан, гагьни Гъвеч1и Мидия
лугьузва.
Ибур ЭНЦИКЛОПЕДИЯДА авай гафар я. Виридалайни арифдар (Советрин девирдин) тарихчийрин га фар я.
Ят1ани и ксари гъалат1 ахъайнава. За тикрарзава:
«АДА КЬИБЛЕПАТАН АЗЕРБАЙЖАНДИН СА ПАЙ
КЬАЗВА, чашхунзава, гуьгъуьнай аниз гагь Атропатан,
гагьни Гъвеч1и Мидия лугьузва».
Заз суал гуз к1анзава: алай девирдин Кьиблепатан
Азербайжандин са пай кьунани? Эгер гьа девирда Азербайжан авайди тирт1а, вучиз къе чна чун Мидиявийрин
тухумар я лугьузва? Квез герек я?
ВА Я ИРАНВИЙРИ т1вар алачир са чил чапхунна
(гилан Азербайжандин, мадни дуьз лагьайт1а Кьиблепатан Азербайжандин са пай), аниз т1вар гана — сифте
Атропатан, гуьгъуьнай Гъвеч1и Мидия?
Энциклопедияда ганвай малуматдин гъавурда гьи«1
акьурт1а хъсан я? Логика течир им гьихьтин к1амай тарихчи я ва я ибур гьихьтин к1амай тарихчияр я?
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯДА кхьизвай гьар са гаф дуьзди,
ачухди хьун герек я.
Мадни са гъвеч1и суал: «Дегьзаманайрин Ирандин
эпос: «Папакан хва Ардаширан алакьунар» к1елайла,
анай МИДИЯ куьрдерин пачагьдин т1вар тирди аквазва. Глоссарийда ганва: Мидия — Куьрд пачагьдин т1вар.
Вучиз им Мидиядий вичин пачагьдин т1вар туш, .куьрд
пачагьдин т1вар я?
Вучиз и т1вар Атропандин ва я Гъвеч1и Мидиядин
пачагьдин т1вар туш?
Тарихчийри ЭНЦИКЛОПЕДИЯДА ганвай куьруь
малуматдин гафариз ва и куьрд пачагьдин т1варц1из фикир ганайт1а хъсан жедай. Илимда, тарихда, культурада къалпвал яргъалди фидач, ам гьик1 хьайит1ани са
юкъуз, фад-геж винел акъатда, квахьда...
41. АРИФДАРРИН ЧАРАРИ ВУЧ ЛУГЬУЗВА?

ПИФАГОРА Анаксименаз кхьей чарче ихьтин гафар
ава: «...эгер вун инсанрин арада виридалайни хъсан инсан тир Пифагоралайни виниз хьаначирт1а, вун а жуван
миллет гадарна, иниз къведай, къвен тийиз хьайила, заз
чида, ана вун хуьзвайди ви ата-бубайрин машгьур т1вар
я... Эгер куьне, виридалайни хъсан инсанри, куь хайи
шегьерар, хуьрер гадриз хьанайт1а, марифатлувал, инсанвал, низам, къайда-къанун амукьдачир, квахьдай
абур вири ч1ур жедай, мидиявийрин вилик вири рекьер
ачух жедай...»
Анаксимена Пифагораз кхьей чарче ихьтин гафар
ава: «...вун чалай акьуллу хьана, гьик1 акьуллу хьана
лагьайт1а, вун Самосдай куьч хьана, гила жуваз к1андайвал, секиндиз яшамиш жезва. Амма ина ийизвай зулумрин сан-гьисаб авач, миллетвийри чпиз зулумзавайбуруз икрамзава, мидиявийрин пачагьди лап чи хамарни
кваз алажзава, чи лап эхиримжи нефесдилайни кваз
харжар къачузва. Ионвийриз мидиявийрихъ галаз дяве
ийиз к1анзава...»
42. «ВЕТХИЙ ЗАВЕТДИ» ВУЧ ЛУГЬУЗВА?

И пак ктабдани Мидиядикай са кьадар кхьинар ава:
мисал патал Иудадин пачагьдин т1вар Азария я, псалмаяр кхьидайди Асаф я, чаз и т1варар ваъ, Мидия терек
я. Мидиядикай вуч кхьизва?
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...Израилви Товит ассирийвийри Ассириядиз гьанва.
Товит вичин ватанда диндар, регьимлу, гзаф дугъри са
инсан тир, ам къариблухда акьван шехьзава хьи, эхирни
адан вилер буьркьуь жеава, ада вичихъ авай-авачирди
вири квадарзава...
Товит чна гьа инал тан.
Кьвед лагьай герой Сарра я, Рагыуилан руш. Амни
бедбахт я: ирид сеферда гъуьлуьз физва, амма садрани
адаз вичин чамарикай са чамрахъ галазни ксун кьисмет
жезвач. Чамар вири рекьизва, Кам вегьена к1валин даъенез, гуьрцелдилай алатдайла, гьанал ярх жез, вири рекьизва. Иридии! Ирид сеферда Саррадик лишанар кутуна, ирид сеферда адан патав чамар хтана, ирид сефердани гьа и кар тикрар хъхьана.
Эхирни Аллагь-таалади адан патав малакк Рафаил
ракъурзава. Амии къвезва инсандин акунар алаз, инсан
яз, 11вдрни Азария...
Гила чун Товитал хквен.
Са мус ят1а«и и Товита, гила вилер буьркьуь хьанвай
касди, Гьаваилаз бурж ганай кьван, Гьаваил лагьайтГа,
гила МИДИЯДИЫ РА ГА шегьерда яшамиш жезва.
(Мидиявир чувудар хьана жал? — Р. Гь.) Товита вичин
бурж къахчуз хва ракъурзава. Рекье адал Рафаил —
Азария гьалтзава, ибур кьведни санал Эмбатандиз (МИДИЯДИН меркез — Р. Гь.) акъатзава...
Куьрелди: Товита вичин хциз Мидиядиз куьч хыун
буйругъзава. Гьана динждиз, секиндиз яшамиш хьухь,
лугьузва (И. Ш. Шифман. «Ветхий завет и его мир».
Москва, Политическая литература, 1987-йис. 209—210чинар).
Азария — Одедан хва, чувудрин пайгъамбар.
Азария — чувудрин пачагь. 228-чин.
И ктабда ■государствойрин .гербрикай ава. Абур
гьихьтинбур тир? Ц1ИЙИ ВАВИЛОНДИН пачагьлугъдин герб — лекьрен лувар квай аслан.
МИДИЯДИН пачагьлугъ кьуд лув квай, кьуд кьил
алай пеленг. (Гьа т1вар кыур ктабдин 70-чин).
Гьа ик1 ПУД МИДИЯ. Сад Грецияда.
Кьвед лагьайди «ВЕТХИЙ ЗАВЕТДА» авай чувудрин МИДИЯ.
Пуд лагьайди: Советрин энциклопедиядин гафарк!ваг1да. Ана авай малуматар логика авачирбур я.
МИДИЯ, дугъриданни, хьана. Ада вичелай гьихьтин
гелер тунва? Гьинал тунва? Мидиядихъ кхьинар хьана336

ни? Ч1ал хьанани? Культура хьанани? Абур гьинва?
Абур низ, гьи халкьдиз кьисмет хьанва? ТАРИХДИН
ШАГЬИД ч1ал я. Гьинва Мидиядин ч1алан гелер? Тарихдивай табиз жеда. ЧГалавай табиз жедач!
Низ чида ПЕЛАЗГИЯР ПЕЛОПЕНЕССАДАИ мус
экъеч1нат1а?
Грекри-агьейвийри АФИНАДИН АКРОПОЛ эцигдалдн и пелел ПЕЛАЗГИКОН алай, — кхьизва шумудни са касди. ГЬА ДЕВИРРИЛАИ КЪЕДАЛДИ ЛЕЗГИ
ч1алан махсус лишанар хвенва. Ч1алан терминар:
РА —РАГЪ, ИСИДА — ИСИТ1А... Ч1алан садвилин
топонимар. Маса махсусвилер...
СА ХАЛКЬ са гьи ят1ани маса халкьдикай хьанвайди я, лугьудайла, делилар хьана к1анда. Эвелни-эвел
ч1ал! Ак1 хьаначирт1а, туьрквери лугыудай: чун византийвияр я. Уьзбекри, къазахри лугьудай: чун скифар я.
Туш эхир! Абуру лугьунии ийизвач!
Я ч1алан гелер хьана к1анда, я антрополотиядин гелер хьана к1анда, я культурадин гелер хьана к1анда...
Аялрин макьамар нивай хьайит1ани акъудиз жедачни?
— Чи ата-бубаяр виридалайни, виридалайни, виридалашш... дегьзаманайра хьайи лемурар я, чун гьабурун
хтулар я!!! '
— Чи ата-бубаяр Нуыь пайгъамбардин рухвайрикай я!!!
—■ Чи ата-бубаяр фараон Рамзесан хтулар я!!!
— Чи ата-бубаяр Ахура Маздадин тухумдикай я!!!
•— Чи ата-бубаяр Буддадин рушан балаяр я!!!
— Чи ата-бубаяр Аллагь бубадин мукьва-кьилибур я!!!
Аферин ва виш баркалла туьрквериз:
— Абуруз чпин ата-бубаярни туьрквер яз чида. Монголризни чпин ата-бубаярни монголар яз чида. Татарризни чпин ата-бубаяр татарар яз чида.
Ша чна и суьгьбет тан.
Ата-бубаяр къекъвез жагъурдай зат1ар туш. Гьардал
жуван ата-бубайрин лишанар, гелер хьана к1анда, эй
играми юлдашар, тарихчияр!
43. МАДНИ КЬВЕ ШАГЬИД
ЧИ ВИЛИК цДийи са ктаб ква. Са рам air дик квай
ктаб, ам акъуднава Москвада, «Педагогика» издатель22 Заказ 146
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отвода, 1984-йисуз. Адан т1вар я: «Жегьил филолощин
энциклопедиядин гафарган». Ша чна адазни са вил
ягъин. Адан 14 ва 15-чинра чна к1елзава: Кавказдин) Албаниядин ч1алалди зу гаф зун лагьай жезва. Усана —
йисаз лугьуэва. Ак1 хьайила, ус — йис...
Ибуру вуч лугьузва? Куьн шагьидвалзава? Бес ттушни кьве шагьид? Квез чидани, дегьзаманайрилай къедалди суд-дуван ийидайла, са кар субут авун патал
кьве шагьид бес жедайди?
Къайда-къанун хуьн хъсан я. Бес я гьа и кьве шагьид. Амай к1валахар чкларбанринни филологрин хиве
тазва за. Къуй гьабуруни са т1имил зегьмет ч1угурай.
44. ПАЧАГЬРИН К1ВАЛ

ДЕГЬЗАМАНАЙРИН Римдилай гуыъуьна, Парфия
лугыуз виридалайни зурба са империя хьана. «...И ч1ехи
империядик Кавказдин Албанияни акатзавай, — кхьизва «Агъзур йисарин рекьера» ктабдин кьудкъани к1уьд
лагьай чина. — Парфиядин вождар, тайифайрин башчияр ивидин, нек1един бинедаллаз сад садахъ галаз мукьва хьаноай. Герек атай вахтунда абур вирн саиал
к1ват1 жедай. Мисал патал Кавказдин Албаниядин тайифайриз чпин махсус хъуьт1уьн мескен авай. Адаз
ХАЛХАЛ лугьудай. Имаратдиз, дараматдиз гьак1 лугьудай гьаа-а «...И т1вар, — кхьизва авторди, — кьве дувулдикай ибарат я. Сад лагьайда согласный в сес х сесиналди эвеззава. Кьвед лагьай мана — и гаф «ч1ехи
зал» лагьай ч1ал жезва! Гьа инани в гьарф г гьарфуналди эвез жезвайди къейдна к1анда...»
Ша текъигин: хал— к1вал. Халхал — к!валк1вал.
Гила чна в сес-г сесиналди эвез ийин: гал — к1вал. X
сес в сесиналди эвезайла вал — к\вал... Мад вуч лугьун
герек я? Зуьрнедалдам ягиун герек ят1а, за жуван кфил
яда...
Ина, и дараматда, женгера лигим хьанвай, Кавказдин Албаниядин мерд, зирек башчияр к1ват1 жез, зурба
мел-межлисар къурмишдай кьван!
Зи вилерикай бегьем са ц1уд жуьредин емишар алай,
шшхъ-анихъ галтад жезвай ичин тар карагзава ва зи
п1узарри ваъ, зи рик1и кушкушзава: чан зи дидед ч1алан ирид ранг алай яргъируш хьтин тар, баркаллу бубайри чаз ядигар яз туивай тар, вуна юкьван Азиядин,
Кавказдин, Мукьвал тир Рагъ г экъеч1дай патан, Балкан
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уьлквейрин чилерал хьайи дегьзаманайрин империйрин
тарихра, культурайра ахьтин дерин ва маракьлу лепирар тунва хьи, абур неинки лезги тарих, адан культура
так1ан инсанривай, гьатта т1урфанривайни, селлеривайни терг ийиз хьун мумкин туш!
45. Ч1ЕХИ НИЗАМИДИЗ ВИШ РАГЬМЕТ

ЧИ ч1ала аламатдин са термин ава: ИРИД ЦАВАР!
Им вуч лагьай ч1ал хьурай? Им Ракшнин система тахьурай? Им ирид планета яз тахьура?
И суьгьбет чна гьа ик1 куьтягь тавуна тан. Ша чун
чи ватанэгьли, ч1ехи шаир Низами Генжевидии «Ирид
гуьзел» поэмада авай са бязи сирерикай рахан. Эеелниэвел чун адан сюжетдиз килигин.
Поэмадин кьилин къагьриман — Багьрам я. Адахъ
ирид паб ава, иридни гуьзелрин гуьзелар. Ада вичин
гьар са папаз кьилдин дарамат эцигнава. Абурухъни
гьардахъ вичин хае акунар, ранг ава.
Ракъинин системадин планетайрихъ галаз ва гьак1ни
гьафтедин йикъарихъ галаз кьазвай рангар. Поэмадин
кьилер гуьгъ-гуьгъуьналлаз эцигнавай жуьре ик1 я:
Киш — ч!улав ранг, планета Кайван (Сатурн).
Гьяд — хъипи ранг — Рагъ
Ислен —къацу ранг, Магьи (Варз). Лезги рушарин
т1варар — Магьи, Матьидилбер. Мегь (нек1един продукт) варз хьиз лацу.
Саласа — яру ранг, Марригь (Марс). MAP — ЯР,
ЯРУ.
Арбе — вили ранг, Утарид (Меркурий)
Хемис — планета Муштари (Юпитер). Шуьтруь
ранг (лезг.).
Жуьмя — лацу ранг, Зуьгьре.
Заз къейд ийиз к1анзавайди пуд ранг, пуд т1вар я:
МАГЬИ, МАРРИГЬ, МУШТАРИ. Магьи — лацу, мар —
яр, яру, муштари — шуьтруь...
Чаз ина ч1ехи шаирдиз авай зурба астрономический
чирвилер аквазва, им гьар са кГелдайдаз аш кара я,
амма за лугьузвай сир ам туш, чна дуьз фикир таганвай пуд лезги гаф я.
Ибур, и т1варар Низамиди гьи ч1алай къачунвай бур я?
Гьик1 хьана и т1варар, планетайрин, гъетерин тЬварар лезги халкьдин ч!ала гьатнава? За халкьдин ч1ала
22*
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лугьуава. Магьи аку, Варз, дишегьлидин т1вар аку, мегь
аку гьа варз хьтин, чанахдавай мегь... Ихьтин дуьшуьшда илимди вичин гаф лугьун лазим я.
«...Са мус ят1ани, чи эрадалди са шумуд агьзур йис
вилик, — кхьизва «Дуьнья пайда хьуникай рвваят»
ктабда, — грекар, римвияр, германар, славянар, гьиндусар, иранар са халкь хьана, эгер са халкь из хьаначт1а,
сад садаз мукьва къебелеяр хьана».
Дуьз гафар я, амма Парфиядин агьалияр? Абур гьиниз фена? Пелазгияр гьиниз фена? Виридалайни вилик
хьайибур? Финикийвияр гьик1 хьана? Кавказдин Албания, Урарту...
Ч1ала ийизвай шагьидвилериз килигдайла, лезгиярни
гьа дегьзаманайрин халкьарик какахьзава.
Девирар-тарихар дегиш хьана, империйри сада сад
эвезна...
Пелазгийрин тухумриз сада лакзи лагьана, сада
лазги лагьана, муькуьда ле/з/ки лагьана...
Гила чун сесерин куьмекдалди, гафарин куьмекдалди
чи дувулдихъ къекъвезва.
Дегьзаманайрин халкьарин неинки гафар, ч1ал, риваятар, гьатта аллагьарни кваз сад садаз ухшар я. A'dyp
чпин дидейри хайивал... Абур ч1ехи хьайивал! Мисал
патал Зевс хвейиди ц1агь я. Вичин нек гуз. Щегьре хвеначирт1а, дегьзаманайрин грекар аллагь авачиз амукьдай! Аку ахпа адакай гьихьтин зурба аллагь хьанат1а!
Аполлон — и виридайлайни гуьзел къамат авай аллагь адан дидеди тарцик хана туна. Гьич садазни хабар
кьванни тавуна!
Буддадин дидедин т1вар Майя хьана кьван. И иер
т1вар алай дишегьли садра са тамун къерехда жеда
кьван. Гьа инал башламиш жеда т1алар! Майядин са
гьиливди таран хел кьуна, са аял хана тада. Гьадакай
жеда Будда!
Христан дидедиз хьайиди мадни аламат я... Ам лифрен хва я! Къуй гьа чпиз к1андайвал авурай. Чун чи
ихтилатдай акъат тийин.
Гьиндусар са пата ава, грекар муькуь пата. Гьарма
сана. Ша чун абур|ухъ дуьньядин космический циклийрикай гьихьтин риваятар а,ват1а килигин. Дегьзаманадин инсанрин аннамишунар вучиз сад хьана? Ва я ухшар я? Абур са халкь хьанани? Гьа и суалриз дуьз жаваб жагьайла, к1елзавай кас за лезги халкь дегьзама 340

найрин халкьарин амукьа я, абурун тухумар я лугьудай
фикирдихъ агъада.
46. ЧИ ДУЬНЬЯДИКАЙ РИВАЯТАР

ЧУВУДРИН, хашпересрин ва мусурманрин диндин
риваятар, кьве ст1ал яд хьиз, сад садаз ухшар я. И дуь ньядал инсандин тухум гьик1 башламиш хьанат1а, вири да са жуьре суьгыбетзава.
Аллагьди Адамни Гьава халкь авуна. Накьвадикай.
Вичиз к 1а нда й к 1а луб ринбу р. Яша миш же з ва ибу р
кьвед, Лейлини Мажнум, Аллагьдин багъда. Жоннетда.
йикъа рика й са юкъуз ибур иланди алдатмишна.
~ Эй Ада м! Эй Г ь а ва ! — г ь а ра йда ила нди. — За з
куь язух къвезва, куьн гьикьван ик1 яшамиш жедайдия?
— Бес гьик1 яшамиш жеда? — Адама вичин
кьам
чухвада.
— Эй язухар! Квез дуьньядин дад чизвач! Квез я
Хъсанвал чизваз, я писвал. Яб це заз: ат1ут1 и таралай
са ич, неъ. Аку квез гьикьван к1валахар чир жедат1а.
— Чаз ам т!уьн Аллагь бубади къадагъа авунвайди
я, — жаваб гуда Гьавади.
— Яб гумир адаз. АтТана, неъ, а ку вуна ахша
заз
гьикьван чухсагъуЛар лугьудат1а.
Ат1уда Адама таралай са ич. Са к1ас яна, Гьавадий
вугуда. Гьавадини са к1ас яда. Килйгда ибур сад садаз.
Вагь! Ибурун вилерай ашкъи муыьуьббатдин ц1аяр
авахьзава. Вилер-вилера гьатайла, йбурун рик1ер куз
жеда. Адамавай Гьавадин гьяркьуь кьаскьанрилай вил
алудиз жезвани? Килйгда Адам гагь кьаскьанриз, гагь
кьакьан, т1арам хуруйриз. Гьавадин пЬузарар зурзаз же да: ша чун фит1ина, Адам. Заз щун к1анда, чан Адам.
Вун зи гъуьл я...
Ада м элкъ вез же да Г ьа ва дила й. Ахпа га да р жеда
ибур сад садан къужадиз. Теменар гуз. Эхирни Гьава
вилик, Адам гуьгъуьна, вилер Гьавадин кьаскьанрилай
алудиз тежез, кьведни катда мич1и валариз. .
Пака хтана акъатда Аллагь фенвай чкадай.
Чир жеда и кар Аллагьдиз. Чукурда абур Аллагьди
женнетдай.
— Мад куьн зи вилериз такурай!
Иланни вичин жазадив агакьда:
— Мидаим яз гьа руфун чилелай галч1уриз жеда
вун! — лянетда адазни Аллагьди.
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Иланди, дугьриданни, гилани вичин руфун чилелай
■галч1урзава. Инал чна чи патайни са кьве гаф лугьун:
диндин ктабар кхьенвай ксар гениальный алимар я.
Абуруз иландиз к1вачер хьун мумкин туширди, лувар
хьун мамкин туширди гьинай чир хьана?
— Тушт1а, дугъриданни, Аллагьдин лянет кьилиз
акъатнани?
Инсаниятдин тарихдин са цикл гьа инал куьтягь
жезва.
Кьвед лагьай циклда и Адаманни Гьавадин тухумри
башламишзава гьа Аллагьдиз так1ан кЪвалахар кьилиз
акъудиз, тьадаз хъел къведай кар давамариз. Вучиз адаз
ибур гъуьлни паб хьуникай хъел къвезват1а, малум
туш Хъел къвез хьайила, вуна ибурукай сад итим яз,
муыауьди дишегьли яз вучиз халкь авунва? Жува гьак1
авупа, ахпа тахсирар гьабурун хиве твазвани?
Ибуру а.вур кьван ахмакь к1валахриз килигна, марифатсуз к1валахриз килигна, Аллагьди инсаният батмишарзава, дуьньядиз яд акъатзава.
Тек са Нуьгь къутармиш жезва, ада инсаниятни къутармишзава.
Гила пуд лагьай цикл башламиш жезва. Мадни
уьмуьр вилик физва, мадни инсанри башламишзава Аллагьдиз та1к1ан к1валахар ийиз, гьахъ, адалат, инсаф,
къанажагъ квадариз! Эхирни анал къвезва хьи, абуру
чпин патав Аллагьди ракъурай Христ, михер яна, гьачадал алк1урзава!
Мадни инсанриз Аллагьди жаза гузва...
Дегьзаманайрин Ирандин дин хьайи (лезгийринни)
Заратуштрада гьар ц1икьвед агъзур йисалай садра чи
дуьньядин эхирзаман жезва.
И ц1икьвед агъзур йисни кьуд циклдикай ибарат я.
Гьар са циклдин къенени пуд агъзур йис ава.
Алимрин лугьунрай, кхьинрай, Апенин полуостровда
яшамиш хьайи этрусрихъни гьа ихьтин риваятар хьана.
Бес дегьзаманайрин грекар гьик1 я? Абуруни чи дуьньядин космический цикл (дуьнья давам хьун) кьуд патахъ пайзава.
Сифтедай — къизилдин девир — вири инсанар сад
хьиз я, хушбахт ва бахтавар я, садазни писвал вуч ят1а,
пехилвал вуч ят1а, мискьивал вуч ят1а, алчахвал вуч
ят1а чидач. Гуьгъуьнай къвезвай девир — гимишдин девир — и девирда инсанри Аллагьар рик1елай алудзава,
инсанар инсафсуз жезва, гьахълувал амукьзавач. Пуд
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лагьай девир — цурун девир — инсанрикай вагыпияр
жезва, абурун рик1 алай кар сада сад рекьин, терг авун,
чапхун авун, кун я, ва эхирни виридалайни амансуз, пис
девир алукьзава — ракьун девир, им эхиримжи цикл я.
Инсаният гьа и девирдиз атанва.
И риваятрин багьавилин, пащзилин са маса тереф
ава: камаллу инсандиз аквазва хьиДдаман, Нуьгьан ва
Христан эвледар дуьньядин космический циклдин, эхиримжи, кьуд лагьай циклдиз хкаж жезва, им лагьай
ч1ал я хьи, яни 2000-йисалай анихъ.и девир инсаниятдин тарихда са алимдивайни вилик амаз лугьуз тежедай
гьадисайрин, вакъиайрин, катаклизмайрин девир хьун
мумкин я. Чун са гьил пелел эцигиз космосдиз килигзава. Мумкин я, анайни чаз килигзава...
И девирда дуьньядин винел виридалайни беябурчи ва
мурдар кар — инсанди инсандиз зулум авун я.
Дуьньядал дяее авун я. Яракьар актыудун я.
Са халкьди маса халкь, са инсанди маса инсан эз*
миш авун я.
Ибур анжах авамрин ва вагьшийрин к1валахар я.
XXI асир... Яраб ада вуч гъидат1а? Чи рик1ел ГЬУЬРУЬНОС хквезва. Вахтунин Аллагь! Вичин аялар недай
аллатьди чаз вуч гьазурзават1а? Яраб чаз виш йисалай
гьава бес жедат1а?
Яраб гьуьлера, вац1ара балугьар амукьдат1а?
Яраб космосдай къведайбур гьихьтин инсанар же*
дат1а?
Гъиле ихтиярар авай гзаф пачагьри неинки и гьакъиндай фикирзава, абуру гьатта чи дуьньядин космический цикл ц1икьвед агъзур йисакай ибарат тирдини
факирзавач. Фикирзавай авам масадан чилер къакъудунал машгъул жедани? Абуруз, авам, туп1ал пачагьриз,
ак1 жезва хьи, чеб и дуьньядал мидаим'бур я. Чи дуьньядикай риваятар анихъ хьурай, абуруз гьатта дегьзаманадин Египетда пудкъанни ц1уд агъзур йис идалай
вилик аламатдин цивилизация хьайиди, а цивилизациядихъ вичин культура, техника хьайиди чир хьанайт1а,
тарих лугьуда за, халис тарих, абуру, мумкин я, са т1имил кьван хьайит1ани веревирдер ийидай. Чир жедай
хьи, и дуьньядал империяр къвез, жез, квахьзава. Императорри сада сад эвеззава, са халкьдин чка маса халкьди <кьазва, вири дегиш жезва, са карни, са зат1ни мидаим туш! И дуьньядал лемуррин, атлантрин, этрусрин,
шумеррин, пелазгийрин, инкрин... государствояр хьана.
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Абурувай чеб хуьз хьанач. Вучиз абуруз чеб хуьз к1ан
хьанач? Аквадай гьаларай, и дуьньядал гьелени инеанрин къанажагъди аннамиш тавунвай сирер пара ава.
Вучиз и цивилизацийри чеб квахьуниз рехъ ачухна? Низ
вич кьена «1ан жеда? Вучиз абур ахмакь хьана? Эхь, и
дуьньядал са ауч ят1ани чи къанажагъди, дугърмданни,
аннамишзавач. Чи дуьнья, са гьинай ят1ани, са ни ят1ани, мумкин я, космосдай идара ийизва. Гьак1ан, акьулдикай магьрум, чпи чпиз гьерекатзавай микробар хьиз.
Тарихчийри гьисаб кьунва: эхиримжи вад агъзур йисуз
ц1укьуд агъзур дяве хьанва. А дявейра кьуд миллиард
нисан телеф хьанва, Инсанри сада сад телефнава: кьуд
миллиард! Инсаниятдин виридалайни къуватлу, виридалайни жегьил, михьи рик1ерин, экуь акьулдин рухваяр!
XX асирда дуьньядин кьве дяве хьана. И дявейра
пудкъанни вад миллион инсан телеф хьана.
Яраб XXI асирди чи кьилел вуч гъидатГа? Исятда чи
дуьньядал гьазурнавай ядерный яракьрин къуват, алимрин-физикрин уьлчмейралди, къад миллиард тонн тринитротолуолдив агакьзава! Им вуч лагьай ч1ал ят1а
адетдин инсан гъавурда акьун мумкин туш. Им ак1 лагьай ч1ал я хьи, эгер инсаниятдиз и яракь терг ийиз ;к1ан
хьайит1а, дугъриданни, инсаниятдин къанажагъди ван
авурт1а, абуру Хиросвмадал гадарай бомба хьтин бомбаяр йикъа сад терг авурт1а, и кар кьилиз акъудун .-патал абуруз вад агъзур йис герек жеда! Исятда чи дуь нья гьа гьалдиз атанва, Аллагьди яргъазрай, садрани и
■бомбаяр хъиткьин тавурай, вучиз лагьайт1а, чун терг
хьун, инсаният къирмиш хьунилайни ч1ехи мусибат чи
дуьнья вич терг хьун я. Алимрин — почвоведрин гьисабунралди, са сантиметр ч1улав накьв (гумус) гьасил ва
я яратмишун патал т1ебиатдиз ругуд ва я муьжуьд виш
йис герек жезва! Гьак1 хьайила риваятар гьахъ я, гьак1
хьайила, гьар пуд агьзур лагьай йисан циклдин вах тунда аллагьри инсанар тергзава...
Мегер аллагьри? Инсанрин аллагьар — инсанар я,
риваятра абурукай аллагьар ийизва.
Герек гьар са къад-къанни вад йисалай са гьинай
ят1ани цаварилай са касдизни течидай са комиссия
къвен. Чи дуьньядин ревизия ийиз! Ревизорар! Каинатдин ревизорар! Т1ебиатдиз къаст авурбурувай хабар
кьадай a6ypiy:
— Инал ихьтин гьуьл алайди тир? А гьуьл вучиз
квахьнава?
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— И чилерал ихьтин халкь алайди тир, гьинва а
халкь?
— Гьинва амузгияр, гьинва хинелугьар, къуруц1ар?..
— Лемурар, атлантар, этрусар, шумерар, пелазгияр
вучиз терг хьана? Гьинва абур? Абурун тухумар «ьванни амачни? Ни жаваб гуда?
Муькуьбуру.н заз чидач, пелазгшйрин тухумар ама,
абур...
47. ДУСТАГЪЗАВАЙ ГАФ
Ви къилинж хтурай, зи лезги бала,
Ви къалхан хтурай, зи лезги бала,
Вун женгина кьегьал яз кьирай,
Ажуз яз тахтурай, зи лезги бала...

Лезги дидейрин лайлайдай
«АБУ МУСЛИМАН ТАРИХ»... И ктаб кхьена агъзур
йисар жезва. О-о! Гьар са йисуз гьикьван чарар тергза ва! Гьикьван «писателриз, шаирриз» гонорарар ахъайза ва! Аламатдин девир я чи девир. Амма вичикай тарихда
акьван кхьинар авунвай «Абу Муслиман тарих» к1елун
чаз кьисмет хьанач. Ам анжах библиотекадай гьатда,
вични гьар са касдин гъиле гьатдач.
И ктабди са кардин хъсандиз шагьидвалзава. Мусур ман дин гъайи инсанар гьихьтинбур тир? Абурун мари фат, къанажагъ, ахлакь, намус...
Къачун чна гьа и Абу Муслим. Ам чи патариз гьинай
атана акъатнава? Дамаскдай. Вуч патал? Муаурман дин
мягькемарун патал. Ада вучзава? Лекцияр к1елзвани?
Харжар къач узва ни? Инсанар с уьргуь нзава ни? Ваъ.
И касди х уьр ер а м иск1 инар эцигза ва. Гат ун в ахт унда
ам женгера жезва. Кафиррихъ галаз. Ада Къара Куьре дани са миск1ин эцигзава. Гьа хуьре ада вичин хва таз ва. Диндин тарсар гуз. Ахцегьа ада вичин руш гъуьлуьз
■гузва. Исхакь Къандушган лугьудай са касдиз. А девир ра гьахьтин т1варарни хьана жеди Ахцегьа. И к1вала хар авуна, Абу Муслим Ширвандиз хъфизва.
Тарихда гьа и девирдилай башламишна аль Лакзи
тГвар алай машгьур инсанар — алимар пайда жезва.
Гилан девирда а гаф дуьшуьш хьайила, тарихчийри ам
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я кавычкайра твазва, яни адан кьве паталай гьачаяр
ак1урна, алава ийизва: имеется в виду дагестанец.
Лакзи — Лезги са гафар я. Сифте са залум арабди
дуьз лагьанач, лезги лугьудай чкадал, лекзи лагьана.
Гьадакай авуна гилан девирда вири дагъустанвияр.
Дербентдинни Шабрандин арадавай ЛАКЗИИРИН
ЧИЛ Дагьустандихъ галаз са алакъани авай чил туш, а
девирра Дагъустандин часпарар гьибур тир, ам гьинлай
башламиш жезвайди тир, гьинал куьтягь жезвайди тир
— садазни чизвайди туш, арабар къведалди, Лакзарин
чил, Хайдакьар, Серирар, Табасаранар, Зирихгаренар
авайди тир, ахпа хьана Къубадин хан, Куьредин хан,
Авар хан, Къазикъумух хан...
Алай вахтунин дагьустанвиярни азербайжанвияр халис чпин тарихдикай хабарни авачир язухар я! Низ
гшк1 к1андат1а, гьак1 кхьена. .
Чун ихтилатдай яргъаз акъатна. Арабар атай са шумуд йисарилай Сарайда, Дамаскда, Бухарада, Шекида...
лезги алимар пайда жезва. Ят1ани абур гьамиша, чи девирдин тарихчийри кхьидайла, адет яз, «авычкайра
гьатзава. Гьасятда! Яраб и кавычкаяр авайди туширт1а
вучдайт1а? «А касди дуьз лугьузвач, ам гъалат1 я», —
кхьиз жедай, яни? Вирида гъалат1ар ахъайиз, тек са
партбилет гвай алимри дуьз кхьизва, тушни? Эхь, тарихда гьамиша дуьз рахай ва дуьз кхьей инсанар гьа »бур
я! «1253-йисаз талукь Рубрукан малуматдай малум жезва хьи, аланри ,ва черкесри монголриз акси дяве тухузва, ласгияр лугьудай сарагинвияр (имеется в виду даестанцы) татарривай гьич са к1усни муьт1уыгъариз хьанвач». Аквазвани? Имеется...
Къачун ч,на «Тарихи Дагъустан». Виридаз ван хьан-вай,
виридаз чидай ктаб. И ктабда Дагъустандин тарихдикай,
Дагъустандин халкьарикай кхьизва. Абуруз виридаз
лезгияр лугьузвани? Лезгияр лугьуз, ахпа а гаф кавычкайра
твазвани? А? — САРТАН — АВАР хандин хва я, —
к1елзава чна. — Гьар са чина, гьи халкьдикай ; кхьиз
хьайит1а, адан вичин т1вар кьазва. Къум|укьриз къумукьар
лугьузва.
Къайтатъвийриз
къайтагъвияр
лугьузва,
табасаранриз табасаранар лугьузва, къазикъу-мухриз
къазикъумухар лугьузва...
Чи девирдин тарихчиди, лезгиди кхьизва: «...лак
районар мусурманламишун Ширванди лезга хуьрерин
куьмекдалди кьиле тухузва». Заз ктабдин т1вар кьун,
алимдин т1вар кьун герек яз аквазвач. Зи къаст са ни346

кай ят1ани ч1уру,к1а рахун туш. Ам пис авуна, жув
хъсанарун туш. Жуваз са жуьре регъуь жеда... Лаквияр
районар авайбур жезва, лезгияр — хуьрер...
Мадн-и са маракьлу дуьшуьш: «Ширеандин правовед,
Факих Юсуф ибн Мегьамед Генжеви Зекерие аль Казвиниди «лезги» хуьрер тир Шиназ ва Щахур хуьрерикай
важиблу малуматар гузва. Инал и кавычкаяр куьз ге рек я?
Ва я гуьгъуьналлаз кхьизва: «Ширвандинни Дагъустандин агьалийрин «лакзрин» саналди тир женг ч1угун
бегьем ц1уд йисуз давам жезва».
Герек авазни, авачизни и язух гаф, лезги гаф гьамиша дустагъна, гьамиша зунжурра туна. Аламатдин гаф
я: ЛЕЗГИ! Гафуникай икьван кич1е жен! Гьеле чи планетадин тар'ихда хьайи кар туш.
Са кар фадлай малум я: Самур дередин, Куьредин,
Къубадин, Шекидин, Дербентдин, Ширвандин, Арандин,
Муьшкуьрдин... тарих лезгийрин тарих я, лезгияр и чилихъ галаз санал хьана. Датъустан мус пайда хьайиди
я? Анжах вад лагьай асирдиз. И т1вар ни эцигайди я?
ИРАНВИ XOGPOB АНУШИРВАНА! Чпин ватандал
т1варни кваз иранвиди эцигнавай ва чеб иранвийрин
гьар са кардиз чап-чап килигдай язухар!..
Лап дегьзаманайрин дегьзаманайрилай башламишна
Ирандин пачагьри: Кира, Ксеркса, Камбиза, Дарийди,..
РагъэкъечГдай патан ва Рагъак1идай патан чилер муьт1уьгъарна, и кьил а кьил авачир империяр туьк1уьрна
ва эхирни чи эрадин вад лагьай асирда Хосров Ануширван Кеферпатахъди килигна: яраб и пата вуч ават1а?
Гьатна Хосров Ануширван Кеферпатахъ рекье. Са
кьил Кеферпатан Кавказдиз акъатма, виридалайни зурба дагъдал вичин т1вар эцигна: Эльбрус! Каопидин къерехда (гьеле Кеферпатан Кавказдиз акъатдалди) Рагъак1идай патахъ элкъвена, къван хьанвай девед карван
хьиз аквадай дагълариз килигна садра ван хкажна:
— Да-агъу-у-устаа-а-ан!
Гьа йикъалай инихъ и т1вар пайда хьана: Датъустан! Дагъларин (уьлкве! Ам гьинлай башламиш жезвайди я? Ам гьинал куьтягь жезвайди я? Садазни чидайди
туш.
Советрин властдин дев'Ирда «Делилар ва рекъемар»
газетда инсандин ч1арар риб-риб жедай малуматар пайда жезва. Гьик1 жен хьи, са тахсирни квачир пудкъад
миллион агьалияр къирмишун?! Зун ч1алахъ жедач.
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Амма тарихчи Рой Медведева субутзава: 12—13 миллион къмрмишна! Виридалайни акьуллу-камаллу, са тахсирни квачир рухваяр! Гьа и государство латал чан гайибурун балаяр!
ЛЕЗГИ халкьдин кьулан тар тирвал фенвай ЧАСПАРНИ -гьа репрессийрикай са репрессия я. Вад йис
жезва, гьар са миллет вичин дердерикай рахазва, гьар
са миллет вичин хирерикай рахазва, гьар са миллетди
вичин хирерикай кхьизва. Чазни аферин! Чи журналистриз, публицистриз баркалла! «Азербайжан генжлери»
газетдай Р. Ризванова таржума авуна са макъала
акъудна...
Къе ащукьна столдихъ, агьзур йис идалай вилик алатай гьадисайрикай кхьидайла, къенин часпарар, къенин
тГварар, къенин дережаяр... винизвилер, агьузвилер ив аз
кьуна к1андач, хкаж хьана к1анда гьа девирдин ТАРИХДИН МИНАРАДИН КУК1УШДИЗ.
Гьанай килига агъуз.
Килига часпарриз, Гьадисайр'из. Кили-га халкьариз.
Аку^а девирдин административный паюнар гьик1 ят1а.
Авайвал лагь. Гьа девирдин вилерай килиг. Гьа девирдин ч1алалди рахух.
Тахьайт1а, Самур вацДалай а пата вуч хьанат!а... Са
агъзур, кьве агъзур йис идалай вилик — гилигзава Азербайжандихъ. Вад виш йис идалай вилик мошполар атана.
Кхьизва: Азербайжан... Азербайжан... Азер'байжан...
Самурдилай и пата: Дагъустан... Дагъустан... Дагъустан...
Я чан стха! Сахмурдилай а пата авайди Къуба хан
тир. Бакудин хан тир. Къубадин уезд тир, Баку дин губерния тир... И яата авайди Куьредин хан тир. Дербент
хан тир, пуьгъуьнай хьана уездар, губернияр...
Ваз 'Скифрикай, Бактривдикай, Согдианадикай кхьидайла Уьзбекистандикай, Къазахстандикай 'кхьиз мус
а кун а?
Византиядикай кхьидайла Туьркиядикай рахунар
куьз я? Санал т1вар кьурт1а, белки, герек хьайила жеда
жеди, амма Византиядикай кхьиз, гафун кьилиз Туьркия, Туьр'кия жеч эхир!
Эгер ви ихталат Месопотамиядикай, Ассириядикай
ят1а, араб уьлквейрикай гьикьван рахада?
Вири патарихъай лезги ва я лезги чил, Лезгистан куз
жеч хьи!
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48. ИЛ ИМ, КУЛЬТУРА, ТЕХНИКА...

Алимар
АРАБ АЛИМ — сиягьатчи Йакъута: «...Багъдад шегьерда виридалайни машгьур алим аль Гъазалидивай
чирвилер къачур Гьаким аль Лакзи ад Дербендидикай
ва агьалийрин арада адахъ хьайи машгьурвилин» гьакъиндай суьгьбетзава.
СИЯГЬАТЧИ ибн Баттута чаз мадни са т1вар-ван
авай чи ватанэгьли ачухзава: «Къизил ордадин меркез
Сарайда гьуьрметлу ва т1вар-ван авай инсанрикай сад
тир имам Седреддин Суьлейман аль Лакзи яшамиш
жезва...»
АРАБ ЙАКЪУТА чун патал мадни са савкьват туна:
«...ада Муса ибн Юсуф ибн, Ибн аль Лакзидикай —
Лакздай, Дербентдин мукьув гвай гъвеч1и шегьердай
тир ч1ехи алимдикай, гьуьрметлу»... инсандикай суьгьбетзава...
ЧИ ВАТАНЭГЬЛИ Хинелугьви Магьмудакай, императордин библиотекада хьана кГанзавай адан ктабдикай
чун вилик /кьиле раханай.
Ибур лезги илимдин сифте нурар я.
1733-ЙИСУЗ лезги чилерал хьайи сиягьатчиди императрица Аннадиз вичин чарче кхьизва хьи, «...ина сарикай лезгийрини магьут парча гьазурзава лугьуз жеда,
гьа ингилисрин магьут хьтинди я...»
КЪУБА ХАНЛУХДИН чилерал — Хинелугъ ва Будугъ лезги хуьрера къилинжар, хенжелар, тфентар, тапанчияр гьазурдай лап магьир уст1арар ава, — ихьизва
1828-йисуз Броневский лугьудай тарихчиди-сиягьатчиди
«Кавказдин тарихдин ва географиядин нДийи хабарар»
журналда.
ГЬА И ЙИСАРА ЛЕЗГИ ХУЬРЕРА металлар гьазурзава. «Къурушрин патав 'Кьуркьушумдин мяденар
гва, абуру вири Кьиблепатан Дагъустан металлдалди
таъмин ийизва...» кхьизва «Кьиблепатан Дагъустандикай очеркар» ктабда. 143-чин.
«ШЕКИДИН РЕХЪ» тГвар алай алишверишдин рехъ
ава. И рекьи лап дегьзаманайрилай башламишна Ширван, Шеки, Нуха, Генже Шагь дагъларин хуьрерихъ галаз, ц1ахуррихъ галаз, агъулрихъ галаз ала -къалу
ийизва.
И ГЬАКЪИНДАИ академик Гмелина вичин са къейд
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туна: «Гильян вилаятдай ва Шемахи патай, — кхьена
ада, — Дербент шегьердиз жуьреба-жуьре парчаяр ва
чарчин материалар гъизва. Ина абуру и материалар
лезгийрихъ галаз, абурун магьутдихъ дегишзава». Ахпа
алава ийизва: «...ракь, гьулдан, кьуркьушум гьар са йезгиди гьасятда ма^са къачуда ва абурухъ хъсан къимет
гуда».
1715-ЙИСУЗ Ирандавай урус посолди Урусатдин пачагьдиз кхьена: «Лезгийрихъ Шемахида чпин махсус
Лезги карвансара ава, адан т1варни «ЛЕЗГИ КАРВАНСАРА» я. Гьана абур чпин мал гваз акъваззава...»
49. ЛЕЗГИ КЕРАМИКА

XIII—XIV АСИРРА лезги керамикадин т1вар-ван вири Кавказдиз чк1анва. Адан чешнеяр Мукьвал рагъэкъеч1дай патан уьлквейрани кваз хъсан къиметдихъ
къачузва. Лезги керамикадиз «Испикрин керамика» лагьана т!вар ганва. Адан чешнейрин амукьаяр Къуба
райондин гьа и т1вар алай хуьруьн патавай, виликдай
къеле хьайи чкайрилай жагъана. Испик уст1аррин гъилин яратмишунар иллаки Ширванда, Дагъустанда машгьур хьана. Гила абурун чешнеяр лак, дарги ва авар
хуьрерай жагъизва.
XIV асирдин эхирда Тимурленг лугьудай вагьшиди и
культурадин меркез хьайи чка барбат1на. Кук1варна.
Инавай хуьрни, къелени чилив-чилна. Тахьай гьисаб
авуна.
Ят1ани Испикрин искусство михьиз квахьнач. Ам
сифтедай Куьредин Ц1ийи Испика давамарна, акпа...
Аквадай гьаларай, Тимурленг лугьудай вагьшиди
барбат1 авур къеледин агьалияр вири кьенач, абурукай
сад-зур сагъ амукьна.
Абур анай Куьредиз экъеч1на. Ина абуру чпин хуьр
кутуна.
Гьа инай и искусство вири Дагъустандиз чк1ана,
адакай виридан эменни хьана, амма адан бине са касдини рик1ел хкизмач.
Ша чун чи тарихдин рекьел эхкъеч1 хъийин. Ша чна
чи ата-бубаяр вужар хьанат1а, абурун гьакъиндай ни
вуч лагьанат1а чир ийин, къуй чи чилиз ва чи рик1ериз
регьят хьуй.
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50. ГЕРБЕР

КАВКАЗДА сиягьат авур ч1ехи алимрикай са алим.
Ада вичи сиягьат авур чкайрин картаяр ч1угуна. Дагъустандин, Лезгистандин карта гилани виридалайни
къиметлу ва багьа жарта яз амукьзава. А вахт, сергьятар вири дуьздиз къалурнава.
Гербер гзаф дуьз итим хьайиди я, а девирда ва я
Гербер хьтин инсанриз кьве чин алай ихтилатар авун хае
хьайи кар туш. За дуьз лугьузвани? Са вахтар хьанай,
вич лугьумир кьван, таб авун чидай кар тушир кьван!
ГЬА И ГЕРБЕРА КХЬИЗВА:
с.ДЕРБЕНТДИН султанри Самур дередин агьалийривай Ирандиз гьуьрмет авун истемишдай, ам патал
зегьмет къачуна к1андай, харжар гана к1андай, гьак!
хьайила Дербентдай вахт-вахтунда ч1ехи са десте ракъурдай хьи, Самур дередин агьалияр муьт1уьгьариз,
табий ийиз, амма лезгияр гьамиша 'к1евиз акъваздай ва
чеб муьт1уьгъариз атайбур кьилер хана, ивияр авахьизавахьиз, кьулухъ рахкурдай...»
1710-ЙИСАЛАЙ лезги халкьдин руьгьдин буба пайда
жезва. Гьажи Давуд. Муьшкуьрви. Адан гьуьрмет, машгьурвал вири лезгийрин арадани, лаквийрин арадани
зурбади жезва. 1712-йисуз Гьажи Давудани Сурхай ханди 30 агъзур кьушун гваз Шамахи хандал гьужумзава.
Гьуьсейн хан къеледа чуьнуьх жезва. Гьажи Давуда
ыДикьвед юкъуз къеле элкъуьрна кьазва. Эхирни са ц1увад югъ алатайла, къеледавайбур табий жезва. Гьуьсейн хандин гардан язава. Шегьер лезгийри чапхунзава.
Шамахида аваз хьайи урус савдагаррин маларни тарашзава. Абуруни и гьакъиндай Петербургдиз, пачагьдиз арза кхьизва.
ГЬАЖИ ДАВУДАН кьушун са кьил Тебриздив
агакьзава. Туьркиядини кваз Гьажи Давуд Ширвандин
пачагь яз кьабулзава. Туьркияди Гьажи Давудай урус
кьушунар Кавказдай акъудун т1алабзава. Исятда Гьажи Давудан сур Кипрда ава. Пак сур яз, имамдин.
51. ВИШ ЙИС ВИЛИКАН КАРТА

• 1840-ИИСАЛДИ Дербентдин, Къубадин ва Бакудин
провинцияр Дагъустандин Военный округдин начальникдиз табий тир. Дербентдин провинциядик акатзавай:
виликан Дербент хандин чилер, Къайтагъ, Табасаран,
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Самурдин округ, Куьредин, Авар, Къазикъумух, Мехтулинский ханствояр, Таркидин шамхальство.
1840-ЙИСАН 10-апрелдиз Дербентдин Военно-окружной идарадин гъилик Каспийский область тешкилзава. Адан составдик Ширван, Къарабагъ, Шеки, Та лыш, Баку уездрихъ галаз санал, Дербентдин ва Къубадин уездарни акатзавай.
КЪУБА УЕЗД КЪУБА ПРОВИНЦИЯДИКАЙНИ
САМУР ОКРУГДИКАЙ ибарат тир.
1846-йисан декабрдин 14-даз Каспийский область
тергзава. Адан чкадал Шекадин ва Дербентдин губернияр тешкилзава.
Дербентдин губерниядик акатиз хьана: Самур, Дарги округар, Къубадин ва Дербентдин уездар, Куьредин
ва Къазикъумухдин ханлухар. Губерниядин кьилевайди
губернатор тир. Ам гьа са вахтунда и чилерал алай кьу*
шундин главный командующийни тир.
1848-ЙИСУЗ Дербентдин губерниядикай Прикаспийский край ийизва.
1860-ЙИСАЛДИ Кьиблепатан Дагъустан гьа и крайдин составдик жезва.
И делилри зун патал виридалайни багьа са кардин
шагьидвалзава. Пачагьдин девирда ч1ехи идарайра
ацукьнавайбуру к1валахиз хьана. Фикириз хьана. Са
куьн ят1ани къайгъуда хьана.
Виш йис идалай виликан и карта тсъалурунихъ, административный паюнар гьихьтинбур тирт1а чир авунихъ са себеб ава. Амни ихьтинди я: алай вахтуниз килигун. Пакадин югъ гьик1 жедат1а, са веревирд авун...
Сада лугьузва:
— Самурдилай и пад Дагъустан я, ам чи чил я, гьич
са касдивайни и чилик хкуьриз жеч! Вассалам!
Муькуьда лугьузва:
— Самурдилай а пад Азербайжан я. Ам чи чил я!
Заз абурувай хабар кьаз к1андай:
— Мусалай гьак1 хьана, эй дуст ксар, мусалай?
Тухдаз гишиндакай хабар жедани? Чи девирда? Садакьа рик1елай алуднавай девирда? Къекъверагдиз пай
тагузмай девирда?
Вад-ц1уд агъзур йис хьанвай ПЕЛАЗГИ баде, ЛЕЗГИ баде — ацукьна СФИНКС хьиз лезги чилел, кьил
юзуриз, шехьзава...
— Вун гурбагур хьуй вун!
Вуж? Вири дуьнья? ПЕЛОПЕНЕССДАЙ жьеч1ай
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югъ? Ван государство терг хьайи югъ? Мумкин я. Гила
вири «чпин» чилер авайбур хьана. «Октябрдин революциядилай гуьгъуьнай пайда хьайи».
ТАРИХДИН МУЖИЗАТАР

ДУЬЗ РАХАЗ алакьун — ви марифат я, ви къанажагъ я, ви тербия я.
Тарихчидиз и к1валахар хъсандиз чир хьана к1анда.
Дагъустандин тарихда Тимурленгар, Чингис ханар,
Надир шагьар ва маса чапхунчияр атай девиррикай
кхьизва... Гьик1? Лацу тапарариз. Махар хьиз. Мисал
патал: 130 агъзур кас кьушун авай «Каинатдин т!урфандиз», Надир шагьдиз, Дагъустандай вуч герек тир?
Адаз гьи шегьер къахчуз к1анзавай? Вучиз ада вичин
кьушунар и дарискъал, жанавурдиз гьахьиз к1ан тежедай мич1и дерейра туна? Адаз и «къванерин харайрин»
иесийривай, куп1ар кузвайбурувай (к1арас авачиз) вуч
к1анзавай? Мегер абурухъ хазинаяр авайни?..
Надир шагь барбат1на... Вассалам! Я чан бала, и
Надир шагь лугьудай вак1ан хцихъ 130 агъзур кас кьушун авай! Авайни? Авай. А девирда вири Дагъустандин
агьалияр гьакьван тирт1а? Эвел гьисабар яхъ, ахпа и
ламран хва Надир шагь кук1вара! Ише фидай таб ая!
Чкадин кьушундин башчидин т1вар вуж тир? Ам
халкьдин игит я. Шарвили хьтин. Хочбар хьтин. Мегер
ахьтин игитдин т1вар рик1елай алатдани? (Гила башламишда ибуру гьарда са т1вар, къундарма т1варар жагъуриз).
Ина авайди вучя? Ина авайди им я. Дагъустандин
миллетрин т1варар кьан ва ахпа алава ийин: «...сад
хьанвай къуватри Надир шагь, — мисал патал, — михьиз барбат1на, адан амукьаяр кьулухъ вил ягъиз
катна...»
Герекди Дагъустандии халкьарин дуствал, интернационализм къалурун я. Бес тарих? Делилар? Дуьз малуматар? Абур герек туш!
Гьайиф!
Душмандин хура акъвазун патал:
мумкин я, лезги группадин халкьар санал -к1ват! хьана жеди...
мумкин я, авар группадин халкьар санал
на жеди...
к!ват! хьамумкин я,
лезгиярни лаквияр Шамахи ва Тебриз
23 Заказ 146
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къахчуз сефердиз санал экъеч1на жеди... амма вири дагъустанвияр, гьатта ч1ехи Шамилан 25 йисан гъазават
дяведани санал к1ват1 хьайиди туш, играми тарихчияр!
Тапарар вучиз ийида? Низ ийида? Гьикьван ийида? Алава яз, къейдни ийида: «...абуру Шамилаз балк1анар гана, муыкуьбуру Шамилаз гьайванар гана, гьа идалди
куьмекна...»
Мектебда к1елзавай аялри тарихдикай кхьиз хьайит1а, гьич гьа аялрини кхьидай гафар туш!
«Дагъустандин тарих» ктабдай к1елзава чна. «Гевдишанда женг кьиле физва. Авар ханди Фатали хандин
кьушун кук1варзава, Фатали хан катзава...»
И авар хандин Гевдишанда вуч авайди тир? Гевдишан гьинва? Самурдин патав. Авар хан гьинва?
И чилерин арада къумукьар, даргияр, лаквияр, табасаранвияр ава. Абурулай 'кам авуна, и авар хан Гевдишандиз вучиз атанва?
Ихьтин суалриз жаваб гун — чидай кар туш.
«Кьиблепатан Дагъустандикай очеркар» ктабда гьа
и кар масак1а кхьизва: «Ширванда, Гевдишандал, Нуц1ал хан Аварскийдин кьушун Фатали хандин кьушунди
ку«1варна».
«Дагъустандин тарих» кхьенвай касдн вичин малуматдин гуьгъуьна алава ийизва: «Фатали хандин кьушунда авайбур азербайжанвиярни лезгияр тир». О-оогьо-о-о! Гьатта милли составни кваз чирнава! Яраб
гьик1 чирнат1а? А вахтара миллет вуч лагьай гаф ят1а
чидачир эхир! Им лап профессоррин профессор я!
«Кьиблепатан Дагъустанди'кай очеркар» «хьенвай
касди вичин фикир ик1 лугьузва: «Табасарандин майсум ва кьади, Мегьамед хан Къази Къумухский, Къайтагъдин уцмий, — ибур вири санал, чпин кьушунарни
гваз, Самурдив агатзава. Къубадал гьужум ийиз. Ибурун къаншардиз Фатали хан къвезва. 1774-йисуз Гевдишандал и женг кьиле физва. Фатали хан магълуб
жезва...»
Гьелбетда, магълуб жеда! Къуватар барабар туш.
Зун и тарихчидихъ инанмиш я. Вучиз лагьайт1а ам паспортриз, военный билетриз килигнавач, адаз миллетар
чирун герек яз акунвач...
Гьа ихьтин профессорар, тарихчияр авай Дагъустан
я им! Гьак1 хьайила, ч1ехи шаир Сулейман бубади лагьана:
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. .Я иеси кьей керекул, Вазни
патрумдаш хьана хьи .

И суьгьбет за вучиз ийизват1а чидани квез? Яб це,
йсятда чир жеда квез. Гьа ик1 Фатали ханди вичин векилар Екатеринадин патав ракъурзава. Урус пачагьдивай куьмек т1алабзава. И кардиз чи милли месэлайрал
машгъул гадайри фикир гун лазим я. Са кьве варзни
алатзавач, Астрахандавай пачагьдин кьушунар Лезгистан галай патахъ рекье гьатзава. Сифтени-сифте абуру
Каспи гьуьлелай Дербентдин агъзур йисарин цлар къарсатмишзава. Тупарай язва! Ахпа абур луьтквейра аваз
къураматдиз экъеч1зава.
Генерал майор де Медеман куьмекдалди Фатали
ханди вичин душманриз кар кьазва. И гьакъиндай лезги алим-философ Гьасан Эфендиди вичин кхьинар туна.
Фатали ханди вири ханлухар тарашзава ва ахпани ханлухрин кьиле вичиз к1ани инсанар эцигзава.
К1ват1на вири санал, вич виридан хан жезвач! Аламатдин девир хьана, инсанрихъ аламатдин къанажагъ
хьана!
Са шумуд йисалай эвелни-эвел Къубадин хан, ахпани
муькуь ханлухар Урусатдик какахьзава.
И вакъиайри чун, лезгияр, патал гзаф багьа са шу-'
муд делил тунва
САД ЛАГЬАЙДИ, тарихчийрин лугьунрай, Фатали
азербайжанви я, къуй туьркни хьурай, иранвини хьурай,
кар анал алач: вучиз ада, и азербайжанвиди, Ирандихъ,
Туьркиядихъ вичин гъил яргъи авунач? Им вуч сир я?
Тарихчийри вучиз лугьудач?
КЬВЕД ЛАГЬАЙДИ, вучиз и азербайжанвидиз Урусатдивай куьмек к1ан хьана?
Фатали хандин кьушундин паспортар ахтармишай играми профессор! Гьахьтин чкаяр ахтармишиа, чирна,
гуьгъуьнай кхьидай зат1 я.
ПУД ЛАГЬАЙДИ, Урусатдин пачагьдиз Фатали хандин т1алабун гьасятда ван хьана, са шумуд вацралай
гьахълувал гъалиб хьана. Урус пачагьдиз баркалла лагьайт1а, чун кьада, яни? Пачагьдин тарифарун — вун
антисоветчик я лагьай ч1ал я. Антисоветчик — им ахмакь, акьул къакъатнавай инсан я, лагьай ч1ал я. Гьак1
хьайила чна пачагьдин тариф ийидач. Гурбагур хьуй
ахьтин пачагь!
КЬУД ЛАГЬАЙДИ, я хзан сагъ хъайи кас! СССР23*

355

ЛШш

дин халкьарин милли составда 27 лагьай чкадал алай
са халкьди (гъвеч1и халкь туш, адан гуьгъуьнай са виш
халкь къвезва) 70 йисан вахтунда чпин милли мусибатдикай, къилинжди хьиз, чпин са чил, са беден кьве патахъ пай авуникай, чпин шел-шуванрив апДанвай чарар
ракъурзава...
Самур вацДун къерехда, кьил агъузна (ирид агъзур
йис хьанвай ва чина агъзур бириш хьанвай) ацукьнавай ПЕЛАЗГИ бадеди агь аладарзава ва хабар кьазва:
— А чарар гьиниз ракъурзава, чан зи бала?
— Москвада авай ч1ехибуруз, баде. «Стха халкьарин
бахтавар хзандикай» вири дуьньядиз дастанар ракъур завайбуруз, баде.
— Абурув а чарар агакьзавачни? Аквадай гьаларай,
кЛелиз жедай кас авач. Екатеринадин девирда к1елиз
жедай инсанар хьана, гила ахьтин инсанар амач, чан
бадедин, амач.
Чидач, ПЕЛАЗГИ бадедин ч1алахъ жедани, жедачни. Дугъриданни, Екатеринади а гьахъсузвал гьасятда
дуьзарна, гила лагьайт1а...
Им вуч сир хьурай?
И сиринай гьи тарихчидивай кьил акъудиз жеда?
52. КЪУБАВИЙРИН БУНТ

ТАРИХ ХАЛУДИ кхьизва хьи, Кавказда «пачагьдин
колониальный зулумдиз акси» (а зулум квекай ибарат
тирт1а, садани лугьудач ва я кхьидач) б унтар пара
хьана, амма абурукай гьич садни къубавийрин восстаниедихъ галаз гекъигиз жедач. Им вири халкьдин гьерекат хьана. Вири халкьди гъиле яракь кьуна.
1837-йисуз башламиш хьайи и восстаниедин асул себеб ихьтинди я: пачагьдин властдин векилри чкадин
агьалийрикай аскерар кьунвай. Гьар са хуьряй вад кас, ,
къанни вад кас. Хуьруьн агьалияр фикирда кьуна. Ибу- <
руз аскервилин низам чирна ва эхирни Варшавадавай j
полк патал атлу кьушуи яз гьаниз ракъуриз к1ан хьана. ^
И кар акъатда дуьздал. Халкьдиз чир жеда.
Атлу кьушун гьазурна, жергеда акъвазарна, рекье
гьатдайла, динэгьлийриз аквада — (са агъзур картар
хьтин жегьилар, виридан гъиле яракь, вирини — шив
балк1анрал), твада футфа:
— Ибур чи рухваяр я, эй эллер! Ибур вири гъурбатда рекьида! Ибур ни кучудда? Хашпересри?!
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Акъвазарда халкьди кьушун. Кьушунни халкь сад
жеда...
Са бязи тарихчийрин лугьунрай, «зулумар эхиз жезмачир...» Аквадай гьаларай, ибур деб хьанвай буш гафар я.
Къубавийрин женгиник Самур дередин вири лезгияр
акатда.
И ВОССТАНИЕ 1839-йисан гаталди давам жеда.
Къубадиз генерал-лейтенант Фези къведа. Восстание секинарун патал. «АЗАДВАЛ К1АНДАИ КЪУБАДИН АЗАД ОБЩЕСТВО БАМИШ АВУН...» Генераллейтенантдин вилик гьахьтин везифа акъвазнавай. Ахцегь патай къубави стхайриз куьмекар физва. Абуру
Эчкхуьруьн патав сенгерар кьазва. Генерал-лейтенант
Фезидинни сад хьанвай лезги кьушундин арада женгер
башламиш жезва. Дяве пуд юкъуз давам жезва. Лезгийрин яракьар усалбур тир. Гъилив гьазурнавайбур.
Амма абурун мердвал, кьегьалвал, зиреквал зурбади
тир. Тупарин вилик, пулеметрин вилик, автоматически
язавай винтовкадин вилик, талукь тир тежриба авай армиядин вилик кьегьалвиливай вуч ийиз жеда?
Лезгийрикай кьейибурун ва залан хер хьайибурун
кьадар ирид вишдав агакьна, — кхьизва ТАРИХ бубади, — урус кьушундикай телеф хьайибурун кьадар ва
залан хер хьайибурун кьадар кьве вишдав агакьна.
Къубадин восстание кук1варна.
Генерал-лейтенант Фези гила Аваристандиз рекье
гьатзава.
Амма лезгияр секйн хъжезиач. Къубадин ва Самур
дередин лезгийри мадни гъиле яракь кьазва. К1ват1на
кьушун, абур и сеферда Шеки галай патахъ рекье гьатзава.
Шекида абуру Нухадин къеледал гьужумзава. Ам
къахчузва. И къеледа чпин далу пад мягькемарзава.
Абуруз чкадин агьалийрини — Нухадин ва Къуткъашендин лезгийрини куьмекарзава.
Нухадиз тади гьалда пачагьдин армия къвезва. Ругуд рота пияда кьушун, ирид туп. Елисуйдин султанатДин милиция, драгунрикай (кьушундин т1вар) ибарат
кьве дивизия. Ибуру вирида санал Нухадал, яни лезгийрал, гьужумзава...
Генерал-лейтенант Фези Аваристандай Лезгистандиз хтуниз мажбур жезва. Им башибузукьрикай туш.
Генерал-лейтенант ивияр авадарунин терефдар туш.
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Адаз рахунар башламишиз к1анзава. Лезги кьушундин
кьилевай башчи Агъа бегахъ галаз рахунар кьиле тухузва.
Лезгийри Шекидиз авунвай зиянрай алава харж гана
к1анзава.
Агъа бега и кардикай кьил къакъудзава. Ада Тифлисдиз вичин векилар ракъурзава. Рахунар патал. Инай
генерал Головина пачагьдиз чар ракъурзава: «1837-йисалай инихъ Къубадинни Самур дередин лезгийри чпин
туьнт, ислягьвал течир къилихралди чеб чаз табий хьу~
нин икьрар ч1урна, са шумудра бунтариз лъарагъна,
абуру гьак1ни муькуь халкьаризни, вири дагъустанвийризни бунтар къарагъаруниз эвер гузва...»
Къубадинни Самурдин агьалийрин и женгер ч1ехи
Шамилан халкьдин игитдин, зурба жентинин оифте нурар тир кьван!
Къубадин лезгийрини Самур дередин лезгийри башлаадишай и кар гзаф яргъалди фидай кар тирди гьеле лиг са касдини фикирзавачир.
Гьайиф хьи, гилан девирдин тарихчийри и ч1ехи
женгерикай кхьидайла къубаоийр'ин бунт, лезги халкьдин жевгер михьиз рик1елай ракъурда.
Аквазвайвал, чаз чи ТАРИХ халудикай хабарни авач.
Ам ава. Гьихьтин къагьриман халу. Ракьун спелдиз звар
ганвай, къилинжди ц1арц1ар гузвай ТАРИХ халу. Чун
адакай къакъатнава. Адаз чун, чаз ам чир хъжезмач.
Айиб я, чаз айиб я, адаз ваъ.
53. СА ВИШ ЙИС ВИЛИК

Дагъустандин ЦАГ-дин архивдай, куьгьне журналрай, ктабрай, газетрай. Жуьреба-жуьре делилар, рекъемар. «Дагъустандин к1ват1ал» Темир-Хан-Шура,
1904-йис.
ЕМИШАР

1863—73-ЙИСАРА Кьиблепатан Дагъустандай Урусатдиз 15 миллион манатдин емишрин консервияр ракъуриз хьана.
Чир хьана к1анда хьи,а девирда 15 миллион манатдихъ 15 шегьер маса къачуз жедай. А девирда са манат
гилан са агъзур манатдик квай. Пул гзаф багьа пул тир.
Емишарни, аквазвайвал, багълара, рекьера, станций358

рал кит!извачир. Абуруз гьар са чкадал иесивалдай инсанар авай жеди.
«ДЕРБЕНТДИН ЧЕХИР» т1вар алаз, Москвадиз ва
Урусатдин маса шегьерриз Кьиблепатан Дагъустандай
гьар йисуз 146740 ведре лап вижевай сорт виниз еридин
чехир ракъуриз хьана.
1892-ИИСУЗ Куьре округда 214936 жьил мал-къара
авай.
1892-ЙИСУЗ Самур округда гьайванрин кьадар
278514 тир.
1915-ЙИСУЗ абурун кьадар 593298-дав агакьзава.
Зур миллионни са виш агъзур-ур!
ОКТЯБРДИН революциядилай виликан йисара тек
са Самур округда авай мал-къарадин кьадарди Дагъустанда авай вири гьайванрин 22 процент тешкилзавай.
1903-ЙИСУЗ тек са Куьре округда 3030 пут живе
хкудна. Гила? Шумуд пут?
1910-ЙИСУЗ К'ЬУБА уезддин агьалийриз абурун
гьар са йисан доходдин са пай тек са гамар ва халича*
яр хрунай къвезвай. Гила?
ЛЕЗГИ ХУЬРЕРА храй гамар ва халйчаяр ПАРИЖДИЗ ракъурзавай.
1912-ЙИСУЗ САМУР округдин гъилин карханайра
акъудзавай шейэр Петербургдин Вирироссиядин выставкада къалурна.
КУЬРЕ ОКРУГДА 1900-йисуз 1740 гъвеч1и карханаяр ва гьа кьадарнй «къизилдин гъилер авай» пешекар
yerlapap авай.
1907-ЙИСУЗ абурун кьадар мадни артух хьана —
1950-дав агакьна.
1900-ЙИСУЗ Самур округда 356 кас «къизилдин гъилер авай» пешекар yerlapap ва гьа кьадарнй карханаяр
авай. Гилани ава: райцентрадал чекмейриз михер ядайбур: мих ядайла, дабан алудна вахкуда вав...
1907-ЙИСУЗ абурун кьадар 2191-дав агакьна.
Карханачивал ва уст1арвал иллаки дагъдин хуьрера
вилик фенвай.
S4. ЯРАКЬДИН ГЬАКЪИНДАЙ...
Къуюстандаллай яракьар расдай уст1аррин машгьурвал яргъариз акъатнавай. Тфенгрин, тапанчийрин уст1арар, «къизилдин гъилер...»
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Абуру чпин яракьар гъилин карханада ийизвайт1ани,
гьазурунин устадвилелди абур лап вини дережадинбур тир.
Гьатта зурба алимрини, философрини абурун та- л
рифзавай. Чи ч1ехи алии Гьасан Эфендиди чаз вичелай ' '
ихьтин ядигар гафар туна: «Куьре округдин Къуюстан хуьре
яракьар гьазурдай ва гьак1ни заргар уст1арар ава.
Абурукай садан т1вар Гьажи Мегьамед Али я. Ада авур
тфенгни рагьметлу Гьажи Мустафади авур тфенг сад
садавай чара ийиз жедач. Гьажи Мустафа вуж я лагьайт1а, ам
Крымда виридалайни машгьур уст1ар я. Гьажи Мегьамед
Али заргарвилелдини кубачийрилай вине ава. Ада гьазурай
ругудра акъатдай тапанчияр санайни жагъидач».

55. АВАДАН ХУЬР

1902-ЙИСУЗ Ахцегьа 1150 к1вал авай. Агьалийрин
кьадар 6620 касдилай виниз тир. Ина гьар юкъуз к1валахзавай базар авай. Рекъемри лугьузва:тек са 1902йисуз и базардал 11055 манатдин мал-къара маса гана.
Сар — 20 агъзур пут, 140—150 агъзур манатдин!!! Ниси — 1682 пут, 8410 манатдин. Къуьл — 200 агъзур пут.
И ЛЕЗГИ ХУЬРЕ гьа и йисуз 110 чкадал алишверишдин туьквенар алай кьван! Абурукай 16 туьквен мануфактурадинбур тир. 1908-йисан делилрай аквазвайвал,
ина 114 кас алишверишда кГвалахзавай пешекарар
авай.
Аквадай гьаларай, а девирда государстводин тухул
гъвеч1иди хьана. Тек са Ахцегьрин агьвалдиз килигайла,
рекъемри гьакГ лугьузва. Халкьдин к1ат1ара зат1 аваз
хьапа. Государстводи халкьдин пай халкьдин к1ат1ара
таз хьана... Айиб авач, хьайидаз вучда на? Хьайиди
хьана.
Ша са маса ихтилат ийин.
1894-ЙИСУЗ Бакудин рабочийрин 12,5 процент лезгияр тир.
1904-ЙИСУЗ Къазимегьамед Агъасиев Бакудин
РСДРП-дин членвиле гьахьзава.
1905-ЙИСУЗ Бакудин Биби Гьейбет поселокда лезгийрин «Фарук» к1ват1ал тешкилнавай. И к1ват1алдин
кьилевайди Къ. Агъасиев тир.
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Гьеле Октябрдин революция жедалди ина, нафт!адин мяденра, лезгияр, азербайжанвияр, урусар авай
чкайра кьуьлердай, манияр лугьудай суварар тухудай.
Къубадай, Нухадай, Елизаветаполдай, Къарабагъдай
манияр лугьудайбур, кьуьлердайбур къведай. Ина манияр лезги ч1алални лугьудай, азербайжан ч1алални.
Ина лезгийри «ЛЕЗГИНКАДАЛ» кьуьлердай. Ак1
кьуьлердай хьи, вири рабочияр гьейран жедай. Гила жегьилар (квез ахта авур кьунар акунани, крчар шуьк1уь,
цкгьер хьтинбур?) абуруз ухшар туш. И кьуьлзавай
лезги жегьилар акурла, писатель Дюмади вичин дневникда кхьенай: «Налугьуди, ибурун к1вачера ц1ай ава...
Икьван туьнтдиз, зарбдиз кьуьлерда лагьана ни фикирнай?»
Т1вар-ван авай алим Услара лезги грамматика туьк1уьрна.
Мамравчи Къазанфер бега а ктаб Темир-Хан-Шурада чапдай акъудна.
Мегьамед Эфенди Ярагъидикай ван тахьай кас ава
жал?
Имам Шамилан муаллим хьайи ч1ехи динэгьлидикай, адан уьмуьрдин рекьикай ктаб кхьей кас авач лугьун, хиве кьун айиб я.
1911 -йисуз кьасумхуьруьнви Абужафер Мамедова
Тифлисда «Лезги алфавит» чапдай акъудзава.
1897-йисалай 1901-йисалди Ахцегьрин мектебда латыш халкьдин баркаллу хци, Эрнст Упита, лезги аялриз
тарсар гана. Ада а йисара лезгийрикай, кьегьал акцегьвийрикай хъсан гьикаяярни кхьена.
Делилри шагьидвалзавайвал, лезги халкьдин уьмуьрда гьа ихьтин «колониальный зулумар авай» девирни
хьана. А девирдиз чун килигна. «Ихтиярар халкьдин
гъилевай бахтлу» девирдизни килигун чи хиве ава. Адаз
чун чи ктабдин къведай паюна килигда.
Яргъал девиррилай и мукьваралди Кавказдин цавара, Кавказдин халкьарин гъетерин арада лезги халкьдин
гъед нурлу гъетерикай сад хьана, ам яргъарай виридаз
акуна, адакай виридалайни т1вар-ван авай рухвайри
кхьена: Птоломея, Сицилийви Дидора, Аристотела,
Страбона, Йакъута, аль Беладзориди, Шанидзеди, Пет рушевскийди, Ибн аль Асира, Бакихано ва, Дирра, Броновскийди, Гербера, Ковалевскийди, Буткова, Гидляно -
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ва, Казубскийди, Дюмади, Бестужев-Марлинскийди,
Лермонтова, Лев Толстоя, Достоевскийди, Семед Вургъуна, Твардовскийди...
ЛЕЗГИ ХАЛКЬ ахьтин гурлу ва акьван яргъи мензил авай са вац1 я хьи, адан а кьилиз фидай, ам гьинай
ва гьик1 башламиш жезвайди ят1а чирдай кьегьал рухваяр лезги дидейри, аквадай гьаларай, анжах гила
хазва.

ГЬИКАЯЯР

ХОСРОВ АНУШИРВАНАКАЙ
СУЬГЬБЕТ
Играми Гьамидуллагь Мегьамедоваз
РЕХИ БАЛК1АНДАЛЛАИ КУЬРЕВИ

Киран, Камбизан, Ксерксан, Ардаширан, ДариЙрин
девирар алатна...
Македонви Искендера Иран ак1 секинарна хьи, ч1ехи
империя са шумуд виш йисуз, леш хьиз, кЪаткана. Эхирни чи эрадин вад лагьай асирда Ирандин чилел ц1ийи
пачагь пайда хъхьана. Хосров Ануширван!
Ануширван, тарихчийрин лугьунрай, камаллу пачагьрикай са пачагь хьана. Шумудни са ч1ал чидай. А девиррин писателрин кхьинрай, а девиррин халкьдин риваятрай аквазвайвал, Ануширваназ гьатта ничхиррин, къушарин ч1ални чиз хьана. Ша чун и кардин ч1алахъ тежен: ам гьак1
гзаф акьуллу, илимлу инсан хьана жеди,
гьерекатриз (килигна, ничхирдин, къушран т1ебиатдикай
хабар гуз алакьдай!
Амма са кар гьахъ я: Ануширван савадлу, кклнав'ай
пачагь хьана. Адаз дуьньядин къурулушдикай, каинатдин ч1ехивиликай, Ирандин лап яргъал тарихрикай хабар авай.
И пачагьди са нин ят1ани чилер чапхунна, агьалияр
къирмишна лугьуз шагьидвалзавай са делилни авач.
Гьак1 ят1ани, вичин ата-бубайрин хьиз, и Ануширвананни яргъал сиягьатрал рик1 алай. Садра ацукьнаваз
жеда ам вичин тахтунал. Фикирда Ануширвана: зи атабубаяр, аквадай гьаларай, гьамиша ракъиниз килигиз
хьана. Абур гьамиша Рагъ ак1идай патахъ фена. Са бязибур Рагъ экъеч1дай патахъни фена. Амма абур садрани Кефер патахъ фенач. Вучиз? Кьибле пад, лугьун
чна, гьуьл я. Бес Кефер пата вуч ава? Гьихьтин чилер
ава? Гьихьтин халкьар ава?
Дуьз я, са карч алай Искендера Согдиана, Бактрия,
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Согдия, Армения, Албания, Лидия, Мидия, Гьиндистан...
вири барбат1на. Абурал мад хкведач. Абурулай амайди
са т1вар я. Бес и Кефер пата вуч хьанва? Инани са карч
алайди хьаначни? Хьана. Яраб ада ана вучнават1а?
К1ват1на Ануширвана кьушунар. Яна женгинин маршар! Агатна бугъайрин келлеяр алук1навай кьушундин
серкердеяр Ануширванан вилик. Гана чпин хабар:
— Ч1ехи пачагьрин пачагь! Куь буйругъдалди кьушун рекьиз экъеч1из гьазур я!
Къизилдин либас ала Ануширванал. Кьилел къизилдин бармак. Гъиле тунпуз. Амни къизилдинди я.
Гьа ик1 кьушун гьатда Кефер патахъ рекье. Фида
ибур, фида ибур, эхирни агакьда дагълух са уьлкведив.
Эльбурс дагълар жеда ибур. Гьезер гьуьлуьн лап Кьибле патан къерехдавай кьакьан дагълар!
Ина Ануширвана вичин кьушундив ял ягъиз тада.
Ина дагъвийрин тайифаяр авай. Мерд рухваяр. Абуру
пачагь гьуьрметлудаказ къаршиламишда. Адаз кьелнифу гъида. Лап дегьзаманайрилай вири халкьарихъ авай
адет я кьван. Ахпа гъида гьайванар, малар. Тук1вада.
Бегенмиш жеда ибур Ануширваназ. Хабар кьада:
— Заз куьне зун ик1 хъсандиз къаршиламишунин себеб чириз кГанзава. Заз чида, куьн мерд инсанар я, куьн
дагълара яшамиш жезва. Куьн аял ч1авалай хаталувилери лигимарзава. Квез кйч1е хьун хае кар туш. Заз
чида, чпин чилерилай фидайла, са халкьдизни чара пачагьдикай хуш къведач. Амма куьне зун ик1 къаршиламишун за гуьзлемишнавачир. Лагь заз и кардин себеб.
— Эй Ануширван, — лугьуда агъсакъалрикай са агъсакъалди. — Вун тахтунал ацукьна шумуд йис я? Ирид
йис. И ирид йисуз чаз гьахъеузвал вуч ят1а чизмач. Дявеяр авач. Чи к1ат1ар ац1анва. Чи мал-къарадин сан
гьисаб авач. Абур чахъ хьунин себеб вун хьтин пачагь
хьун я. Бес къе чна абур ваз тагъайла, вун патал харж
тавурла, вуж патал харж ийида? Ингье себеб.
Ануширована кьил юзурда.
— Чир хьана.
Иуьнар-хъунарайдалай гьуьгъуьниз Ануширвана
агьалийриз икрамда ва лугьуда:
— Играми стхаяр! За куь фу т1уьна, за куь шараб
хъвана ва зунни, куьнни са кардин ч1алахъ хьана: вуна
хъеанвалда — вазни хъеанвалда. Вуна писвалда — вазни писвалда! И дуьньядал вири к1валахар гьа ик1 я.
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мартвал къалурда — вазни жумартвал къалурда. Къуй
куь чил мидаим яз авадан хьурай!
Дагъвийри чухсагъул малумарда, Ануширвана и
дагъвийривай Кефер пата вужар аватГа хабар кьада:
— Ви т1вар мидаим хьурай, пачагьрин пачагь, —
лугьуда дагъви агъсакъалди. — Чалай са т1имил а пата
чи Гьараз вац1 ава... Гьанилай анихъ са йикъан мензил
фейила, са маса зурба вац1 ава, Куьре вац1 лугьуз...
Гьадалай винина, дагълар галай патара куьревияр ава...
Абурулайни а пата Алпанар ава... Адалайни анихъ Ч1ур
ава... Гьезеррин хуьрер ава... Самурк вац1 ава... Пелазгияр ава,
Кьве дилмажни къачуна, Ануширван Кефер галай патахъ рекье гьатда.
Пака лап нисин вахтунда адан кьушун са зурба вац1ув агакьда.
— Гьа идаз Куьре вац! лугьуда, пачагьрин пачагь, —
лугьуда дилмажри. — И вац1алай а пата кьуьревияр
ава... Абур вири гъуьрчехъанар я... Абурухъ чпин па
чагь авайди туш... Пара кьегьал инсанар я, лугьуда чи
бубайри...
Кьуд пад вири баябан я. Дуьзенлухди агь ч1угвазва.
Налугьуди, ина уьмуьр хьайиди туш.
— Ина хуьрер авайди тир, — лагьана дилмажрикай
сада. — Амма румви карч алай Искендера абур вири
Румистандиз хутахна... Абурукай чпин лук1ар авуна, лу
гьуз, суьгьбетардай чи бубайри...
Пака нянихъ Ануширванан кьушундин къаншардиз
са атлу атана. Ида кьве гъиливни кьил кьунва. Вилер
мич1нава. Балк1ан вич-вичин ихтиярда ава. Рехи шив
балк1ан я им. И атлудин кьилел яргъи, расу ч1арар ала.
Абурни пелез чк1анва. Идал чан алат1а?
Рекьин са патай Ануширванан кьушун — винелди,
им тек атлу, рехи балк1андаллаз, кьил кьве гъиливди
кьуна, вилер акьална — агъуз. Тек. Идан тандал хъицикь ала. Яргъи. Ч1улав сун. Хилер квач. Идав вичин
хъеме гва. Хьел. ЧГемерук.
Кьушун вири идан гуьгъуьна килигзава. Ануширваннн. Акъвазна.
— Акъвазра ам! — ван хкажна пачагьди. — Ам вуч
кас ят1а чира!
Агатна рехи балк1андаллайдав, пуд аскерди гьараина:
Эй! Эй! Эй! Акъваз!
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Рехи балк1андаллайда рехъ давамна.
— Эй! Акъваа-аз! — гьарайна аскерри.
Хъицикьдин чепкен алайди гьич ибур галай патахъ
кьванни килигнач. Яраб адаз ван жезвачир жал?
Гадар хьана адал пуд аскер Амма абурукай кьвед
гьасятда балк1анрилай чилел аватна. Пуд лагьайди кьулухъ хъхьана. Кич1е хьана, гьелбетда.
— Акъваз! — гьарайна Ануширвана вичин аскерриз. — Ам заз чан аламаз герек я!
— Зун ви гъавурда акьазва, пачагь! — лагьана ре
хи балк1андаллайда. — Зун жув атана ви вилик акъвазда! Вуч хьанва?
— Вагь, — кьил галтадна Ануширвана. — Ваз и
кьушун аквазвачни?
— Аквазва, — кьил юзурна рехи балк1андаллайда.
— Ваз кьушундиъ галаз дяве ийиз к1анзавани?
— Заз ваъ. Амма ви кьушундиз захъ галаз дяве
ийиз к1анзава!
_ Гьа им куьреви я, пачагь, — лагьана дилмажди.
— Ибур гьахьтин са жуьребур я!
— Вун вуч кас я? — жузуна Ануширвана.
— Бес вун вуч кас я? — жузуна рехи балк1андаллайда.
— Зун Хосров Ануширван я.
— Зун са бедбахт куьреви я.
— Бес ви т1вар вуж я?
— Зи т1вар ЩшшДар.
— Вун гьиниз физва?
— Чидач заз.
— Вун гьинай я?
—- Зун Кьепклайдай! Тир! — лагьана Щинц1ара.
— Вучиз тир? — жузуна пачагьди.
— Пуд югъ я, Кьеп1елай амачиз, — лагьана куьре
ви Ц1инц1ара мадни вичин кьил кьве гъиливди кьуна,
вилер акьална.
— Вучиз Кьеп1елай амач? — жузуна пачагьди.
— Залзала хьана, вири кьенва, эй пачагь,— лагьана
Ц1инц1ара. Сагъ амукьайбур са ц1уд кас чубанар я.
_ Им жасус хьун мумкин я, —лагьана са дилмажди.
— Вун исятда зи кьушундихъ галаз санал гьа Кьеп1елайдиз хкведа, — лагьана пачагьди.
— К1андат1а къаражегьеннемдиз, — лагьана куьревиди. — Заз са гафар я.
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МИСКШНДАВАЙ ДЕВРИШ

Са шумуд виш йис идалай вилик и гуьзел шегьеррикай са шегьер тир Кьеп1алай Сулладин кьушунри барбат1на>й. Албанвийриз, удинриз, легриз, пелазгийриз,
кьупДриз чпин шегьер хуьз к1ан хьанай, амма Сулладин
кьушун, Армения, Ч1улав гьуьлуьн къерехравай шегьерар, Гъвеч1и Азия муьт1уьпьарнавай Сулладин кьушун
акъвазриз жедайни? Сулладини ина къван къванцел
туначир...
Гила, кьуд виш йисалай къацу кук1ушдилай виниз
хкаж хьана, Кьеп1елай акур Ануширванан вилер экъис
хьана. Шегьер амачир. Кьве дарамат тик акъвазнавай,
амай к1валер вири уьц1енвай. Инал-анал алайди къванерин хараяр тир.
Баркалла Ануширваназ. Ада кьушундиз буйругъ
гана:
— Къванерин харайрин арайра, к1аник чан аламай
инсанар жагъурда куьне, къутармишда... Кьве сеферда
рагъ экъеч1далди куь хиве гьа кар жеда!
Инлай-анлай к1екерин гьарайдай ван къведай, киц1ери, лагьайт1а, къув язвай. Шекериз чпин иесийрин кьилел атанвай мусибатдикай хабар тушир, амма киц1ериз
вири чизвай.
—Гьу-у-у-ут1аналлай хара акуу-у-у, — лагьана куьреви Ц1инц1ара хуьруьн вини кьил къалурна. — Гьам
зи к1вал тир... Зун чуьлдавай...
— Кучуд кьванни авунани вуна кьейибур? — хабар
кьуна адавай са иранвиди.
— Ун.
Ануширванан кьушунди вири харап1айра гъил
экъуьрна. Мейитар хкудна. Кучудна. Ахпа адаз хабар
гана:
— Пачагьрин пачагь! Вири шегьерда кьве к1вал сагъ
ама. Сад чкадин агьалийри Хвалхвал лугьудай к1вал я,
муькуьди пак мискЬш! Пак миск1индин къене буьркьуь
кьуьзек ава.
— Буьркьуь?
— Ун. Буьркьуь.
— Буьркьуьди ят1а, зун адан патав фида.
Фена Ануширван буьркьуь кьуьзекан патав. Салам
гана. Вич вуж ят1а, лагьана. Буьркьуь кьуьзек, кагъаз
|Хьиз, лацу я. Амма адан лацу чуру руфунал ала. Яргьи
я. Кул хьиз.
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Са кьадар чГавуз кис хьана, эхирни кьуьзекай ван
акъатна:
Ви ата-буба, Артаксерксан буба, Ксеркс Румистандиз рекье гьатайла, ада Вавилондин шегьерни, къелени
михьиз чук1урнай... Ахпа адаз Ахура Маздади жаза ганай... Ам Румистанда гъиле пияла аваз кьенай. Хъуь-резхъуьрез... Ваз и кар чидани?
— Чида, — жаваб гана Ануширвана.
— Гила, вун атана Кьеп1алайдив агакьдалди, ам вич
барбат1 хьана... Ви кьушундиз зегьмет хьанач...
— Зун К.ьеп1алай чук1уриз атайди туш, пак буба, —
лагьана пачагьди.
— Бес ви ина вуч ава?
— Зун Кефер патахъ сефердиз физва. Зи къаст шегьерар, хуьрер барбат1 авун, агьалияр къирмишун туш...
— Ви ата-бубаяр дявекарар хьана... Эхирни чпи чеб
са карч алай эллиндив гатаз гана...
— За зи аскеррив Кьеп1алай гуьнгуьна хутаз гузва,
пак буба, — лагьана Ануширвана. — Закай ва я зи аскеррикай пис фикирмир.
— Эгьее-ейй, — авуна кьуьзека ял ч1угуна. — Инсанар амачир Кьеп1алай низ герек ама? Гила чаз са зат1ни амач... Эвелни-эвел чун румивийри гатана... Гуьгъуьнай са карч алайди... Гилани Ахура Маздади...
— Дуьньядал тежер кар авач, пак буба. Сад рекьизва, сад хазва... Санал кучудзава, санал мехъерзава...
— Чаз са зат1ни амач... Хвалхвал авай, хахаяр авай,
кавхаяр авай... Гье-еей-й! Вири фена!
— Зун ви гъавурда ава, буба. Са карч алайда Да
рий гатана, адан пабни, рушни вичиз къачурла, чнани,
чи ата-бубайрипи гьа вуна хьиз лагьанай. Амма Ахура
Маздади масак1а авуна... Румивийриз, эллинриз жаза
гана... Чун мадни къуватлу хъхьана...
— Ваъ хва, чун амач... Пелазгияр, удинар, легар...
Са вахтар авай... Хахаяр, кавхаяр к1ват1 жедай Хвал хвалдиз... Ваз, экв авачирла, инсандиз вилик фидайла
гьик1 жедат1а акунани?
— К1вач эцигдай чкадихъ къекъведа.
— Вучиз лагьайт1а вилик пад аквазвач.
— Вилик пад — гележег я... Агъзур йис хьана, чун
гьамиша виняй агъуз физ... Эхирни агакьна... Ануширван! — гьарайна лагьана кьуьзека.
— За ваз яб гузва, буба.
368

— Чакай вуч амат1а, агуд хъия жувахъ! Мегер Парфия амай кьван чун санал алачирна?..
— За абур вири санал к1ват1 хъийида, буба, Заз чи
да, куь тайифаяр дагълара аиДанва...
Кьуьзека кьил юзурна.
— Швал авачни?
— К1вал? К1валикай вучзава? Ина чи ата-бубайрин
руьгь ама... Ина, и Ахура Маздадин к1вале абуру ма нияр лугьудай... Вирида санал. Ицаг пак миск1ин я..,
— Ина дегьзаманайрин ктабар авани, буба?
— Ина ц1уд агъзур йис идалай вилик кхьенвай кта
бар ава... Абур залай гуыъуьна нивай к1елиз жедат1а,
чидач.
— Абур гьи ч1алал кхьенва?
— Абур иниз пелазгийри Пелопенессдай гъайибур я...
Чи лап дегьзаманайрин тарих гьабура ава... Амма абур
к1елдай инсанар амач...
— Заз а ктабар акваз к1андай.
— Ваз? Вуна зи хиве гунагь вучиз твазва? Заз гьакЬ
ни Ахура Маздади вичин патав эверзава.
— Вучиз гунагь, пак буба?
— Абур ктабар туш, Ануширван! Абур чи ата-бубай
рин руьгь я, тарих я! За абур ви гъиле гьик1 хутан?
— Заз абур гьак! акваз к1анда, буба.
— Вуна лагьаначирни, вун сефердиз экъеч1иавайди я?
— Дуьз я. Лагьанай
— Гьа сефердай элкъвена хкведайла, зун аку, — ла
гьана кьуьзека.
Ануширвана кьил юзурна.

ГЬЕЗЕРРИН ХУЬР

— Дагъистаа-а-ан! Дагъистаа-аан! — гьарайиз хьана Ануширван.
Эрч1и пад гьуьл я, чапла пад _ дагълар. Налугьуди, деведин карван я. Гьахьтин дагълар... Я кьакьанбур
туш, я са акьван аск1анбур. Гьа яргъи хьанва. Инлайанлай шиш кук1ушар хкаж жезва.
Вичин лацу балк1андаллаз, къизилдин бармакдини
къизилдин парталри нур гузвай пачагьди ара-ара дагъ
лар къалурзава, ван хкажзава:
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— Дагъистаа-а-н!
Яни, дагъларин уьлкве, дагъларин макан. Шад я пачагь. Амма са сутка, кьве сутка гьа ик1 фейила, вилик
са шегьер пайда хьана. Шегьер хьана, шегьер туш им,
хуьр хьана — хуьр.
Ануширвана вичин кьушунар акъвазарна. Ихтияр
къачуна к1анда. Душманвиливди, хабарсуздаказ шегьердиз гьахьна жедач. И чилер, и дагълар, и гьуьл... Ина гар аквадайла, Ануширван, жегьил гада хьиз, хъуьрезвай. Рик1 аладардай чкаяр я. Им сад лагьайди. Кьвед
лагьайди, ви хура акъваздай, вахъ галаз дяведиз къарагъдай агьалияр авач. Эхирни ингье, гьуьлуьн кьере,
шегьердиз ухшар са хуьр пайда хьанва. Са пата дагь
ава, муькуь пата — гьуьл...
— Куьреви Ц1инц1ар зи патав! — буйругъ гана пачагьди.
Атана Ц1инц1ар.
— Инаг вуч чка я?
— Инаг, заз ван хьунрай, зун хьайи чка туш, бубайривай ван хьунрай, хатасуз чка я, хуьр я, гьезеррин
хуьр!.. Дявекар инсанар туш, ша вилик фин. Инал акъвазун герек туш, пачагь.
— Эвел вунни галаз, заз аниз са вад кас ракъуриз
к1анзава. Лагь чкадин агьалийриз, къал тавурай. Кич1е
тахьурай. Чун, ял яна, Кефер патахъ, сефердиз физвайбур я, лагь...
— Мадни хъсан, — лагьана Ц1инц1ара. — Зун гьазур я.
— Ак1 ваъ, — лагьана пачагьдин философди. —
Ак1 ваъ. За фарман кхьида. Чи векилди гьа фарман
к1елда. Чир хьурай вуж къвезват1а. Тахьайт1а, ви ч1алахъ жедани абур?
— Заз са гафар я, — лагьана куьреви ЩиннДара. —
Куь фарманар-марманар...
— И хуьруьн т1вар Ч1ур я, — лагьана философди. —
Рекье гьалтна к1андай хуьрерин т1варар зав гва. Ч1ур!
Са пад дагъ, муькуь пад гьуьл. Ч1ур, Ч1ур! Гьезеррин
хуьр!
— Хъсан чкадал ала и хуьр, — лагьана Ануширва
на. — Налугьуди, рак я. Вар я. И пад гьуьлуь кьунва, а
пад дагълари...
Философди вичи кхьенвай чар кклна: «Ч1ур шегьердин пачагьдиз дуьньядин ч1ехи пачагьрикай виридалай370

ни ч1ехи пачагь тир Хосров Ануширванан патай саламдуьадин чар. Пачагьрин пачагьдин ч1ехи Ахура Маздадин буйругъдалди вазни ви агьалийриз теклифзава хьи,
и чар вав агакьай легьзедилай башламишна вунни, ви
агьалиярни ч1ехи пачагьрин хтул Хосров Ануширванан
лувак жезва ва куь кьилелни гьа и легьзедилай башламишна ч1ехи Ахура Маздадин гуьзчивал жеда. Гъиле
яракь «ьуна ч1ехи пачагьдиз къарши экъеч1из тахьурай.
Ам дяве к1андай пачагь туш, адан къаст ислягьдаказ
куь хуьре ял яна, алатна, яргъал сефердиз фин я. Эй
Ч1ур шегьердин пачагь! Чир хьухь хьи, ибур гьак1ан гафар туш, ч1ехи пачагь Хосров Ануширванан кьушундин
сан-гьисаб анжах са Ахура Маздадивай лугьуз жеда.
Гьакьван абур гзаф я. И чар вав агакьарай чи аскер рив жуван жаваб вугана рахкура. Ч1ехи пачагь Хосрова гуьзлемишзава».
— О-о-о, вуч яргъиярна вуна?! — аламат хьана Ануширваназ.
— Гьак1 хьун герек я, эй чи играми Ануширван, —
лагьана философди. — Тахьайт1а, абур гъавурда акьадач. Абуруз чун гьак1ан са десте хьиз жеда, алатна фин
патал рехъ це лугьуз атанвай...
— Куьреви Ц1инц1арни гьабурун ч1ал чидайди я, —лагьана аскерри.
— Туш, — лагьана Ц1инц1ара. Гьак1 гъавурда акьун
мумкин я.
Ц1инц1арни кьуд кас Ч1уриз рекье гьатна.
ДАРУ БАНД — ШУЬЮУЬ ВАР

Куьреви ЩинцДар вилик, муькуь аскерар адан гуь гъуьна — къведа ибур Ч1уриз. Хуьруьн и кьиле са киц1и
ибуруз амп ийида, аск1ан къавун ч1ередал алай са к1ек ре гьарайда:
— Куь л хвашка-а-алдии-и-и!
Амма куьчейра са касни авач. Балугьдин ни ава.
Гьуьлуьн кьеревай хуьр я. Балугъар т1уьнал рик1 ала
жеди. Амма и жемятар гьиниз фенва?
Вич лугьумир, ибур чуьнуьх хьанва кьван!
Хуьруьн юкьвал алай майдандал атана, Ц1инц1ара
эверда. Ахпа жемятар к1ват1 жеда. Са -са кас. ЩинцДар
рахада, Ануширванан аскерар рахада, амма гьезерар
гъавурда акьадач. Вучда?
24*
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— К1андат1а гъавурда акьукь, к1андачт1а, гъавурда
акьамир! — лугьуда Ц1инц1ара. — Ви буржи пачагьди
ракъурнавай фарман к1елун я! К1ела!
КДелдайла фарман, гьезервийрин вилери ц1арц1ар
гуда. Вич лугьумир, ибур гъавурда акьазвайди я. Амма
рахаз к1анзавайбур туш. Вучиз? Адет гьахьтинди тир
жеди.
— Жаваб це, — лугьуда Ц1инц1ара. — Чун хъфизва.
Кьин тавур хваяр! Гъана кьве балугъ хьайит1ани гудач.
Гьак1 рахкурзава.
Хъфидайла, гъана абурув са шешел вугуда. Шешелдани вуч ят1а ава. А-ан, к1ек. О-о, кьве к1ек! Са гъапавай цуькГни гуда.
Ахпа ибуруз, Ц1инц1аразни аскерриз, ибур атай пад
къалурда. А-ан, гъавурда акьуна. Хъвач лагьай ч1ал я.
Хкведа ибур Ануширванан патав. Гуьзлемишзава пачагьди. Хтана агакьайла, ибуруз лугьудай гаф жагъидач. Кьилер агъуз хьанва.
— Ибур чаз чидайбурукай тунг, — лугьуда Ц1инц1ара. — Ибуру чаз я фу ганач, я яд.
— Жаваб? — жузада пачагьди.
— Жаваб яз, и шешел вугана. Адаии сад ваъ, кьве
к1ек ава... Са гъапавай цуьк1ни...
— А-а-ан, чир хьана!.. Махар! — хъуьрена пачагь.
— Аквадай гьаларай, и ч!урвияр махарин инсанар
я. Вучда чна?
— К1екер недани?
— Шекер ахъая, хъфирай чпин хуьруьз, — буйругьна Ануширвана.
Са арадилай Ануширванан кьушун хуьруьн и кьиляй
гьаихьна, а кьиляй экъеч1на. Къаншардиз экъеч1ай са
касни хьанач. Куьчеяр ич1и. Са касни авач.
— Ибуруз чун тилисимда тваз к1анзават1а? — кьал
акатна кьушундик.
— Ина гьич вит1 акъатдай касни тахьун аламат жедай кар я, — лагьана пачагьди. — Ц1инц1ар, им вуч кар
хьура'й?
Фена Ц1инц1ар са шумуд «асни галаз. Хтана хабар
гана:
— Абур варар агална, рак1арар кквна, кГвалера
чуьнуьх хьанва!
Гьа ик1 гьезерри ч1ехи пачагъ Ануширваназ сад лагьай мат гана. Вучиз лагьайт1а, гьезерриз Ануширван
Апшеронда амаз, адакай хабар хьанвай. Ам къвезвайди
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чизвай. Кьушун гьезеррихъ авачир. Дявекарар абур тушир. Гьар вад йисалай садра къиргъин къвез, начагъ
жез, анжах балугъдал яшамиш жезвай язухар тир.
Ануширвана эверда вичин алимриз, философриз,
к1валер, муькъвер эцигдайбуруз. Хкаж жеда ам виниз,
абурни галаз. Дагъдиз. Килигда кьуд патахъ. Аламат!
Вуч гуьзел чка тушни? Лекьери и пата — дагъдин цавара сирнавзава. Лацу чайкайри а пата _ гьуьлуьн винел сирнавзава. Инай Кьибледихъ фидай тек са рехъ
ава. Гьа и гьезеррин хуьр алай чка...
— Аку и хуьр, — лагьана Ануширвана. — Килига.
И хуьр алай чкадилай виниз, и дагъдив агакьна, чна
инал къеле эцигда! Ахьтин «ъеле иилай чи Ирандив
агакьдалди санани жедач! Гьа инлай Иран башламиш
жеда! Къеледин т1вар жеда — Дару Банд!
Вирида санал пачагьдин вилик икрамна.
— Ахура Маздадин куьмекдалди! — гьарайна ви
рида.
— Ахура Маздадин куьмекдалди, — тикрарна Ануширвана.
ГЬЕЗЕРВИ ПАЛАСАН МЕСЛЯТ

Ануширвана вичин кьушундин пара пай и Дару Банд
къеле эцигиз инал туна, вич са кьадар аскерарни кьуна,
Кефердихъ рекье гьатна.
Пачагь авачирла къеле эцигиз жезвайни? Аскерар
гьасятда начагъ хьана. Чкадин агьалийрин куьмек герек
хьана. Эвел абуру кьил къакъудна. Ахпа абуру мажбур*
дивди к!валахарна. Къирмаж илигиз. Лук1ар хьиз. Ануширван авачиз, адан къушундин кьилевайбурун, маса
вилик-кьилик квайбурун девран хьанвай.
Са шумуд вацраЛай абуру Табаристандин, Филандйн
агьалияр вири эцигунрал гъана. Мажбурдивди. ЭвеЛ
жегьилрилай башламишна, ахпа дишегьлийрал, рушарал атана...
Дугъриданни, им гьеле и чилерал садрани тахьай
хьтин, зурба эцигун тир. Идаз къван бес жезвайни?
Идаз фяле бес жезвайни? Уст1арар бес жезвайни? Абуруз недай-хъвадайди... Абур ксудай чкаяр? Вири и дердер чкадин агьалийрин хиве гьатнавай. Гьезеррин, табасаранрин, филанрин... Ят1ани, чкадин агьалийрин фикирдалди, им кьилиз акъудна куьтягьиз жедай эцигун
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тушир. Икьван зурба эцигун куьз герек хьанват1а, садан
кьилни акъатзавачир.
Ануширван Кавказдин Кефер патаз акъатнавай. Ада
ина вич гьейран авур виридалайни кьакьан дагъдиз
Ирандин дагъдин т1вар ганвай. Эльбрус! Ина ада вичин
рекье дуыпуьш хьайи виридалайни сал, шуьк1уь дередизни чпин т1вар ганвай. Дарьял.
Ануширван са кыш Ч1улав гьуьлел акъатна. Ахпа
кьулухъ элкъвена. Хтайла вичин Дару Банддиз, аквада
хьи, вагь, ииавайди са къиямат я! Къеле эцигун гьинвайди я? Къеле гьа башламишайвал алама. Чиливай са
ч1иб хкаж хьанва. Гьинва адан ихтибарлу инсанар?
Ибур вучиз аквазвач? Ина вуч хьанва?
Атана са шумуд кас, чукурна пачагьдин вилик, ярх
хьана чилел, абуру вирида санал пачагьдин к1вачериз
теменар гана:
— Эй чи чилерин нур! Чун вири ви ширин чандиз
къурбанд хьурай! Инаг яман чка я, ина вири начагъ
жез, рекьизва, хъфин чун инай...
— Инсанар азарлу жез, къирмиш хьанва, эй пачагь,
инаг чка туш!
— КДвалахдайбур амач...
Чаз чидач вучдат1а?
Инаг чка туш...
— Бинеяр кутуна, хандак1ар ат1айла, са пай кьена,
эй пачагь! Чи кар-кеспи кьейибур кучудун хьана...
— Ина 'к1валун зулум я, пачагь, инивай яргъаз! Ахура Маздадин куьмекдалди чун ви ватандиз хутах!
— Чкадин агьалиярни начагъ жез, рекьизва, пачагь!
Чаз гьабурунни язух я, чаз килигна, гьабурни телеф
жезва...
— Ина вири рекьизва, Ануширван, — лагьана са философди. — Инаг азаррин мескен я... Са маса рехъ жагъура, пачагь!
Ануширвана им гуьзлемишначир. Ам кьил агъузна
акъвазнавай. Ада дериндайса агь аладарна, лагьана:
— Чир хьана. Маса рехъ гьихьтин рехъ ят1а, лагь
заз...
— Къеле гъвеч1иди ая!
— Ювалахдай инсанар жагъура!
— Къеле гъвеч1иди авуна жедач, —лагьана Анушир
вана. — И къеле Рагъэкъеч1дай патанни, Рагъак1идай
патан арадавай чи вар я. Карван, сиягьатчи, кьушун,
алишверишчи, вуж к1андат1ани гьа и къеледай экъечЬ
на фин герек. Анихъни, инихъни.
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— А кьйлевай рак!арай гьахьна и кьилевай рак!арай экъеч1ин герек, — лагьана везирди.
— О-о-огьо! — шаддиз гьарайна Ануширвана. —
Вун аквазвачир хьи!
— Зунни начагъ я, пачагь. Вун хтанва лагьа'йла, са
гужа-гуж къарагъна атайди я.
— Вуч т1азва?
— Ина са гьихьтин ят1ани азар ава, чи патара тежедай. Инсан хъипи хьана, акваз-акваз рекьизва. Дуьз я,
зун чкадин са алимди сагъарзава.
— Квелди сагъарзава? Вуч дарман ийизва?
— Гьамиша балугъ нез гузва. Акьул артух жезва,
амма гьеле сагъ хъхьанвач...
— Ваз чкадин агьалийрин ч1ал чир хьанвани?
— Чир хьанва, пачагь.
— Гьа вун сагъарзавай алимни галаз нянихъ зи патав ша.
Нянихъ Ануширвана вичин алимриз, философриз,
лукьманриз, шаирриз — виридаз вичин патав эверна. Фузат1 т1уьна, лагьана:
— Чна эцигзавайди квез гьак1ан къеле хьиз жемир.
Ам вар я! Рагъак1идай патанни Рагъэкеч1дай патаН
вар! Адан дап!ар гьамиша чи, Ирандин, жибинда жеда.
Дуьз я, инсанар начагъ жезва. Заз чир хьана. Бес вугана
к1анда? Лагь Куь фикир.
Вирида гьа ей фикир тикрарваза: къеле гъвеч!иди
авуна к!анда. Пачагьди хабар кьазва:
— Ак1 хьайила, ам гьихьтин вар й? Чна дагъдилай
гьуьлелди инаг к!евна к1анзава! Тахьайт1а адакай эцигна вучда?
Алимри, философри кьилер агъузна фуезава. Вуч рай язухри?
— Чкадин, вун сагъарзавайдан т1вар вуч я, везир?-^
хабар кьазва пачагьди. — Гьада вуч лугьуда?
— Зи т1вар Палас я, ~ рахана чкадин алим. — Эй
пачагьрин пачагь! Зун ви гъавурда акьазва. Ви фикир
пачагьдин фикир я. Ам кьилиз акъуддай тек са рехъ
ава...
— Буюр лагь, за яб гузва.
Паласа кьам чухвана.
— И пата вац1 ава: Самурк вац1. Къайи мурк1арикай къвезвай, гьамиша, гатузни кваз къайи яд
авай
вац! я. Самурк лугьуда адаз. Лап а кьиле, гьа и вац1ун,
Самурк вац1ун, гзаф хуьрер ава. Чинар яру инсанар
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авай хуьрер я абур. Къуватлу. Зурба. Аждагьанар
хьтин! Лекзияр я абур... Гьа дагълар кьуна фейила, гьабурун тайифаяр я... Гияр шегьер ава абурухъ! Гьикьтин
шегьер!
— За яб гузва, — лагьана пачагьди.
— Абурун хуьрерни — шегьерар хьтинбур я!.. Гьабур и патара туна, вун яргъал Кефер патаз вучиз фен вайт1а, зи кьил акъатзавач.
— Ваз лугьуз к1анзавайди гьа и гаф тирни? Ви кьил
акъатзавай ва я акъатзавачирди?
— Ваъ, ваъ, зун ви гьа и чандиз къурбанд хьуй, чан
пачагь, — Палас тадиз рух хьиз, пачагьдин вилик яргъи хьана. — Ваъ, ваъ! Эгер вуна фена гьа и лекзар
муьт1уьгъарна, гьабур и къеле эцигиз гъайит1а, и вуна
башламишнавай къеле вавай эцигиа куьтягьиз жеда!
Маса рехъ заз аквазвач. Зун ви чандиз кьирай, заз ма са рехъ аквазвач.
— И пата, кьакьан дагъларин кьулухъ лазгияр ят1а,
пелазгияр ят1а лугьуз халкьар авайди заз са шумуд касди суьгьбетпа, пачагь, — лагьана кьушундин кьилевайда.
— ЩинцДар гьинва, Ц1инц1ар? — жузуна пачагьди.
.— Сагъ я, — жаваб гана пачагьдиз.
— Гьам чаз герек жеда.
— Аниз рекьер пара хаталу, пара четинбур я, лугьуда, пачагь.
— Ахура Маздади вичи рехъ гуда чаз, — лагьана
пачагьди.
— Ахура Маздади вичи чаз куьмекда, — тикрарна
ацукьнавайбуру.
— Абур, заз лагьайбурун суьгьбетрай, гьеле са пачагьдизни муьт1уьгъ хьайибур туш, — лагьана везирди. — Абурукай зазни ван хьана.
— Халис т1вар гьик1 я, лагьанай куьне? — жузуна
пачагьди.
— Пелазгияр, — лагьана Паласа. — Гьабурухъ тайи
фаяр ава, гьардал са т1вар ала. — Гьа са пелазгийрин
ч1ал абуруз виридаз чизва...
— Пачагь? Пачагь авани? — хабар кьуна Ануширвана.
— Заз ван хьунрай, — лагьана Паласа, — абурун
пачагьдин т1вар Авиз я.
— А-ави-из? — мягьтел хьана пачагь. — Чахъни
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Камбиз хьана! Т1вар чи т1вар хьтинди я. Пака рекьиз
экъечГда чун. Ц1инц1арни яхъ! Гьамни чахъ галаз хьурай!
Пачагьдиз геже хийирар лагьана, вири чк1ана.
АНУШИРВАНАН САВКЬВАТАР

Кьакьан дагъларин кьакьан цавай кьве лекьре чархар язва. Гагь кьуьлерзава. Санал акъвазиз. Гагь сад
садалай элкъвезва! Агь, бахтаварар! Квез чилерал вуч
жезват1а чидач!
И лекьерилай к1аник, къацу дагъдин синел Ануширваи Хосров хкаж хьанва. Ада кьуд пад фагьумзава. Ахпа вичин дурбудай килигзава. Яраб Авиза вучзават1а?
Авизан кьушун, чпин зиреквал, уьтквемвал, вик1егьвал къалуриз, пачагьдин виликай жерге-жерге жез, лепе-лепе, сад садан гуьгъуьнаваз, алатзава. Авизни абуруз килигиз, къудратлу жезва. Амма Ануширван —
мягьтел.
Ануширваназ гьатта зуьрне-далдамдин ванни къвезва. Ануширваназ вац1ун гургурдин ванни къвезва. Ануширваназ дагълар уьцГуьдай ванерни къвезва. Яраб и
Авизан виликай са шумуд агъзур кьушун физва жал?
Яраб ибуру са шумуд виш зуьрне-далдам язва жал?
Ина вири дагълар, гьар са къван гьик1 рахазвайди я?
Вучиз рахазвайди я? Инагар суьгьуьрда тунвай чкаяр
ят1а?
Килигзава Ануширван дурбудай... Адаз шумудни са
уьлкве акуна. Шумудни са пачагьдин кьушун акуна,
амма ихьтин кьушун садахъ акунач. Ихьтин кьушун жедани? Налугьуди, чарх я. Элкъвезва... Элкъвез-элкъвез,
бирдан адакай са гъед жезва. Вад жида алай! Са ара дилай пуд пип1енди жезва. Ахпа сад лагьана хьел хьиз,
вилик физва...
— Им кьушун туш, жида я, — мурмурна Ануширвана.
— Гьак1 хьайила, иниз са карч алай Искендер атайди туш, — лугьуда алимри.
— Атайди ту-уш?
— Ваъ. Гьа Дару Банд эцигзавай чкадилай алатна
фейиди я, лугьузва. Тарихда гьак1 кхьенва кьван! Бажагьат ам и дагълариз атана.
— И Авизав гвай им вуч сир ят1а чирна к1анда.
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Эверна Ануширвана вичин патав философриз, алимриз.
Гьезер алим Паласа лугьуда:
—
Чун ваз къурбанд хьурай, пачагьрин пачагь
Ануширван! — мез гуда к1вачериз. — Абур, а лекзияр, анжах са амал авуна муьт1уьгъариз жеда. Женгина абурулай вик1егь, зирек аскерар авайди туш.
—
Зи аскерарни зирекбур я, — лугьуда
Ануширвана.
— Амма заз дяве герек туш. Заз дуствиливди ийидай
гьар са кар хуш я, дяведивди, гужунивди авур кар яргъалди фидай кар туш. Эвел дуствиливди...
Филанрин философди вуч лугьузват1а чириз, гьадаз
эверда. Адани гьезерди лагьай гафар тикрарда:
— Амалдарвал герек я, пачагьрин пачагь, — лугьу
да и кьей хцини. — Мисал патал: Авиз — кьушундин
кьил я. Кьил сагъ амайла, беден са касдива'йни муьт1уьгъариз жедай зат! туш. Кьили гьамиша са рехъ
акъудда. Авиз амай кьван...
— Куьрелди: ваз вуч лугьуз к1анзава?
— Вуна Авизаз эвера.
— Ахпа?
— Ат1ут1 адан кьил. Хи-ирт1! Куьтягь хьана фена!
— Акьван багьа кьил?
— Душман я!
— Белки, туш жал? Адаз гьеле зун акунвач. Амии
зун гьик1 душманар хьурай? Алчахвилеривди авур кар,
гъалибвал Ануширваназ герек туш, Щйнц1ар! — гьарайна пачагьди.
— Зун иналла, пачагь! — вичин рехи балк1андаллаз
атана пачагьдин вилик акъвазда куьреви Ц1инц1ар.
— Къачу вад аскерни, са философии. Вач Авиз па
чагьдин патав. Зи салам-дуьа гваз. Вавай абурун ч1алал рахаз жедани?
— Чун сад садан гъавурда акьадайбур я, пачагь.
— Ма и дурбу, садни са ктаб: «Авеста». Зи савкьат
я лагь...
ЛЕЗГИ ПАЧАГЬДИН ИХТИЛАТ

Ц1унц1ар хтана хъуьрез-хъуьрез. Адахъ галаз фейибурни гьак1. Вири яру хьанва. Вири хъуьрезва. Ибурув
са лацу балк1анни гва.
— Пачагь, вуя сагърай, — лагьана ЩинцДара фена 378

Ануширванан вилик акъвазва. — Чун ви чандиз къ урбанд хьурай...
— Огьо-о! — шад хьана Ануширван. — Вун ик1 рахадайди тушир хьи!
— Ада чаз, Авиза чаз т1ач гана.
— Т1ач абурун шуьрбет я, пачагь, — лагьана са фи
лософди.
— И балк1ан, шив, ваз Авиза савкьват ракъур на. И
фу, и кьел, — вугана пачагьдив. — Кьелни фу, садни и
гичин т1ач! Авиз хьтин пачагь жеч! Гьа -гьа-гьа-гьа! Чав
т1ач хъваз гана...
Ануширвана балк1ан кьабулна. Фаз са к1ас яна. Ах па т1ач дадмишна.
— Огьо-о-о! Огьо-о-о!
— Ада лагьана, эгер ам Ануширван Хосров ят1а, гьа
и балк1андал акьахна, атурай. Чи балк1андал! Ана, па
чагь, авайди лапагар я! Гьикьван килигайт1ани... Суь руьяр, суьруьяр...
— Пачагьрин пачагь! Им ваз абуру са кар кьада ла
гьай ч1ал я, — лагьана Паласа. — Са вахтундани кьушун галачиз фимир. Ч1алахъ жемир!
— Квахь кьей хва! Лал хьухь ! — гьарай гана адаз
ЩинцДара. — В аз абур вужар ат1а акунвач! Абур вуч
гафар я?
■— Дугъриданни, пачагь, абур маса инсанар я, хъсан
инсанар я, — лагьана ЩинцДарахъ галаз фена хтай
иранвиди. — Адетдин инсанар я. Амалдарвиликай, душ манвиликай хабарни авачир.
— Кьушун абурухъ авайди вири вад виш кас я. Абу
рун пеше. лагьана, гьар пакамахъ, гьар нянихъ чпин
кардал машгъул хьун я!
— Пачагь, за ваз лугьузва, фимир, — лагьана Палаеа. — Ахпа лагьаначир, лугьумир.
— Абуру чаз гьерер кук1унарна... Манияр лагь ана!
Зуьрне-далдам яна. Кьуьлерна. Адетар чибуруз ухшар
я... Ваз абуру кьуьлердайвал акурт1а, пачагь... Са
алаамаа-ат!
Ануширванан рик1 Авизан патав гвай.
Хабар гудайбур р акъурна. Пачагь Ан ушир ван куь низ м угьманвилиз къвезва. Гуьзлемиша. Эве л гьабур
фена, са кьве сятдилай Ануширван, адан везир. Палас.
ЩинцДар са ирид касни аскерар, савкьватар гваз, гьатна
рекье.
А патай атана Авиз. Са десте рушар. Манияр лугьуз.
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Зуьрнечияр. Далдамчияр. Атана агакьайла, кьве пачагьди сада садав гъил вугана. Ануширванан кьилел таж
ала. Бедендал къизилламишнавай либас ала. Тажуни
ц1арц1ар гузва. Амма Авиз ак1 туш. Адал яргъи чухва
ала. Кьилел бурма бармак ала. Чухвадин хилер къизилдин гъаларалди безетмишнава. Щвачел тик шаламар
ала. К1вачериз шал янва. Шаларал бафтаяр ала. Бафтаяр, ранглу сун ч1уларалди алчудна, мягькемарнава.
Бармакдални са шумуд бафта ала.
Ануширван адан буй-бухахдиз, къаматдиз, пек-парталриз гьейранвилелди килигна. Авизан чин яру я. Hep
элкъвенвай, са низ ят1ани кик1из эверзавайди. Вилер
ц1ару я. Рац1амарни такабурдиз, лекьрен лувар хьиз,
акъвазнава. Амма вилеер хъуьрезва. Берекатлу чин ава.
Гьич са к!усни амалдарвал, хаинвал авачир. Ачух. К1убан. Авизан инсанри ярхарна са гьер. Крчар са метр
гьяркьуь, ч1улав гьер. Ярхарна Ануширванан к1вачерик.
Тук1уна. Ахпа Ануширван акьадарна балк1андал. Авизни акьахна. Абур юкьва туна, рушари манияр ягъизягъиз, жегьилри кьуьлериз-кьуьлериз, зуьрне-далдамдал
илигна, вири Гияр шегьер галайнихъ элкъвена.
Ануширван килигзава инсанрин хъвер авай чинриз.
Яраб ибур зи хайибур я жал? Ибуру зун ик1 вучиз
къаршиламишзават1а?
Шегьердин майдандал авудна пачагь балк1андилай,
Авиза са шумуд келима лагьана:
— Вун чи чилерал виридала'йни багьа, виридалайни
алайи, садрани гуьзлемиш тавур мугьман я! — мадни
пачагьдин гъил кьуна.
Ануширвана кьил юзурна.
— Зун гъавурда акьазва.
Авиза гъилин ишара авуна. Башламишна манияр...
Башламишна т1уьнар-хъунар. Т1ач хъваз, Ануширвана
кьил галтадзава ва ам шаддиз хъуьрезва:
— Фадлай ихьтин хъунар-т1уьнар хьаначир!
Ахпа башламишна суьгьбетар. Таниш хьунар.
— Куьн к1алубар гуьзел, рик1из чими инсанар я, —
лагьана Ануширвана. — Куьн я к1алубралди, я къилихралди къуншийриз ухшар туш. Ик1 вучиз?
— Вучиз лагьайт1а, чи лап дегьзаманайрин ата-бубаяр чкадин агьалияр туш.
— Гьун бес.
— Лугьунрай чи ата-бубаяр са шумуд агъзур йис
идалай вилик Пелопенессдай атай пелазгияр я.
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— Куьн ак1 хьайила, эллинар жезвани?
— Чун лезгияр жезва. Пелазгийрин тухумар. Чунни
куьн сад я. Чи аллагьни Ахур а Мазда я. Куь аллагьни.
Чун эллинар туш. Чи ата -бубаяр агъзур йис идалай ви
лик Финикиядай Ван пачагьлугъдиз акъатна... Ахпа
анай иниз акъатна... Чун ина цДувад хуьр ава! Вирини
гьа и чи патарив... Чи хуьрер хуьн патал чаз вад виш
кас кьушун ава...
Ан ушир вана Авизаз са либ ас бахшна. Гьа вичин
хьтинди. Къизилламишнавайди. Ахпа ЩинцДараз вуч
ят1а лагьана. Ц1инц1арани фена туп парча гъана, Ави зан вилик эцигна.
— Ви папаз, рушаз...
— Ипекди! — гьарай акъатна Авиза'й. — Цуьквер
алайди! Гьар са цуькведай за Анушир ваназ са гьер г у
да! Гьар цуьк — са гьер! Гурай вичин кьушундиз! Т1уь рай! Ахъая туп!
Ахъайна туп. А кьил сада гваз фена.
Ануширван хъуьрезва. Амма Авизавай цуьквер гьи сабиз жезвани? Абур гьик! гьисабда? Абур жергедавай бур тирт1а, гьисабиз жедай, амма ибур цававай гъ етер
х ь и з я . К а к а х ь н а в а . Гь и с а б з а в а , к а к а х ь з а в а. М а д н и
ц1ийи кьилелай гьисабзава. Гьа ик1, са шумудра!
Авиза вичин кьил кьунва. Вучда? Гьик1 гьисабда?
Ануширван хъуьрезва.
— Гьа вуна гайи гьерер бес я заз, — лугьузва Ану
ширвана.
— За гаф гана эхир! За лагьан а эхир; гьар цуькведай
са гьер! Цуьквер гьисабна к1анда! За абур гьик1 хьайи т1ани гьисабда!
Бирдан Авиза гьарайна:
— Жагъана! Аскерар! Зи аскерар! Гьарда фена са
шешелдавай къванер гъваш! Какаяр хьтин, куьлуь
къванер!
Гъана аскерри къванер. Ахъайиз гана парча, Авеза
башламишна гьар са цуькведин винел са къван эцигиз!
Ануширванан вилер экъис хьанва: ида вучзава? И
цуыквер гьисабун куьз герек тир? Гурай гьак1 са виш
гьер ! Ваъ! Ида цуьквер гьисабзава. Къванер эцигна т1ани, къванер Авезавай гь исабиз хьанач. Гьик! гьисабд а ? Г ь а б ур н и , г ь а к ъ ва н е р н и ц уь к в е р х ь и з я . И н а л ,
анал, гьут1анал. Жергеда авач. Амма гьар са цуькведа -й
са гьер гун — дуьз хьана. Гьик1 хьана лагьайт1а...
— Аку, аскерар! —гьарайна Авиза вичин аскерриз.
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— Аку, за са къван къахчурла, куьне са гьер анихъ
ахъайда! Са къван — са гьер! Чир хьанани?
Са герендилай Ануширванан вилериз сан гьисаб авачир са суьруь акуна.
— Ма, стха, ви суьруь я! К1андат1а, аскеррив нез
тур, к1андат1а, Ирандиз хутаха.
Ануширван дагъдин кук1ушдиз хкаж хьана: адаз вири дуьнья акваз к1анзавай. Гьа кук1ушдал акъвазна,
ада лагьана:
— Ихьтин гуьзел чилерал гуьзел ва акьуллу инсанри
ахмакь инсанарни гуьзел ва акьуллу ийида! Авиз! За
ина жуван пуд виш кас тада! Зунни вун мукьвабур
жеда!
— Зани ваз зи патай гьахьтин савкьват ийида, — ра
зи хьана. Авиз.
— Пачагь, вун сагърай, зун ина акъваззава, — ла
гьана Ц1инц1ара.
— Акъваза, — лагьана Ануширвана. — Эгер зун
Ирандин пачагь Хосров Ануширван яз хьаначирт1а, зун
ни ина акъваздай. Кьин кьада! Авиз! Зун иниз вавай
куьмек к1анз атайди я. Амма заз ви куьмек герек туш.
— Лагь гьихьтин куьмек герек ят1а?
Ануширвана вичи Ч1ур хуьр алай чкадал эцигзавай
къеледикай суьгьбетна. Эхирни алава авуна:
— Ви куьмек вуна гайит1ани за къачудач.
— Вуна къеле эцига, — лагьана Авиза. — Амма
анаг яшамиш жедай чка туш. Азарар жедай чка я. Чи
инсанривай, дагълара вердиш хьайи инсанривай, ана
эхиз жедач...
Ц1уд йисуз Ануширвана Дару Банду къеле эцигна.
Ам гьамиша ял ягъиз, Авизан патав къвез хьана. Стхадин хьиз. Вичин Дару Банддиз килигиз атайла, гьелбетда. Кьил ч1угун тавуна жедачир.
Ануширвана КьепГалай ва ана мискЬшда акур девриш рик1елай алудначир. Ам девриш акваз хъфенай.
Амма девриш и дуьньядал аламачир. Ам жагъуриз хьун
мумкин тушир. Гзаф къекъвена Ануширван, т1имил къекъвена, амма миск1инда са ктаб кьванни амачир. Агьалийри чуьнуьхнайт1а? Бажагьат. Иниз. и дегьзаманайрин мескендиз къвез тежедай, къвез кич1едай инсанри
инай ктаб чуьнуьхда лагьайт1а, таб тир...
Са кьадар вахтар алатна, кьвед-пуд виш йис, иниз
арабар атана гъиле къилинж аваз, я чпин диндал гъиз,
я рекьиз. А ч1авуз Сулладин, са карч алай Искендеран 382

девирра чеб хуьз хьайи са гьал хьтин тухумрикай амайбурни и арабри къирмишна. Дегьзаманайрин Албаниядин къебелеяр михьиз цДрана...
Гуьгъуьнай сефевидар атана. Абуру чпин т1уб сух тавур т1еквен тунач. Албаниядин гелер михьиз квадарна.
Тахьай гьисабна. Вучиз лагьайт1а, са халкьдин тарих
квадардайла, ам вични квахьда. Ибуруз албанрикай
чпин ата-бубаяр ийиз тежедайди чир хьана...
Гуьгъуьнай монголар, могъолар...
Лап эхирдайни 1922-йисалай Албаниядин тайифайрин амукьайрикай — инал-анал дагълара амай хуьрерикай кьилдин миллетар туьк1уьрна...
Зун ацукьнава вилер акьална. Зигьинди, лезгидин
зигьинди зун 1500-йисан вилик хутахзава.
Заз барбат1 хьанвай Кьеп1алай аквазва...
Иниз арабар атана акъатайла, абуру Кьеп1алайдикай Кабала ийизва. Чпин ч1алалди: икьрар. Меслят.
Лезги т1вар, Пелазгийри гайи т1вар квадарна. Кьеп1алайдикай Кабала хьана. Кар анал алач...
КьепГалайдин xapania куьчедайт1уз са къужа физва.
Галтад жез, галтад жез. Адахъ галаз кьве жегьил итим
ава. Абуру кьакьан кук1ушдал сур эгъуьнзава.
Ахпа кафандик квайди суруз авудзава.
Квез ам инсан хьиз жемир.
Абур ктабар я.
Кучудзава. Чпин тарих. Ата-бубайрин руьгь.
Душмандин гъиле гьатунилай, абуруз ам кучудун
хъсан аквазва.
Ахпа дуьа кьазва.
А сурун винел, и кук1ушдал гьамиша са къарби тар
экъеч1зава. Ам кьуьзуь хьайила, адан чкадал са маса
тар экъеч1зава.
Гьанал чи ата-буба'йрин ц1уд агъзур йисарин тарих
кучуднава.
А кук1уш гьинал алат1а?
Мумкин я, ам лезгидин вилериз аквазва, амма рик1из аквазвач, вучиз лагьайт1а, зигьин къакъатнава.
Къарби гьар са зулуз нянилай пакадалди шезва.
Мани лугьуз. Гараризни юргъариз. Килигиз, вичин
ч1улав хьанвай, хайи чдлин яргъариз...
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'"исирдин фиргъаванрикай са фиргъавандиз са руш
жеда кьван. Гуьзелрин гуьзел. Немир-хъвамир, атана
гьа идаз килигиз хьухь. Гьахьтин сад.
Вири мукьвал уьлквейра, и чи цавун к1аник квай
уьлквейра и фиргъавандин рушан тарифдин ван гьатда.
Ун. Гуьзелвилин, гьелбетда. Чибуру лугьудайвал, туьтуьнай хъвадай яд аквадайди хьана жеди!
Агакьда и гуьзелрин гуьзелдин тарифдин ван са кьил
Ирандин пачагьдив. Пачагьрин пачагь Камбизав! Ида
дуьньядин са пай вичиз табий авунвай вахт жеда. Мисирни кваз. Агакьайла и Камбизав гуьзелрин гуьзелдин
тарифдин ван, к1ват1да ада вичин патарив гвайбур. Лугьуда гьабуруз:
— Гьа гьам за къачуда!
К1ват1 хьанвайбуру вирида санал икрам ийида.
— Эй чи пачагьрин ч1ехи пачагь Камбиз, — лугьуда
везир-векилди. — Вун са т1имил кьван сабурлу хьухь.
А руш гьеле ви вилериз .кьванни акунвач, вун пачагь я,
вуна садлагьана ак1 лугьун — хъсан туш.
— Гьа гьам за къачуна куьтягьнава! — мад сеферда
гьарайда Камбиза. — Куьн за иниз квез и кар хабар гуз
эвернавай! Вассалам!
Кьин тавур хва, дугъриданни, вичиз гьич а гуьзел
акун кьванни тавунмаз дили жеда кьван! Пачагь я ман!
Абурук акьуллу кас мус хьайиди я? Садрани. Пачагьар
вири дам кимибур хьайиди я.
— Эй чи чилерин берекат, эй чи цаварин нур, — лу
гьуда везир-векилди. — Ваз минет хьуй, са т1имил са
бурлу хьухь! Вуна садра са фикир ая: а руш гьинва?
Миснрда. Вун гьинва? Иранда. Эгер ваз ам гьакьван
к1ан хьанват1а, ша чун илчивилиз фин. Гьахьтин адетар
авайди я...
— Ваз гьа адетралди вуч лугьуз к1анзава? — вегье-

на туьд кьада и залумди вичин везирдин. — Адетар вуч
лагьай ч1ал я? За дуьньядин са пай жуваз муьт1угъарнава, вуна заз инал... Ви зуьрнеяр низ герек я?
— Эй играми пачагь, эй чи чилерин берекат, ваз ми
нет хьуй, яб це: исятда вуна фиргъавандин к1вализ,
Мисирдиз илчияр ракъурун герек я. Эгер фиргъаван ра
зи хьайитГа, чи илчийривай а руш гваз хквез жеда. Ша
чна гьак1 ийин! Дяве герек туш!
Камбиз к1азни-так1анз гьа са гьал рази жеда.
Ракъурда Мисирдиз илчияр.
Гила квез хабар нивай — Мисирдавай фиргьавандивай! И фиргъаван, аламат кар я, акьуллу итим жеда.
Ч1ехи пачагь Камбизан илчияр атана акурла, ида вичин
мет-кьил гатада. Лугьунрай, и руш фиргъавандихъ авай
тек са аял жеда. Язух къведа адаз вичин рушан. Езне
жезвай кас ч1ехи пачагь ят1ани, руш гзаф яргъаз гун
жезва. Ун. Рик1 т1а жеда фиргъавандин. Вучза вайди тир ихьтин езнедикай хьана? Пачагь ят1ани
мисирви туш. Иранви я. Ч1ал маса ч1ал я. Адетар маса
адетар я. Къилихар маса къилихар я... Фикир-хиял ийида
фиргъаванди ва эхирни кьет1да: ина са амалдарвал
авуна к1анда. Масак1а жедач. Анжах са амалдарвал.
Гьа и къастуналди к1ват1да фиргъаванди вичин къваларив гвайбур. Везир-векилар. Алимар. Философар. Шаирар. Музыкантар. Къабачияр... Т1уьнар-хъунар гана,
ахпа лугьуда ибуруз:
— Зи играмибур, ихьтин са кар хьанва: квез чида
Камбиз вуч кас ят1а. Квез адан кьушундикай хабар я.
Ада чи уьлквени, дуьньядин маса уьлквеярни муьт1уьгъарнава...
— Мадни ада чал гьужумнавани, играми пачагь? —
къалабулух акатда везир-векилдик.
■— Ваъ, гьужум авунвач. Адав зи рушан гуьзелвилин
тарифдин ван агакьнава! Ада илчияр ракъурнава... Гьа
и карди зун к1еве тунва... Зун амазма, вучдат1а течиз.
Са герен кис хьана, фиргъаванди давамарда:
— Эгер руш тагайт1а, вичин вири кьушунни кьуна,
ам чи винел къведайди квез чида, — бирдан шехьна и
фиргъаван. Им гьахьтин нигышгъ жеда кьван, фиргъа
ван лугьуз.
— Вун шехьмир, эй фиргъаван, — к1вачел къарагъда са философ. — Рик1 ч1ехиз яхъ. И дуьньядал гьялиз
тежедай са месэлани авайди туш. Эвел вуна заз са жа-
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ваб це: ваз жуваз гьаниз руш гуз к1анзавани, ваъ? Заз
чир хьурай, гьа и кар, ахпа за ваз меслят гуда. Шехь мир.
— Ак1 ят1а, зани вуна текдиз суьгьбет ийин, — лугьуда фиргъаванди.
Фена са маса утагъда, ацукьда ибур кьилди. Фиргъаванди ачухда вичин рик1. Шехьиз-шехьиз. Нигънигъ
я ман! Философди яб гуда. Кьил юзурда. Гъавурда
акьуна.
— За ваз лугьуда, — вуна гьа за лагьайвал ийида,—
секинарда фиргъаван философди.
— За яб гузва, — лугьуда фиргъаванди.
— Гьа и ви руш хьтин гуьзел са руш жагъура, —
япал кушкушда философди. — Мисирда гуьзелар ац1аа-ана!
Кьил юзурда фиргъаванди.
— Ахпа?
— Ахпа гьа рушаз лагь: вун зи руш я! За вун, бубади вун Ирандин ч1ехи пачагь Камбизаз гъуьлуьз гузва!
Вассалам! Шехьмир!
Гзаф рази жеда фиргъаван и арифдар философдилай. Идалай акьуллу меслят жедани?
Гуьзел рушахъ къекъуьн герек къведач. Фиргьавандин рушахъ са къаравуш аваз жеда, лап гьа адан гуь зел рушалайни гуьзел сад! Эверда фиргъаванди гьа рушаз вичин патав. Лугьуда адаз:
— Чан бубадин руш! Ацукьна кван бубадин патав.
Ацукьда къаравуш.
— Вун бубади Ирандин ч1ехи пачагь Камбизаз гъуь
луьз гузва... Вун рази яни? Чир хьухь: ви гележегди,
гьетре хьиз, нур гуда! Амма, аку, и кар чи арада амукьрай гьа! Сир! Вун зи рушан къаравуш туш гьаа-а, вун
зи руш я! Гуьзелрин гуьзел руш!
— Чир хьана, — рази жеда къаравуш.
Къаравуш гьипай, ч1ехи пачагь Камбиз гьинай? Къаравушдикай ахьтин ч1ехи пачагьдиз свае хьун?
Теменар гуда къаравушди фиргъавандин гъилериз.
Ун. Хвешила! Гьакьван и къаравуш шад жеда.
— Ви чандиз Аллагь вич куьмек хьурай, играми буба, — шехьиз-шехьиз лугьуда къаравушди. — Зун, дугърйданни, ви хайи руш я жеди! Туширт1а вуна зун акьван ч1ехи пачагьдиз гъуьлуьз гудайни?
Гьа ик1, башламишда мехъер. Алук1да къаравушдин
кьилел виридалайни багьа жавагьиррикай раснавай

махсус таж! Бес! Пачанърин пачагьдин свае я! АлукГда
адал къизилламишнавай парталар! Алмасрин къашар!
Кагьрабаяр, цамар, япагьанар... Идан бедендиз яда и
дуьньядал алай виридалайни багьа атирар, рангар ..
Экъеч1да майдандал далдамар-зуьрнеяр ядайбур. Са
виш кас санал! Кьуьлердайбур. Манияр лугьудайбур!
Тарар-чуьнгуьрар ядайбур! Шуьк1уь сесер акъуддайбур.
Псийрин! Къурмишда мел межлис...
Дуьз ирид юкъузни ирид йифиз. Фиргъавандин
дворецдин вилик квай ч1ехи майдандал жеда мехъерин
межлис.
Авайвал лагьайт1а, фиргъавандиз вичиз ихьтин зурба мехъер ийиз кГанзавачир. Амма ам кич1едай, шехьдай нигънигъ тир. Ихьтин мехъер тавурт1а, шак гъун
мумкин тир. Атанвай илчийриз, бирдан кар я, чир жеда... Аллагьди яргъазрай, ахьтин кар дуьздал акъатда...
Ирид юкъузни ирид йифиз халкьди шадлухарда. Нез,
хъваз, кьуьлериз! Манияр лугьуз жеда халкь! Ун. Иранвиярни мисирвияр! Къавумар, езнеяр вири какахьна.
Эхирни ирид югъ алатайла, свае авудда агъуз. Дворецдай. Акьадарда сандухда. Деведаллай. Ацукьарда.
Са пата свае, муькуь пата — жавагьирар! Якъутар, алмасар... Виш деведал ипекдин парчаяр! Са виш кас аскерар. Са виш кас къаравушар! Са виш кас нуькверар!
Гьатда ибур рекье. Са кьил Ираидиз. Рехъ ат1уз,
мензил ат1уз хтана агакьда ибур чпин Ирандив. Кьве
варз пара хьиз жемир. Ирандинни Мисирдин арада шумуд уьлкве ават1а килиг: Фелестин, Исраил, Финикия,
Месопотамия, Вавилон, Ассирия... Ун, гьак1 хьайила
кьве варз рекье хьана. Гьар уьлкведа абур къаршиламишай жуьреяр ава. Абуруз авур кьван гьуьрметар ава!
Бе-ес, Камбизакай, дили пачагьдикай, кич1ела!
Шегьердив агакьиз мукьва иранвийри къаршиламишда чпин пачагьдин свае. Вирибуру вилик чукурда. Бармакар цавуз вегьиз.
Гьатда вири Иранда ван:
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— Гваз хквезвани?
— Гваз хквезва!

Са виш агъзур кас экъечГда вилик. Свае къаршиламишиз. Пачагьдин мукьва-кьилибур. Лацу девейрал
алаз. Са агъзур кас далдамар-зуьрнеяр ядайбур. Са
агъзур кас кьуьлердайбур. Са агъзур кас манияр лугьудайбур. Са виш кас къабачияр, кьилинбацардайбур.
Камбизни къведа т1авус кьуш хьиз. Ирид ранг гуз.
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Вичин сусаз килигда. Сандухда ацукьнавай свае, хкажна, вичин балк1андал ацукьарда. Иранвийри цавара ван
твада:
.— Яшамишрай чи чилерин берекат, чи цаварин нур
Камбиз пачагьни адан свае!
Квасайри кьилинбацарда.
Дуьм-дуьз яхц1ур юкъуз халкьдиз кеф жеда. Незхъваз, манияр лугьуз.
Яшамиш жеда Камбизни адан свае виртни ч1ем хьиз.
Гьакьван сад садаз ширин ва истеклу яз.
Гьа инал и суыьбетдин эхир ийиз жедай. Куьне вуч
лугьуда? Эхир яни? Я? Валлагь, туш.
Гила квез аквада пехъи хьуни инсандин кьилел вуч
гъизват1а! Гьак1ан адетдин кесиб инсандинни пачагьдинни. Инсан герек гьар са карда сабурлу жен. Къизмиш тежен. Вич-вичелай алат тийин. Амма Камбиз къудурмиш хьанвай пачагь тир. Гьа ик1, яб гузвани вуна?
Яб це. Гьа ик1, са йисалай сусаз жеда са цуьк хьтин гада. Халис пагьливан. Гьахьтин буй-бухах авай, къамат
авай.
И карди Камбизни, адан свасни бахтавар ийида!
Гьак1ни бахтаварар. Мадни са йис алатда. Кеф ч1угваз,
яшамиш жеда ибур ва йикъарикай са юкъуз папа гъуьлуьз лугьуда:
— Чан зи хурудавай рик1, зи чанда са сир ава, ада
зи мефт1 регъвезва. А сир зи чанда туна, завай эхиз
жезвач.
— Ви чанда сир ава? Ада ваз азият гузва? Лагь
кван заз!
— Зи играмиди, — лугьуда папа. — Заз ваз таб ийиз
кГандач. Гила чи хва ч1ехи жезва.
— Та-аб? Гьихьтин таб? — к1вачел къарагъда Кам
биз пачагь.
— Зун фиргъавандин руш туш, — лугьуда папа.
— Фиргъавандин руш туш? Бес вун вуж я?
— Зун фиргъавандин рушан къаравуш тир...
— Вуч, вуч? — къудгъун жеда Камбиз пачагь. — Ву
на вуч лагьана?
— Зун фиргъавандин рушан къаравуш тир, — тикрарда папа. — Заз фиргъаванди и сир ачухмир лагьана,
амма завай ваз ам ачух тавуна акъвазиз хьанач. Яб це,
зи играмиди. Фиргъавандиз авайди тек са руш тир. Маса
эвлед авачир. Адаз вичин руш ваз гуз к1ан хьанач, ада
зун гана, вичин руш хьиз.
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Камбиз пачагьдин япарай гум акъатда, нерай яла вар, вилерай ц1верек1ар. Къачуна къилинж, ши-и-иртна
акъудна къакъарай. Къилинжди ц1арц1ар гун ва папан
келле чилел аватун — сад жеда. Папай гьич сес кьванни
акъатдач! Гьеъ, язух дишегьли. Жуван мез хвенайт1а
жедачирни? Мад хьайиди хьана.
Камбиз пачагьди тадиз к1ватда кьушун. Са виш агъзур кас! Гьатда Мисирдиз рекье. Фиргъанвандилай хам
алажда лугьуз! Мисир дуьньядилай квадарда, юх ийида
лугьуз. Адаз, пачагьрин пачагьдиз.ихьтин тапарар авун!
Са вацралай агакьда Мисирдив.
Вич лугьумир фиргъаван сагъ амач кьван. Адан
рушни чуьнуьх жеда. Фиргъавандин чкадал са маса
фиргъаван алаз жеда, амни халис сарсахбег! Камбиза
вичелай хам алажиз кич1е хьана, адани вичи -вич
куьреда.
Мисирдин ислягь агьалийриз жазаяр гуда Камбиз
пачагьди. Гьич са тахсирни квачир инсанриз. Хъел аладарда.
Элкъведа Камбиз пачагь Иран галай патахъ. Виш
агъзур кьушун идан гуьгъуьна. Я и кьил, я а кьил таквадай са къумлухда, лугьунрай, Месопотамияда, къарагъда тГурфан. Иикъан нисинихъ виле эцядай т1уб аквадач. Дуьнья мич1и жеда.
И т1урфан пуд юкъуз давам жеда.
Пуд йикъалай т1урфан секин хъижеда, амма я Камбиз пачагь, я адан кьушун ахквадач. Вич лугьумир, ибур
къумлухди туькьуьмда!
Яб гузвани, стхаяр? Яб це! Т1ебиат гьамиша гьахъ
я. Пачагь я лугьуз ак1 къудурмиш жедай зат1 яни? Са
гунагьни квачир инсанар вучиз рекьизвайди я? ВиШ
агъзур кас аскерар Ирандай Мисирдиз вучиз тухузваи*
ди я? Вуна лагь!
Гьа инал чна чи ихтилатдин эхир ийин.

гьалтай юкъуз, кук1ушар виниз хкаж хьанвай кранрай

ВАГОН-РЕСТОРАНДИН КЪАВАЛ
Зи дуст Абдулфетягь Фатаховаз

<J а портуна к1валахзавай тир. Армиядай хтана.
Шиирар кхьизвай за, юлдашрин лугьунрай, зун халис
шаир тир. Амма редакциядиз ракъурай шиирар акъудиз
аквадачир. Эхирни, вач зун редакциядиз. Газетдин.
^Редакциядин лап рак1арин вилик са гада акъвазнавай. Пашмандиз. Кьнл агъузва. Идан гьа и агъузнавай
кьилизни, вич зи тай, жегьил яз, рех янва.
Лагьана за и стхадиз зи дерди. Яб гана (вичиз-вичин
фикирар авайт1ани) и стхади са шумудра агь аладарна.
— JTbe-e-ей, — авуна ада, къуьнер чуькьвена. — Вун
гьинай рахазва? Инаг а вуна лугьудай редакцийрикай
туш, стхадии.
— Вучиз?
— Ииаг шиирдин, гьикаядин т1вар кьурла, агъургъанар акъатзавай чка я. Зунни гьа вун хьтинди я.
— Вагь! — садлагьапа зун шад хьана. — Вун мискисви Гьабиб тушни? Шаирни, критикни.
— Гьа вупа лугьузвай Гьабиб зун я, — лагьана ада.
— Заз вун акваз к1анз са шумуд варз тир. Хъсан хьана,
гьалтна. Заз чида, вуна портуна к1валахзава. Вун об щежитиеда яшамиш жезва...
Мискисви Гьабиба лагьана, бес, стхадин, заз ви кхьинар малум я, портуна к1валахиз, общежитийра яшамиш
жез, яратмишиз хьун четин, я, и пата типографияда
корректордин к1валах ава, ша за вун гьана корректорвиле кГвалахал эцигин.
Мад вуч к1ан жеда ваз? За Гьабибаз пара кьадар
чухсагъулар лагьана. Гьабиба зун икьван ч1авалди вич
хьайи са к1вализни тухвана, к1валин иеси къаридихъ
галазни танишарна, адаз виликамаз кьве вацран пулни
гана.
Гьа ик1, редакциядиз атай юкъуз, мискисви Гьабиб
390

ац1анвай, са пата гимияр, муькуь пата вагонар авай
портунизни, муьжуьд кас са к1вале ксудай чи общежи тиедизни за яргъалай гъил юзурна:
■— Сагърай! Яшамиш хьуй Тетя Тамарадин к1вал!
Тетя Тамара зун яшамиш жезвай к1валин иеси, кьуь зуь украинви къари я. Динэгьли. КЛвалин цларал, да к1аррал, шкафдин винел — гьинал хьайит1ани ваз аквадайди Христос я. Тек са Христос ваъ! Богоматерияр,
Святая Марияяр... хашпересрин аллагьдин мукьва -кьилияр...
Гьар юкъуз, пакамахъ-нянихъ Христосан дидедин,
Святая Мариядин вилик акъвазиз, вичин хурал хаш ч1у гваз (гъилин ишарадалди) цак акъатнавай кьилел nlyзар зурзаз, патахъ ийиз, вилерай (Тетя Тамарадин гьар
виляй са ст1ал нагъв авахьдай) накъвар авадариз, гьа
кьежей вилериз гъуд гуз, нагъв чинал алтаддай.
Адаз Святая Мариядивай, Христосавай вуч к1анзайа«
т 1 а , а б ур у в уч г уз в а ч т !а , з а гь е л е х а б ар к ьу н в а ч и р ,
Фад тир.
Са кар ч1уру тир. Мажиб (зегьримар хьайиди) лай
т1имил тир. Пудкъад манат. Идакай к1вализ вуч гуда?
Нен вуч ийида? Пек -партал, жибиндин харжлух...
Мад вучда? Шаир хьун патал эхна к1анда. Вахт вахтунда заз Гьабиб аквазвай.
— Вахъ гележег ава, дуст кас, гележег, — лугьузвай
Гьабиба.
Гьак1 хьайила, гьа и Гьабибанни, жуванни ум удар
зай тавуи патал за ик1 ийизвай: йифен сятдин ц1икьвед
жедайла, зун фан туьквендиз физвай. Махачкъаладин
«Комсомолец» кинотеа трдин патав. Гьа вахтунда аниз
атнр галай чими фу хкидай. Къачудай за къвалар къа вурмиш хьанвай чими буханка, фидай зун агъуз, гьуь лел. Гьуьлуьн кьеревай кьакьан р агар ал ацукьна, сагъ
са буханка т1уьна, хт1унна алай -алачирди, фена гьуьлел
са гер ен сир нав ар ни авуна (гатуз, гьелбетда), ахпа
хъфидай зун Тетя Тамарадин к1вализ. О -о! Гатун йифиз
гьуьлел хьун — вуч кеф тушни! Къаткана чин цавал,
килигин яр'гъал гъетериз, вацраз... Ак1 жеда хьи, ирид
цавар ила й а па та гьа и в ун хьт ин са гадад и ви р ехъ
хуьзва, ана ви стха ава, я туш, гьана ацукьна гадайри,
ягъиз кфи лар , м анияр л угь узва, аб ур ун м ани дин сес
валд и къвезва... В аз аб ур ви в илер алд и аква зва, ваз
абур ун рахунрин ван къвезва.Юкъуз за са борщ ва я
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са котлетар недай, са банка къатух хъвадай. Иифиз сятдин ц1икьвед жедайла, мадни жуван гьуьлел...
Поэзия—дуьньядин гуьзел- я, лугьуда. Адаз къурбандар к1анда.
* * *
Йикъарикай са юкъуз, кишдин пакамахъ зи патав
Гьабиб атана акъатна.Лагьапа, бес вич хуьруьз хъфиз ва. Ана диде тек я, векьер яна к1анзава. Дидеди кал
хуьзва, са кьуд-вад гьайван хуьзва. Ахпа вахан мехъерни жезва.
— Хквез жедат1а, вунни захъ галаз хъша, — лагьана Гьабиба. Дустунихъ галаз, жибинда пул авачиз,
гьик1 хъфида? Ам залай алакьдай кар туш.
— Са маса сеферда хъфида чун, — лагьана за. —
Сагъвал хьуй. Исятда за вун вокзалдалди рекье твада.
Зи рик1ел алама: к1валяй экъеч1дайла, зи гъиле Эффенди Капиеван «Шаир» ктаб ава. А ктабдин арадани
зи са кьве шиир.
Зи рик1ел алама: чун к1валяй экъеч1дайла, Тетя Тамаради чи гуьгъуьна гьарайнай:
— Алин-и-ик! Алии-и-ик! Борщ кушай, потом иди!
Ты ничего не кушал, Алии-и-к!
— Исятда элкъвена хкведа зун, — лагьана за къаридиз.
Зи рик1ел хъсандиз алама: чун Тетя Тамарадин к1валяй экъеч1айла, цавун рагъ акЬздай пата, Тарки дагъ дин винелай, зурба, эйбежер булутар хкаж жезвай. За
Гьабибан гъвеч1и чемодан кьуна.
~— Ада авай са затТни авач, — лагьана Гьабиба. _
Вад кило къенфетарни, вахаз къачунвай са буыиме я.
Вокзалдив агакьдайла, марф акатна. Садлагьана ири
ст1алар атана. Конвертрал жедай шикилрай ацГанвай
чи перемар(а вахтара гьахьтин стилни перемар авай)
гьасятда кьежена. Эффенди Капиеван «Шаир» ва жуван
шиирар за хъуьч1уьк чуьнуьхна.
— Яда-а-а, и Магьачкъала вуч аламатдин чка тушни, — лугьуз, Гьабиба кьил галтадзава. — Кьил акъатдай чка туш. Кьил акъудна куьтягьиз жедай чка туш.
Исятда гар анихъ аваз аквада ваз, са сятдилай аквада
ваз, вагь, гила инихъ хьанва... Цавара жедайди са къиямат я... Цифни булутни какахьна. Сад-садалай алатиз...
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Патар-патар жез... Кьилинбацар жез... Какахьиз, къакъатиз. Валлагь, аламат чка я...
— Ина вири к1валахар гьак1 я, — мурмурна за.
— Гьик1 вири?
— Слушай! Армияда жергедаваз физвай аскеррикай
са касди са жизви кам дуьз къачун тавурт1а, ада виридан низам ч1урда... Ам виридаз чир жеда... Адаз жаз ани гуда! Слушай! Гьуьлел... Сирнавиз тежедайдакай
матрос хьана акунани ваз? Слушай! Компасдай кьил
акъудиз тежедай кас штурвалдихъ гьик1 акъвазарда?
Ада низ чида гими гьинихъ тухудат1а?! Ядаа-а! И чи литературада авай к1валахаа-а-ар! И к1валах аквадай са
кас к1андачни? Гьак1 хьайила, гарарни, циферни, булутарни гьахьтинбур я...
— Вуна дуьз лугьузва, амма за ваз вуч лугьун? Сабурлу хьухь...
— Ваъ, зун цурун къаб хьтинди я. Садлагьана къизмиш жедайди я. Къачун чна маргъухъанар... Маргъ дуьз
тухуз тежедайди гьасятда аквада... Адаз лугьуда, вавай
жезвач, вун яд гъиз вач. Заз чизва, зун хуьре ч1ехи хьайиди я... Къачун чна харат уст1арар, къачун чна чекмечияр, къачун чна гьак1ан кьилер кьадай дерлекар...
Хъсандаз — хъсанди лугьузва, писдаз — писди... Амма
тек и чи литературадиз и кар хае туш... Ина авайди мукьва-кьилияр, са хуьруьнвияр, дуствилер... Вад классик
тек са хуьряй! Ва-а, ихьтин к1валахар жеда ни лагьанай? Вуа-а! Яда, повестар, романар лугьуз ктабар акъудзава... Исятда пракурорри, судьяйри гьабуралди жаза
гузва. Виликдай са йис кар гудай касдив гила мажбурдивди гьахьтин ктабар к1елиз гузва, лугьуда... Са муаллимди ихтилатзавай...
— Ви дердер ахъа хьанва гьа, дуст кас, — хъуьрена
Гьабиб.
— Я хзан сагъ хьайи кас...
— И кьил аку, вахтсуз лацу хьанвай. Сагъвал хьуй.
Акъваза вун!
* * *
О-о-о! Инаг аку. Инай билет къачуз жедани? Билетар гудай кассадин вилик инсанар сад-сада ак1анва. Вирида къалмакъалзава. Ина са къайда жедай зат1 туш ни? Амукьна зунни Гьабиб сада-садаз килигиз. Инай би393

Лет гьик1 къачуда? Яраб ина очередар авачир са югъ
жедат1а!
Кассадин къеняй дингинин ван акъатзава.
— Донкь-бонкь!
Ахпа са шумуда санал гьарайна:
— Билета-ар гузваа-а-а!
И «донкь-бонкь» авуначирт1а, билетар гуз жедачир
жал? Мумкин я, гьа им хабар гун тир. Гьа и сес акъатайла, инсанри башламишна гьуррадал илигна, вирида
гьа кассадихъди рум гуз. Заз акваззвайвал, ибурун
къаст билетар къачун туш, и касса авай цал гьа кассиршадин кьилел ярхарун я. Бажагъат а кар кьилиз акъатдай кар я.
Гьабибаз билет Дербентдиз къачуна кГанзава. Гьик!
къачуда? Гьабиб культура авай, савадлу жегьил я. Адаз
ихьтин румар гунар акунани к1андай к1валахар туш.
— Валлагь-биллагь, ибур вири студентар й, студентаа-а-ар! — гьарайна са дишегьлиди.
— Имтигьанрай ат1ана, гила хъфйзвайбур я, дилй
хьанва!
— Сиягь вут1 хьана, я гадаяр? Инал сиягь алайди
туширни? Бес чун хьтин ажузбуру вучрай? Регъуь жедай
зат1 тушни? Регъуьдач квез, регъуь! — лагьана са кьуьзуь дишегьлиди.
— Ва-ай! Иналлай зи аял гьиниз фена? Зи ая-я-я-л!
— сириставдин ван хьиз, япар биши ийидай ван акъатна. Яхун, ч1улав дишегьлидай.
— Ингье-е ви аял! Ацукьарай чка рик1елай алудна,
инсанрин япарай акъудзава!
Ва-а, ик1 жедач. Зун Гьабибаз килигзава. Гьабиб залай ч1ехи я, акван ада вуч лугьудат1а. Ина са къайда
тун тавуна жедач.
— Чна вучда? — жузуна за.
— Исятда са фикир ийин чна, — лагьана Гьабиба.
— Сиягь амайди яни? Сиягьда зун сад лагьайди тир,
— лагьана зи япал шуьк1уь сесини лезгидал. — Сиягьдикай сиягь хьана...
Элкъвена зун сесинихъ. Зи патав са руш акъвазнава.
Кьилелни яру косынка ала. Чин аквадач. Гъилихъни са
сумка гала. Сумкадин зун галай патан къвалални
«АЭРОФЛОТ» кхьенва.
И рушни кассадихъ килигзава, гьак1 хьайила, гьелелиг заз адан чин аквазвач.
— Гьабиб, — лагьана за, — гьут1а киоск аквазвани
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ваз? Газетар-журналар маса гузвай. Вун гьанал акъва-за.

Билет къачун зи хиве ава.
Зун басрухдив агатна. Вирида румар гузва, амма цал
ярх жезвач. Мягькем я. Икьван румар гузва, амма гье лелиг билет къачур са касни авач. Мад ак1 хьай ила, и
р умар гун куьз герек я? Са ахлакь, марифат хьана
к1андачни? Гьак1 гьавая цлариз румар гуз, ибур вуч
уюнбазвилер я?
Акъвазна,килигзава зун и румар гузвайбур уз.
— Ибуру инал сиягь, сиягь лугьузва, ам вуч сиягь
я? — жузуна за гьа кьилел яр у косынка алай рушавай.
И руш (жаваб гудалди) элкъвена заз килигна. Амни
акьуллу-камаллувилин лишан я. О -о-о, я Аллагь! Я чилер, цавар ! Шар вилиярни Къванцин гадаяр ! Им мала йик яни, шикил яни, им и вокзалдал гьинай атанвайди
хьурай? Зи вилер идан вилерал... Алатзам ач зи вилер!
Кьин кьада Аллагьдал! За табзавач. Белки, лугьуда за,
им руш ваъ, суьгьуьрчи тирт1а? Ада заз жадуяр авун вайт1а? Низ чида? В илер, вилер ... Ида заз вуч жаваб
гана лугьун за квез:
— Билетар къачудайбурун фамилияр кхьенвай
си
ягь тир, — лагьана ада заз лезгидалди.
Я им кеменчидин, я скрипкадин сес я. Ихьтин сес заз
гьеле инсандин сивяй ван хьаначир.
Зун лал хьана. Яраб халис руш ят1а, тахьайт1а, заз
ахвар аквазват1а? Им гьакъикъат ят1а -тушт1а? Зун накьан аскер, портовик, гьеле садазни чидач ир шаир... Им
ихьтин гьуьруь-пери! Зал вокзалдал гьалтнавай. Низ чи да нин р уш ят1а? Нин свае ят1а? Ят1ани зунни зун я!
Зун нелай агъуз я? Гьина хьайит1ани, мус хьайит1ани са
р уш са гададин кьисмет я.
Бирдан и руша мадни заз са вил яна. Налугьуди, зун
х ур ух ъ кь ва н ч им и ци з а ва т на. Яр аб заз в уч ж езв а й т1а? Зун адан вилери... фит1инзавай. Абура нур авай.
Абур вили тир. Абур элкъвей гуьзгуьяр хьиз аквадай.
Кьакьан, шуьк1уь раиДамрин к1аник абуру, дугъридан ни, ишигъ гузвай. Са заз? Бажагьат. Бес и муькуь же гьилриз ам аквазвачни? Вучиз аквазнач? Мумкин я, са
заз нур гун. Са зун патал. Ам завай лугьуз жедач. Ки лигна зун мадни. Чапла хъуькъвел, вилин к1 аник, са
ч1улав хални ала. Акуна хьи, за вичелай вил алудзавач,
ада кьил агъузва. Далудал • — яц1у, чГулав кифер ала.
Бирдан садлагьана (эй Шарвилияр, Шагьдагълар,
Къванцин гадаяр, Аци-бац1ияр, К1ват1и-К1ват1ашар, зун
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квез къурбанд хьуй!) ада вичи заз са вил яна... Са гьинал ят1ани, чи вилерин арада гьавада са ц1айлапан
яна. И ц1айлапандин яру, хци, ц1ай квай жида, атана,
зи рик1е гьахьна. Пар хьанач. Аксина, регьят хьана.
Мадни, налугьуди, кузвай циз аватна. Куь кьин зал
алач, заз мектебда авайла (хайи Къурушдал) са шу мудра рушар к1ан хьайиди тир. Армиядани, гьуьлерални... Заз шалварар алай рушарии акурди я. Стилнияр.
Амма садрани ик1 хьайиди тушир.
Алатай кар я, хьайи-хьайивал ахъайин за. Яб гузваии? Яб це. Зун яваш-яваш лап идан къвалав агатна. Имни тек-туьк заз килигзава. Идани са вуч ят1ани гьисснава. Им са кам вилик фейила, зунни вилик физва. Заз
идан нефес, ял гьисс ийиз кГанзава. Исятда къачуна билет, фена поездда ацукьдайди я, герек туш и гьак1ан
къараяр гунар. Ахпа вун кьам чухваз амукьдайди я.
Низ чида гьинай мугьманвилиз атанвайди ят1а, гила
хъфизва Баку галай патахъ. Мад ам ваз ахквадач...
Ваъ, заз ада к1вач эцигай полни кваз масан тир.
Кьуна гъилерал, и дуьнья тирвал къекъвен — виридалайни ч1ехи бахт жедай! Заз кьисмет хьайи. Уьмуьрлухди заз галатун чир жедачир.
Бирдан зи фикиррикай хабар хьайи хьиз, ада заз са
вил яна. Адан гьар хъуькъвел са легъв хьана. Яраб икьван инсанрика-й маса са касдизни икьван гуьзел руш вучиз аквазвачт1а? Ибуруз вилер авачт1а?
Кассадин къеняй ванер къвезва: «До-онкь-бо-о-онкь!
Жегьилри румар гузва. Цал вичин чкадал мягькемдиз
акъвазнава.
— Агь, Аллагьди ягъайбуу-ур! Бес сиягь вут1 хьана?
Сиягь! — гьарайна са лезги папа. — Вагьшияр! Тербиясузбур! Квез диде-бубаяр авачни? Куьн тама ч1ехи хьанани?
Кассадин вилик квай гадаяр къизмиш хьанва. Абур
и патайни, а патайни атай кьве сел хьиз, кассадин вилик
сад садак какахьзава.
Бирдан и вокзални, и румар гузвайбурни, и гьарайзавайбурни зи вилерикай квахьна. Заз ак1 хьана хьи,
инаг т1урфан алай, хар къвазвай яргъал са гьуьл я. Га ру къув язва, чи гими, талаш хьиз, къугъурзава азгъун
гьуьлуь!.. Ахпа заз ак1 хьана хьи, им вокзал туш, Шалбуз дагъларин гуьне я, — тару, юргъади звар гуз, ве-кьеркьалар вири сад садак какадарзава ва абурун арада тек
са бубу ава— кьилел яру косынка алай, вили
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вилерин руш! Лезги руш... «Агь, вили вилерин зи бубу»,

— кушкушна за...
Бирдан зун кассадихъни тепилмиш хьана. Зиди зарафатар тушир. За ибурун виридан, са-садан нер-п1уз какадар тавурт1а, за жувалай къурушви лагьай т1вар
алудда!
— Эй! Къекъеч! кьулухъ! КъекъечП
За гъутар хкажна «стойка» кьабулнава. Сада-кьведа
эцяда за, ахпа амайбур секин жедайди я. Ахпа, кьаз,
гадарна за ибур кьулухъ. Дуьньяда вирина са кар
гьахъ я. Эгер ваз са никай ят1а кич1е тушт1а, адаз ва кай кич1е жеда.
— Ваз дидеди гайи нек гьалал хьуй, чан-балаа-а-а!
— ван акъатна лезги дишегьлидин. — А кассадин къене
— дак1арда сиягь ава. Ам к1ела, инсанри чпин фамилияр лугьуз, учирда акъвазрай...
— Гьар са касдиз вич сиягьда шумуд лагьайди ят1а
чизвани?
— Виридаз чизва, — жаваб гана са шумуд сесини.
Жегьилар ислягь хъхьана. Зи ханвай нер акуна,
гьелбетда. Чир жезва, зун гъутун дявейра хьайиди... Гьа
и ханвай нери и рушни, и бубуни, закай катар тавурт1а,
хъсан я. Зун садрани, и нериз килигна, хъсан рушариз
к1ан хьайиди туш.
— Сад лагьайди! — гьарайна за сиягьдавай фамилия
к1елна.
— Асварова, — мадни кеменчидин
хьтин ван
акъатна.
Гьа и яру косынка алай «бубу» Асварова я кьван.
Атана зи патав. Акъвазна сад лагьай чкадал. Ак1 хьа йила, за и кар и бубу патал авур гьисаб хьана хьи! Ни
лугьудай им сад лагьайди жедайди?
— Гьиниз физва? — жузуна за.
— Бакудиз хъфизва.
— Къала пул, за къачуда ваз билет...
— Кьвед лагьайди! — гьарайна за урусдалди.
— Балалайкин, — жаваб гана са нер чугъундур
хьтинда. — Каспийскдавай хтулар акуна, гила заз Бакудавай хтуларни акваз к1анзава... Гьак1 хьана, зунни...
— Акьван дерин рахунар герек туш, — лагьана за.—
А справкаяр са маса касди т1алабда вавай, милица Миримбади... Къачу билет...
Кассадин виликай лап къецел патан рак1арив агакь397

на са ц1иргъ хьана. Бубудизни Гьабибаз билетар къачуна, зун амукьна, «бубудиз» килигиз.
— Ма билет. Къултухда тур, — за ам гъиликай кьуна «бубу» галай патахъ гъана.
Дуьз я, гила вичин вилера разивилин лишан аваз,
«бубуни» тек-туьк заз килигзава. Гьатта вил ягъиз, кьил
агъузиз, хъверни ийизва. Яраб вучиз хъуьрезват1а? Яраб
зи перемдал хъуьрезват1а? Маркайрин шикилар алай
стилний перемдал. Виридал гьа ихьтин перемар алачни?
Ам мадни заз килигзава. О-о-о-о, я Аллагь! Адан вилер аквадайла, зи ял кьазва. И вилери зи рик1 къарсурзавайвал аку т1ун! Гьа ик1 акъвазна, са шумуд суткада
адан вилериз тамаша лагьанайт1а, залай бахтавар кас
жедайт1а? Ам заз килигдайла, чи вилер сад садал дуьшуьш жедайла, зи хиялрай и дуьнья михьиз дегиш жезвай. Манийринни мехъеррин, суварринни кьуьлерунин
дуьньядиз элкъвезвай. Эгер авайди ят1а, и дуьнья женнетдиз злкъвезвай. Гуьзелвални гуьлуьшанвал какахьнавай, анжах хъвер авай, анжах кеф-лезет авай дуьньядиз. Гьа и дуьньяда чи кьведан винел са гьинай ят1ани
цуьквер къвазва. Цаварай, гьелбетда. Акъатнава чи вилик махарик жедай пагьливанар хьтин къурушвияр,
къваларал зурба къилинжар алаз, гъиле къалхан, тур
кьуна, чун къаршиламишзава. Гьана, куьгьне Къурушдал, Шагь дагъларин гьамиша мурк алай виридалайни
кьакьан кук1ушдал зи мехъер къурмишнава къурушвийри. Зуьрне-далдам ягъиз, манийрал илигна, Шалбуздагъларин синерал миграгъвийрини кьуьлерзава, абурни
чи мехъерик т1арат1ар гъилераваз къвезва, къуьнерални хунчаяр кьуна.
Ирид цаварилай ирид ранг алай чи дагъларин цуьквер къваз, и рушан ч1арарал ацукьзава.
— Суйди тухванвани вун, яда? — им Гьабибан ван
я, вичини зи къвала са гъуд эцяна. — Вагь, вун ксанва
хьи? Ваз вуч хьанва?
— Килиг, чан Гьабиб, — зани адан къвалахъ са гъуд
геляна. — И патахъ килиг е! Лезги руш я. Бакудиз
хъфизва. Гьайиф тушии Бакудиз ихьтин лезги руш
ахъаюн?
— Эгь, — авуна Гьабиба кьил галтадна. — Вазни гьа
и дара-дарда жагъана гьа!
— За лагьана, вуна заз са алакьдай куьмек ийида,
амма...
— Хъфидай рекье, вагонда зун рахада адахъ галаз...
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За дериндай са агь аладарна.
— Фусмир, яда, исятда ви стхади ви к1валахар туьк1уьрда.
— Вуч лугьуда на?
— Мисал патал: сятдин шумуд я? Ахпа лагьайт!а
жеда, на ихьтин иер сумка гьинай къачуна?
Бирдан Гьабибак къалабулух акатна:
— Яда, поезд атана! Ваъ, къвезва! Тадиз! Лагь, хуьряй за ваз вуч гъидат1а? Са афар гъидани?
— Гъваша, гъваша. За и чи рушаз куьмекда. Вун
иниз мугьманвилиз атанвайни, вучиз атанвай? — хабар
кьуна за.
— Халадин к1вализ, — жаваб гана руша.
— А-ан, — шад хьана зун. — Ви хала ина ава, зи ха
ла — Бакуда. Бакуда заз кьве имини ава. Са ими нефтепромыслидин начальник я, муькуь ими институтдин
ректор я...
За табзавай. Сивел атай гаф рахазвай. Рахун хьуй,
лагьана. Таб авун — зи къаст тушир. Амма рахана
к1анзавай.
— Вун асул гьинай я? — хабар кьуна ада.
— Къурушдилай.
— Анаг гьихьтин чка я? Багълар авай чка яни?
Яраб идан багъманчивилел рик1 алай жал? Тахьайт1а идаз гьасятда багълар вучиз герек хьанва? Вични
Къурушдал.
— Хъуьрен вучиз ийизва? — хабар кьуна руша.
— Къурушдал... Са ц1ам... Тамар...
— Интересиий чка яни? — урус гаф галаз рахана ам.
— Куьчеяр дарискъал я, амма файтунар, девеяр, вири ава. Куьчейра.
— Мад ак1 ят1а, шегьер я май. —"Ам гьинал алайди я?
— Къурушар? — аквада заз, идаз я са куьникайни
хабар авач, яни ида закай хъуьруьнарзавач.
И арада Гьабиб рахана:
— Къвез к1андани ваз гьа хуьруьз? Ингье, и шаирдихъ галаз санал. Са вертолетда аваз.
— Шаирдихъ галаз? — аламат хьана и рушаз. — Ам
шаир яни?
— Шаир я, лап гьихьтин шаир!
Инал зун Гьабибалай пара кьван рази хьана. Маса
чкайрал ада заз шаир лугьудайла, заз хуш жедачир,
амма инал лап чкадал лагьана. Ви вири мискисвийриз
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зи патай баркаллагь хьурай, Гьабиб! Аку, гила вили вилер авай рушаз вичиз рахаз к1анзава. Юзун акатнава.
Гьайиф хьи, вахт-вахтунда ам зи неризни килигзава. Аквадай гьаларай, адазни зи нер бегенмиш жезвач. Армияда са эрмени боксерди хайи нер я, гила уьмуьрлухди зи кьилиз бела хьана.
— Я руш, ви т1вар вуч я? — хабар кьуна за.
— Зи т1вар Беневше я.
— Беневше, Беневше... Вуч атирлу т1вар тушни?
Къурушар Советрин гьукуматда, Европада виридала'йни
кьакьандавай хуьр я, — лагьана за. — Ша за вун гьа
хуьруьз хутахин.
Гьа и арада виридак юзун, гьерекат акатна.
Беневшедини вичин сумка кьуна.
— Вунни Бакудиз яии?
— За и зи дуст Дербентдиз рекье твазва... Зун физ*
вай чка авач. Зи бахтуни гъана, гила зун вири уьмуьрлухди адаз буржлу я.
— Вучиз?
— Ам хъфизвайди хьаначирт1а, заз вун аквадачир.
Беневше, Беневше...
Са легьзеда чи вилер мадни гуьруьш хьана. Мадни
ц1айлапан яна ва адан яру, хъуьтуьл жида зи рик1ин
къене гьатна...
Бирдан поездди сигнал гана. Ахпа чархари ван авуна. Зи рик1 гадар хьана. Вокзалдай экъеч1на к1анзавай.
— Гьабиб, вун жуваи вагондиз акьаха. За и Беневше
вичин вагонда ацукьарда! Хуьревайбуруз виридаз салам-дуьа!
— Аллагь, аку гьаа-а, — кьил галтадна Гьабиба. —
Вун зун рекье тваз атайди тирни, тахьайт1а...
— Ваъ, ваъ! За Беневше вагонда ацукьарда.
Марф мадни йигин хьанвай. Тахьайт1а, ам гьа башламиш хьайи ч1авалай гьа ик1 къвазвайди тирт1а? Зи
фикир гьамиша Беневшедикай хьана, мегер заз марф
акунани? Акьахна вагонда, за Беневшедин гъвеч1и гъил
жуван залан гъиле кьуна. Налугьуди, зи гъиле бубудин
пеш авай. Гьакьван назик, гьакьван хъуьтуьл.
— Зи т1вар Али я, — лагьана за.
— Дугъриданни, шаир яни?
— За ваз гьик1 лугьун? Гьеле ктаб акъатнавач, амма
шиирар кхьизва. Вирида тарифзава...
Адаз вагондиз хъфиз к1анзавай, амма за гъил ахъайзавачир. 400

Яраб зун и Беневшедин вилера батмиш жезвайтГа?
Пагь! Ам гъилерал кьуна, заз и ч1ехи дуьнья тирвал
къекъуьгъ лагьанайт1а! Къекъведай зун. Галатдачир.
Залай бахтавар кас жедайт1а? Бажагьат. Кьин кьазва
за ваз. Гьа ихьтин са ихтплат заз маса касди авунайт1а,
мумкин я, зани са т1имил шак гъидай жеди, лугьудай:
тупар язва, са вуч ят1ани хьана жеди, амма рангар язва.
У-у-уф, за вуч лугьун? Агь, Беневше, Беневше...
Ахпа, стхадин, акуна заз, поезд физва...
Заз Беневшедиз са гаф лугьуз (к1анзава, амма мез
мурк хьанва, пГузарар къван хьанва, юзуриз жедач...
А гаф гьакьван четин я лугьуз, мез юзуриз жезвач. Сак1ани. Сирлу гафни я. Пак гафни я.
И арада Беневшеди (заз чиз) заз рум гузва... Беневшеди зун авудзава. Амма зи мез к1араб хьана, завай
адаз са гаф лугьуз жезвач. Эхирни, за жув поезддай
агъуз вегьена. Гьа гаф къван хьана, рик1е амаз. Кк1ал
хьиз. Гуьлледин. Ахмакьди хьиз, са герен вагондихъ галаз чукурна, акъвазна зун.
Беневше гурарин кьилел атанвай. Вуч хъсан жедай
заз ам акуначирт1а! Ада заз вичин бубудин пеш хьтин
гъил юзурначирт1а! Амма Беневшеди заз гъил юзурзавай. Ам къакъатунивай, адан сирлу, нурлу вили вилер
мукьвал жезвай. Зани адаз гъил юзурна:
— Беневшее-е-е-е!
Гьак1 гъил цавамаз амукьна зун. Садни акуна заз,
заз поездди вичин тум юзурзава. Эхиримжи вагон
инихъ-анихъ галтад жезва. Ахпа акуна-такуна, вири
квахьна.
Марфни акъвазна. Перрондални кас аквазмачир.
Амма зи япара марфадин ван авай. «Вун вучиз эвич1на,
ахмакь? — гьарайна хабар кьуна за. — Тфу! Итим
туш вун!»
Марф михьиз куьтягь хьанвачир. Геж хьана амукьа'йбур тирт1а, чидач са шумуд ст1ал мадни аватна, зи кьиле акьуна. За фикирна: '«Гьеле за вун михьиз квадарнавайдай гьисабдач! За садра вокзалдихъ чукур хъийин.
Зун садра расписаниедиз килигин». Ингье хьи, йигин поезд. «Киев — Ба'ку». Зур сятдилай къвезва. Пакамахъ
за Беневше Сабунчи вокзалдал къаршиламишда...
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Гьак! хьунни авуна. Зун пакамахъ фад Беневшедилай
вилик Сабунчи вокзалдал акъвазна. Амма ам къаршиламишун кьисмет хьаначир заз. Вучиз?
Атанай Беневше тамбурдиз. Акъвазнай тамбурда.
Къекъвенай нихъ ят1а. Вилеривди. Гьа и арада за гьарайнай:
— Беневшее-е! Зун иналла!
Амма гьа арада, аквада заз, ада са яц1у, бугъа хьиз
куьк итимдин гардан кьуна. Гурарай агъуз хкадарна.
■— Беневшее-е!
— Мен сени билмерем, — лагьана ада, яни вичиз
зун чидайди туш!
Вагь, гьик1 чидайди туш! Сиве къизилдин сарар авай
итимни заз килигзавай. Зун къах хьанвай. Вучда?
Яраб буба тир жал? Ваъ, бубадиз ухшар тушир. Буба хьун мумкин кар тушир. Стхадизни ухшар тушир. Им
иранви тир. Вири к1алубар иранвидинбур тир. Ранг —
— къуьлуьы ранг. Шузарар — яц1у, ч1улавбур. ЧТарар
— бурмабур. Hep — бадамжан...
Эвич1а абур гурарайт1уз, гъил-гъиле кьуна, хъуьрезхъуьрез, агъана, рекьел акъназнавай ч1улав «Волгада»
ацукьна...
Са агь аладарна, цавуз килигна зун. Бакудин цав
алахьнавай. Гагь са столбик ярхариз к1анда заз, гагь
яна жуван кьил хаз...
Зи къвалав акъвазна, лацу халат алай са касди гьарайзавай:
— Мацу-ун! Мацу-у-ун! Мацу-у-ун!
Имни, стха, ваз вокзалдал хьайи муьгьуьббат. Лацу
халат алайда акъваз тавуна гьарайзава:
— Пахлава-а! Пахлава-а-а! Шураяр! Шураяр! Шураяр! Т1унут1ар! Т1унут1ар! Т1унут1ар!
Гила зи рик1ел фу хтана. Накь пакамахъ к1валяй
экъеч1дайла, заз Тетя Тамаради вуч лагьанай? Бирдан
ак1 зи руфун шехьна, суза ийиз. Чидач рик1 тирт1а, руфун тирт1а. Мумкин я, кьведни санал хьун.
Лацу халат алайда гьарайзава:
— Чими лавашар! Чими лавашар! Чими лавашар!

акьала. Алада вагондиз. Гьа и жуьре алатна вагондиз,
ахпа, са сятдилай хьиз, акьахна зун къавал. Хкадриз са
вагондилай муькуь вагондал, эхирни, атана зун лап
юкьван вагондал. О-о-о, ахьтин ни ина ава, ахьтин ни!
Хуьрекрин атирдин.
Залай вилик «Вагон-ресторан» гала. Ацукьнава зун
къавал. Хьайиди хьана. РикГелай алуда. Жув Бакудиз
вучиз атайди тирт1а, нин гуьгъуьна атайди тирт1а, рик1елай алуда. Амма гьик1 алудда? Рахазва зун жувжувахъ галаз. Рик1елай алудиз жедач. Мефт1еди гьа са
т1вар тикрарзава:
— Беневшее-е, Биневше, Беневше...
— Беневше-е-е! Бенее-е-вше! — вап къачунва чархарини.
Суьрет акъваззава зи вилик, я Аллагь, я Ребби! Цавун а кьиле, лув гуз, яргъал яргъара. Хважамжам хьиз.
И суьрет зи вилерилай гьик1 алатрай? Вучда? Инихъанихъ килигна к1анда.
Зи зрч1и пад вили я, ана гьуьл ава. Муькуь пад —
налугьуди, къван хьанвай -карван я. Девейрин. Дагълар
башламиш жезва. Вучда? Лагь за манияр:
Хабар кьурт1а зи гьалдикаа-а аи дустаа а-арии-и и,
Шукур Аллагь, хъсан я, лагь дустарии-и-из..

Агь, Етим Эмин, и гафар рик1яй акъатай, ви рик1
гьик1 канат1а, заз хабар я.
Эрч1и пата са арадилай заз хайи дагълар аквада. А
дагълар тирвал эк1я хьанвай Хинелугъ, К/ьуруц1, Будух... Ахпа башламиш жеда чи чилин бармак, юкьниюкь Шагьдагълар, Шалбуз дагълар... Буба дагъла р,
Къара дагълар, Али-чубан дагълар, Ц1айлапан дагълар.
Хайи Ватан, чубандин кфилдин ван авай чилер, лацу
гургуррин маканар! Камаллу риваятринни, кьегьал кьисайрин маканар! Гьайиф, зун квевай къакъатна! Куь хурара зи ата-бубайри тур жигъирар гьикьван ават1а! Шумуд агъзур йисара чпин манияр тунат1а? Тарихар...
Абурун сес гагь рагара, гагь къванера гьатнат1а! Гьа
дагълара зи ата-бубайрин къалханарни турар ама. Гьа
дагълара зи бадейри кьеп1иннхъ манияр лагьана:

* * *

Ви къилинж хтурай, бала дидедин,
Ви къалхан хтурай, бала дидедин.,,

Бакуда, Сабунчи вокзалдал поезддин къавал акьахиз жедач. Амма са кар хъсан я. Проводникдиз са вил
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Вун женгина кьегьал яз кьирай,
Ажуз яз тахтурай, бала дидедин...

Гьа и мани, гьа и лайлай лугьуз ч1ехи авур чи бубаяр дяведай хтанач. Чанар къурбанд гана, чун патал, и
чилер патал. Гила гьа и дагълара, са гьинал ят1ани,
абурун турарини, гапуррини, къалханрини муьрхъ кьунва... Чун, рухваяр, ина-ана ава. Кар-кеспи квадарнава.
Ата-бубайрин. Чна маса кар-кеспи кьунва...
Бирдан зи хиялар кьат1 хьана. Зун вагондин кьилел
къудгъун хьана. Хайи ватанни, ата-бубаярни, бадейрин
маниярни, лайлаярни вири санал рик1елай фена. Яраб
и заз аквазвайди... Яраб зи вилерикай карагзава жал?
Ваъ, туш. Вилерикай карагзавач. Заз милицадин шапка
аквазва. Милицани вагондин къавал акьахнава. Идан
къаст зун кьун я. Им зун кьаз акьахнава. Тахьайт1а, милица вагондин къавал акьахдани?
Вагондин къене абуруз чка авачни? Абуруз билет
къачунни герек туш. Им заз чида.
Идаз зун кьаз к1анзава. Идаз къе вич на-чальнивдин
вилик къалуриз к1анзава. Яраб кьаз жеда жал? Килиг да чун.
Ам зун алай вагондин къавал къвезва. Яраб за адаз
гьа инал акъвазна, ма, яхъ зун лугьуда жал? Залай ви лик квай вагон — «вагон-ресторан» я. Зун исятда гьадан
къавал фида, товарищ милиционер. Вавай гьанал къвез
жеда жал? «Вагон-ресторандин» вилик квай ва кьуллухъ квай вагонрин арада мензил екеди я. Вучиз? Ам
заз чидач. Муькуь вагонрин арада а мензил сад я. Амма
«вагон-ресторандишш» муькуь вагонрин арада, вири поездра — гегьенш. Са себеб ава жеди. Заз и кар аял ч1авалай чида. Гьак1 хьайила, муькуь вагонрин къавалай
къавал хкадрун регьят я, «вагон-ресторандин» къавал
ва я «вагон-ресторандин» къавалай хкадриз нелай хьайит!ани алакьдач. Вични поезд физвай патахъ? Бажагъат милицади ахьтин кар ийида. Четин я. Хаталуни я.
Алакьна к1анда.
Ингье, милица къвезва. Зун галай патахъди. Чи арада амайди кьве вагон я. Аквадай гьаларай, им вердишди я. Жуьрэтлу кас я. Им виликдай гьа и вагонрин къаварал хьайиди тушт1а низ чида? Ингье, кьулухъ физ, виликди зверзава...
«Вагон-ресторандин» къавал фин чарасуз я. Чукурна-чукурна садлагьана рум гана, хкадарна за «Вагон404

ресторандин» къавал. Ярх хьанач зун. Цуквал ацукьна.
Гъилеривди, дуьз я, вагондин къав кьуна. Гьа и арада
вагон галтад хьана.
Атана милица, акъвазна. Ада «Вагон-ресторандин»
къавал хкадарнач. Килигзава чун сад садаз. Зун — адаз,
ам — заз. Ам гъуьрчехъан я, зун гъуьрч. Зун хъвер аваз
килигзава, ам хъел аваз. Аламатар, валлагь, аламатар!
За идаз вуч писвалнва? Вучиз идаз закай хъел ава? За
низ вуч писвалнава? За нин вуч къакъуднава? Зи тах сир вуч я?
Анжах са кар: к1ан хьун. Акуна, бегенмиш хьана,
гьатна адан гуьгъуьна, амма агакьнач. Гуьзелвилин гуьгъуьна гьатун. Им зи тахсир я. Бес позияни са гуьзел
тушни?
Поэзиядилай гуьзел дишегьли жедани? Гьам нин гъиле ава? Гьам нин ихтиярда ава? И кардикай милица диз вуч ава?
Са кар гьахъ я: эгер гьиссна хьайитГа хьи, заз вичикай кич1езва, ида залай гъил къахчудач. Ада вуч ят1а
лугьузва. Заз ван жезвач. Чархаринни гарун ван къу^
ватлу я. Адаз зи ван хьун мумкин я. Вучиз лагьайт1а зи
ван гару кьулухъ тухузва. Им залай алатрай лагьана,
за вуч ийин? Яракь зав гвач, зав гвайни-гвачирди Эффенди Капиева кхьенвай «Шаир» ктаб я. Идаз за вуч
ийин? Мани лугьудани? Кьуьлердани? Шиирар к1елдани? Кьуьлеруни заз са шумуд чкадал куьмекайди я.
Яраб инални куьмекдат1а?
Элкъвена зун милица галай патахъ. Хкажна кьве
гъил, звер гуз гъилериз, са к1вачел кьуьлерзава за милицадиз. Вилер зи милицадал ала, вагонни тек-туьк галтад жезва, зунни татабар жезва...
Милица къах хьана. Ада, гьелбетда, ихьтин кар гуьзлемишначир. Адан сив ахъа хьанва. Им хъилен, нифретдин лишан ят1а, гьейран хьунии лишан ят1а лугьуз хьун
четин я. Им адан фикирдиз атун мумкин кар туш. Вири
адакай катдайла, вирида адаз минетдайла, вирида адавай инсаф, регьим т1алабдайла, ида кьуьлерзава... Им
ихьтин вуч кас хьуй? Ахмакь?
За кьуьлзава. Ван алаз. Жу ва-жуваз далдамар
ягъиз.
— Дидам-дидам-дидам-дидам! Дам-дамда! ГьупЬ
nla-a-a!
Эффенди Капиеван «Шаир» хкажна, милицадиз са
405

ишара авуна, гьа идалди кьуьлерун куьтягь хьайиди
малумарна.
— Гила шиирар к1елдани? Ши-и-ирар?!
Им акъвазнава сив ахъа хьана, гьеле вич вичел
хквезвач...
— Исятда за ваз зи са шиир к1елда! Яб це!
И дуьньядиз атанай зун,
Дидед вилел нагъв алаз!
Атунни кваз шехьзавай зун,
Гунагьсур яз, аял яз...
Гзаф йисар, руфун гишин,
Фенай зи уьмуьр, Сурун
винел фу эцига, Гуьмбет
ийимир.

— Гьик1 аквазва ваз? Редактордиз и шиир бегенмиш
хьайиди туш
Редактор... Са геренда милица зй вилери'кай квахьна,
зи вилерикай редактор карагна... Физудани хьанай зун,
гьуьлелни к1валахнай за, Армияданй къуллугънай за,
портунани к1валахнай за, амма санани ахьтин кас акунач. Столдихъ ацукьнавай ам, къаншар патавай цлаз
килигиз. Гьич ч1арни юзур тийиз. Заз ам эвел бюст хьиз
хьанай. Ахпа акуна заз, ваъ, ида вичин ч1ехи т1уб нерин
са хиле тунва, гьа т1уб нера къекъуьрзава. Буразар гузва нериз. Зун аквазвач. Келле, налугьуда, инсандин келле туш, хъипи ипекдикай авунвай дирижабль я, эцигнава идан яхун къуьнерал. За, акъвазна адан къаншарда,
салам ганай. Адай ван акъатначир. Ахпа за адав гъил
вуганай. Зи гъил акурла, адай ван акъатнай:
— А жуван гънл анихъ ая, захъ тумавурар галукьнава... Зал исятдани ифин алайди чидани ваз? — ада чин
агажна, налугьуди, идан тумуниз ни ят1а са раб яна.—
Инавайбур вуч я, инавайбур вири зи кьамаллайбур я,
са юкъуз зун к1валахал татайт1а, абуру и редакция барбат1да хьи! Исятда зи хъуьч1уьк термометр квайди чи
дани ваз?,
— Зи шиирар, — лагьана за.
— Бейтерикай рахадай кас и кабинетдиз ахъаймир
лагьайди я за, амма вун ахъайнава. Ина са вагьрам ава,
гьадани бейтер кхьидай...
— Зи шиирар, — лагьанай за мадни.
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— Чи редакциядин везифаяр партийныйбур я, чун
гьар юкъуз пленумра авай инсанар я, вун эвел гьа пленумрал рахдай гафар гьихьтинбур ят1а гъавурда акьукь,
ахпа вуна бейтерин...
— Зи шиирар...
Ада мадни ч1ехи т1уб нера туна, буразар гуз башламишнай...
— Вун хиялриз вучиз фенва?!—им милицадин ван я.
— Вун хьтин са кас хтана зи рик1ел! Шаирар дак1ан
кас!
— Шаир дак1ан кас жедани?
— Ву-уч? — ван тахьайдай кьуна за.
~ Вун гьинай я?
— Ву-уч? — мадни ван тахьайдай кьунй за,
— Вун Дагъустандай яни?
— Ван жезвач, гьарайна лагь!
— Вун гьинай я?
— А-а-ан! Азербайджандайни я, Дагъустандайнй!
— Кьве чкадайни?
— Вун гьинай я? Вун и вагонДин къавал вучйз
акьахнава?
— Вун кьаз!
—- Бес вучиз кьазвач?
— Заз вун кьаз к!анзавач!
Бирдан зи япар биши хьана. Налугьуди, зун дагьардиз аватна. Зун вагондин кьавалай гадар жез са жизВи амай. Ярх хьана, зун, пси хьиз, къавук кк1ана.
Вич лугьумир, поезд муькъуьн к1аникай хкатзаваЙ.
Зун гару янвай. Мегер милицадиз и кар акунвачирни?
Адавай заз лугьуз жедачирни: к1евиз акъваза, гада!
Жедай.
Хачмаздал и кас эвич1на. Квахьна. Бирдан акуна
заз, зи вилик, вагондин къавал са вуч ят1ани аватна.
Газетдик квай. Килигна зун. Са буханкадин к1ус фу,
къавурмишнавай ч1улав лекь.
Руфуна ратари са яргъалди ч1угур суза авуна, ят1ани зи эрч1и гъили и берекат садлагьана атай патахъ
рахкурна... Ахпа за фикирна. Яраб ам милицадин форма
алай са зун хьтин кас тирт1а?
Поезд юзайла, мадни хуьрекрин ни акъатна. Заз чиз,
верч къавурмишзавай, чич1ек тагъзавай...
Ахпа _дак1аррай мугъамат манийрин ванер акъатна.
Им радиодай гузвай киш йикъан концерт тир.
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Ац1узва зи пер хуьрекрин атирдай, япарни манийрай...
И арада жъаншар патай атана са маса поезд — пассажирский. Гьа зи патав агакьайла, вири къуватдивди
салам гана, салам ваъ, сигнал. Гьам поездри сада садаз
салам гун я. Зани са гъил пелел эцигна, честь гана,
Аферин, шаир чир хьанва! Машинистдиз. Редактор туш,
тумавурар галукьнавай, итим я, итим! Хкажна Эффенди
Капиеван «Шаир» ВИНИЗ, юзурна за поезддин гуьгъуьна.
Бирдан мадни зи рик1ел Бакудин вокзал хтана...
— Бепевшее-е! Беневшее-е! Беневшее-е! — рахазва
чархар.
— Беневшее-е! Беневшее-е! Беневшее-е! __ ван къачуна зи рик1и.
Физва поезд хьел хьиз. Поезд туш, зи балкГан я.
Адан залпанд зи гъиле ава. Зун акьахнава адал, гьалзава за ам к1ани патахъ. Кьил агъузна, къуьнер агажна.
Зи шив балк1ан. Япара гару уьфт язва. Гару къив гузва.
Зун зи балк1андал са 'к1вачел акъваззава... Са гъил
виниз хкажна, за мани лугьузва:
Гзаф йисар руфун гишин,
Фснай зи уьмуьр, Агь,
Беневше, Беневше... Агь,
Беневше, Беневше-е-е...

Йнгье за к1валахай порт. Эвич1на поездай, хтана Тетя Тамарадин к1вализ, ярх хьана зун.
— Алии-нк, вуп накь гьинавай? — ван акъатна Тетя
Тамарадин.
— Фенвай чка авай...
— Ваз хуьре вуж ава?
— Са касни.
Са герен кис хьана, ахпа мадни Тетя Тамарадин ван
акъатна:
— Алик, ша за ваз са руш жагъурип. Вун рази яни?
Тетя Тамаради бугъ алахьзавай борщ гъана.
— Алик, ваз кГапдай руш авани?
За жаваб ганач.
— И дуьньядай кьил акъудна куьтягьиз жедач. Иштагь авайдаз фу жедач, аялар к1анидаз Аллагьди аял
гудач...
— Тетя Тамара, — лагьана за. — Вун гьамиша Христосан вилик акъвазиз, вучиз шехьда?
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— За ваз вуч лугьун, Алик. Хайи велед ганач заз...
Гъуьл рик1ел хквезва зи... Ада уьмуьрда зи хатур хайиди туш... Рагьметдиз фена пуд йис я...
Са герен чун кызедни кисна.
— Гье-ей, за ваз вуч лугьун? Инсан псидин шенп1ийрал пехил жеда... Гьак1 хьайила, гила жуван рагьметлу
итимдин т1вар кьаз, зун шехьда, Алик...
Йифиз заз ахварар акуна. Ахварай за лув гудай. Зак
лацу лувар квай. Дуьньяни лацу тир. Чил аквадачир.
За бушлухра лув гузвай. Вири кьиляй-кьилиз лацу бушлухар...
* * *
Пака зун кьве хияллу хьана. Вучда? Портуниз хъфидани? Пудкъад манатдалди кьил гьик1 хуьда? Закай
шаир жедат1а низ чида? За зи шиирар гьина чапда? Зи
шиирар низ герек я?
Хъфида зун портуниз. Гьана халис итимар ава. К1валахда, яшамиш жеда гьабурун арада.
К1ват1на за жуван ктабарни дафтарар са чемоданда.
Бирдан Тетя Тамара гадар хьана зал.
— Али-ик, вуна ак1 вучзава?
За авайвал лагьана.
_ Али-ик, — къужахламишна зун къариди. — Алик,
за ваз киридин пул це, мус лагьана? — Адан накъвар
алк1ана зи хъуькъверал. Ахкъуд хъия жуван ктабар чемодандай... И к1вални, и к1вале авай шейэрни вибур
хьуй, Алик...
Зун амукьна гагь чемодандиз килигиз, гагь Тетя
Тамарадиз.
Ада Иисусан вилик фена, хаш ч1угуна, ахпа заз са
темен гана.
Яраб зи уьмуьрда са кар кьванни заз к1андайвал
хьанат1а? Гьелелиг ваъ. Къуй тахьурай. Ят1ани за лугьуда: яшамиш хьуй гьа югъ, за мискисви Гьабиб вокзалдал рекье тур югъ.
Зал Беневше гьалтай югъ.
Виридалайни гуьлуьшан, виридалайни иер югъ. Гьа
юкъуз зи виридалайни михьи гьиссери пДайлапанди хьиз
нур ганай.
И хуру аку, и хуруда зи рик! ава. Гьа рик1ени Беневше. Яру косынка алай, вили вилерин Беневше.
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Кьисмет тахьай вуч Хьайит1ани — ширин жеда Тек
са муьгьуьббат ваъ. Гьатта хуьрекни. А юкъуз зун вагонресторандин къаваллайла, масабуру нез, за ни 4lvrvo
хуьрекарни.
Рекьидалди ви хиялда жеда. Ахпа? Ам
садазни
чидач.

МИРИМБАНИ ТУЬКВЕНЧИ
Д,ербентда, лугьунрай, Миримбадин к1валахар (рик1ел аламани куь? Ада гьа Дербентда к1валахзавайди
тир эхир!) са акьван хъсанзавачир. Гьикьван шпионар,
гьикьван угърияр къачагъар кьазвайт1ани, звание хкажзавачир. Гьамиша ефрейтор! Гьа и арада Дербентда
ван-сес гьатнава: бес Худата са кас ава, Ч1ем Гьажи лугьуз, туьквенчи, гьам са касдивайни кьаз жезвач. И
гаф ван хьайила, са гъил ченедик кутуна, Миримба
ацукьна скамейкадал: фикир-хиялна. Ахпа кхьена арза,
вичин юлдашриз ик1 лагьана:
— Ам за кьада.
Хтана Худатиз, акъвазна къуллугъдал. Ефрейтор Миримба! Ина Миримба гьасятда виридаз машгьур хьа на. Катрамаканвийри (гьа и Худата яшамиш жезвай)
башламишна Миримба секинриз. Садбуру лагьана: «Миримба, ша вуна ви кьил беладик кутамир».
Са маса катрамаканвиди лагьаналда, бес вичин вилериз акваз-акваз и Ч1ем Гьажи гьа вичин туьквендин
къене са ящикдиз гьахьна, квахьна. Вичин кьве вил шагьид я. Ам суьгьуьрчи я, Миримба, адакай ина виридаз
кич1езвайди я, вуна ам кьада лугьумир. Начальникдини,
лугьунрай, вичин гаф лагьана: ам чна садра кьурди я.
Лап чкадал. Хкана иниз, туна чна ам гьут1ана, — ада
т1уб туьк1уьрна, зурба са сейф къалурна. — Агална.
Пуд куьлег яна. Ахпа са арадилай ахъайна...
Гьа и Худатиз атанвай Насруллагь муаллимдиз хабар жеда Миримбадин къастуникаи, адани вичин несигьатар гана, лугьуда: «Мирим, аку, заз яб це! Ам кьада
лагьана вун Дербентдай иниз хтанват1а, ахмакь я вун.
Аку, Илимрин Академияни са шумуд институт (илимдинни ахтармишунрин) кьведни сад хьана са шумуд <йисуз и Ч1ем Гьажидин к1валахар ахтармишайт1ани, адан
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к1валахрай кьил акъудиз жедай туш, чан хва! Ви-и-и-ив
къачуна физвай вет1 кьада, кьуна вет1, ацада, нек тухвана базардал маса гуда! Вет1рен нек! Гьахьтин
кас я...
— Гьа гьаа-ам за кьада, — лагьана Мирибади.
Худат чида ман квез! Ракьун рекьелай винелди хкведайла, рекьин чапла пата са туьквен ава гьа-а, аск1ан
балхундин къене. Винелайни «Продтовары» кхьенва.
Яни, суьрсетар. Гьа туьквен я Ч1ем Гьажидин туьквен.
Атана иниз Миримба вичин «фурма» алаз. К1валални
тапанчияр. Чинни ат1угънава. Атана, акъвазна рак1арал. Са касни авачир вахт я им. Нисини жезва. Дезге дин а патай са кьил виниз хкаж хьана. КьепДил. Ч1ар
аламачир. Ахпа — чин. Налугьуди, им гьа исятда какадай экъеч1навай циц1иб я. Вйлерални айнаяр ала. Вичелни лацу халат. Гьа им Ч1ем Гьажи я.
Килигна ибур кьвед сад садаз. Виридалайни машгьур
кьве инсан! Ч1ем Гьажиди хъверна. Миримба килигзава... О-о-о, кьуркьушум ц1рада, адан вилер акурт1а,
гьак1 килигзава и Миримба. Бирдан ц1алц1ам кьил садлагьана агъуз эхвич1на, квахь хъувуна. Миримба атана,
гьалтна дезгедал, килигна агъуз...
— Пишпилии-ит!
Элкъвена Миримба, килигна кьулухъ, къудгъун хьана: Ч1ем Гьажи акъвазнава адан кьулухъ. Хъуьрезва.
— Аку за вун гьик1 кьадатГа, — лагьана Миримбади
вичин пелез акъатнавай гьекь михьна.
Гьа и йикъалай Миримбади хуьда и туьквен. Яргьал
акъваззава ам гьу-у-ут1анихъ квай гьамамрин кьулухъ,
гьанай, цлахъай са виливди килигиз, туьквендин рак
хуьзва. Эхирни йикъарикай са юкъуз аквада Миримбадиз, и туьквендай са катрамаканви экъеч1зава, сумкадани са вуч ят1а ава. Чукурна атана, акуна, больница дай зкъеч1на хъфизвай Жаруллагь я. Гьамиша начагъ.
— Са т1имил ч1ем маса къачуна, — лагьана дуьзена
инсанди.
— Ч1е-ем?
— Ун.
— Ина ч1ем авачиз пуд варз я...
— Кьве сеферда багьаз гузва. Ава.
Къахчуда Миримбади и начагъ Жаруллагьан сумка.
Гваз хкведа туьквендиз. Кхьида актар. Ч1угваз гуда
къулар. Гваз хъфида актар начальникдин патав. К1валахар гьатда судда... 412

Ни лугьудай кьаз жедач? Кьунани? Гила суд-дуван
жеда, тГуьркьванбур вири экъуьчиз гуда адав! Молоде-еец, Миримба! Амма суддал... начагъ Жаруллагьа лагьана, бес Ч1ем Гьажиди вичиз ч1ем маса гайиди туш.
Инал судди акъудда аламатдин къарар. Жаруллагьаз са
йис кар. Анал вуна ак1 къул ч1угуна, инал ик1 вучиз лугьузва? Ч1ем Гьажидиз гьич са зат1ни...
Гьа и кардилай кьулухъ и Худата авай кьван катрамаканвийри ийида Миримбадиз лянет! Вун иниз и начагъ Жаруллагьаз са йис кар гуз хтаивайди тирни?
Квахь! Туш вун катрамаканви...
Квахьна Миримба. Садбуру лугьузва: ада милицада
к1валахзамач, муькуьбуру лугьузва: бес ам Самурдин
там хуьз фенва.
Зун жувни бегьем са йис я Миримбадихъ къекъвез...
Эгер квез акурт1а, дуьздиз чир ая, Миримба яни,
тушни. Ахпа зазни са хабар ая.

«ниш

ФАРАДЕЙ ДУСТАРИН АРАДА
«<ехи алимрин-физикрин арада Фарадея вичин лайихлу чка кьунвайди виридаз чида. Амма гьихьтин инсан тирт1а низ чида? Лугьунрай, ам гьамиша кесиб инсанрихъ галаз жедай. Абурухъ галаз мел-межлисда хьун
Фарадеян рик1 алай кар тир, лугьуда.
Садра са мярекада ацукьнаваз жеда и Фарадей. Са
шумуд кас чубанар, са нехирбан, рамагбан, са фекьи, са
муаллим...
Т1уьна, хъвана, эхирни къарагьдай вахтунда, рамагбанди (чин яру хьана ацукьнава и рамагбан, гьа сифтедилай Фарадеяз са вуч ят1ани лугьуз к1анзава) лугьуда:
— Сэр Фарадей, заз ваз са суал гуз к1анзавай.
— Буюр, — лугьуда Фарадея. — Кьве суал це, сэр.
— Ваъ, сэр Фарадей, заз ваз тек са суал гуз к1анзава, — лугьуда и рамагбанди. — Вун исятда дуьньядиз т1вар-ван акъатнавай алим я, яни? Вуна, сэр, ми кьнат1исдихъ вичин чка ава, ингье микьнат1ис, — ра
магбанди жибиндай микьнат1ис акъудна. — Ингье,
куьнни килиг. Бес идан а вуна лугьузвай чка, майдан
чаз аквадач эхир! Заз гьа и кар чириз к1анзавай, сэр.
— Гье-гье-гье! — хъуьрена Фарадей. — Сэр, а за
ашкара авур майдан виливди аквадай чка туш, ам...
— Гье-гье, — рамагбанни
хъуьрена. — Таквадай
майдан жедани, сэр? И чаз таквадай зат! ваз гьик1
акуна?
— И суал гун зи фикирдани авай, сэр Фарадей, —
лагьана муаллимди.
— За квез гьик1 лугьун? А за лугьузвай магнитдин
майдан кьве магнитдин арада пайда жезва. Эгер инал...
Гьа! Къачун чна ви регъв, — ам регъуьхбандихъ элкъвена. — Ви регъве кьве къван ава: сад к1аник, сад
кьилел. Яни?
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— Я, — тестикьна регъуьхбанди.
— Гила гьа ви къванер, кьан чна, магнитдинбур я.
Сад инихъ элкъвезва, муькуьди анихъ...
— Зи регъуьн кьве ц1апур ханва, сэр Фарадей, —
кьил галтанда регъуьхбанди. — Пака дуьзар хъувуна
к1анда.
— Дуьзара. Гьа ви магнитдин къванерин арада мензил ава. Гьа мензилда микьнатТисдин майдан пайда
жезва, сэр. Ам вилиз аквадач. Ам электричество я. Гьа
и кар бинеда кьуна, низ чида гележегда гьихьтин генераторар акъуддат1а! Гьак1 хьайила, ам вилиз аквадай
зат1 туш, сэр!
— Зун гъавурда акьуна, — лагьана муаллимди. ■—
Ина гъавурда такьадай вуч ава?
— Сэр Фарадей, — лагьана нехирбанди. — Вуна
гьамиша лугьуда: вунни гьак1ан, вири хьтин са адетдин
инсан я. Лугьудани?
Фарадея кьил юзурна.
— Заз чиз, вун адетдин инсан туш, сэр, — лагьана
нехирбанди. — Эгер адетдин инсан тирт1а, вучиз ви
кьилиз ахьтин фикирар атана? Гьинай атана? Им вуч
сир я? Зи гьа и суалдиз жаваб це, сэр.
— Агьа-а, вучиз вакай ч1ехи алим хьанат1а, чакай
хьаначт1а, лагь сэр, — лагьана фекьиди.
— Вучиз закай... Зун ч1ехи алим туш, сэр!
— За ви жаваб гуьзлемишзава, сэр, — лагьана фе
кьиди.
Лугьуда хьи, са кьадар вахтунда Фарадеяй вит1ни
акъатнач. Жаваб гуз жедач Фарадеявай. Вучиз лагьайт1а, а вахтара инсанриз таб ийиз чидачир. Са касдини
табдачир. Я алим касди, я авам касди. Я гьвеч1ида, я
ч1ехида. Таб ийиз инсанриз гила чир хьана. Гьак1 хьайила, ч1ехи алим гьатда к1еве.
— Ам четин суал я, —- лугьуда регъуьхбанди. — Герек туш жаваб гун, сэр Фарадей. Гумир жаваб.
Виридаз къарагъиз к1андай арада, лугьуда хьи, Фарадеян вил вичин вилик квай куруна акьада. Мез гайи
хьиз, ц1алц1ам я и курун къен. Бирдан хъуьрена лугьуда Фарадей.
— Агьаа-ан, жагъана, жагъана, сэр! ■— лугьуда Фа
радея. — Яб це, сэр! За ваз жаваб гузва. Закай ч1ехи
алим хьунихъ (за жув ч1ехи алимдай кьазвач гьа) тек
са сир ава. Амни ихьтинди я: за гьич са вахтундани,
башламишай кар ярумчух тунач. Кур аку. Акунани? —
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хъуьреда Фарадей. — За башламишай гьар са кар вири такьатар эцигна, кьилиз акъудна. Гьа и чалишмиш
хьуни, мумкин я, зи мефт1едив к1валахиз гана. Маса са
сирни авач, сэр!
Лугьунрай, и жавабдал мярекеда авай инсанар вири
рази жеда. Гьар нивай хьайит1ани ахьтин жаваб гуз
жедайни? Гьелбетда, ваъ,
Дугъриданни гьар са касди вичи башламишай кар
намуслудаказ кьилиз акъуднайт1а, чи уьмуьр гьикьван
гуьлуьшан ва авадан жедай!
Вири инсанри уьмуьрда чпин лайихлу, баркаллу чка
кьадай.
Са шакни алачиз, гьар са кас вичин мурад-эрзимандив агакьдай.
Гьар са касди Фарадеян жаваб рик1ел хвенайт1а,
хуп! хъсан жедачирни!

СУЛЕЙМАН БУБА
^-«улейман бубадин ч1ехивиликай, арифдарвиликай са
касдини кьве касди кхьенач, адан <ч1ехивиликай, адан
камаллувиликай вишералди инсанри: культурадин, литературадин деятелри чпин гаф лагьана, кхьинарна, адакай гьатта кинофилмани акъудна.
Гила Сулейман бубадикай рахадай нубат чи иесилдал атанва. Чаз адакай гьак1ан кьуру ихтилатар авун
айиб я. Гьак1 хьайила, за, мус-мус-мус тавуна, гьасятда
Мустафа лугьуда.
Заз чиз, Сулейман бубадин ч1ехивал эвелни-эвел
адакай ибарат хьи, чаз адан яратмишунрай бегьем пуд
девир аквазва. Чебни гьихьтин какахьай девирар! Четин. Вакъиайрай, гьадисайрай, тарихдин ва социальный
рекьяй женгерив, аксивилерив ац1анвай девирар..
Сад лагьай девир — самодержавиедин девир: вични
пачагьдин эхирзаман жезвай девир. А девирдин яратмишунра Сулейман буба ч1ехи сатирик я. Адан гьам
хци, гьамни гьахълу мецик акатай чиновникрин, фекьийрин, къазийрин, кавхайрин... пемпе цавуз акъатзава.
Кьвед лагьай девир — ам граждан дяведин девир я.
И девирда чаз бичераховарни, деникинарни, яру аскерарни... вири аквазва.
Пуд лагьай девир — Советрин девир; сифте колхозар, комсомол, партия, съездар — ц1ийи уьмуьр, ц1ийи
къурулуш, ц1ийи къилихар.
Лагьана к1анда хьи, гьи девирдикай ч1алар лагьайт1ани, гьич са вахтундани, гьич са ц1арц1ени ада кьве
чин алай гаф лагьанач. Анжах вичин рик1и, анжах вичин акьулди гьик1 буюрмишнат1а, гьак1 лагьана, вичин
шаирвилин буржи кьилиз акъудна. Гьа и кар, садрани
дегиш тахьун — шаирдин кьегьалвал я. Сулейман буба
лагьайтГа, яшайишда гьамиша, эвелни-эвел кьегьал
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итим хьайиди чир хьана кТанда. Ам эвел мерд итим тир,
ахпа шаир, ашукь.
Са шумуд югъ идалай вилик заз Сулейман бубадин
са шумуд ктаб к1елун кьисмет хьана. Чебни 1954-йисуз
Мегьамед Гьажиева ва 1959-йисуз Агьед Агъаева туьк1уьрна, баянар ганвай ктабар. Ахьтин ктабар гьазурунай кьве алимдизни чухсагъул лугьуз к1анда. Вучиз лагьайт1а, а ктабар к1ел тавунмаз, шаир Сулейман, патриот Сулейман, арифдар Сулейман, хци ва дугъри, камаллу ва мергьеметлу Сулейман акун ва чир хьун мумкин туш.
И ктабра гьихьтин баянар ава! Гьар са шиирдин тарих ава, Сулейман бубадин речар, маса рахунар ава.
Чаз а ктабрай шаирдин гьар са келимадин ван жезва...
Гьар са лезги патал, дагъустанви патал адан речар,
рахунар иллаки пак ва багьа я. Вучиз лагьайт1а, ам
садрани гъилевай кагъаздиз килигиз рахай кас туш, вучиз лагьайт1а, ам садрани рахуниз гьазурвал акур инсан туш, адахъ садахъни авачир, т1ебии бажарагълувал
авай.
Вични гьамиша логика аваз, гьамиша насигьат аваз,
хъуьтуьл, мани хьтин, ч1ун квай сесиналди, мисалралди
ва тешпигьралди ак1 рахадай хьи, залда ацукьнавай инсанар адал гьейран жедай. Вич адетдин кьуьзуь, начагъ
итим хьуналди, вичин яхун акунралди, вили гьуьлуьн
деринвал авай вилералди, адавай залда ацукьна вичиз
яб гузвай гьар са кас къарсуриз жедай...
Гьа и ктабра гьатнавай речрай, рахунрай чаз аквазвайвал, Сулейман бубадиз виридалайни так1ан кар —
инсандин лавгъа къилих тир, инсандин кьама ял хьун
тир, инсанди дамах къачун тир.
Сад-зур дуьшуьшра и кьуьзуь арифдар аял хьиз, я,
ада гьатта вичин кимивилерикайни кваз ихтилатзава,
гьакьван ам дуьзена ва ачух я, ада гьич са карни,
гьатта вичин гьиссерни чуьнуьхдач...
1936-йисан февралдин варз. Москвада, Кремлдин
залда совещание. Инал Сулейман буба партиядин ва
гьукуматдин руководителрихъ галаз гуьруьшмиш жезва.
Сулейман буба речии рахазва. Элкъвена Дагъустандиз,
вичин хайи хуьруьзни хквезва. Гьа и совещаниедал
хьайи к1валахрикай ам гьик1 рахазва? Анжах вич хьиз.
Анжах тек са Сулейман бубадивай гьакьван дуьздиз
рахаз хьун мумкин я...
«Сулейман Стальский! Ван гьатна залда. Къудгъун

хьана зун. Заз эверзава ман! Эхь, вири килигзава заз.
Къваларив гвайбур. Кьулухъ жергеда ацукьнавай чун —
дагъустанвияр. Вири санал. К/ьарагъна, фена зун. Ал-лаагь! Яраб и к1вачер зи к1вачер туш жал? Ибур икь-ван
аста вучиз физва? Хъуьтуьлни хьанва. Гзаф яргъи зал я
им. Рехъ хьтин, и кьил, а кьил авачир са гамни
экГянава. Гьа гам кьуна, физва зун. Хъуьтуьл живедилай хьиз... Налугьуди, зун са кьакьан дагъдин кук1ушдиз хкаж жезва. Зарбдиз физ жедач хьи, жедач! Эй, Сулейман, — лагьана за жува-жуваз, — аку бармак агъуз
авудмир гьа! Аку, ви кьилеллайди ви халкьдин бармак
я гьа-а, Сулейман! Бирдан кар я... бирдан кар я, алудда
на ви рикклай ч1ал, ахпа вучда вуна? Дуьз я, икьван
ч1авалди садрани ви рик1елай вуна туьк1уьрай са ч1ални алатайди туш, амма гьа инал, гьа и Московда, къе
ви рик1елай... Аку, Сулейман, вуна ви халкь беябурда
гьаа-а! Кремлда, икьван халкьарин вилик... Мягькем
акъваз, Сулейман!
Эхирни, агакьна трибунадив, рахана зун речь. Ахпа
лагьана са ч1ал... Ахпа мадни са ч1ал. Гила дилмаж
атана зи къвалав. Башламишна ида таржума ийиз. Ида
таржума ийизва, зи рик1 хурудай экъеч1зава, к1вачел
акъвазиз жедач. Ацукьна зун трибунадиз экъеч1завай
гурарал. Бирдан хъуткьунна зун. Налугьуди, са еке
дагъ уьц1ена. Гьак1 капар язва залда. Вирида. Зи ч1алариз, зи, зи! Къудгъунна къарагъна... гьа и арада акуна заз... Ву-а,яраб гьам ят1а, тушт1а? Эхь, гьам я, юлдаш Сталин лап зи къвалав атанва. Сифте ада вичи зав
гъил вугана... Бес и югъ, и декьикьаяр рикТелай алатдани, я балаяр? Гьа куьне лагь?..»
Ингье чи Сулейман буба! Са гаф кьванни цаварай
рахадани? Ваъ. Са гаф кьванни ранг янвай гаф ават1а?
Жери кар туш. Са гаф кьванни къундарма ават1а?
Гьа ик1 ят1ани, ада Кремлдин зал ац1ай, са шумуд
агъзур инсан вири санал къарсатмишна. Гьихьтин къуватдивди? Гьихьтин бажарагълувиливди? Ам трибунадиз хкаж хьайила, мумкин я са бязибур ам акуна адан
чухва акуна, бармак акуна, адан яхун ч1ар алай чин
акуна, адаз ихтибарсуздаказ, гьяз авачиз килигна. Амма
абуруз гьеле Сулейман буба чизвачир. Сулейман бубадин пТузарар рахазвай, ада вуч ят1а кушкушзавай.
Якъин хьи, лугьузвай: «Эй, Сулейман, аку, ваз са шумуд агъзур кас килигзава, аку, бармак агъуз ийимир
гьа-а! Ви кьилеллайди халкьдин бармак я», Бирдан и
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вили вилерин кьуьзекан сес акъатна. Гьихьтин сес! И сес
агъзур йисарин деринрай акъатзавай, чилин сес хьиз,
тТалабун хьиз, минет-ялвар хьиз, гарун лепеяр хьиз,
гьар келима сад садалай виниз хкаж жезвай...
Залда, налугьуди, чан алай кас амачир.
Гъил ченедиз яна, кьуьзуь Сулейман бубадиз килигзавай ч1ехи писатель Максим Горькийдиз аламат хьанвай. Адаз вичин яшинда гьикьван кьуьзуьбур акунат1а!
Гьикьван бажарагълу инсанар, гьикьван мужизатар акунат1а! Абур вири, писателдин рик1ел гел тавуна, адаз
са таъсир тавуна, алатна фенай, ахпа рик1елайни алатнай. Амма и ашукьдин сес адаз садра гьина ят1а ван
хьанай жеди, дуьз лагьайт1а, ада к1елай ктабрай адаз
и сесинин ван хьанай, амни сифтени-сифте чи дуьньядал
манидалди зурба гьадисайрикай ва вакъиайрикай, татугай кьисметрикай, дяведин женгерикай лагьай буьркьуь
ва кьуьзуь... Яраб им гьа девирдай чи девирдиз атанвай
гьа кьуьзек ят1а?
Са арадилай трибунадиз хкаж хьана, Максим Горькийди лагьанай:
— ...Ахпа ада, XX виш асирдин Гомера, а шиир гуьзелдиз к1елна...
Ада гьинал хьайитГани баркаллувал къазанмишна.
Гьатта туьквендани. Пул гьукуматди гуз хьайила, и ч1ехи туьквен види я, вуч к1андат1ани, гьикьван к1андат1ани, хкягъа, Сулейман, гьа валай вил алуд тийиз, мягьтел хьана ваз килигзавай кьван дишегьлияр, рушар аку,
гьабуру чпи ви к1вализ рахкурда, лагьайла, Сулейман
бубади жаваб ганай:
— Мусаибаз мехъерзава, са кьве яргъандин чин къачуна к1анда. Мад гьич са зат1ни къачудач.
Гьайиф хьи, Сулейман бубадин ихьтин баркаллу
итимвилерикай, кьет1енвилерикай, аламатдин къилихрикай кхьин чи литературада адет хьапвач.
Чак Сулейман бубади милли руьгь кутуна, адан
т1вар чи дамах хьана, чи гьунар ва лувар хьана. Вири
лезги миллетдин, вири дагъустанвийрин. Гьатта дяведа
канвай танкунин къеняйни адан шииррин ктаб жагъана.
Сулейман буба сагъ тирт1а, ада чи татугайвилерин
себебар чирдай, тедбирни аквадай. Какурдаз — какурди
лугьудай, дуьздаз — дуьзди. Къе Сулейман бубадин
гаф, адан сес чарасуз хьанва. Алатай, хаталу вахта ра,
«Я иеси кьей керекуьл, вазни патрумдаш хь,ана хьи», ва

я «Вахъ галаз на чунни барбат1 авун вуч к1валах я,
Кавказ? Гьар атайдиз ягъиз мет1ер, Яд хъвадай булах
я Кавказ» ...лугьуз алакьай арифдиз исятдани вичин
гаф жагъидай. Чарасуз гаф! Къе лезги халкь Сулейман
бубадихъ тамарзлу я. Къе чи арадавай ялтахдиз — ялтах, алчахдаз — алчах, къучагъдаз — къучагъ, туьремадиз — туьрема лугьуз алакьдай Сулейман буба амач
чахъ... Сулейман буба сагъ амайт1а, ада эвелни-эвел вичин аса чиле эцядай, ахпа вичин т1уб тик кьуна, дерин
мана-метлеб авай са кьиса ахъайдай. Вичин жуьреда:
«Аку, чан хва, чир хьухь! Гьар са инсандихъ вичин т1ебиат ава. Тебят ваъ, тГебиат, лугьузва за. Гьак1 хьайила, садра са пачагьди вичин везирдивай (им лап дегьзаманайра хьайи кар я) хабар кьуналда: «Эй везир,
лагь кван садра: ваз чиз, т1ебиат гьахъ яни, тахьайт1а,
чирвилер, вердишвилер?». Везирди жаваб гана, лагьана
хьи, бес вун сагърай, эй пачагьрин пачагь, т1ебиат гьамиша гьахъ я, вердишвилер, чирвилер гьахъ туш». Пачагь хъуьрена, лугьуда. «Ак1 ят1а, нянихъ къалурда за
ваз», — лагьана пачагьди. Ацукьда нянихъ и пачагьни
везир санал. Са арадилай пачагьди везирдиз рак къа»
лурда: «Килига» Небиат гьахъ яни?». Килигна везир
ракГариз, акуна хьи, рак1арай чпихъди са пси къвезва,
и псиди вичин вилик к1вачерин тапасривди са шем кьунва, и пси, инсан хьиз, кьулухъ к1вачераллаз къекъвезва.
Гъана псиди и шем, пачагьдин вилик эцигна, хъфида.
I«AKI ят1а, зани ваз пака нянихъ жаваб гуда, — лагьана
везирди. Жеда пака няни. Ацукьда ибур санал. Гъида
псиди шем. Гъана пачагьдин вилик эцигдай арада (везирди вичин хилеваз кьве кьиф гъида кьван) ахъайда
везирди и кьифер псидин вилик. Акуна и кьифер, гьу^
жумда псиди кьиферал, шем аватда чилел... Амукьда
пачагь пагь ат1апа. «Агьаа-ан, — лагьана везирди, —
За ваз лагьанайни т1ебиат гьахъ я?» Пачагь амукьна
кьил юзуриз. Чир хьухь, гьар са инсандизни вичин т1ебиат ава, чан хва. Ваз к1ан хьуналди алчах касдикай
кьегьал кас жедач. КичГерхъандикай игит кас жедач, гьее-ей!»
Сулеймаи бубадин кьисаяр, Сулейман бубадин риваятар...
Сулейман бубадин ч1алар, адан гекъигунар, тешпигьар...
Сулейман буба, XX асирдин Гомер, чи халкьдиз
к1ан хьунин сад лагьай сир гьа ина ава.
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Адан гьар са гафунин мана-метлебдин деринвал. Адан
гьар са гафунин хцивал ва дугъривал. Дугъри гаф,
камаллу гаф, хци гаф гьамиша къимет-лу жеда.
Дуьз гафуни, хци гафуни, камаллу гафуни, дугъриданни, вичин къимет жавагьирди хьиз агъзур йисаралди
хуьда.
Мидаим яз, несилри несилрив агакьарда. Аманат
хьиз.
Гьахьтин гафуннн устад хьана чи ч1ехи Сулейман
буба.

ЁТИМ ЭМИНАКАЙ ГЬИКАЯЯР
£ КЬУРТ1А„,

Эмин... Вичйн девирда вичиз лайихлу т1варван авай, са шумуд ч1ал чидай кас хьана. Адан кьисмет
адан шиирра ава. Жегьил инсан чан аламаз сура туна.
Ни? Адан мукьвабуру. Чирхчирри. Хайибуру. Адал пехилбуру,
Жув аКьулдалди, бажарагълувилелди къваларйв
гвайбурулай винйз хьуни душманар арадал гъйда. А
душманвални пехилвилелай башламиш жеда. Гьа и карди, инсандин тебятда дувул тунвай (вири девирра) алчах карди, Етим Эминан кьилел къаза -балаяр гзаф
гъана.
Шаирдин рйк! к1ус-к1усна.
Адан сес сузадиз элкъвена...
Етим Эмин, виридаз чидайвал, лезги халкьдин милли, ч1ехи шаир я. Чи милли такабурвал я.
Етим Эминан шиирар лезги чилин тарихдин ва культурадин талукь тир са девирдин тикрар техжер са сес я,
нефес я.
Ат1уз-ат1уз акъатзавай...
Туькьуьл накъвари бамишзавай.
Етим Эмин, Етим Эминан кьисмет, адан шиирар чй
тарих я.
Хайи чилин тарих.
— «Тарих — руьгьдин булах я, — кхьизва «Коммунист» журналдин 1981-йисан 8-нумрада, — гьихьтин
къудратлу ва баркаллу миллет к1андат1ани хьурай, тарихдии татугайвилери, алакъайрин кьат1 хьунри адан
дурумлувал квадарда, адавай гьатта вичин культурадин,
вичин милливилин кьетГенвилериз иесивал ийизни хъижедач, абурухъ адан гьич са к1усни рик1 куз амукьдач
ва нетижада (патай ийизвай таъсир себеб яз) ам тарихдай квахьда. ам рекьида».
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Лезги халкьдин «руьгьдин булахда», Етим Эмина
хьиз, ч1ехи роль къугъвай кас хьанач ва бажагьат жеда.
Гьа вичи кхьиз башламишай йисарйлай инихъ Етим
Эмина лезги халкь хуьзва: адаз руьгьдин булахдай мам
гузва, ам ч1ехи ийизва, несил несилдин гуьгъуьналлаз...
Гьинал хьайит1ани, мус хьайит1ани ваз аквада, къариб хьанвай лезгиди вичин ван хкажзава:
Хабар кьуртГа зи гьалдикай-ай дустари-И,
ИЬкур Аллагь, хъсан я, лагь дустари-и-йз...

И сес, низ чида, шумуд несилди, шумуд асирра садасадав вугудат1а?!
Хайи чилин аманат хьиз. Хайи
чилин гьакъикъат хьиз. Хайи
чилин мидаим сес хьиз...

ЕТИМ ЭМИН БОЛЬНИЦАДА

Махачкъаладий центральный больница. Кифер хуру*
дилай авадарна, къара-къумрал дишегьли кьвед лагьай
мертебадин пенжерда акъвазнава. Адан вилер багъда вай рекьел ала. Ада вуж ят1ани гуьзлемишзавайди чир
жезва.
Гьа ик1 дак1ардйн вилик акъвазна, вилер яргъаваз,
пин ят1а рехъ хуьз, адан мецел мани ала:
Вили-ин накъва-а-а-р хьана се-е-еле-е*ер,
Жегьил рик1 зи ишее-е-е-заа--а-аваа-а-а...

Бирдан, мани кьат1на, ада вири къуватдивди гьарайна:
— Али-и-ик! Беневша-а-а! Султаа-ан!
Са арадилай къецел экъеч1на. Ада аялар галай патахъ, аялри ам галай патахъ чукурна. Пуд аялди. Диде
я! Диде цуквал ацукьна, ада аялар пудни санал къужахламйшна. Кьвед гадаяр, сад, ч1ехиди — руш. Ада,
дидеди, аялар вири вичин хуруда чуькьуьзва. Вичин рик1е тваз к1анзава. Ахпа ВИНЙЗ хкаж хьана, шалдин к1аникай (вичин юкьва кутГуннавай) къенфетар акъудзава.
Гадайри къачузва, руша кьил галтадзава. Азарлу дидедивай къенфетар къачудани? Амма дидедй мажбурдив424

ди къачуз тазва. Руша Дйдедин хатур хазвач. Ам пара
сефил ва пашман я. Ада, къенфетар къачуна, дйдедин
чинилай вилер алудзавач. Абурун кьведан вилерани
накъвар ава. Дидединни, рушанни. Гадайри къенфетар
незва.
Яраб Аллагь и хзандиз гьихьтин мусибат кьисмет
хьанват1а?
Зун, патав гвай скамейкадал ацукьна, рушаз кйлигзава. Адан лап вини кьил ц1икьвед йис я. Гьа и яшараваз ам дидединни гъвеч1й стхайрин къайгъуда ава. Яраб
буба сагъ ят1а? Яраб маса мукьвабур ават!а?
Пака зун мадни зи хванахвадин патав фейила, гьа
скамейкадал ацукьна.
Гьа дишегьлиди, кифер хуралай авадарна, дак!ардихъ акъвазна, вилер рекьел алаз, сес зурзаз, кьат1 жез,
мани лугьузва:
Ёили-ин на-акъааа-а-ар хьанаа-а сее-елее-е-е-ер,
Жегьил ри-ик! зии-и йшее-е-езаааа-а-аваа-а-а-а-а-а.

ЕТИМ ЭМИН ЗАЛЫГИНАН К1ВАЛЕ

Литературный институтда к1елзавай йисара, йикъарикай са юкъуз зун Сергей Залыгинан «1вализ рекье
гьатна. Са гьафтедилай семинар жезвай ва гьа семинардал зи гьикаяйрикай рахана к1анзавай. Гьикаяяр лагьайт1а Залыгина к1елнавачир.
Сергей Залыгин Переделкинода кьилдин коттеджда
яшамиш жезвай.
Гьа ик1 агакьна зун Переделкинодив. Жагъурна за
Залыгин яшамиш жезвай коттедж. Эл-адетдалди салам
гана, гъилер яна, гьикаяярни вугана, элкъвена хквез
к1андайла, Сергей Павловича ихтияр ганач.
— Ваъ, ваъ, ак1 жедач, Гаджиев, — лагьана. — Вун
зи к1вализ атай сад лагьай лезги я. Ак1 жедач, са герен
ацукьда чун. Любовь Сергеевна, аку ана вуч ават1а...
Ацукьарна зун. За регъуьвилерзава. Муаллим я,
машгьур писатель я. Квекай рахада? Гьик1 рахада? Гена хъсан хьана, Сергей Павловича хабар кьуна:
— Сулейман Стальский лезги тирни, Гаджиев?
— Тир.
— Адалай вилик шаир авайни квез?
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— Лермонтовой вахтунйн шаир... Кьисметни гьаданди хьтин шаир авай. Етим Эмин...
—
Хъсан шаир тирни?
— Халкьдин рик1яй атай шаир тир. Адан шиирар
халкьдин манийриз элкъвенва.
— Ну, ну! — мугьтел хьана Сергей Павлович. —
Вири?
— Пара пай.
Сергей Павлович уьмуьрдин юлдаш Любовь Сергеевнади са тарелкадавай партахаларни кьве шуьше чехир
гъана.
Са арадилай Сергей Павловича мадни хабар кьуна:
— Ак1 ят1а, Стальскийдилай вилик квез гьадалайни
ч1ехи шаир хьана ман?
— Эхь. Етим Эминав гекъигиз жедай шаир хьанач
чаз. Адан биографрин малуматрай, ам фура туна... Ада
вич хьайи фурун цларал нДивиндалди шиирар кхьена
Гьа шиирар къе виридаз хуралай чида.
— Ну, ну! Лагь кван сад. Зазни ван хьуй.
— Буюр:
Дуьнья, вакай вуч ийин за,
Вун заз агьузар хьайила?
Къазад гъиле вугана к1аш,
Зи чан к1авузар хьайила?..
И уьмуьр заз хьана авчи, Зунни
са къуьр чуьлда ич1и, Куьтягь
тежер рекье мич1и, Катир кьван
бизар хьайила?..

Сергей Павловича, разивилин лишан яз, кьил юзурна.
— Квез куь культура ава, куь поэзия ава. Квез куь
мидаим чешмеяр ава. Етим Эминан поэзиядин хатурдай
за са xynl ийида, вунани хъухъ.
Вич лугьумир, Сергей Павловича гьа и «хуп1ни»
Етим Эминан поэзиядин хатурдай авуна кьван. Ада ички ишлемишзавачир. И карди зун шад авуна.
За мадни са шиир рик1ел хкана:
Зун етим я, регьимдикай ат1анва: Зи куьгьие рух ламу
чилик кк1анва, Рехи ч1арар шуьткьвей пелел алк1анва,
Гъуцар, ви сир вуч тир зун халкь авунин? 426

Эмин, ажал къе ваз мугьман атанва, К1анзнитак1анз вил дуьньядхъай ат1анва: Фикирдай
кьван кьилин мефтГер кьуранва. Гъуцар, ви
сир вуч тир зун халкь авунин?..

— Ч1ехи шаир са ц1арц1елайни чир жеда, — лагьана
Сергей Павловича. — Ире давамарзавайбур авани?
— Ава.
— Гьа кар гьамиша рик1ел хвена к1анда. Ире давамарун. Культурадин алакъа кьат1 тавун...
Зи гьикаяйрикай гафни раханач. Чи рахунар Етим
Эминакай, адан девирдикай хьана.
ЕТИМ ЭМИН ЛИТЕРАТОРРИН К1ВАЛЕ

Центральный телевидениедай Залыгинан семинардикай са передача хьанай. Зани гьабурун жергедик кваз
и передачада иштиракнай...
«Москва» гостиницадиз, зи нумрадиз, садлагьана,
хабарни авачиз Якьуб Яралиев атана: ада заз ят1а, за
адаз ят1а са галстукни багъишна. Пака ЦДЛ'-да чун,
Центральный телевидениедай рахайбур, гьуьруьшмиш
жезвай. За иниз Якьуб Яралиевазни ша лагьана.
Пака нянихъ Залыгин, адан семинар, Якьуб Яралиев — чун вири са столдихъ ацукьна.
Са арадилай Сергей Павловича заз лагьана:
— Расим, ви ватанэгьли...
Элкъвена килигна зун кьулухъ — Расул Гьамзатович! Къарагъна тадиз, ацукьарна жуван ватанэгьли
(зунни Якьуб Яралиев акуна, ам чи столдихъ атанвай.).
Чи межлис давам жезва. Мадни гурлу, мадни бахтавар.
Столдихъ писателар — Рыбас, Баженов, Евсеенко... санал к1елай, Залыгинан цДирер гала. Са арада Расул
Гьамзатовича заз гаф гана. Эвел зи кьамалай гъил алтадна. Завай Расул Гьамзатов алай чкадал вуч рахаз
жеда?
Фикирна-фикирна (ибуру за вуч лугьудат1а гуьзлемишзава), бирдан жувазни хабар авачиз башламишна
за:
1
ЦДЛ — Центральный Дом литераторов (Москвада авай литераторрин Центральный к1вал).
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Хабар кьуртГа зи гьалдика-а-ай дуста-а-арии-и-и-и,
Шукур Аллагь, хъсан я лагь дустаа-а-а-ари-и-из...

И арада атана акъатна шаир Гъазимбег БагьандоВ.
Манидин сесинал, гьелбетда. К1ук1 алай са тарелка чГулав куьрни гваз. Мани куьтягь хьайила, Сергей Павловича хабар кьуна:
— Им лезги халкьдин мани тирни?
фар—
я...Им чи чилин табакур кук1уш Етим Эминан гаРасул Гьамзатова заз са темен гана.
Якьуб Яралиева зи къуьнелай вичин, къизилдин
къирмаж хьтин, гъил вегьена.
Са геренда Етим Эминан ч1алари ЦДЛ къарсурнавай. Анжах Етим Зминан ч1аЛари. Я адан вечер тушир,
я адан юбилей. Литераторрик са хъсан къилих ква. Манидиз гьуьрметда. Кис хьана яб гуда.
Вич лугьумир (ахпа Якьуб Яралиевани лагьанай
заз), вйри зал кис хьанвай кьван. Етим Эминаз яб гуз...

ЕТИМ ЭМИН ПЕЧОРА ВАЦ1АЛ

Им агъзурни к1уьд вишни пудкъанни ц1усад лагьай
йисан августдиз хьайи кар я.
Усса вац1ал сирнавна, галатна, юргъун хьана, эхирни, чун, лесосплавщикар, Печорадин секин, ч1улав гимийри яргъалди гудокар гузвай гегьенш ятарал
экъеч1на.
Усса вац1а «бурунар» авай. Чи к1вачерик квай шалманарни хаму балк1анар са гафар тир, амма Печора
вац1 Кефер патан вац1арин арада виридалайни ислягь,
виридалайни камаллу вац1 я лугьуда. И вац1ал шалманраллаз сирнавзавайбурун кар-кеспи ял ягъун я, рагъ гун
я (рагъ авайла, лугьузва за), гьак1 хьайила, гила чи
чандиз регьят хьанвай. Устинская лугьудай са пристандал чи патав са катер атана.
— Гьажиев вуж я? — гьарайна катердай.
— Гьажиев зун я! — хуруз гъуд яна за.
— Вун пристандал ви ватанэгьлидиз акваз к1анзава, ■— лагьана катердай. — Акьаха катерда. Гьа и катердаваз за вун элкъвена ахгакьарда. Давай!
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Чи ч1ехида заз ишара авуна: к1анзават1а, вач, буюр.
— Ина, Печародал зи ватанэгьли? — мягьтел хьана
зун. — Зун и плотдал алайди, зун Дагъустандай тирди,
зун Гьажиев тирди, зи ватанэгьлидиз гьинай чир хьана?
— Чи биографиядин делилар диспетчерриз хабар
гузвайди я, — лагьана чи чкхида. — Абуруз чизвайДИ Я.

— Адан, зи ватанэгьлидин, т1вар, фамилия гьик! я?
— Адан т1вар... Т1вар... Етим Эмин! — садлагьана
гьарайна катердай. — Етим Эмин, Етим Эмин!
— Вуна вуч лагьана?!
— За Етим Эмин лагьана.
Зун хъуьрена.
— Етим Эмин кьена са виш йис жезва, я дорогой!
Ам чи ч1ехи шаир я.
— Ам чи к1вале ава.
Зун зи юлдашриз килигна. Ибуру вуч лугьудат1а?
Ибурай гаф акъатнач.
— Са виш йис идалай вилик кьенвай Етим Эмин куь
к1вале гьик1 хьурай?
Зун мадни юлдашриз килигна. Куьне вуч лугьуда?
Жери кар яни? Юлдашри къуьнер чуькьуьзва. Низ чида?
Лугьуз хьун четин я.
— За вавай т1алабзава... Пара т1алабзава, — вилер
вили, къара-къумрал жегьилди минетна. — Вун акурла
низ чида ам гьикьван шад жедат1а! Ваз минет хьуй,
акьаха катерда.
— Вуна квадарзавай вуч ава? — лагьана чи ч1ехида. — Фена, т1уьна-хъвана хъша ман жуваз.
— Хкведайла чунни рик1ел хкваш, — лагьана са маса юлдашди. Пристандал, диспетчердин кабинетда гьа и
катердаваз зун гъайи гададиз ухшар са руша (аквадай
гьаларай, вахни стха я ) , ч1улав чТарарин, вили вилерин
са руша, зи гъил кьуна.
— Вун чи азиз мугьман я.
«Ибур лезгияр я», — хиялна за ва хабар кьуна:
— Куьн лезгияр яни?
— А ихтилатар к1вале, — милиз хъуьрена ам.
Гила чун ацукьна пуд чарх квай «ИЖ» мотоциклда.
Бегьем са сятда Кефер патахъ, Печора авахьзавай патахъ фена. «Мотоцикл са сятда фейи чкадив чи плот мус
агакьдат1а низ чида? Са къад сятдилай? Яраб им вуч
кас ят1а, и Етим Эмин?» Рахаз жедач. Гар ава. Ван
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къведач. Эхирни хуьруьн къерехда, Печорадин кьере, са
к1валин варарин вилик мотоцикл акъвазна.
Руша зи гъиликай кьунва, гадади варарин виликай
вири къуватдивди гьарайна:
—
Б-а-атя! Ба-а-атя!
—
Чего ты орешь?! — лагьана гьаятда зурба са
к1анч1унал ацукьнавай итимди.
—
Ви ватанэгьли къаршиламиша, батя!
Итим, къудгъун хьана къарагъна, чи къаншардиз
атана. Юкьван буйдин итим я им, къуватлу. Чинин акунралди севрез ухшар. Рац1амрин к1анихъай вилери
ишигъ гузва. Хурудал (перемдин дуьгмеяр ахъа тир)
рехи бурма ч1ар ала.
— Эгер вуна зарафатнаваз хьуй, — мурмурна ада
урус ч1алалди, гададиз чап-чап калигна, ада зи гъил
кьуна.
—Дагъустандай яни? — урусдал лагьана ада.
—Дагъустандай я, — жаваб гана за лезгидал. —
Расим Гьажи я зи т1вар.
Ам садлагьана дарихмиш хьана. Ада вичин т1вар лагьанач.
■— И рушни гада ви веледар яни? — рахана зун лезгидал.
— Зи веледар я, — жаваб гана ада лезгидал.
— Абуру зун Етим Эминан патав гъида лагьана...
Ина Етим Эмин вуж я?
Итим хъуьрена.
— Етим Эмин...
Чун вири санал к1вализ экъеч1на...
— Зи т1вар Исмаил я, лагьана ада. — Етим Эмин...
За ваз вуч лугьун? Етим Эминни исятда аквада ваз. Вун
хвашгелди, — ада зун къужахламишна. Ацукьарна. Ахпа ада, сервантдай къачуна, зи гъиле ктаб хьтин са зат1
туна. Къизилверекьрин жилдер алайди. Сад лагьай чинал кхьенва: Етим Эмин. Художникдин хат1аралди. К1аникай: Шиирар. Йис зи рик1ел аламач. Дяве жедалди
акъуднавай ктаб я. Хъипи хьанва.
— Къизилдин жилдер гьалднава на Етим Эминал, —
лагьана за. — Зун литератор я. Ктабдиз ийизвай гьуьрмет акун заз хуш я.
— А жилдер гьалдун зи аялрин кар я, — лагьана
ада. — Зи аялри и ктабдал гьихьтин т1вар эцигнават1а
чидани ваз? Гье-е! «Бубадин пак ктаб».
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Къуншийриз эверзава. Аквадай гьаларай, ибуруз
зурба межлис къурмишиз к1анзава. Исмаилан буйругърин ван къвезва.
— Вак ваъ, хеб тук1ук! — гьарайзава ада низ ят1а.
Зун «убадин пак ктабдиз» килигзава. Зи туьтуьна
къагьар ава.
Шад жедай чкадал, Печора вац1ун къерехда ихьтин
ватанэгьли жагъана, лувар акатдай чкадал, зун рик1яй
шехьзава. Вучиз шехьзава лагьайт1а, ина, и Яргъал Кеферда, гьеле заз чпин т1варни течир лезгийри зун, Етим
Эминан ватанэгьли, жагъурна, хканва чпин к1вализ,
хайи кас хьиз...
Зи туьтуьна къагьар ак1анва, вучиз лагьайт1а и лезгидин рушани гадади зун Печора вац1алай жагъурна,
хкана чпин к1вализ, Печора вац1ун кьеревай к1арасдин
к1вализ, Етим Эминан «Пак ктабдал» къизилверекьдин
жилдер гьалднавай к1вализ, бубадиз закай савкьват
авунва, буба шадарнава...
— Зи туьтуьна къагьар ава, вучиз лагьайт1а абуру
заз вун гьинай я, вун вуж я лагьанвач, ахьтин гаф хабар
кьунвач, абуруз зун лезги тирди, зун лезги хьун бес я,
абуру заз Етим Эминан т1вар кьазва, Етим Эминан ктаб
къалурзава...
Зун дак1ардихъ фена.
Вили майдан хьиз, ц1алц1ам, секин ва мегьрибан Печора
вац1 ван тийиз авахьзава. Кисна. Исмаил даша
мугьманриз зверзава. Ам рекьел экъеч1нава.

ДЖОРДАНО БРУНОДИН ЭХИРИМЖИ ГАФ
■»вез дегьзаманаирин Рим шегьер лагьана ван хьана
жеди. Ван хьанани? 1500 лагьай йисан алахьай гьава
авай са пакамахъ гьа и Рим шегьердин агьалияр чавушрин сесери ахварай авудда.
— Вири! Вири! Вири! Шегьердин майдандал! Вири
шегьердин майдандал!
—- Гъвеч1ибурни, ч1ехибурни шегьердин майдандал!
Ахмиш жеда вири шегьердин майдан галайнихъ.
Акуна ч1ехи майдандал алай к1арасрин зурба хара, виридаз аламат жеда. Им вуч лагьай ч1ал хьурай? Вирини кьуру к1арасар я. Гьа харадин к1уфни к!уфай гум
акъатзава.
Агьалияр... пагь, яда, ибур инал миф амаз атана
к1ват1 хьана жал? Къуьзуь къариярни, къужаярни. Яраб
к1валера мад кас амат1а? Гьа гум акъатзавай к1арасрин
хара агьалийрн элкъуьрна юкьва тунва.
Виридалайни вилик, махсус чкадал ч1ехибур, машгьур инсанар ацукьнава. Папа, император, архиепископ,
кардиналар... Махсус стулрал.
Бирдан к1арасрин харадин кук1ушдай ялавар хкаж
хьана.
Пападин ишаралди абурун вилик са инсан гъана.
Аскерри. Ам такабурлу я. Кьил тик кьунва. Кьилин ч1арар хев элкъвей свитердал аватнава. Гила агьалийрин
пара паяр гъавурда акьуна. Язух инсан! Ам и ялавра
куз к1анзава.
Са шумуд агъзур вил гьа и касдал алкГанва.
Судьяйрин арада са кас ава, т1урарин арада кавча
хьиз, ам гьар садан виле акьазва. Адал ч1улав валчагъ
ала.
Гъиле къизилдин хаш кьуна, гьа хаш авай гъил вилик авуна, кузвай касдив лацу валчагь алай са кас
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— Эй аллагьсуз инсан, — лагьана ада. — Вуна ви
ц1увад йис жедалди монастырда кГелна, вуна Аллагьдин
фу т1уьна, вуна Христосаз къуллугъна, ахпа вуна иблисри кхьенвай ктабар к1елна, вун монастырдай катпа,
вуна Аллагьдизни Христосаз акси фикирар лагьана.
Мадни геж туш, хиве яхъ, зи хва, вун иблисри алдат мишна, ви мефт1еда иблис ава. Икьван инсанриз ван жедайвал лагь: чил са чкадал акъвазнава лагь, зи хва, Чил
каинатдин, вири дуьньядин юкьни юкь я лагь. Лагь, гьеле геж туш, зи хва.
— Лагь, Джордано, лагь, — т1алабна са шумуд касди санал.
— Ва-а! Им философ Джордано я кьван! — ван
акъатна са шумудан.
— Лагь, зи хва, — тикрарна къизилдин хаш гвай
касди.
Джорданоди кьил галтадна.
— Лугьуз жедачт1а, ма, и чарче кхьенвай гафар
к1ела.
Джорданоди кьил галтадна.
Ялаври ч1акьракьарзава, абур, яру пайдахар хьиз лепе гуз, виниз хкаж жезва.
— Инкар ая жуван фикирар, Джордано! — лагьана
императорди.
— Гьа чарче авай гафар к1ела, зи хва, — лагьана
архиепископди.
— Чил ч1ехи Аллагьди яратмишнавай зат1 я агь. Ам
санал акъвазнава лагь, — лагьана папади. — Инкар ая
жуван фикирар. Чаз ви язух я.
— Квез зи язух атайт1ани, татайт1ани зи фикир сад
я: каинат сергьятсуз я, — лагьана кьил тик кьунвай
Джорданоди. — Чил дуьньядин юкь туш, неинки чил,
гьатта рагъни дуьньядин юкь туш! Каинатда саи-гьисаб
авачир кьван ракъар ава, абурухъ гьар садахъ и чи чил
хьтин планетаяр ава...
— Лал хьухь, аллагьсуз! — гарай акъатна пападай.
— К1ева адан сив! Ада Христосаз негьзава!
Валчагъ алай хаш гвайди судьяйрин патав хъфена.
— Гадра ам ц1уз, — лагьана папади. — Адан мурдар беден ялаври курай! Къуй адан фикирар гумадиз
элкъуьрай!
— Са т1имил кьван сабурлу хьухь, эй пак буба, —
лагьана адан япал архиепископди. — Адахъ гада ава,
исятда гада гъиз гуда чна.
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Джордано Брунодин патав гада гъана.
— Да-ах, — шехьна аял. — Дах, ви куьз герек я
дуьнья...
Джордано Брунодин дидени, пабни гъана. Абурни
шехъна. Палабна, инкар я, Джордано, чи язух ша. Вирида вуч лугьузват1а, вунани гьам лагь.
— Гыгк1 табда, зи играмибур? — лагьана Джорданоди. — Таб авун — илимдиз, инсаниятдиз хаинвал авун
тушни? Инсаниятдиз хаинвал авупа яшамиш хьана вучда? Вири инсаииятдин тарихда залай а т1вар ни алудда?
Садани тухумриз вири инсаниятди нифретдачни? Лянетдачни? Ийида. Квез гьа кар к1анзавани? _ Джордано
Бруно вичин хциз килигна. — Зи играми хва, таб авуна,
илимдив хаинвална яшамиш хьунилай, алчах, мурдар
яз яшамиш хьунилай, заз гьа и ялавра кун хъсан яз аквазва. Чир хьухь: зи хва, са вахтар къведа, вири Ита лияди, вири инсаниятди залди дамахда. Зун вири инсаниятди вичин хвавиле кьабулда. Хъвач к1вализ.
Са маса философ атана Джорданодин вилик акъвазна. Им императордин ктабханадин философ я.
— Зунни вун хьтин философ я, Джордано! А ваз чизвайбур зазни чизва, виридаз чизва... Вавай текдиз дуь
нья дегишиз жедани, Джордано? Язух ша ви дидедин,
ви хцин, инкар ая...
Тфу гуз к1анзава Джорданодиз философдин суфатдиз, амма гузвач. Вичин цуьк1уьн мурдариз к1анзавач
жеди. Килигна-килигна и философдиз, бирдан Джорданодик хъуьруьн экатна.
— Вун вучиз хъуьрезва, Джордано? — хабар кьуна
императорди. — Лагь, чазни чир хьана кТанзава.
— Идан суфатдал, — лагьана Джорданоди. — Хъалхъас хъипрен суфат хьтин. Гьа-гьа-гьа!.. Халис хъалхъас
къиб... Яраб им чи Италиядин чилел гьинай атанат1а?
Агъайриз къуллугъ авуналди, агъайрин к1вачер чуьхвей
ятар хъваз, идакайни философ хьанва... Гьа-гьа-гьа!
Кфир! Вач, мез це абурун мурдар, ни къведай чкайриз,
мадни ви дережа хкажда абуру! Киц1елайни алчах...
Квахь! Вуна к1вач эцигай гуьзел Италиядин чил... Виш
йисуз марфар къвайит1ани ам михьи хъижедач... Беябурчи леке!
Философ кьил агъузна, юкь экъисна, хтана, динэгьлийрин юкьва ахцукьна.
Судьяди виридаз ван жедайвал к1елиз башламишна:
— Аллагьдиз акси фикирар лугьунай, Христосан

гьуьрмет агъуз авудунай, иблисдиз яб гунай, Джордано
Брунодиз...
Джордано Бруноди вичин сес хкажна:
— Я чил, я рагъ и дуьньядин юкьни-юкь туш! Каинатда авай кьван чилерин, ракъарин сан-гьисаб авач...
Бирдан вири инсанар къудгъун хьана. К1вачел къарагъна. Джордано вич вичелай ялаврин къенез гьахьна.
Садлагьана. Виридан пагь ат1ана.
Яру пайдахар хьиз, лепе гуз, ялавар мадни гужлу
хьана.
Италиявийри лугьуда хьи, гьа йикъалай инихъ Италияда ялавар Джорданодин мецелди рахазва. Италиядани, вири дуьньядани. Куьне фикир ганани? Куьн ялаврин мецериз килигнани? Абуру вуч ят1а лугьузва, амма
инсанар гъавурда акьазвач. Гьа ч1авуз майдандал
к1ват1 хьанвай инсанарни Джорданодин гъавурда акьуначир эхир!
Яраб ялаврин мецериз Джордано лугьуз агакь тавур
гафар лугьуз к1анзават1а? Низ чида?
Рим шегьердин а майдан гилани ама. Адаз гила Цуькверин майдан лугьузва. А майдандал, цуькверин юкьва
Джорданодин гуьмбет хкаж хьанва.
Цуькверни ярубур я.
Гьа Джордано туькьуьнай ялав хьиз ярубур...
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АЛЬ ЖАГЬИЗ ВА АРИФДАР КЪАРИ
Аль Жагьизан кьилел лап кьуьзуь кьиляй
атана.
Аль Жагьиз вичин к1валин вилик, секуьдал ацукьнаваз жеда. Багъдад шегьерда. Текдиз. Са гъилни чене дик кутуна, хиялариз. Кьуьзуь итимди куькай хияларда?
Акур-такурдакай Алатай уьмуьрдикай. Вичиз акур
кьван пачагьрикай. Дуьньядин гьаларикай. Вичин рушарикай, хтулрикай...
Квез и Аль Жагьиз вуч кас ят1а чизвани? Валлагь
чизвай хьтинди туш. Аку, Аль Жагьиз чир тахьун айиб
я. Адакай кхьей ктабар к1ел тавун, абур чир тахьун
кьведра айиб я. Чир хьухь: Аль Жагьиза са шумуд виш
ктаб кхьена. Жуьреба-жуьре ктабар. Амма абурукай
гьич са ктабни «Мискьибурукай» кхьенвай ктабдив гекъигиз жедач. А ктаб вири халкьарин эменни хьана.
Вич кхьена са агъзурни кьве виш йис жезват1ани, к1елдайбурун рш<1 алай ктабрикай са ктаб яз ама.
Акваз-акваз чун ихтилатдивай яргъаз къакъатзава,
заз квез адан ктабрикай ихтилатиз к1анзавачир. Заз
квез адан уьмуьрда хьайи са вакъиадикай ихтилатиз
к1анзавай. Яб гузвани?
Гьа ик1 лап кьуьзуь кьиляй са квекай ят1ани хиялариз вичин секуьдал ацукьнавай Аль Жагьизав са къари
агатда. Гьа и Аль Жагьиз хьиз кьуьзуь къари. Аса хьиз
какур хьанвай. Сив патахъ, нер ченедал аватнавай.
Амма парталар алаз жеда и къаридал — виридалайни
багьа. Ч1улав ипекдин. Эвел салам гуда Аль Жагьизаз.
Ахпа т1алабда, лугьуда:
— Агьаа-ан, вун инал ала ман...
— Эхь, ацукьнава жуваз, — жаваб гуда Аль
гьиза.
— Зун вахъ къекъвез са йис тир.
— Захъ къекъвез?
— Эхь, эхь.
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— Багъишламиша, заз вун чир жезвач.
— Заз вун чир хьун бес я, — лугьуда къариди.
— Ваз зун вуж ят1а лап хъсандиз чизвани?
— Лап валайни хъсандиз чизва, — жаваб гуда къа
риди.
— Лагь кван зун вуж ят1а, — зарафат кваз лугьуда
Аль Жагьиза.
— Вун ругуд халифдин везир хьайи, вири халифатда
чизвай Аль Жагьиз я. За дуьз лагьананин?
— Лагьана, — кьил юзурда Аль Жагьиза. _ Ваз
вуч лугьуз к1анзава?
— Заз вавай са т1алабун ава.
Аль Жагьиз к1вачел къарагъда.
— Лагь ви къуллугъ. За яб гузва.
— Заз вун захъ галаз са т1имил инихъди атана
к1анзава.
— Зун анихъ къвез гьазур я, — икрамна Аль Жа
гьиза.
— Ак1 ят1а, ша захъ галаз.
— Геж жедай к1валах яни?
— Са герендин.
Гьатда ибур Багъдаддин куьчедайт1уз рекье. Кьуьзуь къарини кьуьзуь тсъужа. Къведни к1улар экъис хьана. Къуьн къуьне аваз.
Алай девирда Багъдад шегьер дуьньядин ч1ехи шегьеррикай са шегьер я, амма а девирда, са агъзурни
кьве виш йис идалай вилик Багъдад шегьердив гекъигиз жедай кьвед лагьай шегьер дуьньядал алачир. Анаг
халифатдин меркез тир, анаг дуьньядин культурадин ва
илимдин макан тир. Виридалайни арифдар алимар, философар, шаирар а девирда Багъдад шегьерда яшамиш
жезвай.
Дуьз я, Аль Жагьиз писатель тир. Бес ам везир туширни? Ругуд халифдин везир. Ругуд пачагьдин. Пачагьар, нехирбанрин чантаяр хьиз, дегиш жез хьана. Амма
Аль Жагьиз гьамиша вич яз, везир яз амукьна. Виридан. Гьелбетда, и кардихъ вичин себеб авай. Аль Жагьизан арифдарвал, амалдарвал..
Гьак1 хьайила, къаридиз и Аль Жагьиз чир хьун
аламатдин кар тушир. Ам Багъдад шегьерда гъвеч1идазни, ч1ехидазни — виридаз чидай. Адакай риваятар
рахадай. Ам кьван варлу са касни авачир. Адахъ хьтин
к1валер са касдихъни авачир.
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— Заз вун гьибурукай ят1а чир жезвач эхир, — лугьуда Аль Жагьиза.
— Са арадилай чир жеда ваз. Тади къачумир, — жаваб гуда къариди мегьрибан сесиналди.
Са кьадар ч1авуз ибур кис жеда. Эхирни Аль Жагьиз
рахада:
— Зун ви куьз герек хьанва, хийир хьурай? — жузада Аль Жагьиза.
— Хийир я, хийир, — мегьрибандиз жаваб гуда къа
риди. — Тади авун герек туш. Исятда ваз вири чир
жеда.
Мад ибур рахадач. Къари вилик, Аль Жагьиз кьулухъ, фена агакьда абур заргардин дехмедив. АкГвазда.
Ял яда. Кьуна гъиликай, къариди Аль Жагьиз тухуда
заргардин патав. Аль Жагьизан хурудал т1уб эцигна,
заргардиз лугьуда:
■— Ингье, ихьтинди.
Лагьана ик1, къари тадиз дехмедай экъеч1да. Фейи
падни чир жедач. Заргар амукьда Аль Жагьизаз килигиз, Аль Жагьиз заргардиз.
— Залумд руш, залум! Гьаъ-гьаъ-гьаъ-гьаъ, — ван
ацалтна хъуьреда заргар. — Гьаъ-гьаъ-гьаъ-гьаъ...
— Им ихьтин вуч месэла хьурай?
Аль Жагьиз заргардиз чап-чап килигда. — Вуч хъуьруьнар я? Вун нел хъуьрезва?
— За ваз гьик1 лугьун, эй Аль Жагьиз? — мад хъуьруьн акатда заргардик. — Заз чидач ваз гьик1 лугьудат1а.
— Гьик1 к1андат1ани лагь! — хъел акатда Аль Жагьизак. — Вучиз а къариди зун иниз, ви патав гъанва.
Им сад лагьайди. Вучиз ада зун къалурна, ваз «ихь
тинди» лагьана. Им кьвед лагьайди. Вучиз вун хъуьрез
ва? Имни пуд лагьайди.
Заргарди къуьнер агажда.
— Ак1 ят1а, за ваз лап сифте кьиляй ихтилатда, эй
Аль Жагьиз, — лугьуда заргарди. — Тахьайт1а, вун зи
гъавурда дуьздиз акьадач.
— За ваз яб гузва, — лугьуда Аль Жагьиза.
— И къариди гъана иниз са къаш. Гзаф багьа, —
башламишна заргарди вичин суьгьбет. — Гъана къаш,
лагьана заз, бес, заргар стха, вуна и къашдин къене са
иблисдин суьрет ат1ут1. Килигна къаридиз, зун ийиртийир хьана. «Заз иблис акур зат! туш, вах, — лагьана
за. — Гьак1 хьайила, завай иблисдин суьрет ат1уз же438

дач. Инжиклу жемир. Яб гана заз, къариди лагьана,
вичи заз иблис къалурда. Инихъ фена, хтана. Инай
экъечГна фейи къариди вун галаз хтана, вун къалурна
заз, лагьана «ихьтинди»... Гьак1 хьайила заз хъуьруьн
атана, стха. Закай инжиклу жемир».
Акуна заргардиз, Аль Жагьизан вилер экъис хьанва.
Галтад жезва ам инихъ-анихъ. Ярх жеда им, кьил баладик акатда.
Заргарди гъиликай кьуна, Аль Жа1ьиз ацукьарда. Са
xynl яд хъваз тада. Ам секинарда.
— Къариди са гаф лагьана лугьуз... Къари я ман,
акьул «ими...
Аль Жагьизан мез кьада.
Хабар жеда и кардикай вири Багъдад шегьердиз. Са
вахтара виридалайни машгьур писателдикай, ругуд халифдин везир хьайи виридалайни машгьур инсандикай,
гила, рекьидай ч1авуз иблис хьана.
Ихтилатиз сада садаз, вири хъуьрез жеда.
Инал, анал, гьут1анал — вирида башламишна гьуьжетриз. Садбуру лагьана: къаридиз ам чизвайди тушир.
Са масадбуру лагьана: чизвайди тир. Ам вуж ят1а чиз,
къариди адаз дуьз кар кьунвайди я. Эгер къаридиз ам
ругуд халифдин везир хьайиди чидайди туширт1а, ада
ак1 ийидачир. Пачагьри, гьар са пачагьди вичелай виликан пачагьдиз негь ийиз хьанани? Хьана. Рекьиз хьанани? Хьана. Идак са касдини хкуьрнач. Вучиз? Идаз абурун виридан ч1ал чир хьана. Гьик1 чир хьана? А каридиз Аль Жагьиз вуж кас ят1а акьван хъсандиз чизва
хьи, лап Аль Жагьизалай вичелайнн хъсандиз. Бес! Къари
гьатна адан гуьгъуьна, эхирни ам лап гьа герек чка-дал
кьуна! Заргардин куьмекдалди. Бе-ес!
Са масадбуру лагьана: туш, им гьак1ан са дуьшуьшдин кар я.
Аль Жагьиз пара перт хьана (уьмуьрда маса са касдини хатур тахай инсан) хтана ахцукьиа вичин секуьдал. Мадни са гъил ченедик 'кутуна. Фикир-хиялиз. Яраб
ам нин къари тирт1а? Гзаф арифдар къари я. Аку т1ун
уьмуьрдин, вахтунин вафасузвал! Са вахтара Аль Жагьиз аквадайла вирида икрамдай, адаз алхишардай,
капар ядай, адаз п1агьар гудай, гила къаридини кваз
адакай иблис ийнзва. У-уф, эй бейгьава дуьнья!
Багъдаддин шегьердин агьалийри Аль Жагьизаз
ц1ийи т1вар гана:
— Иблис.
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Мад адавай куьчедиз эхкъеч1из хъхьанач.
Са вацралай Аль Жагьиз кьена лагьана ван акъатна.
Аль Жагьиз хьтинбур чи девирдани ава. Абурузни са
ни ят1ани, са гьинал ят1ани чпин халис т1вар лугьудайди ашкара я...
Аль Жагьизар хьтинбур виринра ава, амма ахьтин
къарияр авач.
МАЛЛА НЕСРЕДИН ВА КАБАБЧЙ
Им лап дегьзаманайра хьайи кар я, лугьуда. Дер бент шегьерда. Са масабуру лугьуда хьи, Дербент шегьерда ваъ, Багъдад шегьерда хьана. Пуд лагьайбурун
лугьунрай Бакуда хьана...
Гьина хьана, гьина хьанач — ам чаз талукь кар
туш. Вучзава чна гьина хьана? Дуьз яни?
Лугьунрай, Дербент шегьердин гьафте базардин патав са кабабчи жеда. Ида вичин кабабханада ахьтин кабабар ийиз хьана хьи... Идан кабабрин ни физ жеда
кьван лап яргъал шегьерриз, хуьрериз. Бакудив агакьна, Бакудилайни анихъ алатиз хьана. Бе-е-ес! А вахтара
гьахьтин кабабханаяр хьана. Якни авай. Кабабчиярни
магьир уст1арар хьана. Тахьайт1а гила. Са к1ешнишни, са чич1екни ширдандин са к1ус эцигда ви вилик.
Жакьвана-жакьвана гадарна, пуд манатни гуда на!
А вахтара гьич пулни гьисабдачир, лугьуда. Чидай
кар тушир. Вупа вуч гайит1а, гьам къачудай ва лугьудай:
— Гьалал хьуй ваз.
Гила? О! О-о! Са кепек кими хьайит1а, гьа т1уьрдиви
вилерай хкида...
А ч1авуз къайда-къанун хьана. Суд-дуван хьана,
Гьахъ хьана. Марифат, ахлакь хьана. Бе-е-ес! А девирар, чан хва, маса девирар хьана. Гьар са инсанди ви чин кар акьван устадвиливди ва акьван михьидаказ
ийидай хьи, садазни масадан кардикай синих жагъидачир, вири сад садалай рази яз амукьдай. ЧГалахъ жезвачни? Бес ак1 вучиз килигзава? А-а! Кабаб? Гье-гье...
Яб це.
Гьик1 ят1ани садра и кабабханадин вилик, юкь экъис
хьанвай, начагъ, кьуьзуь са кас пайда жеда. Кесиб ва
язух кас. Ацукьда ам и кабабханадин вилик. Ацукьна
акъудда вичин жибиндай кьаиДанвай са яйлух. Эцигда
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гьа и яйлухдал хъукъвай фу, яд хъваз, ни ч1угваз, ви чин фу неда.
Са югъ ик1, кьве югъ ик1, пуд югъ ик1... Эхирни кабабчндиз къвсда хъел. Атана патав, кабабчиди кьада
адан са гъил. Къарагъарда.
— Инал вучзава?
— Фу незва, стха.
— Пул це, — лугьуда къудурмиш хьанвай кабабчи
ди. — Аку гьа, масабуруз икрамзава, абуру гайи пул
гьисаб кьванни ийизвач, амма и кесибдивай пул к1анзава. Хоросанви жеда кьван и кабабчи.
— Буч пул? — жузада язухди.
— Ваз чизва.
— За ви кабаб т1уьнач, за инал алай яд хъвана,
авахьна физвай...
— Вуна зи кабабдин ни ч1угваз, фу т1уьна.
— Ни ч1угунай пул къачудайди туш.
— Кабабни зиди я, адан нини. Чир хьухь.
— Эй залум кас, — лугьуда инал атай са лезгиди и
кабабчидиз. — Адав пул гвайди тирт1а, ам инал ацукьдайни? И къванцел ацукьдайни? Ада яд хъваз, вичин
хъукъвай фу незва, ваз адавай пул к1анзава. Ахъая кас!
— Ахъая? Валлагь ахъайдач! — гьарайда кабабчи
ди. — Ибурун девран жеда пака! К1ват1 жез инал! Ни
ч1угвадайбурун! Гьа инал амаз зи 'кабабханадин ни ибуру ч1угуна куьтягьда! Ахпа муьштериярни квахьда. Ни
тахьайла муьштерияр гьинай къведа? Ва-аъ! Исятда за
адан перем къахчуда! Хт1уна перем!
Ибурун гьарай-эвердал к1ват1 жеда жемят. И жемятдин арадани аваз жеда Малла Несредин. Бахтунай
хьиз. Малла Несредина кьада и кабабчидин туьд вичин
гъиле:
— Э-эй, вуч хьанва? Вуч гьараяр я?
— Са шумуд югъ я, и касди инал къвез, зи кабабдикай ни ч1угваз...
— Агьаа-ан, — гъавурда акьуна Малла. — Ни ч1угваз, пул гузвач, яии?
— Я, — лагьана кабабчиди.
— Исятда за куь суд-дуван ийида.
Иранви кабабчини, кесиб касни рази жеда.
— Ая, чан Малла, ая, — минетда абуру кьведани.
Ибурукай гьар садаз Малла Несредин вичин патал
жедай хьиз ава.
Жемятни рази жеда:
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— Ви адалатлувал виридаз чида.
— Вун гьамиша гьахълу кас хьана, Малла Несредин...
— И факъирдал са тахсирни алач...
— За куь суд-дуван ийида. За гьахъ дуьздал акъудда. Амма за авур суддал квекай гьич садани ахпа ч1анкьар-п1анкьар ийидач гьа!
— Ийидач, ,— рази жеда кабабчини кесиб касни. —
Вуна авур суд — ам ч1ехи Аллагьди вичи авур суд я.
Башламишда Малла Несредина суд ийиз. Гьа инал.
Акъудда ада Вичин жибиндай пулар. Кьада абур гъапа.
Шевда кьве гьиливни. Юзурда. Пулари зигрингарда.
Агудда кабабчидин япув. Малла Несредина хабар
кьада:
— Ван къвезвани?
— Къвезва, — лугьуда кабабчиди.
— Хъсандиз къвезвани?
— Эхь.
— И ванзавайди вуч я?
— Пулар я, — лугьуда 'кабабчиди.
Юзуриз гъапавай пулар, агудиз кабабчидин япув,
Маллади хабар кьада:
— Ван къвезвани?
— Къвезва, — жаваб гуда кабабчиди.
— Квезни ван къвезвани? — хабар кьада Малла
Несредина жемятдивай.
— Къвезва къвезва! — жаваб гуда жемятди. — Ви
ридаз ван къвезва!
— Ак1 ят1а, за суд-дуван куьтягьна, — лугьуда Мал
ла Несредина. — Кабабчидинни и факъирдин шут-рашут
хьана.
— Гьик1 шут-рашут хьана? — къудгъун жеда ка
бабчи.
— Ак1 шут-рашут хьана хьи, — лугьуда Малла Нес
редина. — Лап ик1!
— Гьик1? Мус? — хъел къведа кабабчидиз.
— Яб це, — лугьуда Малла Несредина. — Ада ви як
т1уьнайни? Ваъ. Иуьначир. Ни ч1угунай. Тирни?
— Тир, — лугьуда кабабчиди хъел аваз.
_ Вунани и пуларин ванциз яб гана. Ганани?
— Гана, — рази жеда кабабчи.
— Мад вуч к1анда, я чан хва? — лугьуда Малла
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Несредина. — Шут-рашут! Артух рахун куьз я? Айиб
тушни? Ада ни ч1угуна, вуна яб гана!
— Аи ваз баркаллагь, я чан Маллаа-а! — гьарайда
жемятди. — Ви арифдарвал вуч я! Ви дуьзвал вуч я!
Идалай кьулухъ гьина лап какахьай, судьяйривай
гьялиз тежедай месзлаяр пайда хьайит1а, гьаниз Малла
Несрединаз эвериз хьана...
НАПОЛЕОНАЗ КЪАЛУРАЙ РЕХЪ
«вез Суворовакай гзаф ван хьана. Квез ам гъихь тин баркаллу полководец тирт1а, чида.
Квез Кутузовакайни гзаф ван хьана. Квез Кутузовни
чизва. Куьне и полководецрин гьакъиндай ктабар 'к1елна. Квез кинофильмаяр акуна. Акунани? Акуна. Лап
хъсан.
Аквадай гьаларай, квез Наполеонакайни ван хьана.
Адакайни ктабрай к1елнани? Москва къахчуз к1ан хьайи
Наполеон вуч я, гьам! Ахпа вичин кьушунни къаю тухвана, терг хьана, сагъ амукьайбурухъ галаз санал ам Москвадай вичин Франция галайнихъ катнай гьа, рик1ел
хквезвани? Эхь, эхь, Кутузова адаз гьахьтин кар кьунай. Чизва? Валлагь, квезни баркалла! Квез вуч пара
чизва?
Ак1 ят1а, за квез зи ц1ийи ихтилат башламишзава.
Яб гузвани? Яб це. А патавайбурузни лагь: ван тавурай. Агатна, яб гурай.
Гьа и Наполеон, Кутузова адаз лап дуьз кар кьадалди, ам гьеле Москвадив агатдалди, идан патав Кутузова вичин векил ракъурда. Вичин итим, вичин яр-дуст
кас.
Вучиз ракъурна лагьайт1а, Кутузоваз дяве ийиз
к1анзавачир. Ам пара арифдар итим тир. Регьимлу, дуьз
инсан тир. Наполеон, лагьайт1а, дявекар тир. И кар Кутузовазни чизвай. Гьавиляй ада вичин векил ракъурна:
вучиз чна инсанар къирмиш ийин? Абурун тахсир вуч я?
Квез я и дявеяр? Абур тавурт1а жедачни? Ахпа чун
пашман жеда: ша чна виликамаз са фикир'ийин.
Гьа и фикирар агакьарун патал Кутузован векил
атана агакьда Наполеонав. Эл адет яз, салам гана,
гъил кьада. Ахпа яваш-яваш и касди Наполеоназ Кутузован фикирар суьгьбетда.
Къудур хьанвай, къизмиш хьанвай Наполеоназ адан
445

шиши

гафарин ван жезвайни? Ам ацукьнавай чкадила/й къудгъун жеда:
— Рахунар, рахунар! Вуч рахунар авайди я? А куь
рахунар заз герек рахунар, туш! — барут хьиз хъиткьин
жеда им. — Рахунар куьне квез тур! Чир хьананй? Ра
хунар... Вуч рахунар? За уьлквеяр къахчузвайди я, ибурунди рахунар!
— Фельдмаршал Кутузован фикирар я, за лагьана,—
лугьуда векилди. — За зи буржи кьилиз акъудна. Хъел
къвемир.
— Фельдмаршалдин фикирар... Адахъ галаз зун Москвада рахада! Зун куь пачагьдин тахтунал ацукьда,
куь фельдмаршални куь пачагь акъвазарда за вилик!
Гьа ч1авуз зун абурухъ галаз рахада! Гьанал жеда зи
рахунар!
И'к1 лагьана, Наполеон кис жеда. Ахпа адан кьилиз
са фикир къведа. Ам садлагьана Кутузован векилдихъ
элкъведа:
— За вавай хабар кьадай са гаф ава.
— Буюр.
— Амма чир хьухь: вуна заз дуьз жаваб гуда гьа-а!
— Буюр, буюр.
— Ак1 ят1а, ацукьа.
Икьван ч1авалди ацукьа талгьана, гила ацукьа лугьузва. Бегьем акьуллу итим хьаначир ам. И Наполеон.
Идаз вуч хабар кьаз к1анзават1а?
— Эвелни-эвел вуна заз жуван т1вар лагь.
— Зи т1вар Балашов я.
— Ба-лаш... Ба-лаш-ов, — кыш юзурда Наполеона.
— Ба-лаш! Гила за ваз, Ба-лаш, суал гузва: Москвадиз
гьи ремьяй фейит1а, хъсан я?
— Москвадиз гьи рекьяй фейит1а хъсан я? — адан
суал тикрарда Балашова.
— Ун. Куьруь, кестирме рехъ!
Фикирда Балашова, фикирда, фикирда. Идаз сад лагьана жаваб гана жедач. Идан акьул ахтармишна к1анда. Зигьин авай, къанажагъ авай итим хьана и Бала шов. Тахьайт1а ам Кутузова вичин векил яз Наполео нан патав ракъурдайни? Ваъ, гьелбетда.
— За ви жаваб гуьзлемишзава, Балаш, — лугьуда
Наполеона.
— Исятда, — лугьуда Балашова. — Исятда, исятда!
Аквада Балашоваз, дуьз я, идан т1вар-ван акъатнава, амма дуьз лагьайт1а, им кьиле гар авайбурукай я.
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Я идахъ акьул аваз аквадач, я марифат. Хьайиди хьурай: за идаз кутугнавай са жаваб гуда. Идан кар Кутузова гьик1 хьайит1ани аквада, амма ада а кар аквадалди за са дерин мана квай гаф лугьун кван. Акван
им зи гъавурда акьадат1а!
Наполеон акъвазнава Балашован сивиз килигиз.
— Куь къаст Москва къахчун я, ам чаз чизва. Гьак1
хьайила, — лугьуда Балашова, — куьн Москвадиз Полтавадин патавай фейит1а, хъсан жеда.
— Полтава?
— Эхь, куьруь рехъ Полтавадин патавай ава.
— Полтава.. Заз ам са гьинай ят1ани ван атай
гаф я...
— Ван хьанат1а, хъсан я, — лугьуда Балашова.
— Къалура картадай.
Балашова кьил юзурда.
— Ингье, гьа и рекьяй.
Наполеона кьил юзурда.
— Чир хьана. Куьн кьулухъди хъвач, Ба-лаш. Лагь
фельдмаршалдиз! Зун Франциядай иниз рахунар патал
атапвай кас туш. Чир хьурай! Европа зи гъапава, лагь!
Вич зи вилик есир яз, кьил агъузна акъвазайла, зун вичихъ галаз рахада, лагь!
Балашова кьил юзурда.
Хкведа Балашов Кутузован патав. Суьгьбетда вири
хьайи-хьайивал!
Наполеон Москвадиз гьи рекьяй фенат1а, дуьз лагьайт1а, садазни чпдач. Балашова къалурай рекьяй фенани, феначни? И гьакъиндай са касдини кхьенвач.
Амма Балашова Наполеоназ къалурай рехъ гзаф маналу рехъ тир. Полтавадин патавай яна вач...
Квез им вуч лагьай ч1ал ят1а, чизвани? Ваъ. Яб це.
Шведрин королдиз Москва къачуз к1ан хьанай, гьа-а!
Рик1ел хкваш. Хканани? Полтавадин патав ам Петр
Садлапьайда къаршиламишнай. Гьа инал, Полтавадин
патав ам руг-ругнай. Сад амай кьван адахъ галаз атайбурни вири кук1варнай.
Гьа и жавабдалди Балашова Наполеоназ лугьуда
кьван: са вахтунда шведрин королдизни, ваз хьиз, Москва къачуз к1ан хьанай. Амма Полтавадин патав адан
эхирзаман авунай!
Баркалла ваз, Балашов! Ви камаллу жаваб тарихдани гьатна, ктабрани.
447

дайла чир жеда. Иллаки атана ажал агакьайла! Фикирхиял чандикай жеда. Ам хуьз к1ан жеда. Зи 'кьилел са
шумудра атай кар я. Чан авай чкада вири рикклай
алатда.
КЪЕЙДЕРИН ДАФТАРДАЙ
ИНСАНРИКАЙ

ДЕВИРДИКАЙ
D

Оичин девирдилай рази хьайи кас заз чидач. За зун
рази я ва я нарази я лугьузвач: и девир садлагьана вичин шакъадай экъеч1ай, багъ-бустан, сал, тар-там, хуьрк1вал басмишна, хурук акатай вуч хьайит1ани гваз физвай селдиз ухшар я. Тухвайди — тухузва, амукьайди
амукьзава.

И дуьньядал за са кьадар к1валахар чирна. Гьа са
гьал ва я хъсандиз. Гьайванрин сирерай, къушарин сирерай, дегьзаманайрин сирерай, цивилизацийрай, Каинатдин сирерай... виридай кьил акъудиз жеда, амма и
инсанрай — шаирар ва писателар лугьудайбурай,
чпин яшар яхц1урни иДудалай алатнавай инсанрай, валлагь-биллагь, кьил акъудна куьтягьиз жедач. Иллаки са
кьвед-пуд касдай!

КЪЕНИН ЙИКЪАКАЙ
ИНСАНРИН КЪИЛИХРИКАЙ

Аламат! Къуй лап гъвеч1и ч1авуз, вад йис вилик, са
иис вилик, са югъ вилик са инсанди са маса инсандин
винел вичин винизвал, гужлувал гьисс авунат1а, (къуй
садра хьурай) ада а винизвал, вичин гужлувал уьмуьрлухди хуьда.

АРИФДАРВИЛИКАЙ

Уьмуьрда жезвай гьар са кардиз, гьар са вакъиадиз,
гьар са инсандин кьисметдиз са шумуд жуьреда, вири
патарихъай килигиз алакьун, ахпа жуван акьалт1ай
гаф лугьуз чир хьун — виридалайни ч1ехи арифдарвал я.
ЧАНДИКАЙ

Вирида лугьуда, виридаз чида: чан ширин я. Ам ширин тирди чаз, гьайиф хьи, начагъ хьайила ва я рекьи-448

Алай вахт, къенин югъ, лугьуда чна. Им вуч хьурай?
Аквадай зат1 туш. Им гыгк1 чирда? Заз чиз, алай вахт
ва я къенин югъ— им и кьил, а кьил авачир вахтунин,
мензилдин юкьвал алай са станция я. Куьн ч1алахъ
хьухь, гьак1 я. Гьа и станциядал поезд акъвазарзава т1а, къведай станциядални акъвазарзава. Са станция
къенин югъ я, муькуь станция — пакадин югъ. Къенин
йикъаз килигна, камаллу касдилай пакадин югъ гьихьтин югъ жедат1а лугьуз алакьда.
— Чи лезгийрин пакадин югъ хъсандиз аквазвач, —
лугьуда са бязибуру.
За ак1 лугьудач. За ик1 лугьуда:
— Заз чиз, анал поездар акъвазардай хьтинди туш...

ЧИ МИЛЛЕТДИКАЙ

Чи миллетдик (вири миллетрик) гзаф маса миллетар
какахьнава. Мадни какахьрай. Им т1ебии кар я. Амма,
дуст кас, за ваз лугьун:
— Къиредай экъеч1ай тухумдикайни ц1ивинар недай
Хорасандин тухумдикай Аллагьди хуьрай! Кьилел къацу
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ва я рехи шляпа алай, гарданда галстук авай, ва я ч1улав костюм алай кас а'курт1а, куп1арикай авунвай хьтин
сад, — чир хьухь, гьабурукай я. Ката!
Заз чизва: и ц1ар к1елна, зи патав къведайди я. Хабар кьаз:
— Ам гьим я?
Гьикая кхьида на, атана хабар кьада:
— Ам никай я? Закай яни?
Ибур — чи миллет т1вар алай нек1едиз аватнавай
гьешемар я...

ДАГЪУСТАНДИКАЙ

Чи Дагъустан, налугьуди, вад пип1ен са гъед я. Гьар
пип1е са халкь, са миллет яшамиш жезва. Са п1ип1 хайит1а. вири гъед ч1ур жезва. Эйбежер жезва.
Дуствиливди яшамиш хьун — Дагъустандин халкьарин бахтаварвал ва к1убанвал я.

ЧИ ДУЬНЬЯДИКАИ

Зи яхцГурни ц1уд йис жезва. Амма и дуьньядай зи
кьил акъатзавач. Дуьз я, лап аялзамаз ван хьана: гьалдайдаз балк1ан я, ялдайдаз—пар! Амма са маса кар
ава: вуж ч1ехиди хьайит1а, гьадаз капар яда! Гьахьтин
адет ава. Къуллугъдилай алудайдаз уьфтер яда. Лап
аялрини кваз. Накь тарифзавайдаз къе экъуьгъда. Накь
стха лугьузвайдаз — къе душман лугьуда...
И жуьреда сад лагьана дегиш хьун? С а касдин къилих ваъ, вири обществодин къилих? Марифат, къанажагъ, тербия... Ибур авай зат1ар туш жеди. Ибур гьак1ан буш гафар яз ава. Чи девир — кьве чин алай девир я. Инсанар девирдин цуьквер я, бегьер я Эгер инсанри чуьнуьхзават1а, девир угърийрин девир я. Эгер
хъвазватГа — девир пиянискайрин девир я. Эгер рахазват1а, рик1 алай кар пара рахун ят1а, девир лагълагъчийрнн девир я. Эгер регьим авачтГа, девир инсафсузрин девир я. .
Сталина'кай лагьай кьван манияр вуч тир!
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Хрущевни гьак1, Брежневни гьак1... Республикайрин
кьилевайбурни вождар тир!
Яраб Аллагь, лугьуда за, кьулухъай рахуникай вуч
хийир ават1а?
Низ хийир ават1а?
Ида акьул-камалдин агьузвшшн лишан къалурзава...

ПЕЧАТДИН ГАФ

Печатдин гаф к1елайла, герек рик1ик къалабулух
акатин. Мефт1едикни юзун акатин. Гъвеч1ибурунни ч1ехибурунни. Виридан. Печатдин гаф, яни ктаб 'к1елайла,
гъвеч1идазни, ч1ехидазни ак1 жен хьи, налугьуди, ам
кьакьан са дагъдиз хкаж жезва. Яваш-явашдиз. Инихъанихъ килигиз. Кьуд пад фагьумиз. Виниз хкаж хьунивай адан вилик дереяр, тепеяр, тамар, дуьзенлухар...
ачух жезва. Эхирни дагъдин кук1ушдал хкаж хьайила,
адаз сад лагьай сеферда вири кьуд пад аквазва.
Ктаб акьална, ам хиялриз физва. Веревирд ийизва...
Алай вахтунда «к1елиз тежедай романар кхьидай»
писателар пайда хьанва. Акъудиз, гадарзава. Пулар
къачузва. Гьихьтин пак к1валах — къазанмишуниз элкъуьрнава. Аку гьихьтин душманвал, мердимазарвал
ят1а! Лсзги халкьди лезги ч1алал ктабар к1ел тавурай
лугьуз ийизвай кар туш ни лугьуда? Ихьтинбур анжах
Къир недай ва я К/ьиредай экъеч1ай жинсерик жеда...

КЬЕЙИБУР ГАТАДАЙБУРУКАй

Лап дегьзаманайрилай инихъ малум я: гьар са ин сандиз вичин кьет1ен къилих ава. Вичин марифат ава.
Вичин къанажагъ ава. Вичин зигьин ава. Неинки кьил дин са инсандиз, гьатта са тухумдиз вичин махсусвал,
кьет1енвал ава. Миллетни гьак1 я. Неинки миллет, гьат та
девирдиз, заманадизни кваз вичин хасвилер, кьет1ен вилср ава. Чи девирдин сад лагьай кьет1енвал виридаз
чида: писан къуллугъдал аламай кьван (хуьруьи ч1ехиди, райондин ч1ехиди, республикандин ч1ехиди, государств од ин ч1ехи ди) адаз ви ри д а ик рам д а. А м к ьен а ни? Кьсн а. Ги ла ви ри чиркин ятар гьад ан сурал илича!
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И деб хьанвай к1валахди чи заманадин марифат къалурзава жеди. Адамала-й, Нуьгьалай инихъ и дуьньядал
вири инсаниятдин къанажагъдиз хае са кар ава: кьейидиз гьуьрмет авун. Чи девирда, чи уьлкведа и кар
чГурпа...
Ч1ехи алимар, вождар ч1ехи трибунайрай рахаз жеда: марифат, гьуьрмет амач. Сифтени-сифте абур ч1урзавайбур куьн тушни? Аламат!
ТЕРБИЯЧИЙРИКАЙ

«Литературадип Дагъустандин» редсовет к1ват1
хьанва. Жегьил шаир Арбен Къардашан журналдиз гана кТанзавай шииррикай са шиир хкудзава. Виридалайни ч1ехи дережаяр авай касдиз (вучда т1вар кьуна?) и
шиир бегенмиш туш. Шаир чпин хуьруьн чик!извай миск1ин патал шехьзава. «Ам миск1ин туш, ам чи тарих
я, — лугьузва шаирди. — Чаз акваз-акваз, агъзур йисуз
акъвазнавай миск1ин къе чна чук1урзава».
— Ам диндин тариф авур месэла жезва, — лугьузва
виридалайни ч1ехи дережада авай касди. — Ак1 авуна
виже къведач. Ам хкуда.
Са суалди зи рик1 регъвена, амма зун анал раханач.
Вучиз лагьайт1а, зун гьак1ни «кик1идайди» я, «неуровновешенный» я.
— Миск1ин, чаз акваз-акваз чук1урай лагьайт1а, жеда, ам чук1уруниз рехъ гана к1андач лагьайт1а, жедач,
яни?
Абдуселим Исмаилован повесть гьялдайлани гьа ик1
жезва. Авторди руфун челег хьтин са касди тама, ч1улав икраярни коньякар гваз, са дишегьлини галаз...
ийизвай к1валахар къалурзава, мадни гьа чна гьуьрметзавай инсанди вичин гаф лугьузва:
— А руфун челег хьтин кас авай чкаяр хкуда!
Гьа и карди, ихьтин тербиячийри, бегаем къанни ц1уд
йис жезва, чи милли руьгь, милли литература къазанмишдай кардиз элкъуьрна. Муькуь миллетар анихъ хьурай, татрин, лакрин писателрин, шаиррин дережадавапбурни... Чаз чи Хизгил Авшалумов ва я Нуратдин Юсупов кьванни авач! Себеб? Атеистар, коммунистар, им
тернационалистар, реалистар, соцреалистар, кларнетис
тар, пропагандистар, методистар... абурукай ваъ, чакаи
пара ава! Виридалайни пара!., 452

Т1ЕБИАТДИЗ АКСИ КЪАНУН

Чи девирдин алнмри аламатдин ачухунар айизва.
Вич лугьумир кьван, чи девирда алимри, гьак1ни адетдин инсанри чшш рик1из к1андай кар ийизвач. Чпин
рик1из к1андай гаф лугьузвач. Вирида ваъ, гьелбетда.
Властди ва обществоди вуч истемишзават1а, гьа кар
ийизва, гьа гаф лугьузва. Аку гьа! Вичин къанажагъди
лагь лугьузвай гаф лугьузвач. Вичиз хийир къведай кар
ийизва ва я вичиз хийир къведай гаф лугьузва. Ихьтин
душман халис душмандилай хаталу я. Ихьтин душмандин к1валахри эхир нетижа яз, вири общество ва гьакЬ
ни милли акьул, къилих, къанажагъ деградация ийида...
чаз чун чир хъижедач.
Марифат ва къанажагъ илимлу хьунилай аслу туш,
заз чиз, лезги бадейрин марифатлувални къанажагъ са
бязи теоретик алимрин къанажагъдилайни марифатдилай вине ава, гьак1 хьайила, лагьана к1анда, чан лезги
бадеяр! Куь гьа куп1адин ни къведай гъилериз кьий
чун, савадлу, илимлу, уюпбаз ламар!

ИЧ1И ЧУВАЛРИКАЙ

Чи гъиле «Литературадип Дагъустандин» сад лагьай
нумра ава. Ахъайзава чна адан ц1уд лагьай чин. КДелзава: «...арабрин полководец Мервана гьезерар кук1варайла, абурун амукьаяр Самурдинни Шабрандин арадавай Лакзрип (дуьз лугьуз тахьанвай гаф я гьа: лакзияр,
лазкияр) областдиз куьчарзава. И гьакъиндай араб
алим аль Беладзориди к1уьд лагьай асирда кхьена.
«Кьибле патан Дагъустандикай очеркар» ктабдани
кхьенва. Авторриз баркаллагь! Самурни вичин чкадал
алама, Шабранни впчнн чкадал алама, а чилни вичин
чкадал алама, а чилсл яшамиш жезвай халкьни вичин
чкадлл алама! Ибур вири шагьидар я!
Чи журналдин ругуд лагьай пумрадани и гьакъиндай
са кьадар кхьинарнава. Яхц1ур лагьай чина. Гьа«1 ят1ани, п.а и ругуд лагьай нумрада (пудкъанни цДукьуд лагьай чина) чна к1елзава: «...1917-йисалди лезгияр вири
дагъугганвийриз лугьудай». Эвелни-эвсл чна и предложение дуьздиз кхьин: 1917-йисалди вири дагъустанвийриз .1езгияр лугьудай. Предложение дуьзди хьанат1ани,
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манадал гьалтайла, авторди лацу тапарарзава. Автор
чи стха, рутулви я. Профессор.
Заз ада гьа и журналда жаваб гана к1анзава: мус ва
гьинал, гьи журналда, гьи ктабда Кахабросодай тир
Магьмудаз, Хочбараз... Парту Патимадиз, Муртузали
хандиз, Сурхай хандиз, Мунги Агьмедаз, Ирчи Къазакьаз,.. лезги лагьанва? Абур лезги я лагьана кхьенва?
Эхь, рутулриз, агъулриз, ц1ахурриз, хинелугъвийриз,
къуруц1риз, Къуткъашен патавайбуруз виридаз лезгияр
лугьудай. Гьак1 хьайила, лезгийрин кьадар са миллиондив агакьзава, лугьузва ва кхьизва. Гьа и кар фикирда кьуна.
Исятда Азербайжанда ассимиляция хьанвайбур ва
жезвайбурни лезгияр чеб ваъ, гьа группадин халкьар я.
Им виридаз чир хьун лазим я. Иллаки милли месэлайрал машгъул инсанриз! Къанни ц1уд йис идалай вилик
Азербайжандавай лезгийрин кьадар кьудкъанни цДемуьжуьд агъзур тир, гила лагьайт1а, вишни пудкъанни ц1икьвед агъзур я! Ида вуч лугьузва? Лезгияр ассимиляция я хьайиди туш, я жезвайди туш. Туьркиядин радиодай хабар гуда: бес СССР-дин халкьарикай чер,кесарни
лезгияр ассимиляция жезва. Заз чида а материал аниз
— Туьркиядиз гьинай фенвайди ят1а, гьи ахмакьда, ерибине чизвачир к!амайда ракъурнавайди ят1а! Лугьурай:
хииелугышяр, къуруц1ар ва маса лезги группадик квай
гъвеч1и халкьар. Им дуьз я.
Гьа и макъалада к1елзава чна: «...куьревияр, Кьибле
патан Дагъустапда ва Азербайжанда яшамиш жезвай
виридалайни ч1ехи халкьарикай са халкь я...»
Заз лагьудай гаф авач...
Эгер Мадагаскарда акъудзавай журнал тирт1а, мадагаскарвийри акъудзавай журнал тирт1а, ихьтин гаф
кхьиз хьун мумкин гнр!
Ак1 жеда хьи, атана ви кЛвализ, т1уьна, хъвана, ксана, хъфидайла, ви вилин къенез са тфу гана, вичин
шалварни хт!унна, айиб чкани къалурна, эхкъеч1на...
За автордал са тахсирни эцигзавач. Ада вичин чир*
вилерин дережа къалурзава.
Мадни са чкадал чпа к1елзава: «ал вине авай, кьакьан, баи дагъ лагьай ч1ал я. И манаяр рутул ва агъул
ч1алара къедалди сагъ-саламатдиз ама...»
Сад лагьайди, «хвенва» лагьана к1анда, «сагъ-саламатдиз» амукьиз, гафар ва я абурун эхирар инсанар,
гьайванар, къушар туш...
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Авторризни, редакциядин къуллугъчийризни са суал
гун за:
— Ахьтин хасвал лезги ч1ала авачиз яни? Лезги ч1алан т1вар вучиз кьадач? Мисал патал: дагъ—дагъдал.
Къав—къавал...
Журналдин къуллугъчийриз лезги ч1ал чидачни? Чида. Бес ик1 вучиз? Лезги руьгь авач. Рик1из такурди —
вилиз аквадач, лугьуда, дуьз лугьузва. Жуван кьил
агъуз аватда. Яраб ибур ихьтинбур вучиз ят1а? Ич1и чувалар. Тик акъваз тийидай...
АЛИМ ХЬУНИКАЙ

Са вахтар авай лезги хуьрера мевлидар гудай.
К1ват1 жедай кьуьзуь итимар гьар йифиз са 'к1вализ.
Башламишдай хордалди манияр лугьуз. Ак1 лугьудай
хьи, чун, аялар, рекьелай яб гуз, пагь ат1ана амукьдай!
А вахтара шегьеррани са маса т1ул гьатнавай. Алим
лагьай т1вар къачун! Кхьидай са кьвед-пуд макъала.
Злядай машинкадал. Савкьватарни гьазурдай. Эвердай
чидай алимризни. Са межлисдиз. Квез т1уьнар-хъунар,
заз — алимвилин дережа!
— И чи Гьафтома вучна? Гьадани гьак1 авуна. Педагогвилин илимрин кандидат лагьай т1вар гьик1 къачуна? Кхьена са макъала: «Лезги аялриз урусрин кьуьлерунар гьик1 чирда?». Ахпа мадни са макъала кхьена.
«Лезги аялриз урусрин манияр гьик1 чирда?». Эверна
иниз кьве урус дишегьлидизни. Москвадай. Къведа абурни. Къурмишда межлис. Къалурда и алим дишегьлийриз
кьве гам: «Ибур куьбур я».
Гьа йикъалай инихъ Гьафцомакай, стха, алим хьана.

МЕТАЛЛОЛОМДИКАЙ

Заз са инсан акуна: акъвазнава им металлоломдин
патав. Гъиливди къалурзава металлолом. Гьарайзава:
— Им зи машин я-е! Акьаха, гадаяр! Им инал за
квез акъвазарнавайди я-е! Акьаха ман!
Зак хъуьруьн акатна. Патарив гвай муькуь инсанарни хъуьрсзва. Квез акунайт1а, квезни хъуьруьн къведай. Эхирни кьуьзуь са итимди адаз лагьана:
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— Чан хва, ви кьилел шляпа ала. Ви гарданда гал
стук ава, ви тандал костюм ала, вун савадлу инсан я.
Хъвач жуван к1вализ, жувал хъуьруьнариз тамир.
— Ваз акьахиз к1анзават1а, акьаха, — лагьана къацу шляпа алайда.
— Я чан хва, им машин туш. Вал вири хъуьрезва.
Инал алайбур ракьар я: гадарнавай чархар я. Кроватдин сеткаяр я, келлеяр я... Муьрхъуь кьунвай турбайрин к1усар я...
— Им зи маши-ин я! — гьарайна шляпа алайда.
Эхирни, Аллагьдиз шукур, са милица пайда хьана.
Акьул къакъатнавайди мнлицади гваз хъфена.
За гьамиша жува-жуваз са суал гуда:
— Металлоломдиз — им зи машин я лугьудай кас
дилиханада твазва, бес макулатурадиз романар, трилогияр лугьудай Гьафтом хьтинбуруз жаза авайди тушни?
Заз са ни ят1ани жаваб гузва:
— Лезгийрихъ гьеле ахьтин къанажагъ хьанвач.
Абуруз автономия к1анда, амма чпин литературадиз,
культурадиз килигиз чир хьанвач. Гьабур, гьа милли
руыь зегьерламишзавайбур, уюнбазар, шарлатанар, квасаяр «халкь к1андайбур» я. Руьхъ я-е, вилериз вегьизвай! Квасайри!
Зун и сесинихъ галаз рази жезва. Уфиз-ц1уфиз. Чара вуч я?..
Гьафтома зун къалурзава:
— Чи арада лезги халкь так1ан са кас ава, амни
ингьее-е!

I

— Вагь! Заз вун чидачир, за вакай гьик1 кхьена?
— Ам ваз чидай кар я.
— За гьич са касдикайни кхьизвайди туш, товарищ!
— Вуна Гьафтом низ лугьузва?
— Садазни.
— Вуна Гьафтом заз лугьузва!
— Ви т1вар Гьафтом яни?
— Ваъ!
— Эгер вун гьа Гьафтом хьтин ,кас ят!а, зал вуч тахсир ала? За ви т1вар кхьенвач. За ви бубадин т1вар
кхьенвач. За ви фамилия кхьенвач. Вун атана гьалтнава зал: вуна закай кхьена, лугьуз. Жемир гьа Гьафтом
хьтинди!
— Вуна гьа хьайи-хьайивал кхьенва, зун чир жезва
ман...
— Регъуь жезвани?
— Ак1 хъсан туш ман.
— Гьахьтин к1валахар ийидайла хъсан яни?
— Вуна кхьидайди ни лугьудай? Са зун гуш хьи. Вирида гьак1 ийизва...
— Вирида — ваъ! Гьалал фу незвай инсанарни ава.
Аламат! Идаз вири инсанар квасаяр хьиз хьанва
кьван! Идан фикирдалди, вири инсанар гьарамзадаяр,
уюнбазар я.
— Пошел, — лагьана за, рак къалурна.

ЧУН ЧАЗ КИЛИГДАЙЛА...
ЩЕГЬ ПУЬРДАН КЬИЛЕЛ ...

Атана акъатна зи патав са кас. Салам-калам авач. 1
Сас-сара ак1анва, гьакьван идаз хъел ава. Килигзава
зун идан суфатдиз: къир недай жинсерикай я. Чи хуьре
ихьтинбуруз куп1арикай авурбур лугьуда. Кьилел къацу
шляпа. Гарданда галстук. Рехи костюм. Интеллигент.
Бирдан ида ак1 ар яна хьи, зун къудгъун хьана.
— Вун зи душман я!
— Зун? Ви душман? Вучиз? — аламат хьана зун.
— Ваз вуч ихтияр ава закай кхьидай?
— Вуч? Вуч? Вакай кхьидай?
— Ун.

Я чан лезгияр! Ик1 жеч эхир! Чан алай са гьикая
кхьида на, чапда на, гьа пакадин юкъуз атана акъатда
ви патав са Къир недайди! Са Гьафтом...
— Ам вуна никай кхьенва?
Са суьрет кхьида на, са памфлет кхьида на, сатираюмор, къемеди кхьида на, атана акъатда ви патав... Я
туш, гьа ви зат1 акъатай журналдин редакцияда башламишда:
— Ада лугьузвайди гьим я?
Эгер заз са маса миллетдин писателди лагьанайт!а
хьи, чпин арада ихьтин уюнбазар, к1амаяр ава, зун ч1алахъ жедачир, валлагь-биллагь, жедачир!
Я к!вал чГур тахьай кас, лугьузва за Гьафтомэз, я
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к1вал къени хьайи кас, ви кьиле ц1егьрен ц1имил кьван
хьайит1ани мефт1 авани?
Вири хуьрекар са дад квайбур тирт1а, абур низ к!ан
жедай?
Вири рангар са жуьре хьанайт1а, чи вилериз зат1
аквадайни?
Вири инсанар са къилихдинбур тирт1а, мегер уьмуьрдикай икрагь жедачирни?
Мегер вири дуьнья дуьзен хьанайт1а, ва я там хьанайт1а, ва я дагълар хьанайт1а, ва я багълар хьанайт1а, ва я ник1ер хьанайт1а, ва я шегьерар хьанайт1а, ва
я яд хьанайт1а, ва я хуьрер хьанайт1а... дуьньядал яшайиш хьун мумкин тирни?
Мегер и дуьнья хуьзвайди адан жуьреба-жуьрвал
тушнн?
Литературани гьак1 тушни? Сатира, юмор, памфлет,
пародия...
Ви т1вар-фамилия авани? Авач! Ви диде-бубайрин
т1вар, фамилия авани? Авач! Ви хуьруьн т1вар авани?
Амни авач! Я к1вал ч1ур хьайи кас, бес вун атана зи
вилик паб хьиз шехь вучиз ийизва?
— Зун чир жезва ман...
Тфу! За вун Гьафтом хьтинди я лагьаначир! Заз вун
ахьтин амалдар тирдн чидачир. А маса инсанризни ак1
чидачир! Ахьтин кГвалахар ийидайла регъуь жедач,
амма маса инсанди ахьтин к1валахрикай кхьидайла, регъуь жеда, яни? Ихьтин гибридар анжах чи, лезги миллетдин, къене ава! Гила хьанва! Ибур битмиш хьанва!
Ни лугьуда ваз кьац1ай к1валахрал машгъул хьухь?
Жемир! А-ан, къазанмишиз... Я к1вал ч1ур хьайи Гьафтом! Литература, илим, искусство къазанмишдай чка
яни?
Им хъфида. Пака мадии сад къведа.
Юкьван асиррин Италиядин литература кклнани
куьне? Новеллаяр? О-о, чна къе лезги уьмуьрдай, яшайишдай гьабуруз ухшар новеллаяр кхьеназ хьуй, чун
суддиз вугуда хьи! Ва я кьулухъай яна рекьида хьи!
Бе-ес! Хъуьруьнар патал чна са новелладал лезги т1варар эцигна, хуьрерин т1варарни лезгибур авуна, чап
хъийин! О-о-о, аку ана вуч жсдат1а! Шумуд кас пайда
жедат1а!
Белки чи литература лап хъсан дережада ава, амма 1
чи милли къанажагъ, лугьуз тежедай кьадар агъа дережада ават1а? Заз чиз гьак1 я. Аламат! Чуьруькчи, кьа 458

ц1ай, мурдар к1валахар ийпдайла регъуь жедач, абуралди дамахда, кьил тик кьуна къекъведа, амма вуна
гьахьтин к1валахрикай, гьахьтин гьадисайрикай, кхьидайла, чапдайла, атана акъатна вн патав:
— Ам никай я?
— Вакай я, туьремадин хва, туьрема! Мад за ваз
вуч лугьун? Вуч лугьуз жеда?
Чун чи культурадиз дуьз къимет гуз вердиш туш.
Чаз дуьз рахаз чизмач. Я литературада, я уьмуьрда.
Ида куьн шагьидвалзават1а чидани квез? О-о, лугьуз
мез къведач... Т1ебиатда ва яшайишда гьар са зат1 вичин махсусвал аваз хьана кГанда, авачирди...

ВИРИ Т1АЛАРИН МЕЛГЬЕМ

Инсанд из в ич в уж я т1 а кве чир зават1 а л угь уд ани?
Са гафуналди. Зигьиндн. Зигьинди вичин иесидиз, ам
вуж ят1а, нин хва ят1а, гьибурукай ят1а, гьинай ят1а...
лугьузва.
Халкьдизни вичин зигьин хьана к1анда.
Халкьдин зигьин — адан тар их я.
Халкьдин зигьин — адан литература ва искусство я,
культура я, халкьдин манняр я, адетар я, абур вири са
несилди муькуь несилдив вугузвай аманат я.
Гьа аманатдив чун гьик1 эгеч1зава?
Вуж гьа аманатдив гьик1 эгеч1зават1а, гьа карди ам
вич вуж ят1а, гьинай ят1а, нин хва ят1а... вири лугьузва.
Гьелбетда, хпериз, малариз и кар аквадач. Абурухъ а
чирвилер, а акьул авач.
Гьа и ам анатди н з ун ж ур д ин гьал къа, къиз илд и н
гьалкъа кьат1 хьайила, ана жедайди са къиямат я...
Гьар садакай са хан жеда.
Вири сад садак какахьда. Лацудини <ч1улавди, акьуллудини ахмакьди, арифдарни кваса .
Т1уьр къапуниз тфу вегьедайбур пара жеда.
Чун, лезгияр, иллаки шегьерравайбур, — исятда
гьахьтин йикъал атанва.
Чи арада кьегьал рухваяр пара ава, ят1ани пагьли ванар к1аник ква, квасаяр симерал!
Мус чаз квасайриз квасаяр, пагьливанриз пагьлива нар лугьуз чир хьайит1а, гьа ч1авуз чун дуьз рекье гьат
хъийида...
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Ша чна чи вилик са мизан терез эцигин. Са гуьзгуьни эцигин.
Сада алцумрай, муькуьда къалуррай: чун, «халкьдин
къайгъудавайбур» чи ата-бубайри тунвай паж аманатдив гьик1 эгеч1зава?
Зун гьик1 эгечГзава?
Вун гьик1 эгеч1зава?
Ам гьик1 эгеч1зава?
Ша чна рик1ел хуьн: гьар гьихьтин хьайитГани башламиш хьунин бинеда литература ва искусство ава. Чна
шаирдиз шаир лугьузвани? Писателдиз писатель лугьузвани? Гьава Аллагьвердиевадин сесиииз къимет гузвани?
Гьафтомриз, уюнбазриз уюнбазар лугьузвани?
Чир хьухь: амай гьар са кар — вири илимар, республикаяр, государствояр литературадилай ва искусстводилай гуьгъуьна къвезва.
Ша чна гьабуруз къуллугъ ийин: шаирдиз шаир лугьун, писателдиз писатель лугьун, лезги мани лугьуз
алакьдай касдиз лайихлу къимет гун.
Анжах гьа ч1авуз, — тарихдикай, литературадикай
ва искусстводикай даях кьупа, абурукай бине кьуна
(складра, подвалра, спортзалра к1ват1 хьунар акъвазарна), чавай чи игит ата-бубайрин, чи тарихдин, чи культурадин пак аманатдин — къизилдин зунжурдин кьат1
хьанвай гьалкъа кук1ур хъийиз хьун мумкин я. Амин.

ЭХИРИМЖИ ГАФ ХЬИЗ...
Расим Гьажидин геж прозадикай
. Фикир ая' низ вуч лагьана к1анзавай?
Вуч рик1елай алуднава? Вун мад кьулухъди элкъведайди туш гьа! Лагь жуван
эхиримжи гаф.
И ктаб гьак1 пайда хьана. Эхиримжи
гаф хьиз
Лезги чилин вилик, Ватандин вилик,
халкьдин вилик — эхиримжи гаф.
«Чун чаз килигдайла...» повестьэсседин сифте гафунай
v>a т1имилар квачиз та атана 30 йисан къене ада гьикаядилай
гьикаядал, повестдилай повестдал, романдал къвез, гьа кьвед ла гьай ктабдилай эгеч1на вичел Катрамакан т1вар акьалтай хуь руькай к1елзавайбуруз суьгьбетна. Им чаз лап хъсандиз таниш,
жуванди тахьайт1ани гьа къуншидалайди хьиз мукьва хуьр я: вири
гьвеч1и-ч!ехиди, дар куьчеярни куьгьне жугъунар, ламар ва киц1ер.. И жегьил катрамаканвиярни чи хайибур я. Чпиз бахтуни
артух чин къалур тийизвай, амма кьил агъузна, гъилер куьрсна ни акъваз тийидай, уьмуьрда гъалат1ар ахъайзавай, амма гьахъдуванни виридалайни вилик жува жуван ийизвай, кьисметри чеб
гьикьван яргъариз акъудайт1ани дагълара авай Катрамакандиз,
аниз хкизвай рекьериз гьамишалугъ вафалу жегьилар. Автор вич ни абурукай сад я: вири к1ан жез гьазур, регьимлу ва гьа са вахтунда туьнт къилихдин, гьахъсузвилел расалмиш хьайила чанди барутди хьиз ц1ай кьадай, рик1 ачух — к!анивиликай лугьудайлани,
дак1анвал чуьнуьхиз алакь тийидайлани...
Вичин Катрамакандал ва «атрамаканвийрал ик! к1евелай ашукь
писатель хабарсуз яргъал сиягьатдиз — асиррин дериндиз — рекье гъатна. Амма и агьвалат анжах к1елзавайбур патал хабар сузди хьанай, писатель вич паталди ваъ. «Чун чаз килигдайла...»
повесть-^сседи ва а повесть вичик акатнавай «Пелазгийрин эвледар»
ктабди, автордин гафари, эхирки адан к1валахдин вири нетижади
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ам сиягьатдиз фадлай ва лап рикГивай гьазур хьайиди ашкара
ийизва...
Ч1ехи кризисдин девирда, дуьнья алаш-булаш хьайи девирда
инсанриз ва халкьариз ата-бубайривай гуж ва акьул кГан жеда.
И себебди Расим Гьажидин к1валахдиз къуват гана. Ада чи литературада икьван ч1авалди тахьай жуьредин проза арадал гъана.
Вичин метлеб алукьнавай девирда иллаки ч1ехи, к1елзавайбуруз
художественный лайихлувилералдини, хиялрал-гьиссералдини лап
дериндай тагьсирзавай проза. Чи виридан рик! алай Катрамакандикай кхьенвай повестринни гьикаяйрин автордин бажарагъ маса
терефрикайни ибарат я кьван, и бажарагъди маса темаярни устадвилелди вичиз муьт1уьгъарна, адан сергьятар чаз чидайдалай
хейлин г'егьенш хьана.

«... Пелел гъил эцигиз, рик1ик къалабулух кваз, гагь къулухъ
килигзава, гагь — вилик. Чун накь гьи гьал тир^ къе гьик1 я, пака
гьик1 жеда? Зи ватанзгълийри и кардикай фикирзават1а?» Ихыин
суалар зцигун девирди к1евелай истемишна. Жавабар жагъурун
паталдини жуван дувулар, ата-бубаяр чир хьун эвелни эвел герек
къвезвай. Чун вужар я? Къе чаз вуч хьанва? Чун квез лайихлу я?
Квек чавай умуд кутаз жеда? «Хъсан акунач заз чи зигьин. Чаз чи
дувулар гьи девирра ават!а чизвач ...»
Чи сиягьатчи агьвалатрин лап деринрай кьил акъудиз алахънавай, акьул дат1ана секинсуз инсан я. К1евелай тагьсирдик акатна вай к1елзавайди ада ян тагана тухузва вичин гуьгъуьна аваз.
Гагь умун суьгьбетдик кваз ва зарафатарни ийиз, гагь рик1ик гъа лаба акатиз, эхи тежез хъит1кьиниз акъвазиз ва э лкъвена вичиз
сабур гун хъийиз... Адан сад лагьай ктабда, «Диде ва дагълар»
повестда, авай Ибрагьим риккл хуьквезва. Дяведай хтайла к1вал
ич1и яз жагъай ам вичин авай-авачир вири — кьве аял жагьур
хъийиз гьик! рекьиз экъеч1найт!а. Расим Гьажини гьак! рекьиз
экъечЬава — хайибурун, ата-бубайрин суракьдиз. Абур рик!елай
алатна, абур тийижиз кьиле фидай вахтар туш алукьнавайди...
Адан гзаф рик! алай са фикир ава: «Ч1ал тарихдин гуьзгуь я.»
Ч!ал халкьдин тарих чирдай, къадим девиррин сирер хуьзвай чеш ме тирди кьат1айбурукай Расим Гьажи сад лагьайди туш. Гьич
тахьайтГа, магьшур лингвист ва кавказовед П. К. Усларан гафар
рик1ел хкин: «Кечмиш девирар чирдай халисан алат ч1ал я».
Амма чи ч1алалди кхьизвайбурукай ва ам ахтармишзавайбурукай Рассим Гьажи сифте яз и «алат» ик1 к1евелай ишлемишиз
алахъна. «Къейдна к1анда хьи, — веревирдер ийизва ада, — и
дуьньядал гьеле вичин ери-бине авачир, вичин ранг алачир л вичин
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ни галачир, вичин тарих авачир, физический кьет1енвал, сес ава чир... са 1*афни хьайиди туш, я жедайди туш. Гьар са гаф тарихдихъ, дуланажагъдихъ, яшайишдихъ галаз алакъалу жеда».
... «Алпандин ц1ай» ибара ван тахьай лезги жеч. Амма адан
ери-бине гьихьтинди я лагьана куьне садра кьвани фикир авурди
яни? Расим Гьажиди фикир авуна. Вичин эсседин сагъ са кьил и
ибарадиз талукьарай ам дерин ва метлеблу нетижадал атана.
«Сед хьуй ваз!» — къаргъишда лезги дишегьлийри. Залан, кудай
гафар я. Абурун мана-метлеб гьихьтинди я, абур гьихьтин агьвалатрихъ, я вакъиайрихъ галаз алакъада ава? Чидачт1а, к1ела Ра сим Гьажидин ктабдай... Чун лежберрин ва малдаррин халкь я.
Амма чи ч1ала гьуьлерин халкьдихъ жедай хейлин мисалар,
гьуьлуьхъ галаз алакъалу к!валахрин гафар ва гьатта терминар
ава. Бес лезгийрикай гимичияр гьик1 ва мус хьанай? — суал
эцигзава писателди. Ада фикирзава, вичихъ галаз к1елзавайдавни
фикир ийиз тазва . Ая фикир-хиял, им рик1 ацукьдай ва хийирлу
машгъулат я ...
Писатель дуьнья тирвал «хайи ни квай гафарихъ» къекъвезва ва
адаз ахьтинбур иллаки гзаф къадим Грециядай жагъизва.
«Грецияда Архит! лугъуз зурба философ хьана. Лезги чилелни гьа
т1вар алай са хуьр ава: Архит1ар. Вергилийдин «Энеидада»
рутулар ава, Пелазгийрин къебеле. Чи чилерални рутулар ава,
лезгийрин са къебеле, нугъат...
Дегьзаманадин Грецияда «фригийцы» ава, чина, лезги чилел —
фригъвияр ала, Дегьзамандин Грецияда Фияр ава, чина — Фиярин хуьр.
Дегьзамандин Грецияда Лгар ава. Хуьр. Чина, лезги чилел —
Лгар хуьр
Гьа ик1 мадни давамиз жеда.
Лезгийрихъ кфил ава, грекрихъ кифара, лезгийрихъ тукъа ава,
ч1улуиик кут1адай^ Грецияда токъа — гьяркьуь ч1ул я.
Ацукьнава зун са гъил ченедик кутуна: яраб, Аллагь, икьван
гафар, топонимар, чкайрин т1варар дуьшуьшдин кар я жал?»
Вичин к1валахда писатеди лезгидин темпел акьулдиз (гьикьван
чун чакай хъсан фикир ийиз вердиш ят1ани, гьайиф хъи, зи вилерай гьакъикъатда гьак! я!) хае тушир тегьерда гзаф чешмеяр ишлемишнава. Жуван халкьдин тарих чирун паталди ада галат таву на, вахт гьайиф татана дуьньядин тарихдай малуматар ва делилар
к1ват1нава. Адан ктабда жуьреба-жуьре халкьарин векилар, къадим девиррин тарихчияр, философар, писателар, сиягьатчияр лезги
ч1алалди рахана. Бажарагъдинни акьулдин бул, хъсан патахъай
аламатарзавай к1валах!..
«Пелазгияр ва я лезгияр?» — эсседин лап сифте кьиле суал
кудзава писателди. Белки пелазгияр чи къадим ата-бубаяр тир463

■На, белки чи халкьдин тГварни гьабурулай атанват1а? Вичин
концепция ада буш чкадал туьк1уьрзавач: этрус-пелазги-лезги
ч!аларин, абурун мукьвавилин гьакъиндай докладар гьеле акаде мик Марра авунай.
Вужар тир и пелазгияр? Сове'трин энциклопедический словарда
абурукай ик! лагьанва: «Пелазгияр, античный риваятрай аквазвайвал, грекар пайда жедалди лап дегьзаманайрин Грециядин, Балкан
зурак1ат1адин (полуостровдин) Кьибле патан, Эгьей гъуьлуьн зурак1ат!адин, Эпирдин, Фессалиядин ва гьак1ни Гъвеч1и Азиядин рагъ
экъечГдай патан къерехра яшамиш хьайи агьалийриз лугьудай».
Афинада Акрополь эцигдалди вилик Пелопоиессдин и кук1ушдал
пелазгийрин къеле Пелазгикон алай. И имарат Юкьванчилин гьуь луьн къерехра виридалайни къадим мескеи хьана. Платона кхьенва: «Грекрин алфавит пелазгийривайни финикийвийривай къачунвайди я. Гьабурни этрусар хьиз я...» Чи эрадал къведалди виш
йис амаз Сицилиядай тир Диодора мадни кхьена: «... и гьарфариз,
адет яз, грекри чпинбур яз кьабулнавайбуруз^ финикийвийринбур я
лугьузва, амма абур пелазгийринбур яз кьабулайт1а дуьз жеда, вучиз
лагьайт!а, а алфавитдалди пелазгийри чпин кхьинар авуна...
И чилерал гуьгъуьнлай пайда хьайи агьейвийри Пелазгикон
чук1урна,чкадин агьалийриз хъсан вуч ават1а — риваятар, адетар,
к1елун-кхьин-чпиз кьабулна. Пелазгийрин- са пай чапхунчийрин
гъилик акатна, муькуьбур хайи мескенар туна катуниз мажбур
хьана. Крит ат1а (остров) эхиримжи мескендиз элкъвей абуру ина
ц!ийи — Минойдин — культура арадал гъана. Пелазгияр (чи писателди тарихдин литературадин чешмейрал амал ийиз абурухъ галаз
гьамиша санал хьайи гьеттрин (гьетто-лувийрин) ва легрин (лелегрин) т1варарни кьазва) ГъвечГи Азиядизни акъатна. Им чи эрадал
къведалди XI-асир тир.
Агьейвийринии троянвийрин магьшур дяведал акъвазин. Гьужумзавайбур вужар тир? Агьейвияр (аргивияр), данайвияр, яни
кьиле Агьилл авай Пелопонессдин агьалияр. Троя ни хуьзвай?
Кьиле Приам (Прим?) аваз са кьадар тайифайри, гьабурукай яз
пелазгийрини лелег"ри...
Троя к!ватайла ам хвейи ва сагъ амукьай керет1ар рагъ экъеч!дай патахъди туьк1вена. Гзаф асира Египетдихъ, Финикиядихъ,
Фригиядихъ, гуьгъуьнлай Ван государстводихъ (легар-лелегар Кавказдин Албаниядихъ) галаз алакъада хьана, нетижадал къвезва
писатель, ва «къедалди ада, гилан лезйя миллетди, вичел агъзур
йисари эцигай абурун гелер хвена, чалди агакьарна...»
Лезги чилел атай кьван чапхунчийрин сан -гъисаб хьанач.
«Дуьз я, «генетически» чун гзаф какахьнавай халкь я, — къейдазва авторди. — Чи арада дегьзаманайрин Албаниядин къебелайрин
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тухумар ава. Чи арада грекрин тухумарин ава. Абур кьакьан буйдин,
лацу як1арин инсанар хьиз чида заз. Гзафбурун вилер ц!ару ва я
вили. Мили къилихдин, ачух рик1ин мерд инсанр. Чи арада ка ганатдин амукьаярни ава. Вагьши ч1ижер. Арабрин, мошолрин
амукьаяр...» Амма гьикьван чапхунчияр атанат1ани, гьикьвап абур
алахънат1ани л абурувай лезгийривай хайи ч1ал къакъудиз хьанач.
Маса ч1ал чи халкьди кьабулнач. Вучиз лагьайт1а, маса ч1алар
лезги ч1алалай я артухни хьанач, я иерни. Акси яз, чи ч1ал паф
ч1аларилай къадим ч!ални я, варлуни я. Гьелбетда, ихьтин ч1алал
дамах тавун мумкин туш ва и дамах писателдин гьар са гафунай
аквазва.
Зун исятда вичин к1валахда Расим Гьажи атанвай негижаяр,
адан фикирар, кьат1унар, ада гиман гъизвай агьвалатар гьахъ ва я
нагъахъ хьуникай рахазвач. Жув гьамиша гьахъ акунин хиялдикай
ам вични яргъа я. Акси яз л тикрарзава: «Ибур вири чирна к1анзавай месэлаяр я». Къарагъарнавай суалар акьван важиблу, чпиз
т1имил фикир ганвайбур я хьи, автор, якъин, г'ъавурда ава: абуруз
жавабар гун са касдин т1ем акакьдай к1валах туш. Адан ктаб —
суалар эцигзавай ктаб я. Гзаф чкайрал писателдихъ галаз гьуь жетизни жеда, ам атанвай нетижайрал рази тахьайт1ани жеда.
Амма кар алайди, зи фикирдай, маса к1валах я: писателди к1елзавайдан акьул уяхарзава, ада эверзава, гьевеслу ий изва, вичихъ
галаз тухузва. Гьа идалди адан ктаб иллаки къиметлу я.
*

*

*

«Чун чаз килигдайла...» повестди к1елзавайдаз лап к1евелай
таъсирзава: на лугьуди ам гъвеч!и ва дар, кесиб, кт1ай ял авай
к1валяй мублагь чуьлдиз акъатзава. Дугъриданни, чахъ вуч авай
чи халкьдин тарихдикай кхьенвай? Тарихдин учебникра «кьиблепатан Дагъустандикай» кьит малуматар. Абур гуя чарасуз герекбурукай тушир, гуя кьвед лагьай дережадинбур тир, кьилинди, хсуси
Дагъустандин тарих гьа са тегьерда тамамар хъийизвай. Фикир
желбдай, маналу маса литературадикай гьич эхтилатни авачир.
(Инал повесть ц!уд йис вилик акъатайдини рик1ел хкин. Профес сор Гь. Абдурагьимован ва илимрин кандидат М. -А. Садыкъидин
чи интеллигснциядии гегьенш къатара лайихлу яз магьшур хьайи
■ктабар гуыъуьнлай акъатнай.) Ихьтин арада Расим Гьажидин
ктабдихъ авай метлеб, гьелбетда, иллаки ч1ехиди хьана.
Амма ктаб амжах са асиррин деринриз сиягьатдикай туш, злкъвена хтуникайни я. «Чун чаз килигдайла...» повестдин сифте
гафупа акьал i Ьфнлвай ктаб пуд паюникай ибарат жедайдакай
лагьанпл. ( а ц лишай пай, т1вар кьунвай повесть, — яргъал кечмиш
заманайрикай. Кыц-д лагьай пай — Сталин-Багъирован девирдикай,
30 Заказ l i b
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къе чи кьилел атанвай пашман гьаларин асул себебдикай, ЙуД
лагьай пайни чи къенин йикъакай^ чун авай гьалдикай, литературадинни культурадин векилрикай, абурун уьмуьрдикай ва яратмишунрикай.
Гьа ик1, галатун тийижиз, мукьуфдивди къадим заманаяр ахтармишай писатель чи йикъариз хуьквезва, рехъди чаз мукьва тарихдин вакъиайрални акъвазиз-акъвазиз. Акъалт1арнавай ктабдиз
«Пелазгийрин эвледар» т1вар ганва. Инал ам туьк1уьр хьуникайни
гьич тахьайт1а куьрелди лугьун виже къвезва. «Чун чаз килигдайла..» повесть «Пелазгийрин эвледар» ктабдик артухан малуматар,
къадим авторрин к1валахрай алава к1усарни кухтуна ва эвелан
композиция михьиз дегишарна акатнава. И хкягъай эсеррин ктабда
гьа сифтегьан вариант хганва. Сад лагьай вариант, заз чиз, та мамди хьанва — вичин дуьзгуьнвилелди, гьар са чина кьат1уз жезвай
устаддин гъилин т1арамвилелди. Расим Гьажи ачух дуьнья инкар
ийизвай, анжах илимдин интересралди яшамиш жезвай ахтармишзавайдаз элкъвезвач. Эсседа вакъиайрин анализ лазим чкадал ри к1ел хкизвай тарихдин къаравилийрик, туьнт рангарик, бейнида
геждалди амукьдай шикилрик, гагь зарафатдик, гагьни ягьанатдик
кутуна ийизвай публицистдин веревидерик акахьна ганва. Камун
кьиле автордин фикир элкъвез халкьдин алай девирдин дердийрал
хуьквезва.
Севетрин девирда чи халкьдин кьисметра хьайи бахтсузвилер
(1922-йисуз кьве патал паюн, 1936-лагьай йисуз Къуба патан лезгияр дидедин ч1ал чируникай магьрум авун, дискриминация ва
репрессияр) лагьайт1а, писателдин хиялдай чпин вахтунда персери ;
арабри, монголри рехъ гайи гьахъсузвилеривни бажагьат гекъигиз
жеда. Нетижада алукьнавай ч1уру, вичин шакъадай акъатнавй девирда «чи милли ругьгь начагъ, кьуьзуь итим хьиз аквада, са гъил
Бакуди кьунвай, муькуь гъил Махачкалади кьунвай, кьил агъуз
аватна гужа-гуж къекъвезвай итим..,» Бес чара гьихьтинди хьуй?
Автордин жаваб: «Ам сагълам хъийидай, адан кьил тик хъийидай
дарман милли культура я!»
Къенин йикъарикай рахадайла писателдивай вичин чандик акатзавай ажугъ чуьнуьхиз жезвач. Чи бахтсузвилера, чи кьилел атанвай
татугай гьалара ада анжах къецепатан агьвалатар,, ачухдиз ва
я чинеба чи хъсанвал дак1анбур тахсиркар ийизвач. Руьгьдин вири
къуватралди ам сифте нубатда халкьдин вичин векилрал, адан
кьадар-кьисмат гьялиз тежезвай, алакь тийизвай, мадни артух,
халкьдин вилик чпин буржи кьилиз акъуд тийизвай векилрал те пилмиш жезва.
Чаз къе чи халкьдивай вуч к!анзава? — кьилин суал эцигзава
ада ва теклифзава:
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«Ша эвел чун адан гьал-агьвалдиз килигин.
Ша чун адан къанажагъдиз килигин.
Дуланажагъдиз килигин.
Ам квел машгъул ят1а чирин.
Адахъ гьихьтин къаигъуяр ават1а чирин.
Адан рик1е, мефт1еда вуч ават1а чирин. Адан чан, руьгь гьи гьалда
ават1а чирин...
Играми дуст!
Вуна халкь эвел битмишара, ахпа къайгъударвилелди ам дигмишара, ахпа адавай к!ан хьухь: патриотизм!
Ахпа адан вилик везифаяр эцига.
Адавай истемиша...»
Секинсуз рик!яй куз-куз акъатнавай и гафар, эсседин эхиримжи
гафар, зи фикирдай, лезги интеллигенциядин гьар са векилди, анжах
вичин дердийрикай ваъ, халкьдин кьисметрикайни фикирзавай гьар
сада жуваз кхьин хъувуна вичин к1валахдин столдал гуьзгуьдик
кутунайт1а хъсан жедай...
«Зарафатсуз за и эсседал гзаф зегьмет ч1угуна, — хиве кьазва
писателди. — Пуд романдин зегьмет... Чи хайи ч1алан вилик, чи
хайи чилин вилик, чи хайи халкьдин вилик буржи кьилиз акъудай
хьиз я! Я чаз, я чи хтулриз, птулриз чи милли руьгьдин ц1ай
хкахьзавай югъ акун кьисмет тахьурай, эй Аллагь!..» Ингье и кар
паталди я адан вири зегьметар. Идалай виниз, артух везифа яратмишзавай инсандихъ бажагьат жеда уьмуьрда.

Расим Гьажидин геж прозадикай рахадайла зи фикирда адан 90йисарин сад лагьай паюна акъатай «Шагь Абасакай риваят» ва
«Пелазгийрин эвледар» ктабар ава. Кьилин чка и ктабра, авторди
вичини къейд ийизвайвал, халкьдин тарихдинни чи йикъарин месэлайриз талукь эсседи кьунва. Амма кьве к1ват1алда сифте яз
гьатнавай маса хейлин эсерарни писателдин бажарагъдин дигмишвал къалурзавай, чпикай эхтилат кудуниз лаиихлубур я.
Абурукай виридалайни вилик заз «Шагь Абасакай риваят» повестдин т1вар кьаз к1анзава... Гуя ч1ехи бубади вичин кавалдин
ценцик кк1анвай хтулдиз тади квачиз мах ахъайзава. Дуьз лагьай т1а, мах аялар паталди туш. «Ч1ехи бубадин» суйдин регьимлувилиз килиг тивуна, адан суьгьбетдин къешенг рангариз, и ажаиб
гуьзел юмордиз килиг тавуна повесть кьиляй кьилиз чи рик1ел гьеле хъсандиз аламай авторитарный режим критика авуниз талукь
я. Кьилин месэла — гьукуматдин гьакимвал авун ва гьакимдин
жавабдарвилин — повестда къарагъарнавай жуьреда тарихдиз фена
алатнават1ани, къенин девирда уьмуьрди чи вилик маса эвелимжи
30*
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месэлаяр гъанват1ани, писателдин и эсердини кклзавайдаз ч1ехи
таъсирзава^ адан фикир лап рик1ивай желбзава. Вучиз лагьайт1а,
повесть анжах са критикадикай ибарат туш, ам кьуру схемадиз
элкъвенвач, ам дугьриданни устаддин руьгьда чан алаз халкь
хьанвай, акьалт1ай тамам ва битав, вакъиаяр пара дуьзгуьн физвай
эсер я. И патахъай «Шагь Абасакай риваятдив» гекъигиз жедай
маса зат1 чи литературада мад бажагьат жагьида. Повестда,
инанмишвилелди лугьуз жеда, гьич са чкани авач автордин ycrlapвал зайиф жезвай, ада вичин вилик эцигзавай художественный месэлаяр виниз дережада аваз гьял тийизвай. Ара-ара автордин фикир-хиял философиядин гьуьндуьрдиз акъатзавай тегьерди, хейлин
шикилрин ва образрин къешенгвили к1елзавайдаз гьейранардай
таъсирзава. Гьич тахьайт1а и Ажалдин къаматдал акъвазин чун.
И образдихъ философиядин дерин метлеб ава, гьа са вахтунда
адал дугъриданни чан ала, ам яшамиш жезва Сифте гуж ва гьай бат гваз пайда хьайи адак гуьгьуьнлай гьик1 ят!ани инсанрин хесе тар акатзава: гагь ам сабурсуз я, гагь са квел ятГан и аламат
жезва, инсандин крарай кьил акъуд тежез амукьзава. Эхирдайни
махарик квай камаллу ва регьимлу кьуьзуьдаи къамат кьабулзава.
Ада гунагькар, амма вичин гунагьар аннамишиз, гъалат1ар туьк1уьр
хъийиз алакьай факъир шагь Абасаз къени крар авун паталди
гьа вичиз к!ани кьван уьмуьр ахъай хъийизва...
Повесть вичик гьич са нукьсанни квачир суьгьбетдин ч1алалди
кхьенва. «Яб гузвани вуна? Яб це!» — мукьвал-мукьвал тикрариз
эхтилат виликди тухузва суыьбетчиди. «Килиг гила, ахпа вуч
же^ват1а».
«Вири вилаятрай атанва, стха». «Низ чида? Мумкин я хьун,
мумкин я тахьун». «Гье-е-е^ т1-т[, гьайиф шагь Абасан жегьил
вахтарин, гьайиф!» «Бе-е-ес, гьахьтин вахтар хьана, амма алатна
фена». «Пехилбур параа-а! Так1анбур параа-а!.» Ихьтин келимайри ранг гъанвай повестдин ч1алаз заз «кимин ч1ал» лугьуз к1анзава. И ч1ал Расим Гьажидин хейлин маса эсерризни хае я. Ада,
хуьре ч1ехи хьайи писателди, гъвеч1и ч1авалай кимерални, куьчедани, к1валени ван хьайи и ч1алалди вичиз играми инсанрал, шикилрал, вакъиайрал чан хкана. «Шагь Абасакай риваят» повестда
«кимин ч1ал» ишлемишунин устадвал лап виниз дережадив агакьнава. Расим Гьажидилай хьиз и кГвалах чи литературада мад гьич
садалайни алакьнавач. Ва бажагьат къенлай кьулухъни алакьда:
алатай девирдин и ч1алан культура гила дегиш хьанвай чи хуьрерин кимерални аламач.
Мумкин я, са низ ятГани тади квачир суьгьбетдин 80 чин текст
гзаф аквада ва ада цДарарилай кам ягъиз виликди еримишда.
Ихьтин к1елзавайда вич къачузвай лезетдин ч1ехи паюникай магьрумарда! Кимин ч1ал тади квачиз, герек хьайила тикрар жез, гъа468

вурда тваз-тваз авахьна фида. Ик1 физвай суьгьбетдиз яб гуз вайдазни чида гаф юкьвалай ат1ун, сабурсузвал къалурун виже
текъведай к1валахар тирди. Рик1ел хкваш, к1елзавайди, чи киме рин къанун-къайда, ва к1ела: литературадин тегьне ягъиз тежедай
эсерди ваз анжах шадвални разивал гуда..
Писателдин мад са ч1ехи эсер, «Иесисуз ламар ва дагъви инсанар» повесть, советрин девирда литературадин къуллугъчийрин
уьмуьрдикай ва кГвалахдикай я. Повестда Расим Гьажидиз гьамиша хае рик1ер шадардай хъуьтуьл хъвер ажугъ квай ягъанатди
эвеззава. Вахтар тир: чпихъ артух са бажарагъ авачирбуруз,
чпелай къени са кар алакь тийидайбуруз милли литературадин
кьисметар гьялдай, аниз гьа чпиз килигайбур гъидай ва абур чпиз
к1анивал вердишардай мумкинвилер авай. Ингье повестда ихьтин
уьмуьрдин тежриба хьанвай сада жегьил писателдиз гьихьтин меслятар гузват1а: «.. Литература вирт туш, дадмишна хъеан я, лугьудайвал.. Вун гьеле гьинва?! А пис я г садрани лугьумир! Гьамиша, гьинал хьайит1ани, анжах хъеан я, лагъ... Гьанарайт1уз,
акуна ваз, са кьвед-пуд йисалай хкажна вун виниз!.. Инаг гьахьтин
чка я». «Эхь, гьа ихьтин чка тир мукьвал алатай девирда чи литература. Кьил хуьдай, недай чкадиз элкъуьрнавай литературада дат1ана меслятдал текъведай женг физвай: бажарагьдинни бажарагъсузрин к1ерет1рин арада, чпин къадар гьамиша гзаф ва чеб
уьмуьрдин межлисдал алаз гьисезавай... Чидач, чГехи патриотар
тирвиляй яни, тахьатГа къайгъусузвиляй яни, амма чи литература да бажарагъсузвилиз ик1 ачухдиз ва кГевивилелди акси экъеч1ун
хае к1валах туш. И патахъай, лугьуз жеда^ Расим Рьажи сифтегьан
бунтчи я..
Адан эхиримжи кьве ктабда гзаф кьадарда гьатнавай маса
эсерри к1елзавайдан вилик жуьреба-жуьре рангаралди девлетлу сагъ
са дуьнья ачухарзава. Гьик1 лагьайт1ани, хайи Катрамакан гъвеч1и
тир. Тарихдинни чи йикъарин месэлайриз талукь зеседив ам вичин
хиве авай буржидив хьиз, герек къвезвай къурбандарни авуна кьи лиз акъудна к1анзавай ч!ехи буржидив хьиз эгеч1на. Гила адан
фикир-хиял дуьньядин вири пип1ера ва девирра, тарихдин чинра
ва гьар жуьре культурайра къекъвезва. Писателди Тамерланакай ни кхьизва, Наполеонакайни^ Магелланакайни, Шаляпинакайни, Фарадеякайни, Джордано Брунодикайни... Адан бажарагъди дуьнья
тирвал ва тарихдин чинра гуя нДингаварар язава. Адан уьмуьрдихъ
иДигелвал куьтягь тежерди я. Уьмуьрдин океандай, алатай девиррайни чи йикъарай, адан вири няметрикай ам гьич тахьайт1а
ст1ал-ст1ал дадмишиз алахъзава. Ам шад ва аламат я дуьньядин
эвел-эхир авачир мензилрал, уьмуьрдин куьтягь тежер ранг арал
ва гьич кьилизни текъведеи агьвалатрал.
Писатель инсанрин крара ва кьисметра, абурун эхтилатра ва
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хиялра гзаф къадар суалриз жавабар жагъуриз алахънава. Гьа
ик1 еуьгьбетрин циклаяр арадал атана: «Полковник Шамил Аслановахъ галаз суьгьбетар», «Эседуллагь Наврузбеговахъ галаз ирид
суьгьбет» ва масабур. Гьар сад вичин к1валахда халисан профессионал тир ксарин къаматар, абурун вилерай аквазвай уьмуьр, къе нин дуьнья ва тарих, мад ва мад — халкьдин къадар-кьисмет...
Халисан бажарагъдин т1ебиатди ва адахъ авай метлебдини
адан фикир кквелай желб ийиз хьана. И кардикай «Сулейман буба» ва «Етим Эминакай гьикаяяр» циклайри шагьидвалзава. «Алир за Саидов» очеркни гьа жергедай я. Чи литературда мад сада
кьванни вичин къелемдин юлдашдикай Расим Гьажиди Алирза
Саидовакай хьиз, адан инсанвиликай ва ч1ехи бажарагъдикай, гъавурда акьуна, гьуьрметдивди ва к1анивилелди кхьенвай маса са
зат1ни зи рикГел хуьквезвач...
... «Шагь Абасакай риваят» ва «Пелазгийрин эвледар» ктабра
гьатнавай эсерри чаз виридаз мукьва Катрамакандин дуьнья
халкьнавай, чаз фадлай ва хъсандиз таниш писателдин къамат са
патахъай гуя чук1урзава, муькуь патахъай девлетлу ва дерин ийиз ва. Амма и ктабра виликан Расим Гьажи рик1ел хкизвай эсерарни
авачиз туш. «Бахтавар аялар» ва «Зуьгьре гъетрен мани» гьикаяйра ам мад сеферда Катрамакандиз хуьквезва, мад сеферда ада
дяведин залан макъамдал гьалтай аялвиликай кхьизва. И рик1ел
хкунар гила адаз иллаки багьа я. Четин йисарин аялвал адан
гьевесдин ва ц1ийи-цГийи эсеррин чешме яз амукьна. Рик1ел хкиз,
жуваз теселли гуз ва руьгь михьи хъийиз ам гуя Земземдин булах дал алгъизва. И булах — вичин аялвал — хиялра авачиз Расим
Гьажи садрани яшамиш хьайиди туш.
«... Амма заз гьеле эхиримжи гаф лугьуз к1анзавачир, — кхьизва ада «Чун чаз килигдайла...» повестдин сифте гафуна. — Заз
ийидай к1валахар ава. А к1валахар за тавурт1а, маса касдивай
бажагът ийиз жеда. Абур анжах са за авуна к1анзавай^ зи хиве
авай к1валахар я. Жавабдар к1валахар. Пак к1валахар. Ватандиз,
лезги чилиз, тарихдиз талукь кГвалахар».
Расим Гьажиди вичин бажарагъдин метлеб хъсандиз гьис сзава. Ам гъавурда ава и бажарагъ вичиз гьавая кьисмет тахьан вайди, адакай вири халкьдин эменни хьанвайди. Гьайиф хьи,
икьван ч1авалди чна адан, гьелелиг 1 лезги чГалалди кхьизвайбурукай виридалайни ч1ехи писателдин, к1валахдиз лайихлу къимет
ганвач, халисандиз адан яратмишунар к1елнавач. Амма им анжах
вахтунал алай кар я.
А. ОМАРОВ

КЬИЛЕР
ПОВЕСТАР
Диде ва дагьлар .............................................................
Шагь Абасакай риваят
.
.................................
Стхайрин йифен гуьруьш ........................................................
Гьуьлераллай лезгияр ............................................................
Чун чаз килигдайла
. ..................................................

°

1Ь
164

^Ю
273

ГЬИКАЯЯР
Хосров Ануширванакай суьгьбет ..........................................
Камбиз пачагьдикай суьгьбет ............................................
Вагон-ресторандин къавал
..........................................
Миримбани туьквенчи
..................................................
Фарадей дустарин арада . .................................................
Сулейман буба
...........................................................
Етим Эминакай гьикаяяр , .................................................
Джордано Бруиодин эхиримжи гаф
.
.
.
.
Аль Жагьиз ва арифдар къари .........................................
Малла Несредин ва кабабчи ................................................
Наполеоназ къалурай рехъ
.........................................
Късйдернн дафтардай ...........................................................
Эхиримжи гаф хьиз... А. Омаров .........................................

363
380
390
411
414
417
423
432
436
441
445
448
461

