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Расим Гьажиди вичин сад лагьай эсердалди, «Диде ва дагъ-
лар» повестдалди, лезги кIелдайбурун ва критикадин фикир желб-
най. 
А  вахтара студентриз ам вуч кас ятIа акваз кIандай.  ЧIехи 

несилдин писателлри ам гьа са эсердалди чпин жергедиз кьабул-
най, яни саймишнай, адан таяр-туьшерини вирида санал (тек-туьк 
жедай кар я), кьетIнай: эхь, Расим чаз садазни ухшар туш. Мум-
кин я, са кьадар вахтар алатда—Расимаз ухшарбур гзаф жеда. 
Гьак! хьунни авуна. Гьа идаз агалкьун лугьудачни? Шаксуз.  

А йикъарилай инихъ Самур вацIай гзаф ятар авахьна. Писа-
телрин бухтада садрани-кьведра тIурфаяар хьанач, секинсуз Кас-
пидин тIурфанри вичин къерехар садрани-кьведра гатанач, мая-
кар гьа садра са жизви же къалуриз хкахьна, амма писатель Ра-
сим Гьажи гьа вич яз амукьна. 

Къе адан ктабар виридалайни гзаф кIелзава. Адан ктабар сад-
рани туьквенрай жагъидач. Исятдани студентриз адахъ галаз гуь-
руьшмиш жез кIанда, исятдани лезги хуьрера ам акваз кIандай-
бурун кьадар лугьуз жедач: жегьилризни, кьуьзуьбурузни...  

Са суал арадал акъатзава: Расиман хат! лугьудай гафунин 
сифтв кьил гьинва? Адан сир вуч я? 

Зи фикирдалди, писатель Расим Гьажи кIелдайбуруз хуш хьу-
нихъ пуд себеб ава: Дуьзвал, Гьакъикъатвал, Дугъривал.  

Писатель гьич са вахтундани к!елдайди мягьтелардай дуь-
шуьшрихъ къекъвезвач. Адан герояр адетдин инсанар я. Къачун 
чна гзаф эсеррай чаз аквазвай гада. Адан я кьилел жедач, я кIва-
чел. Дяве куьтягь хьайи йисар я. И гада, чаз аквазва, цIу хьиз, ра-
къини кузва, чаз аквазва, ам илан хьиз элхъвей, руг авай жигъир-
райтIуз, вичин кар аваз виликди гьикI физватЫ... Ам гагь чилин 
цифеда гьатзава, квахьзава. Гагьни ам пайда хъижезва, мадни 
зирекдиз, ажузвал хиве такьаз, писателдин гзаф эсеррай чаз гьа 
и гада аквада. 

Сифте жегьил йисара дуьнья гуьзелдиз аквада. Расим Гьажи-
дин гьикаяяр, повестар кIелдайла, гьар са касдин рикIел вичин 
сифте жегьил вахтар, сифте муьгьуьббат, къекъевей жъигъирар, 
дердер-гъамар, хажалатар хкведа. Расим Гьажидин кхьинриз де-
талар, образар хае я, суьретар, къилихар хае я. Ша чун абурукай 
са бязи рангариз, суьретриз килигин: 

«...Виридалайни къерехда авай аск!ан к!валин вилик, секуьдал   Гаджиев Р., I99I г. 



 

ацукьна,   хъархъун   муштук/дай   сигарет   чIугвазвай,   къумкъума 
хьиз чIулав гъвеч/и итимди кIвализ атун теклифна». 

«...Суьруьдин лап эхирда тек балкIан ава. Адак к/усни тади 
квач. Сад лагьайди — адал пара пар ала, кьвед лагьайди—ада 
гьа рекьел гьалтай векьерихъайни, кьаларихъайни, ц/апарихъай-
ни... куьхъай хьайитIани ни чIугвазва, сив цавухъ элкъуьриз, са-
рар экъисиз, кьил юзурзава. Аданбур ахтармишунар ят!а, уюнбаз-
вилер ятIа, кьил акъудиз жедач». 

«...Гуьгъуьна ламар ава. Пуд лам. Пудни сад хьтинбур я. Чеб 
чIулав — руфунар лацу. Абуруни куьхъай хьайитIани ни ч/угваз-
ва. Ни ч!уваз, кьилни, япарни — кьведни юзурзава: и затI шазни 
гьа инал алайди тир, цIини алама. Чир хьана! И ламарал акьван 
алух-малух ала хьи, язух ламарин аквазмайди тек са к/вачер я. 
Ланшар хьиз шуькIуь. Хенжелар хьиз, шиш япар алухрин к/ани-
хъай вилик экъечIнава, ланш хьиз дуьз кьунвай тум — кьулухъ-ди...» 

«...Поезд яваш-яваш чкадилай юзана, адан фадлай ягъламиш 
тавунвай чархари, налугьуди, кагьулдиз суза авуна, ахпа к/анз-
такIанз садра элкъвена, чандал хтана, эхирни гуьгъуьна гемредин 
ни таз, Кефердихъди... рекье гьатна». 

Халис чан алай шикилар аквазва лагьайт/а, чун гьалат/ же -
дач. 

Расим Гьажи устад портретистрихъ галаз гекъигиз жеда. Ге-
къигунар тавунани чавай уьзуьагъдиз лугьуз жеда хьи, иуьтин 
жанлу шикилар гун бажарагълу писателдин к/валах я. 

Писателди чи литературадин чIал варлу ийизвайди лугъун т/и-
мил я, ам вилик тухузва лугьунни тIимил я. Расим Гьажиди фольк-
лордин дибдай, халкьдин ч/алай къачуна, гужлу, пердягь, виче 
вичин поэзия авай, музыка авай анжах вичиз хае ч/ал яратмиш-
нава, адан стиль гьасятда чир жеда. Ингье са мисал: «Ч/ехибур 
к/валахал жедай, зунни Селли вах к/вале амукьдай. Чи к/вал хуьз. 
Къарагъна меселай, мес-яргъан к/ват/на, гъил-чин чуьхвена, ацукь-
дай чун чи къавун ч/ередал. АскIан къавун. Са герен рагъ гуз.  

Рагъ гуз, килигдай чун кьуд патахъ. Къуншийрин к/валериз. 
Гьаятдиз. Рекьериз. Яргъал дагълариз: яраб са дегишвал хьан-
пат/а?» 

Писателдин и ктабда гьатнавай эсеррикай зун рахазвач.  
Къуй абур к/елзавайда иливаррай. Ят!ани са шумуд гаф тагь-

лана кьарай къвезвач: яраб ибур — «Шагь Абасакай риваят», 
«Вагон-ресторандин къавал», «Гьуьлераллай лезгияр», «Чун чаз 
килигдайла» эссе писателдин яратмшиунрин таран лап шив ятIа? 

Писателдин сандухда мадни гьихьтин эсерар ават/а? Абурук 
к/елдайбурун вил ква. Зи вилни ква. 

Агьмедуллагь  ГУЬЛМЕГЬАМЕДОВ, 
фило.югиядин илимрин доктор, профессор. 

 



 

 

ШАГЬ АБАСАКАЙ РИВАЯТ 

I. МЕЦЕРИН ЭЗБЕР ПАЧАГЬ 

"'угъуда хьи, а вахтара и дуьньядал виридалайни чIехи, вири-
далайни пак, виридалайни пжлу кьве кас авай. Анжах кьвед!  

Сад — инсанривай яргъа (цаварал), муькуьди — ннсанрин къва-
лав (чилерал). Цавараллайди аллагь тир (шукур хьуй вичиз), чи-
^ераллайди — Шагь Абас тир (рагьмет хьуй вичиз!)  

Шагь Абасакай рахадай кьван вуч тир! Паа-а-агь, гьинал хьа-
йитIани! Регъвени, мелени. Суварризни (пГузаррал хъвер алаз). 
Ясдин юкъузни (вилел нагъв алаз). Кимелни. КЛвалени. Гишин 
юкъузни. Тух юкъузни... 

Манияр лугьудай Шагь Абасакаа-а-ай! Гьихьтин мани-ия-я-яр! 
ГъзечIидани, чIехидань. Хуьрерани, шегьерранм. Мехъеррикни, ме-
лерикни, суварризнч... 

ГьакI хьайила, вири къунши уьлквейрин пачагьарни, вири 
къунши уьлквейрин арифдар ннсанарни и Шагь'Абасал пе,хил тир. ] 
И дуьньядал гьикьван пачагьар хьана? Абурукай гьич са кас -;ни 
и Шагь Абас кьван машгьур хьанач, стха. Шагь Абасан тIвар 
^Кьурла, на лугьудай, инсандин япал са ни ятIани аллагьдин сеси-
^Налди кушкушзавай: 

— Адалат ва мергьяматлувал... 
— Камаллувал ва гьахълувал... 

':     — Жумартвал ва дугъривал... 
— Вири гьам я. Бири гьадав гва, Шагь Абасав... 
Я'б гузвани вуна? Яб це! 

И Шагь Абасак са ихьтин къилих квай лугьуда: гьар гатфа-
риз, гьар гатуз Шать Абас вичин пачагьлугъда къекъвез жедай i 
кьван. Вич чир тийиз. Са касдизни талгьуз. Текдиз. Пек-парта,л 
дегишна, гьелбетда. Са бязи дуьшуьшра са кьве юлдашни галаз. 
ТахьайтIа, гьамиша тек. Ам тежедай чка авайни? Халхьднхъ галаз 
санал. Халкьдин рикIе вуч аватIа чир жедайвал. Мехъеррикни, 
мелерикни. Суваррикни. Кьейи чкайрани. Адетдин са кясан хьиз. 
Гьина хьайитIани. Вичин уьлкведа вуч рахун аватIа, квекай рахазватIа, 
адаз вири чир жедай. Л&й. гьа чкадал. Вилаятрин чIе-хибурал, вичи 
къуллугърал эцигнавай эмиррал ихтибардачир зда.  
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Герек абуру вичин къан>нар гьикI кьилиз акъудзаватГа, вичи чка-
дал ахтармишин. Гьа и жуьреда. Чинебадаказ. Эгеу ам вич агакь 
тавуна, вичивай физ тахьайтГа, анжах гьахьтин вахтунда ада вич 
фена кГанзавай вилаятдиз маса кас ракъурдай. Амни вичин вири-
далайни ихтибарлу кас. Вафалу кас. Авай кар, авай гаф анжах 
чинал лугьуз алакьдай кас. 

Гатфаризни гатуз гьа икI ахтармишиз, зулузни хъуьтIуьз ада 
чIуру инсанрин гьахъ-дуван ийидай, лугьуда. Эвер гудай вичин па-
тав. Ацукьардай. Секиндиз башламишдай: 

— За вун дугъри, намуслу инсан я, лагьанай, за вал ихтибар - 
най, амма вуна вун ихтибардай авудна, вун нам>ссуз хьана. Ву- 
на зун халкьдин вилик уьзуькъара авуна. 

— Эй рячягьрин пя^ягь!— метГерал акъваздай адан вилик эми- 
рар. —Заз зи тахсир чизвач, инсаф ая, за вун, пачагьрин пачагь,  
квелди халкьдин вилик уьзуькъара авунва? Ам жери кар яни?  

— Ви тахсир адакай ибарат я хьи,— лугьудай Шагь Абаса,—• 
вуна аллагьни, пачагьни, вирн къайда-къанунарни рикIелай алуд- 
на. В> на вал тагькимнавай вилаятда эвелни-эвел агьалийрал ар- 
тухан харжар вегьена, агьалияр тарашна, абурун хам алажна, ам  
ма гьа са вахтунда вуна ви мулкар, ви къазанжияр чIуру рекье - 
ралди са шумуд сеферда артухарна,— инал Шагь Абаса мулкар 
авай чкайрин тIварар кьадай. — Вуна вири шегьерра къазияр, сух- 
таяр, юзбашияр вири ви мукьва-кьилияр эцигнава. Абуруни вири- 
да дашбашар къачузва,— инал Шагь Абаса нивай ва мус къачу- 
натIа,  гьикьван  къачунатIа  лугьудай.— Вуна   къуллугърал эциг- 
навай ви мукьва-кьилибур вири чIуру инсанар я. михьиз авамар  
я. Суд-дувандикай,  марифат-ахлакьдикай,  илим-камалдикай гьич 
xadfpHri" авачирбур я. Ламарин ламар я!  Ваз    абуру    адалатсуз 
кIв(алахар  ийизвайди  акваз  хьана.  Ваз  абуру дашбашар къач>з , 
чи къан>нар чIурзавайдини чиз хьана. Гила вуна жаваб це заз: и  
уьлкведа   ахьтин  адалатсузвилер  кьиле  фидайла,   агьалийри  низ  
лянетзава, низ къаргъишзава(? Шагь Абасаз лянетзавачни? Шагь  
Абасаз къаргъишзавачни? Вун за а чIехи къуллугЪдал Шагь Аба  
саз лянетиз, къаргъишиз турай лагьана эцигнавани? Ван хьанач - 
ни ваз, вн вилаятдин агьалийри гьикГ лугьузватIа? В}чиз ван хьа - 
нач? 

Лугьуда хьи, эмирдик зурзун акатдай. Вири дуьздал акъатзава 
эхир! Эмирдиз рахадай _гаф амукьдачир. КIвачел къарагъайла, 
эмирдиз рак галай пад аквадачир, лугьуда. 

— Рекье тур. Идаз рехъ къалура,— лугьудай Шагь Абаса. 
Гьее-е-е, тI-тI, гьайиф Шагь Абасан жегьил вахтарин, гьайиф! 
ГьакI хьайила, къунши уьлквейрин пачагьарни, камаллу ариф- 

дар инсанарни и Щагь Дбасал пехил тир, лугьузва за. Пехилвал-
ни, лугьун за квез, инсанрилай"йслу са кар туш: амни чаз к!анзни.  

I чаз такIанзни гьа ивидихъ гачаз гьатзава чн беденда. Пехил тир 
и Шагь Абасал. " ^-^—-  

Бее-е-ес, Шагь Абаг лугьуз са чан хьана, са ч,ан! 
Вири илимар чидай, алимрин алим, арифдаррин арифдар, 

Шагь Абас! 
Вири дердерин дарманар чидай, лукьманрин лукьман, Шагь 

Абас!       ' 
Мецерин эабер хьайи, Шагь Абас, вал инсанар кьару кьван вуч 

тир! 
Гьинва вун, Шагь Абас? 

2. СУЬГЬУЬРЧИ 

ГьикI ятГани садра и Шагь Абас начагъ жеда. Кьуьзуь кьиляй 
гьаа-а! Акваз-акваз цIрада Шагь Абас. Ссбеб? Гьелелиг садавай-
ни лугьуз жезвач. Шем хьпз, ц!разва Шагь Абас. Идаз вуч хьуй? 
Падай са чкани авач. ГьакI иЛразва. Туькмиш хьанва иниз вири 
лукьманар, вири гьакимар. Вири фахраяр. Эребистандилай башла-
мишна Гьиндистандив агакьалди. Виридаз хабар хьанва. Амма са-
дан кьилни акъатзавач. Уьзуьр — садавайни лугьуз жезвач.  

Халкь:ни пашмак я. Жагусри, низ чида, пачагьрин пачагьдиз 
байгьушдин дарман ганачтIа? Пехилбур параа-а! ТакIанбур па-
раа-а! 

Жезвач са чара. Лукьманар къвез-хъфиз жеда. йикъа са шу 
муд. ' 

Гьа икI, бегьем кьве йисуз и Шагь Абасавай кIваляй къецел 
экъечIиз жедач. Я инихъ жедач, я анихъ. Къвезвай лукьманар -
ни тГимил жезва. Бирдан, рагъ алай йикъан нисинихъ, икьван 
чIавалди и патара садазни такур са кас пайда хьана. Къвезва и. 
кас куьчедин юкьни-юкь кьуна. Куьчедин къерехра авай кьван ви-
ри инсанар килигзава идаз. Вирини мягьтел хьанва. Вучиз? Ву-
чиз лагьайтIа... И касдин гуьгъуьна кьве лам ава. Са ламран 
(кГвачерал кьакьан лацу ламран) залпанд кьунва и касди вичин 
гъиле. Гьа гъилни далудал эцигнава. Муькуь ламран за'лпанд ку-
тIуннава вич алай ламран тумунал. И касдал кикер "шуькТуь лацу 
шалвал) ала. Перемни дар я. Лацу. Гьа перемдай и касдин' 
гъвечIи, злкъвей, цIиб хьтин руфун экъечГнава. Ала-амат! Кьи-
лел адан са затIни алач. Акунриз кьуьзуь итимдин кьил чIулав я. 
ЧIарар къуьнерал аватнава. Йбур гьич: ламарал маймунар ала. 
Гь

я
Р ламран юкьвал кьве маймун. И маймунрини, ара-бир кIва-

чел къарагъиз, гьа ламран юкьвал. кьуьлерзава. Ахпа мадни ах-
цукьзава. Чинар кьулухъ злкъуьрна. Уюнбазвилерзава... Амма и 
кас я инихъ, я анихъ—санихъни килигзавач. Кьил чиле туна, лацу 
ламран залпанд далудал кьуна, атана акъатна ам Шагь Аба - 
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сан тавханайрин вилик. Гьанив агакьайла, акъвазна. Пачагьдин 
тавханайрин вилик къаравулар тахьана женни? Ваъ, гьелбетда. 
Инални кьве къаравул алаз жеда. Акуна и атанвай кас—гуьгъуь-
на кьве лам, ламарални маймунар акьахнава — къаравулар къуд-
гъун хьана. Шалварар ала ибурал, гьеъ-гьеъ-гьеъ, гьакьван фи-
рягь, гьар са хиле, хиле ваъ, кике — са шешел келемар чуьнуьхиз 
жеда. Кьилерални чалмаяр ала — таяяр хьтин! Юкьварикни ша-
лар ква. ЧIул я ман! Гьа шаларикни къилиджар кутунва. Са метр 
яргъи. Къуьнерални нажахар! Нажахар лагьайла, и чна кIарасар 
хазвай нажахар ваъ, варз хьиз злкъвей, якIвар! ЦIарцIар гузва 
тияйри, гьакьван хци авунва. 

Гьа ибур, стха, Шагь Абасан дворецдин варарал алай къара-
вулар я. Гьа ибур, акуна атанвай кас, хьана кьведни санал къуд -
гъун. Им вуж хьурай ихьтинди? Идаз и наг Шагь Абасан тавханаяр 
гирди чизвач жал? 

Къаравулри чпин къуьнерал кьунвай якIвариз вилик рум га -
на. Им лагьай чIал я хьи, мад вилик фидай £вхъ амач, элкъуьгъ 
кьулухъ. 

— Вун  гьиниз?— балабандин  ван    акъатна  са    къаравулдай'. 
Гьакьван ам нерай рахазвай. 

— Зун пачагьрин пачагь Шагь Абасан патав,— жаваб гана адаз. 

— Ам нагчагъ я. 

— Заз чизва. Заз ам акун чарасуз я. Зун лукьман Аль Ассуф  

я. 

— Вуж я?— жузуна мадни гьа нерай рахадай къаравулди.  

— Аль Ассуф. 

— Ассуф ятIани, Маосуф ятIани, элкъуьгъ кьулухъди! 
 

— Зун Тибетдай ам сагъариз атанвай лукьман Аль Ассуф я...  
— Гьеъ-гьеъ-гьеъ-гьеъ,— хъуьрена   къаравулар.— Квахь!      Им 

аку, ламарми маймунар гъана, Шагь Абас   сагъариз    кIанзава...  
Гьеъ-гьеъ! 

— Заз Шагь Абас акун чарасуз я,— лагьана Аль Ассуфа. 
И арада маймунри башламишна, къарагъна, гьа ламарин юкь-

вал кьуьлериз. Къаравулриз уюнар акъудиз. Къаравуларни къах 
хьана. Акуна къаравулриз, ламарини кьуьлзава. К.Iвач кIвачелай 
вегьиз, япар юзуриз, сарар экъисиз... Маймунри маниярни лугьуз- 

ва. 

— Вун суыьуьрчи 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 са  

гъариз тибетви Аль Ассуф атанва. 
'Къаравулар килигна сад садаз. Вучда? Хабар ракъурдани па-

чагьдиз?  РакъурайтIа хъсан яни,  ракъур тавуртIа?  Бирдан кар  
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я, элкъвена хъфида и суымьрчн, ахпа чир жеда Шагь Абасаз. Низ 
чида ада чаз в>чдатIа? Чи буржи хабар ракъурун я.  

Ракъурна дворецдиз хабар. Инал лагьана кIанда: къаравулри 
д\ьз кIвалах авуна. Икьван лукьманар килигнава Шагь Абасаз, 
къуй и с\ьгьуьрчини килиграй. Белки идаз са уьзуьр чир жеда? Ни-
вай лугьуз жеда? Им икьван чIавал атай лукьманриз >хшарнитуш. 
ТIвар мусурманднн гIвар я, амма вич тибетви я. Тибетвияр мусур-
манар яни? Ваъ. Идан Тибетда вуч азар авайди я? Белки абурун 
илимар чириз фена, чирна хганвай са кас я? Жедай кар я.  

Гъана гьа и с^ьгьуьрчи Аль Ассуф Шагь Абасан патав. Иран-
вийрИ'Н адет тирвал, гадзр хьана Аль Ассуф пачагьдин кIвачерик. 
Пел зцигна чилел. Адан гьар кIвачиз са темен гана. Са герел ам 
гьа икI акъвазна. Пел чмлел эцигна. 

Шагь Абасни везир-векил акьвазна идаз килигиз. а     —Им 
вуч кас ятIа чирнавани вуна?—жузуна Шагь Абаса. 

— Чирнава, эй пачагьрин памагь,— жаваб гана векилди. , 
щ —Кьадарсуз ялтахвалзава,— лагьана Шагь Абаса.— За лугьу-
jua, белки са уюнбаз ятIа? Атана вичиз кьве къизил къачуз кIан-
8аватIа? 
'     И арада Аль Ассуфа пел чиливай къакъудна, лагьана: *.,   — 
Эй пачагьрин пачагь Шагь Абас! Эй чилерин рагъ, цаварин 5кур, 
зун вун сагъаркз атанвай тибетви лукьман Аль Ассуф я! Шагь 
Абаса кьил юзурна. 

— Эй  пачагьрин  пачагь!   Зи  начагъвилер  сагъардай  илимрин  
тежрибада  Тибетдинни,  арабринни,  РагъэкъечIдай патанни...  ви- 
|)И илимрин сад хьанвай къуват ава. Ма и кьватийриз килиг.  
■"    Аль Ассуфа Шагь Абасан вилик са шумуд кьвати зцигна. 

— Абурукай за вучзава?— хабар кьуна Шагь Абаса. 
■— Абура зи илимдин гьакъиндай шагьадатнамаяр ава, Зй па-
^&гьрин пачагь! Абура зи илимдин дережаярни къейднава. Шагь 
Абаса мад сеферда кьил юзурна. 

— Эгер Шагь Абасан чIехивили ихтияр гайитIа, за ам Патал и 
зи мелгьам алай гъилералди исятда са тежриба ийидай ва пачагь  
рин пачагь зи гафарихъ инанмиш жедай. 

Шагь Абаса, разивилин лишан яз, мад сеферда кьил юзурна. 
Аль Ассуфа хабар кьуна: 
— Ихтияр гузвани пачагьрин пачагьди? 
— Буюр. 

;
 

— Им Тибетдин къайда я, эвелни-эвел гьар гьихьтин хьайитГйЯи 
начагъвилив анжах икI эгечГна кIанзава. 

Аль Ассуфа са гьихьтин ятIани мазь яна, гъилериз, ахпа 'Шать 
Абасан кукIушдизни, цIвелеризни, кьамуз тIуш гана. 

— Са дегишвал гьиссзавани вуна, эй пачагьрин пачагь?  
— Гьасятда регьят жезва,— жаваб гана Шагь Абаса. 
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■ Вуна ихтияр гайитГа, за пакадилай зи кIвалах бащламиш- 

дай. 

— Буюр, заз аквазва, ви гъилер суьгьуьрчидин гъилер я, баш - 

.ламиша. 
— Эй пачагьрин пачагь, аллагьди ви уьмуьр яргъи авурай, вун  

за сагъар гьикI хьайитIани хъийида. И кардикай вуна са кIусни  
.фикир чIугвамир. Архайин хьухь. Амма за вилик амаз лугьун, эй 
паяагьрин пачагь. Чи арада са шумуд шартI хьун чарасуз я. Вун 
зи шартIарихъ  галаз рази хьана кIанзава. 

— Ви шартГар гьихьтинбур жедатIа, лагь. 
— Эй пачагьрин  пачагь,  абур са шумуд я. Абур гьихьтинбур  

ятIа, лугьудалди заз лугьуз кIандай: ваз чир хьухь хьи, зун лукь- 
манни я, суьгьуьрчини. За вун са ахьтин гьалдиз гъида хьи, герек  
руна са куьникайни фикир тийин. Вун садрани секинсуз тежен. Гьа  
и жуьреда ви \ьзуьр чирна, за вун сагъариз башламишда. И кар  
патал захъ за шумуд шартI ава:  

Сад лагьайди: вуна, пачагьрин пачагьди, гьа и ви дворецдин 
багъда, заз кьилдин духтурхана гьазуриз гуда. Ана зунни зи къул-
лугъчияр жеда. Ам талукь къайдада тадаракламишна кIанда.  

Шагь Абаса кьил юзурна. Ам и шартIунихъ галаз рази я.  
— Кьвед лагьайди: герек зи гаф гьар са кас патал къанун жен.  

Сагъардай вахтунда вун патални, эй пачагьрин пачагь. ГьакI хьун  
чарасуз я. ТахьайтIа, сагъариз жедач. 

Шагь Абас и шартIунихъ галазни рази хьана. 
— Пуд лагьайди: вуна, Шагь Абаса, герек зи тIалабун 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. 
— Эхиримжиди: вуна и шартIар кьабулунин гьакъиндаи зав ви, 

пачагьдин муьгьуьр алай чар вугайтIа, за пакадилай вун сагъариз  
башламишда. Эвелни-эвел за ви пачагъвилин уьзуьр чирда. Са йи- 
салай, эй пачагьрин пачагь, за вакай жегьил-жаван хъийида. Ах- 
па на зи лайихлувилериз са къимет гуда. Акьван чIавалди заз ге- 
рекди талукь шартIар я. Абур за ваз лагьанва. 

—■ Жегьил-жаван?—садлагьана вилери нур гана Шагь Абасан. 
— Жетьил-жаван. 

— Ви шартIар за кьабулзава. Вуна вуч лугьуда, эй везир?  
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Ицьван чIавалди кис хьана, гагь пачагьдин, гагь Аль Ассуфан 
<сивиз килигзавай везирдал чан хтана. 

— Эй эллях, вез  шкир  хьй,— лагьана  везирди.— Эхьтэн чIэхэ 
Элем эвДйди тш. 

— Вука вуч лугьуда, эй векил? 
— Заз и суьгьуьрчидин ван фадлай хьанвайди я,— жаваб га 

на векилди.— Им Эребистандилай Тибетдив агакьна, виридаз чи- 
дай, вичин д\рбуйрай цавариз килигиз, инсаниятдин гележегдикай 
■баянар  гузвай  алимрйкай са  алим я.  Идан вилер юкъузни кваз 
цавара аваиди я, амма ви вилик, тек са ви вилик, ада вичин кьил - 

. Ь"и, вилерни агъуззава, яни ваз икрамзава. Гьа им адан чIехи алим-
вилин са тишан тушни? Идан акунар аку, идан чирвилер аку! Гьа 
ида вуч луть>зва? Идак п)д иви акахьнава. Арабринни, мугъул-
ринни тибетвийрин. Идалай чIехи алим и дуьньядал алач. ГьакI 
хьайила, ам ви патав аллагьди вичи ракъурнавай кас я. Кьабу -
ла ам, адан тIалабунар кьилиз акъуда. Им зи фикир я. 

— Эй Аль Ассуф,— лагьана Шагь Абаса.— Ви ата-бубаяр квел 
машгъул хьайи инсанар я? N 

— А'бурун кар-кеспи анжах инсандин дердиниз дарман     авун  
хьана. 

— Абур тибет\вияр тирни? 
— А гьакъиндай ви векилдн дуьз лагьана. Зи дамарра пуд иви  

ава: араб, мугьул ва тибет... Зи кьилени пуд мефтI ава. Гьабуру  
вирида санал пачагьрин пачагьдин дердиниз са дарман ийида.  

— Ви сивяй аллагьдиз ван хьурай,— кушкушна Шагь Абаса 
— Ви куьмеичияр гьинва?—ха-бар кьуна Шагь Абаса. 
— Вахт атайла, ваз абур аквада, эй пачагьрин пачагь. 
— Ви илимдин сир вири ваъ, са тIимил кьван хьайитIани   па- 

чагьдиз ачухайтГа, жедачни? 
— За ваз вуч лугьун, эй пачагьрин пачагь? Гьеле фад я. ЯтIа - 

ни, 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 се- 

серал ала. Сес, гьар са сес са гаф я, са ранг я, эй пачагь, гьабур  
вшлеми'шдай къайдаяр ава, за гьа къайдайрикай менфяг къачуз - 
ва, зун ваз къурбанд хьуй... 

— И балабандалди  зун,  пачагьрин пачагь,  вуна сагъарда? —• 
Шагь Абаса шаклудаказ кьил галтадна.— За икI фикирначир. Бел 
ки ви акьул къакъатнаватГа, внликамаз лагь... 

— Зун ви чандиз къурбанд хьуй, эй пачагьрин пачагь!  
— Белки вуна закай ягьанатзава, зарафатзава?  
— Вуна з \ н  сагъар тав)ртIа, ахпа гьикI жедатГа, чидани ваз? 
— Ам жери кар туш, эй пачагь. 
— Ингь-е, и келле ваз къурбанд жеда. 
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Шагь Абас везир-<векилдиз килигна: / 
— Эде сэгърин мкен-е,— лагьана везирди. / 
— Эй пачагьрин пачагь, ам къецепатай атанвай лукьма/н я, ада  

сагъардай  жуьреярни   чаз   чидай  жуьреяр  туш...  Ада   ваз  гьикГ 
лугьузва: кар балабандал алач, адай акъатдай сесерал вла.    Им  
вуч лагьай гаф я? Ада лугьузва: гьа сесер дарманар яЛГьар    са  
сесиник, са дарман ква. Заз чизвайвал, адан дарманар чи дар  
манар хьтинбур туш. 

— За вун чи жуьреда, Тибетдин жуьреда сагъарда, эй пачагь  
рин пачагь,— лагьана Аль Ассуфа.— И къайдада начагъ инсанар 
сагъарун  гьеле сад-зур  лукьманриз  чизва, эй  пачагьрин пачагь. 
Зун рахадач. Гьеле фад я. Ваз жуваз аквада.  

—■ Вун адан квилин чIарариз килиг, эй пачагь,— лагьана векил-
ди.— Вич кьуьзуь я, амма чIарар — чГулав яз ама. Гьамни са 
сир тушни? Им къецепатан уьлквейрай иниз, ви патав ракъурна -
вайди аллагь я, вун сагъарун патал. Чир хьухь! Ада.хъ, низ чи -
да, мадни гьихьтин сирер а>ватIа? Ада вакай жегьил-жаван хъи-
йида лагьанай... 

— А-а-ан,— Шагь Абаса кьил юзурна. 
— Ун, ун!—ван акъатна Аль Ассуфан.— Жегьил-жаван! 
— Къецепатай атай лукьмандал ихтибар тавурла, нел ийида?— 

лагьана  Шагь Абаса.— Пакадилай  башламиша.  Багъдин  юкьни- 
юкьвал тавхана ала. Гьам ваз. ГьикI ваз герек аквазватIа, гьакГ 
тадаракламишиз тур. Вири ви ихтиярда ава. Везирни, векилни, з'И  
къваларив гвайбурни. Буюрмиша, авурай! 

3. СУЬГЬУЬРЧИДМН ДАРМАНАР 

Аку гила суьгьуьрчи Аль Ассуфа вучнатIа. 
Шагь Абаса адаз гайи тавханадин кьуд пипIел (къавун) кьуд 

минаради нур гузва. Юкьни-юкьвал алай вад лагьай, виридалай-
ни кьакьан кукIушдални рагъ кузвай. Гьахьтин гхьзел дарамат 
гьатнавай Аль Ассуфан ихтиярда. 

Эвелни-эвел Аль Ассуфа и гуьзел дараматдин къене пата дез-
геяр туькIуьриз туна. Дезгейрин къвалав, цлара гуьзгуьяр туна. 
Туькмишна а дезгейрал наз-няметар. И д>ьньяда авай ккван вири 
емишар. Набататар. Вирини атир квайбур. Жумарилай, чуьхверри-
лай башламишна, цуькверивни векьерив агакьна. Вири.  

И тавханадин цлан кIаняй (къене патай) хвалар атIана. И 
мваларай ахъайна ятар. Шир-шир къачуна. Ван алаз. Юкьни-юкь-
вал са чар гьавизни ийиз туна. Цавуз яд гадардай. Нур гуз. Хва-
жамжамар ийиз. 

Гьа и нур гузвай хважамжамдин патав Шагь Абасаз кьилдин 
чка авуна. Са бязибуру кьил галтадзава. Мурмурзава. Амма гаф - 
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ни лугьуз жезвач. Чинал. Далудихъай рахазва: ида икI вучзава? 
Яраб им кими хьанватIа? Ибуралди Шагь Абас сагъариз жеда 
жал' Аяу гьа! Им, низ чида, уюнбаз туштIа?  

Амма\Аль Ассуфа вичин кар ийизва. Адаз аксивалдай гьич са 
касни aBaW. Рахадайб>р рахаз авазва. Анжах кьулухъай. 

Гьелелиг Аль Ассуфа Шагь Аббас жерягь рекьералди сагъар-
зава. ЯнИадан кьилдин-кьилдин чкаяр тIушунзава. МетIерин кье-
тIен чкаяр. Гьар пакамахъ ва гьар няиихъ. Шагь Абасани ре -
гьятдиз агь аладарзава: 

— Вуч регьят жезвачни... Вун суьгьуьрчи я, Аль Ассуф...   Ак- 
ваа-а-айш' Амаа-а-ан... 

— Идаз л\гьуда, Тибетдин жуьреда... 
— Гьак! ая, гьакI ая... 
Са шумуд йикъалай Аль Ассуфа вичин гьазурвилер куьтягьна. 

Фена Шагь Абасан патав. Икрамна. Хабар гана.  
Гила яб це, ада Шагь Абас сагъарун гьикI ва квелай башла-

мишнатIа ва гьикI куьтягьнатIа, квелди куьтягьнатIа...  
Эвелни-эвел ада Шагь Абасан вилер кутIунна. Пекиналди. Гьа 

и жуьре ам Аль Ассуфа вичин жуьреда тадаракламишнавай тав-
ханадиз гъ-ана. Са гъиликай вичи кьуна. Ацукьарна талукь чка-
дал, Аль Ассуфа Шагь Абасан вилер ахъайда. 

— Эй пачагьрин пачагь! Эй чи чилернн рагъ, чи цаварин нур!  
Ваз вун гьиниз акъатнаватГа 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?—ша'.клу хьана   Шагь Абас. 
— И чун авай дуьньяда, герек гьар са инсанди вичин дерт -ха- 

жалат рикГелай алудин. Герек ам цIийи кьилелай жегьил хъижен.  
Герек ада  вичин уьмуьр цIийи кьилелай туьхкIуьр  хъийин!  Ваз  
гьикI жезва? 

— Дидеди цIийиз хайи хьиз. 
— Гьеле вун гьинва? Им анжах башламишун я, эй пачагьрин  

пачагь. Сабурлу хьухь. 
 

— Иинин гьава... Инин гьавади инсан сархуш ийизва, эй Аль  
Ассуф. Им вуч сир я? 

— Им сир туш, пачагьрин пачагь! Им гьакъикъат я. 
— Чаз недай затI гъиз тур, эй Аль Ассуф. Зи иштагь ахъа жез- 

ва. 
— Тади ийнмир, эй пачагь. 
Аль Ассуфа Шагь Абасан гъиликай кьуна, ам чар гьавиздилай 

элкъуьрна. Дезгейрин къвала.ривай къекъуьрна. Ахпа ацукьарна, 
адан са шум>д чка (Аль Ассуфаз вичиз чидай чкаяр) тIушунна.  

— Ваз ви гьалар гьикI аквазва, эй пачагьрин пачагь? 
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— У-у-уф,   ахваа-а-айш,   вун,      дугъриданни,    суьгьуьр 

суьгьуьрчи я, Аль Ассуф. Вун лукьманрин лукьман я... 
— Чандиз регьят жезвани? 
— Бее-е-ес! г 
— Вун гьеле гьинва, зй пачагьрин пачагь? Гьеле за /зи  илим- 

далди сагъарун -башламишнавач. Им сифте кьил я. Гьеле ваз ак- 
вадайбур вилик ква. Гила вун са вацра зи ихтиярда ж,еда. Вуна  
за вуч лагьайтIа, гьам ийида. Са вацра вун инай къецел экъечЬ  
дач. Ксун-къарагъун... вири гьа ина. Вуч ваз кIан хьайитIа, вуна  
заз лугьуда. Ви буйругъ за кьилиз акъудда. Разивал гузвани? 
Шагь Абасавай разивал тагана акъвазиз жезвайни?  

И нянихъ Аль Ассуфа Шагь Абасан вири беден тIушунна.    Са  
гьихьтин ятIани вичин мазь ягъиз, гьелбетда. Шагь Абасаз кьа - 

дарсуз регьят хьана. Ам гьасятда ахварчз фена. Ахварай аватай- 
ла, ада са шумуд къаб бушарна. Вуч вилик гъайитIа, вири тIуьна.  

Акваз-акваз дегиш жезва Шагь Абас. 
— Ахваа-а-айш,— лугьузва гьар декьикьада.— Регьят жезва зи 

чандиз. 
— Гьеле вун гьинва, эй пачагьрин пачагь?— лугьузва Аль Ас- 

суфани гьар сеферда.—За гьеле'башламишнавач... Тади къачумир. 
— Гьеле башламишнавач? 
— Ваъ. Им сифте кьил я. 
Аль Ассуфа вичин бал?бан акъудна. "Пеквенрилай тIуб алтад-

на. 
— Вун килиг, эй пачагьрин пачагь! Аку исятда инал жедайдм. . 

Чун гьинватIа чидани ваз? 

Илигна Аль Ассуфа вичин балабандал. 
Атана акъатна кьве лам. Вердишнавай ламар. Лацу. ЧIал чир-

навай. И ламарин юкьвални ала—гьар ламран юкьвал кьве май-
мун. Са кГвачел акъвазнава маймунар. Аль Ассуфа балабан яза^ 
ва. Ламарини, маймунрини кьуьлерзава. Дуьз я: ламари чилел, 
маймунари лама,рни юкьвал. Ламари кек ягъиз, ч!ва_ч кIвачелай ве-
гьизва. Ахпа садлагьана элкъвез. куркуррив ванер акъудиз гузва. 
Эхь, тумарик куркурар кутIуннава. Гьар ламран тумуник са шумуд.  

Язава Аль Ассуфа балабан, кьуьлзава ламари, кьуьлзава май-
мунри. Ламари кек ягъиз. КIвач кIвачелай вегьиз. Ахпа тумар 
юзуриз Куркуррив ванер ийиз гуз. Ахпа къвез, вилер экъис хьан-
вай Шагь Абасан вилик, метIер ягъиз, сарар экъисзава. Икрам-
зава. Къахрагъиз, мадни чархар ягъиз, кIвач кIвачелай вегьиз, 
кьуьлерзава. Маймунрив гвайдини къиямат я. Абуру гьа ламарин 
юкьвал кьилинбацарзава. Ахпа хкадарна эвичIиз, атана Шагь Аба-
сан вилик са кIвачел акъваззава. Чпи чеб къужахламишзава. Гъил 
гъиле кьуна, сарар экъисиз, Шагь Абасан вилик икрамзава...  

Шагь Абасан вилери лупIлупIарзава. Шагь Абас къван хьан-
за. Шагь Абасаз вич ахвара авай хьиз жезва.  

 
 

— Эй Аль Ассуф! Им ахвар яни, тушни? 
— Им гьакъикъат я, эй пачагьрин пачагь! Вири рикIелай алу- 

да... Къадалди ви уьмуьрда вуч пашманвал хьанатIа, алуда, гад- 
ра...        V 

Ламарив гвай къиямат аку тIун! Абур кьведни санал галтад 
жезва. Гагь инихъ, гагь анихъ. Ахпа кьведани санал кам къачуз-
ва... 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 ки-
лигзава, гагь маймунриз 

Гьар пакамахъ, гьар нянихъ. Гьар юкъуз гьа икI.  
Гила Шагь Абаса вичин ван хкажзава. Кап язава. Хъуьрезва.  
Пакадин юкъуз ламарин, маймунрин уюнбазвилер масабур 

жезва Ламари махсус чекмеяр алукIнава. Кьилерик яру яйлухар 
кутIуннава. Ламарин юкьваллай маймунри тафтар язава. Чпин кар 
чиз. Устадвилелди. ЭвичIиз ламарилай, маймунри Шагь Абасан 
кIвачериз теменар гузва. Ахпа адан вилик са кГвачел акъваззава.  

— Эй Аль Ассуф! Ваз м«нет хьуй, иниз зи везир-векилни, къва- 
ларив гвайбурни, зи рикI  алай са шумуд пабни гъин! Абурузни  
акурай... 

— Эй пачагьрин пачагь! Ам зи гъиле авай кар я: ваз гьикI кIа»  
хьайитIа, за гьакI ийида. Башуьсте! 

Гъана везир-векилни, Шагь Абасан рикI алай гуьзеларни, къва^ 
ларив гвайбурни, ацукьарна вири жергеда. Башламишна Аль Ас-
суфа вичин нубатдин сагъарунин программа. Концерт. Виридан 
вилер экъис хьана. Тек са везирдай гьарай акъатна:  

— Вэ-з-эй! Е эл-ля-я-ях! 
— Зун сагъ хъхьана, саа-агъ!— гьарайзава Шагь Абаса.— Эй- 

зи лукIвар! Зун сагъарна Аль Ассуфа! 

Бирдан виридан пагь атIана. Аль Ассуфанни. Ацукьна килиг-
завайбурунни. Эвел ибурун пагь атIана, ахпа ибуру капар яна. Ву-
чиз лагьайтIа, гьикI ятIани, къарагъна вичин чкадилай Шагь Абас 
какахьна кьуьлерзавайбурук. Гьабуру гьикI ийизватIа, Шагь Аба-
сани гьакI ийизва. Везир-векил, пачагьдин къваларив гвайбур ама 
сад садаз килигиз. Ишараяр ийиз. Им ахвар я жал? Вучда? Ви-
леривди, гъилеривди кьуьлзавайбур къалурзава. Им гьа Шагь 
Абас я жал? И рангламишнавай ламарихъ галаз кьуьлзавайди... 
И маймунрихъ галаз уюнбазвилерзавайди Шагь Абас?..  

Шагь Абасан пIузарар япарив агакьзава. Хъуьрезва. Бахта -
вар я. Кьве гъилни вилик кьуна, галтадзава пачагьди. Начагъви-
ликай са лишанни амач. Ам маймунри къужахламишзава. Адани 
маймунар къужахламишзава. Адаз маймунри теменар гузва. Ада-
ни маймунриз теменар гузва. Бирдан векилдай гьарай акъатна:  
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— Шагь Абаса, пачагьрин пачагьди, и малаикрихъ /галаз 
кьуьлдайла бес чна вучиз кьуьлзавач? Чун вучиз акъвазн/ва?  

И гаф, налугьуди, са ишара хьака. Вири санал къарагъна, 
башламишна вирида кьуьлиз. Гьабуру гьикI ийизватIа, /ибуруни  
гьакI ийизва. Чпивай жедайвал. Тек са Аль Ассуфа балабан яза - 
ва. Вири какахьнава сад садак. Шагь Абас сагъ хъхьунал вуж я  
шйд тежедайди? Са касни. ' 

Гьа и нянилай Шагь Абасан дворецда вири дегиш хьана.  
Гьар нянихъ Аль Ассуфан концертар, къугъунар, кьуьлерунар, 

эхирни къужахламишунар, теменар... Маймунарни, ламарни, Шагь 
Абасни, Шагь Абасан везир-вешлни, къваларив гвайбурни. Вири 
Кар-кеспи гьа им я. 

ЛамариН'Ни маймунрин пIузарризни тумариз яру рангар янава.  

Ламарни дишибур я, маймунарни. 
Ламаринни маймунрин пIузарризни тумариз яру рангар янава. 

заза. Малаикар я эхир! Аллагьди вичи Шагь Абасан патав ракъур-
навай малаикар я! Векилдиз и кар виридалайни вилик чир хьана. 
Гьа и кардал ада да<ма,хзава. Садазни чир хьа'Нач, адаз ч,ир хьана! 
Ахпа виридаз чир хьана. Гила маймунди темен гайиди, ламра те-
мен гайиди чIехи дережадив агакьзава. Бее-е-ес! Дуьнья я, къе 
сакIа, пака масакIа. Вири дегиш жезва. 

Концертрин нумраяр гьар нянихъ цIийибур я. Маймунри клар-
яегар язава. Маймунри далдамар язава. Маймунри тарар язава... 
Маймунрнлай алакь тийидай кар авач. Вуна ибуруз и устадвилер 
гьикI чирна, эй Аль Ассуф, лугьудай кас авач. Амма Аль Ассуф, 
дугъриданни, суьгьуьрчи я. 

Шагь Абасан начагъвилин гелни амач. Ада гагь тГумбулар яза-
ва, гагь кьуьлзава. Эхирни садра ам шехьна. Вучиз лагьайтГа май-
мунри адан тIвар лагьана. Кьве маймундини санал. ТIвар лагьа -
на, адан вилик кьил агъузна, адан кIвачернз теменар гана:  

— Шегъбез! Шегъбез! 
ГьакI хьайила, Шагь Абасан вилериз накъвар атана. Везир-
векилди, пачагьдин къваларив гвайбуру маймунриз теменар гана, 
абурулай гъил алтадна. 

— Малаикрин малаикар... 
Пака Шагь Абаса, везир-векилди, мукьварив гвайбуру лама-

ризни маймунриз дережаяр гана. Эмир акъудна, вири махлукьат-
диз хабар гана. Аль Ассуф аллагьди ракъурнавай Жабраил я! Ада 
гъанвай кьве ламни кьуд маймун—женнетдин гьайванар я, абуру 
Шагь Абас сагъарна куьтятьзава. Виридаз акваз-акваз. 

Тьар нянихъ тавхана ацIана жезва инсанрай. Шагь Абас кьи-
ле, амайбур: везир-векил, къваларив гвайбур—вири бахтаваррин 
вахтаварар я! Гьикьван хъуьреда? Ламаривайни маймунривай ихь-
тин концертар гуз жеда лагьана ни фикирнай? Нин кьилиз ата -
най? Амма ингье: килига. Килига Аль Ассуфан суьгьуьрчивилиз! 
is 

Аку адан устадвилин дережа, жува къимет це. Ада тек са ламар -
ни маймунар ваъ, ада Шагь Абасни, везир-векилни, пачагьдин 
къваларив гвайбурни — вири вичиз кIандайвал вердишзава. Ме-
гер им мягьир суьгьуьрчи тушни? 

Ихьтин маймунар авайди, ихьтии ламар авайди садазни чидай-
ни? Ваъ. Амма ингье абур. Абур акваз, абурун амалрал гьейран 
Шагь Абас вичин чкадиз хквезва. Мад вуч кIанда? Аку абурни 
Шагь Абас гьикI къужахламиш жезватIа. Шагь Абасаз абур кIа-ни 
хьайила, виридаз кIани жезва. Абурухъ галаз хьайи сятда вири 
бахтавар жезва. Мад вуч кIанда?  Вири рикIелай алатзава.  

ГьакI хьайила, эхиримжи вахтара вирида Аль Ассуфан тари-
фарзава. Эхь, Аль Ассуфалай вуч хьайитIани алакьда. Аль Ассуф, 
адан ламар, маймунар мецерин эзбер хьана. Абурулай адлу -сан-
лу маса кас авач. Са вахтара Шагь Абас хьиз. Гила виридан ра-
хунар гьабурукай я. 

'Гьа икI са кьадар вахтар алатда. 
Шагь Аоас 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  

лукьманииле тайинзава. Рази яни? 
— Ви уьмуьр мадни яргъи хьуй, эй пачагьрин пачагь, зун ва - 

лай гзаф рази я,— жаваб гана Аль Ассуфа.— Зун жуван чанни  
вун патал къурбанд ийиз гьазур я. 

Ихьтин жаваб Шагь Абасаз иллаки бегенмиш жеда. 
Гьа и йифиз кIватIна Шагь Абаса вичин везир-векил, къваларив 

гвайбур вири: бес лагьана Аль Ассуфазни адан женнетдин ма-
лаикриз дережаяр, савкьватар 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 тIвар гуда: 
махлукьатдин лайихлу ва гьуьрметлу лукьман! Гьа вичин малаик 
гьайванри ялдай кьван къизилар. Виридалайни гуьзел са руш.  

Малаикриз (гьакъикъатда ламариз) Къизилдин ракъинин,ор-
денар! 

ГъвечIи малаикриз (гьакъикъатда маймунриз) махлукьатдин 
магьир ханандаяр. Абурун гъилерик к-иизилдин цамар кутада. Гар-
данра къизилдин чархар. Япарикни — къизилдин япагьанар. 

Башламиш хьана цIийи адетар: малаикар (гьакъикъатда ла-
марни маймунар) мугьманвилиз тухун. Гагь сада, гагь масада. 
ТIвар-ван авай инсанри. Шагь Абасан къваларив гвайбуру. Гьа 
и кардалди Шагь Абасан вилик уьзуьагъ жез. 
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4. СУЫЬУЬРЧИДИН СИР 

Аль Ассуфан гьуьрметдин кьадар авачир. Шагь A6acai( вилик-
ни, адая везир-векилдин, къваларив гвайб)рун виридан /ар ад а. 

йиферикай са йифиз (гъед гъетрен кI\ла авайла) Шагь Абас-
ни галаз Аль Ассуф дворецдин кьакьан къавал акьахда ( Килигда 
цавуз. Вичин д)рб\дай. Килигна, эхирни элкъведа Шагв Абасахъ:  

— Эй  пачагьрин  пачагь, вун икьван чIавалди  Гьяждал вучиз 
фенвач? 

—За ваз гьикI л\гьун? В>чиз лугьун? Гьа къе-пака лугьуз 
амукьна... Ахпа зун начагъ хьана... 

Аль Ассуфа пашмандиз кьил галтадна. Вичин наразивал къа-
лурна. 

— Вун, эй  пачагьрин пачагь, тадиз  Гьяждал фена  кIанзава...  

— Лап тадиз? 
— Лап тадиз. Вучиз лагьайтГа, аллагьдиз вакай хъел ава. Мум- 

кин я, ада ваз мадни жаза гун...  
— Вири    ихтиярар     гьадан    гъиле    ава, — мурмурна    Шагь 

Абаса. 
— Эхь, вири гьадалай аслу я. 

— АкI ятIа, гьазурвал акуна кIанда. 
— Мадни са кар ава, эй пачагьрин пачагь,— лагьана Аль Ас 

суфа. — Аллагьдин хъел алуддай са хъсан кар ава, вуна гьа кар  
авуртIа.. 

— Лагь заз а кар, эй Махлукьатдин Магьир Лукьман.  
— Вун Гьяждал ламраллаз фена кIанда, Шать Абас. 
Шагь Абас къудгълн 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 оеферда фейидай жеда. Гьа - 
наг ава 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 герек туш. Анжах гьа инал,  
агьалийриз аквазвай чкадал вун акьахда ламрал... Са тIимил кьван  
фена ламраллаз, ахпа зхвичIда вун... Ахпа акьахда вун деведал... 
Хкзедайлани гьа икI...    Инив агакьдалди акьахда    вун деведал...  
Иниз эгакьна, агьалийриз аквадай чкадал акьах хъийида вун лам  
рал... Къуй аллагьди ви уьм>ьр мадни яргъи авурай... Аллагьдиз  
кIачивал авуна кIанда, эй пачагь. 
Шагь Абасавай в>ч ийиз жедай? Са затIни. Пака везир-векилдини 
Аль Ассуфан тереф хвена. Абуру Аль Ассуфан тереф хуьн адет 
хьанвай. 

— ГьакI авуна кIанда, чан чи махлукьатдин кьил, чи чилерин 
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берекат, виридалайни камаллу, виридалайни адалатлу, виридалай-
ни жумарт пачагь... 

— Эй эллях,— лагьана везирди.— Эм лэм тш, мэлэк е! 
— Абур вун сагъарай, гьайванар, женнетдин гьайванар тирди  

рикIелай   ракъурна   жедач,  эй  пачагь,— лагьана   векилди.—   Бес 
маса инсанарни ламараллаз физвачни? Физва. 

— Ина  ихьтин  са  кар  мадни  ава.  Ламраллаз  Гьяждал фейи 
кас чан аламаз женнетэгьли жезва. Гьич са СиратIал муькъвер.  
зхирзамандин суд-дувана,р авачиз... 

— АкI ятIа, зун рази я,— кьил юзурна Шагь Абаса. 
— Аллагьдин  ктабда  гьакI  кхьенва,— тестикьна  векилди. 
— Вун гьинал кьван ламраллаз фидатIа, ахпа гьинал деведал 

акьах хъийидтIа, абур вири зи хиве, эй пачагь. Абур за ийидай  
кIвалахар я. Вуна а кIвалахрикай фикирмир... 

— Хьурай, эй Махлукьатдин Магьир Лукьман,— лагьана Шагь 
Абаса.— Валай вафалу кас заз и дуьньяда  авач... Ибур  аку, — 
ада везирни векил къалурна.— Ибурун чкадал... Са вун... Са кас... 

Везир-векилди кьилер агъузна Язухар. Аватзава гьуьрметдай.  
— Мадни са кар ава, эй пачагьрин пачагь,— лагьана Аль Ассу 

фа.— Гьамни гъвечГи кар туш. Гьамни фикирда кьуна кIанда.  
— Лагь, ибурузни  ван хьурай,— Шагь Абаса  кьилер  агъузна, 

дакIуна  акъзазнавай  везир-векил  къалурна.—-Аль Ассуфан  чир- 
вилер, адан къанажагъ, аку ам зун патал гьикI чалишмиш жез - 
ватIа... 

— Ам ихьтин кар я, эй пачагьрин пачагь,— лагьана Аль Ассу 
фа.— Вун гьа ламраллаз  Гьяждал  фейиди малум хьайила, вири 
халкь ви вилик метIерал акъвазда. Вун абурун вилерай вирида  
лайни чIехи инсан жеда. Абуру лугьуда: аку гьа! Пачагьрин   па  
чагь я, амма вич адетдин кесиб инсан хьиз, лежбер хьиз, ламрал  
лаз Гьяждал фенва... Махлукьатдиз вун мадни  гзаф хуш    жеда. 
Абуру ви тIварцIелди кьин кьада. Гьахьтин пак инсан жеда вун  
абурун рикIера... 

— Ви   акьул   хцини   я,   камаллуни,  эй  Махлукьатдин  Магьир 
Лукьман,—лагьана Шагь Абаса.— Вун зи эрчIи гъил я, ви сивяй 
акъатзавай гьар са гаф са жавагьирдив барабар я... 

— Абуру лугьуда, эй пачагьрин пачагь: гьи пачагь и дуьньядал  
ламраллаз Гьяждал фена? Тек са Шагь Абас, чи пачагьрин пачагь!  
Пачагьрикай тек са гьам.. Пак я ам! Пайгъамбардилайни виниз я  
ам! Абуру, вири махлукьатди гьакI лугьуда... 

— Вун виш сеферда гьахъ я; эй Махлукьатдин Магьир Луи •>  

ман. 

Шагь Абаса кьил юзурна. 
Пака вири Иран тирвал сада садаз хабар гана:  
— Шагь Абас гила Гьяждал физва. 
— Шагь Абас гила ламраллаз Гьяждал физва... 
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— Шагь Абас пак и поп и я, пак! 

— l l : i  лупл ■i.'uV ил ч.чгь . ммралла.ч Гьяждал фида? 
Са шум уд ппкъмллп ел шип касдп дворецдин вилик са вйш дал-

дам Him! Сл н и ш  клсдп са нищ зуьрне яна! Са вкш касдики зил 
кьунл! Шагь \o.'ica сифте кам къачудай рехъ тирвал гамср экIя-
i i i iMit .  I'I.Ii\ьт-чи и)ьквер алай, виш рангуния гамар... 

Ирамднн внри вилаятра къекъвена. Эрдебиль. Марагъа, Шл -
раз, Къезвин, Исфагьан, Тебриз, Мешгьеди, Гильян, Гьамадан, Мик-
ран, Хорасан, Мазандерен, Табаристан сафукай яна. Шагь Аба -
саз лайихлу лам жагъурна. Э.хирни Табаристан вилаятдай куьл -
чи Гьасанан лам кутугнавайди яз а кун а. Ламар-ин арада гьадг-
лай гуьзел лам авлчиз хьана. Щару лам я им. Кьакьан. Шару лам 
низ ак)на? Жедач эхир. Амма Табаристанда куьпчи Гьаганахъ 
гьахьтин лам хьана. Кьакьан лам я им, балк!ан хьиз. Жегьил. Ис-
лягь... Кьвед ятIа, пуд ятIа шаркIунт!ар ханвай. Гьа шарк!унтIар-н,и 
кьзс жинс какахьна арадал атанвайб)р хьана. Табаристандин чIулав 
жинсни Исфатьандин лацу жинс. КI'вачер, вилер балх'ан-дин 
хьтинб\р я. Ирибур. Лап яргъалай аквада. Гьасятда чир жеда: им 
кьве жинс я. 

— И  зи лам  ирид  балкIандилайни  багьа  я,— къимет хкажна 
куьпчи  Гьасана.— Ихьтин,  акуна.р  са суьрет хьтин гьанван    мад 
гьина ава? 

— Ма ваз цIуд балкГандин къимет. 

Пачагьдиз герек гьайван патал хирдевилер ни ийида? Садани.  
Лам гваз хъфейдалай кьулухъ куьпчи Гьасана вичин папаз ла-

гьана: 
— О-о-о! Идалай гьашари лам чаз хьайиди тушир!.. Йикь ла - 

гьана гьаятдиз хкведачир хьи!  Гагь идав, гагь адав... Йифер'из...  
Къекъвез, им жагъурдалди, зи чан акъатнай хьи...  

Гьа и йикъалай куьпчи Гьасанан бахт ахъа хьана. Гьатта адал 
пЛнйи тIварни кваз эцигна: 

— Шагь Абасан къавум. 
Куытчл Гьасанакайни машгьур кас жедайди ни лугьудай? Ам-

ма хьана. Ингье, десте-десте, яргъал хуьрерайни кваз адан кIва-
лиз мугьманар къвезва. Гъил ичIиз ваъ. Савкьватар гваз.  

— Чаз чида и ви ламран эхир бахтазар жедайди,— лугьузва 
вирида.— Адан акунри вуч лугьузвай? Адаз лам лугьуз мез къве- 
дачир... Акьван тIарам гьайвандал лам тIвар хьун... Гила а тIвар  
алатда... 

Са шумуд йикъалай пачагьрин пачагьдин дворецдин вилик ца-
I'уз вегьей раб чилел аватдачир, гьакьван инал инсан кIватI хьан-
ва. Шагь Абас рекьиз экъечIзава. Инал куьпчи Гьасанни атанва. 
Адани Шагь Абас рекье твазва. Къавум тушни?  

— Эй  Махлукьатдин Магьир  Лукьман,— лагьана  Шагь  Аба- 
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са Аль Ассуфаз.— Жедачирни зун инай юкъуз ваъ, йифиз экъечI-
найтIа? 

— Вучиз ваз акI кIанзава, эй пачагьрин пачагь? 

— Низ чида заз шумуд агъзур вил килигдатIа? 
—Килиграй. Къуй а карди вун нарагьат тавурай, эй пачагь. 

Пара жемят кIватI хьун, вун ламраллаз гьикI рекье гьатзаватIа 
акун, вири ви хийирдиз я, анжах хийирдиз. 

Гьа и юкъуз Шагь Абас акьадарна куьпчи Гьасанан кIвачерал 
кьакьан дшпи ламрал, Гьяждал рекье туна. 

Шагь Абас рекье туна, Аль Ассуфа башламишна вири вичиз 
кIандайвал, вири вичиз хуш патахъ детишиз. Адаз гаф лугьудай 
са касни авач. 

...Са варз акуна, такуна алатна. Эхирнн атана агакьна Аль Ас-
суфаз хабар:  Шагь  Абас  пака  хтана  ахкъатда .  Я 'б  гузва -
ни? Яб це? 

Аль Ассуфа вири мукьвал вилаятра авай ламар кIватIда дво-
рецдин вилик квай майдандал, Шегь Абас хтана кIанзавай куь-
чейриз. Низ чида адаз вуч фикир авайтIа? Залум касди вичин 
ламраллаз къвезвай гьар са касдиз (Шагь Абас къаршиламяшиз) 
пул гузвай кьван! Пачагьдин хазинадай! Низ къвез кIан жедач? 
Атана, пул къачуна, акьахна ламрал жуван, къаршиламишна па-
чагьрин пачагь, къачуна жуваз кIани-такIандини, акьахна ламрал, 
элкъвена хъша жуван кГвализ! Низ кIан жедач? Вуж я рази те-
жедайди? Анжах ахмакь! 

ГьакI хьайила, ламран къимет хьана садлагьана багьа. Бал-
кГандилай лам хьана багьа. Вучиз ятIани, балкIанар, девеяр ви -
ридан рикГелай алатнава. Садазни абурун тIвар кьаз кIанзамач. 
Шагь Абас хтана кIандай куьчеярни, дворецдин вилик квай чIехи 
майданни ацГанва ламарай. Ваз ина таквадай жинс! Таквадй ра-нг! 
Гъил алтадзава ламарилай! Тавазвилерзава ламариз! Шагь Абас 
сагъ хьайи йикъалай инихъ ламариз икрамзава инсанри. 

Куьчейриз гамар экIянава. Яд хъченва. Руг кьенва. И падни, а 
падни—ламар! Жерге-жерге! Виридалайни вилик—лацу жинс. Са 
кьве виш. Ибур Эрдебилдин жинсер я. Инал алай рахунар и жин-
синин алакьунрикай я. Бажаратълувилерикай я. Ислягьвилерикай. 
Пар ялуникай я. Михьивилерикай я. Иналлай инсанри балкIанриз 
нянетзава. Сив сиве туна. БалкIанар? Чпелай вагьши гьайвакар 
авайди туш! Тергна кIанзавай гьайванар я. Къелет хьана чун, абу-
руз гьуьрметдай вахтара. 

Ибурун гуьгъуьна, Эрдебилдин жинсинин гуьгъуьна Мазанде-
рендин жинс акъвазнава. Руфунар лацу, къвалар чIулав. АскТан 
жинс я. Абурун гуьгъуьна—фирийрикайни тумарикай куркурар 
куьрснавай Гильяндин жинс! Абурун гуьгъуьнани Хузистандин, Мик-
рандин, Гьамадандин, Кербеладин жинсер... Гьар са жинс муькуь 
жинсин'илай са квелди ятIани тафаватлу я. Фири, япар, тум, юкь- 
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ван син, къвалар, кIзачерал кьакьанвал ва я аскIанвал, къилихар, 
ван гьар жинсичин сахI.э я. 

Бирдаи инсанрини, ламарини вирида санал гьарайна. Ибуруя 
ван ирмд цаварнз хкаж хьана. Вич лугьумир, виридалайни   вилик" 
жергсдпз атана, виридалайни вилик пачагьрин пачагь къаршила -
йншиз Ать Ассуф атанва кьван! Ам башламишна вирида алхиш -
ламишиз   Тек атанвач. Ада вичин женнетдин гьайванар  (гьакъи-
къняъатда лацу ламар)  вичелайни вилик акъвазарнава женетдин: 
мала'-'кар  (гьакъикъатда маймунар)  ламарин юкьвал акъвазнава. 
Гуьзлемчшзава. Шагь Абас. Аль Ассуфан ламарални, маймунрал-
ли парталар  ала   Махсусбур.  Ламарни  маймунарни  рангламиш-
нава, эвянава  ЦIалцIамарнава. 

Аль Ассуф эл-жемятдихъ элкъвена, виридаз ван жедайвал, ада 
вчри къуватдивди гьарайна: 

—Чи чилерин рагъ, чи цаварин нур, чи пачагьрин пачагь вич 
ламраллаз хкведайла, чнани ам гьа икI, ламараллаз къаршила-
мишдайла, адан рик! шад жеда, адаз чаз вич кIани кьадар чир 
жеда. ГьакI хьайила, пачагьрин пачагь мукьва жедайла, ам ал-
хишламиша, эй стхаяр! Гележегда куьн, куь балаяр зурбч бях -
тарив агакьдайди за квез къе амаз хабар гузва. Яшамиш хьуй 
чи пачагьрич пачагь Шагь Абас' 

— Шагь Абас! Шагь Абас! Шагь Абас!—гьарайна виш агъзур 
касди. 

Са арадилай шегьердин а кьиляй. рехъ элкъвей чкадилай, Шагь 
Абас вич пайда хьана. Аскеррин юкьва аваз. Шагь Абас Гьасанан 
гьашари ламралла. Чир жезмач Гьасанан лам. К/ьветре хьиз кам 
къачузва ада. 

— Тап-туп! Тап-туп! Тап-туп! 
Аль Ассуф фена пачагьдин вилик Яна вичин балабан. ЧIал  
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 аллагь!  
Чи пачагьрин пачагь, вун хвашгелди! Яшамишрай чи пачагь Шагь 
Абас! Виридалайни адалатлу, виридалайни илимлу, виридалайни  
гьахълу,  виридалайни  жумарт, чан аламаз  вич женнетэгьли тир  
чи пачагь Шагь Абас яшамишрай! Гьуррраа-а-а! 

— Гьурраа-а!— гьарайзава вири халкьди.— Яшамишрай Шагь 
Абас,  гьурраа-а!    Виридалайни  адалатлу,  виридалайни  гьахълу, 
виридалайни камаллу, виридалайни регьимлу Шагь Абас яшамиш 
рай! 

— Яшамишрай Шагь Абас! Виридалайни адалатлу, виридалай 
ни жумарт,  виридалайни камаллу,  виридалайни  инсанперес    чи  
Шагь Абас яшамишрай! Гьуррраа-а-а! 

— Гьуррраа-а! 
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j      Виш агъз>р сес хкаж жезва ирид цавариз.    Вири    дуьньядиз 
, *чикIизва и сесер. Кьуд патахъ. 

Шагь Абасан чина рагъ куькIвенва. Шагь Абасалай бахтавар 
^лачагь и дуьньядал хьанач ва хъжедач! Бее -ес, гьакI къаршила-
мишзава ам вичин эл-жемятди. Ада и кар гуьзлемишначир. 

Язава далдамар! Язава зуьрнеяр!  Виш-виш касди. ЭкъечIна- 
ва бегьем са агъэур кас кьуьлериз! Са агъзур касди, вирида са - 
' нал илигнава манийрал! Им мус хьайи кар я? Са вахтундани. Им  
гьина хьайи кар я?   Санани. Анжах гила, Шагь Абас патал авун- 
вай кар я. Ни? Аль Ассуфа. 

Шагь Абасаз  вичин уьлкве икьван бахтавар  яз  мус  акунай? 
•Са чIавузни. Гьи пачагьдиз вичин агьалийриз вич икьван кIани тир-
ди акуна? Са пачагьдизни. Тек са Шагь Абасаз.  

Шагь Абасан кьил>елни куьпчи Гьасанан ламран кьилел цуьк-
^вер къвазва. Лам цуькверин кIаникай аквазмач. !      Аль Ассуфа 
гъилин ишара авурла, са шумуд агъзур инсан ак-«заз-акваз яваш 
жезва. Аль Ассуфаз рахаз кГанзава. ,.     — Эй пачагьрин пачагь! 
Дуьньядин илнмрин, камаллувилерин нурлу гъед! Чи гьар са 
касдин кьисметдин аллагь! Къенин йикъал-ди, мусурман 
дуьньядин тарнхда аллагьдин вилик валай уьзуьагъ лнсан 
хьанатIа? 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, виридалайнн камаллу, виридалай -

ни регьимлу, виридалайни жумарт, чи пачагьрин пачагь Шагь Абас 
яшамишрай! 

— Вчш агъзур йисуз яшамишрай
I
 

— Гьурраа-а! Гьуррр-а! Гьуррр-а! 
Датдам-зуьрнедин ван цаварилай алачьзава. Ирид цаварилай 

Налугьуди, къе вири дуьнья гьа и сесерай    ацIанва. Яб гузвани?  
— Яшамиш хьуй чи цаварин нур! Яшамиш \ьуй чи    чилерин 

рагъ! 
— Яшамиш хьуй пачагьрин пачагь Шагь Абас! 
— Иран махлукьатдпн чIехи буба, Шагь Абас яшамиш хьуй!  
— Гэу рраа-а' 
Вяри вилаятрай атанва, стха. Гьар вилаятдай са десте. Абурун  

арада гьатта кьуьзуьбурни, аяларни ава. Хорасан, Исфагьан, Кер- 
бела, Хузистан, Микран, Табаристан, Эрдеииль, Гьамадан, Меш - 

гьеди, Гильян, Мазандерен, Тебриз,.. вири, вири вилаятрай! Вирини 
jbiiKi атангатГа, чизванп? Ламараллаз! Гьар са кас вичин дамрал  
акьзхнл. Рангар яна. Безетмишна. Эхь, ламар. Гьатта куьпчия.рни,  
гьамамчиярни, гьамбаларни, пинечиярни, неъшехурарни, къумарба- 
зарни."".. Ина таквадай кас авач. Виридани манидал илигнава. Ви- 
риних>уьрезва. Вирини бахтавар я. Вуч я, вуч туш, гьеъ-гьеъсгьеъ, 
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Шагь Абас ламраллаз Гьяждал фена хтанва! Аль Ассуфа суьгьуьр-
да тунвайбур туш, ни лугьуда? 

К'илиг гила, ахла вуч жезват]а. 
Гьа и жуьре хкана Шагь Абас вичин дворецдиз. 
Пуд юкъузни пуд йифиз сувар хьана. 
Шагь Абасан кефиярни лап къум<бар я. 
Гьакьван адаз Аль Ассуф бегенмиш хьанва. Ам вични, адан 

кIвалахарни. Ибу.р мегер Шагь Абасан везир-векилдилай алакь-
дай кIвалахар яни? Кьве гаф дуьз рахаз тежедай, шаз кьенвай 
кьиф хьтин везирд-илай ихьтин кIвалахар? 

Векилдивай гена са кьве гаф рахаз жеда. 
Шагь Абас патал адан дворецда аватIа са кас ава, амни Аль 

Ассуф я. 
Гьа и йикъарилай башламшина уьлкведа чIехи дегишвилер 

кьиле фена. Шагь Абас Гьяждилай хтай йикъарилай, лугьузва за. 
Эвелни-эвел вири уьлкведа авай ламарин кьнсметди нур гана. Абур 
гьакъикъатда пак гьайванар я, лагьана пачагьдин фарман акъат -
на. АкI хьайила, абуруз икрам, авуна кIанда. Дуьз я. Пачагьдин 
фарман акъатайла, в^чиз ийидач? ГьакI хьайила, башламишна 
ламар чуьхуьз. Гьамамра. Запундай ягъиз. Ламарин кикер ат!уз, 
кIвачел гуьлуьтар. кIвачин къапар алукIиз, пIузарриз ранг ягъиз, 
фирияр эвягъиз, тумарик курк\рар кутIуниз... Жува яд хъвазвай 
къапунай ламаризни яд гуз, жува хуьрек незвай къапунай лама-
ривни хуьрек нез гуз... Ламар кьилдин утагъда хуьз.  

Гила абурун анжач тарифдин девир башламиш хьана. Яраб эл-
жемятдин вилер икьзан чIавалди буьркьуь вучиз хьанатТа?  

Гила виридаз малум хьана: 
Сад лагьайди: ламар хуьн регьят я. ужуз акъваззава. 
Кьвед лагьайдч: ламар пара ислягь я. КIвалин гьайванар я.  
Пуд лагьайди: ламарилай пачагьди харж къачузвач.  
Кьуд лагьайди: икьван чIавалди ламарикай гьамиша пис га -

фар рахаз хьана,  гила ачьтин гаф рахадай касдиз   жаза гуда.  
Вад лагьайди: ллмрал гьатта пар эцигизни, авудизни регьят я.  
Ругуд лагьайди: са балкIан ва я са деве хуьнилай вад лам хуьн 

гьикьван регьят я! Амма икьван чIавалди и кар садан кьилизни 
атанач. Вучиз атаначтIа? 

Ирид лагьайдай: ламранни деведин кIалубар гекъига. Деведихъ 
са дуьз чка кьванни авани? Вири—какур: кьил, кIвач, гардан, 
юкь, хур... вири какур-какур—бегьем тум ни авачир, бегьем япарни 
авачир, ихьтин гьайван гьаятда гьикI лагьана хуьзвайди я?  

БалкIанарни гъакI я. Югъди-йифди нез, я кIвал чидачир, я 
хайибур чидачир, гьамиша кьилел са кас акъвазна кIандай ахь-
тин гьайвандикай хвена вучзава? Бегьем сесни авач. Са ламран 
сес къанни цIуд балкIандин сесинилаи гужлу я. 

Вири махлукьатда девеярни балкIанар акваз -такваз квахьна. 
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Са кьве йисалай абур хиялдайни акъатна. Яргъал уьлквейрай  
атай са сиягьатчидив деве ва балкIан гвайди акурла, ам кГвалин 
мукьуа агуддачир, лугьуда. Гьич хуьруьзнн ахъайдачир. Кьадай. Б-е-
е-ес! Гьар са тарихдиз вичин къайда-къанун ава. Аль Ассуфа вири 
дегишнавай. Деведикай, балкIандикай гаф рахун айиб тир... Айибки 
яз гьисабдай, жазани гуникай кичГедай. Инсанар я, ага-кьарда 
чГехибурув, ахпа вуна жаваб гуда. Эгер вуна балкIанриз, девейриз 
майилзаватIа, им акI лагьай чIал я хьи, яни вуна, жен-нетдин 
малаикриз (гьакъикъатда ламариз) нифретзава. ГьакI хьайила, гьеле 
шаркIунтI ламран руфуна амаз, иеси адаз гудай тIварцIи'хъ 
къекъвез жезва. Гьихьтин тIварар гунин адет гьат-навай! О-е-е! 
Каинатдин сергьятра ван ийидай тГварар! Осирнус! Ормуз! 
Заратуштра! Зевс! Юпитер! Олимп! Кир! Дарий! Эхь, эхь! 
ШаркI)нтIрал гьахьтин тГварар эцигзавай. 
Ламарин фирияр атI}н, тум атIун къадагъа тир. Гунагь жеда. 

Ламран фири ва я тум атIайди, тум вич ваъ, тумунин чIарар, зинданда 
твазвай. Са шумуд йисуз. Анай кьулухь я хкведа вун, я хкзедзч. 
Рекьида вун гьа зннданда. Ламран тумунин вад чIарчIиз кнл-Iгла. 
Уьмчьр пуч жеда Низ чида шум\д касдин \ьмуьр пуч хьанаг!а? 
Гьахьтнн кIвала\ар хьана, стха. Яб гузвани? Яб це. Ах-па лугьун 
за ваз, ламарин акунарни кваз, тIебиатни кваз дегиш жезвай. Яраб 
чпиз ийнзвай тавазвилер, гьуьрметар аквазвайтГа, 
аннамишзавайтIа! Низ чида? Аб}рун къилих, гьикI лугьур кьван 
я, ацукьун къарагъун залан хьанвай. Эхь, эхь, чпин къимет чир 
хьанвай. Кьчл тик кьазвай. 

Маса уьлкведай атай деве ва я балкIан саймкшни ийизмачир. 
Бе-ес! Такабурлу хьанвай. 

Чир хьухь: ви абур, ви ахлакь вав эгечГуьилай аслу я. Пис 
згечГда вав—писдиз аквада вун, ви хъсан жигьетарни, акунарни 
квахьда, хъсандиз эгечIда вав—ви чина ранг, нур жеда, ви кьа-
цIай чкаярни михьи жеда. Яваш-яваш Аквада ваз, са кIалубсуз-
дакай иер, кьегьал са кас хьана. 
Гьа икI алатиз фена йисар. Вири Шагь Абасалай рази тир. Шагь 
Абасани Аль Асс>фа гъил ГЪИЛЯЙ ахъайдачир. Налугьу-дп, ибут 
санал хана, санал чIехи хьайибур я. Гьакьван сад садаз кIани.  
Гьакьван сад садалай  рази. Кьве беден ава ибурухъ,     са рикI. 

И й ;сар, мумкин я, Шагь Абасан уьмуьрда виридалайнп ши-
рин, зиридалайни бахтавар йпсар хьана. Вири кIвалахар Аль Ас-
суфан гъиле авай, Шагь Абаса дуьньядикай леззет хкудзавай. 
Уьлкве ндара ийизвайди Аль Ассуф тир. 

Амма са кар гьахъ я: нарази инсанар уьлкведа пара авай, лу-
гьуда, амма абурувай ван-сес акъудиз жезвачир. Абуруз кнчIез-
вай. Виликан Шагь Абас, виликан идара авунар амачир.  
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Гьа икI са шумуд  йис мадни алатайла, йиферйкай'са йиф» Шагь 
Абас къудгъун хьана ахварай аватда. КилигайтТа—йифен кьулар 
я... 

5.АЖАЛ 

Ацукьна Шагь Абас месел. Кьил кьуна, кьве гъиливни. Шехь-
зава Шагь Абас. 

— Им вуч ахвар тир,эй аллагь, вуна заз къалурайди?  
Ахварай Шагь Абас хъфенвай вичин лап жегьих вахта<риз. Сад- 

ра Шнрван шагьдч адаз са лацу гурцIул багъишнай. Къуьнерал 
лувар алай. ЧIулав пурар алай. Вири гурцГулрин арада 'чIехи хьа-
йила, вири кицкрин арада виридалайни къуватлу, виридалайни 
жуьрэтлу, виридалайни зирек гурцIул. 

Гила,"икьван йисар алатайла, Шагь Абасаз ахварай гьа гурцIул 
йк)на. Вични гьикI акуна? О-о-о, фикирдайла, Шагь Абасан чIарар 
риб-риб хьана. О-о-о/аллагь! Шагь Абасакай гьа гуриЛул жедай, 
гьа гурцIулдикай Шагь Абас. Ахварай. 

Шехьна Шагь Абас месил юкьвал. Им вуч ахвар хьуй, эй ал-
лагь? Зун ламраллаз Гьяждал фена хганвай инсан я, зун аи ви -
лик уьзуьагъ я, амма в>на заз къалурзавайди им вуч ахвар хьу-
рай? 

Вучдз? Аль Ассуфаз ихтилатдани? Мез гьикI къведа? РикIи 
рикI нез амухьна Шагь Абас. 

Са шумуд югъ ататда. Бирдан йифен кьулариз ам мадни къуд-
гъунна ахварай аватда. Иланди кIасайди хьиз. Са кьадар чIавал -
ди в»ч вичел хкведач. Аватна гьа икI ахварай, мадни ацукьда ам 
месел. Кьве гъиливди   вичин кьил кьуна.  Галтад жез. Мурмуриз.  

— Зун ваз къурбанд хьурай, эй аллагь! Зун ви виик квелди ба- 
тIул я? Ибур вуч ахварар я, в}на заз къалурзавайди? Ваз Заз вуч  
лугьуз кIанзава? 

Вучрай язух Шагь Абаса? Шехьда Шагь Абас мадни. Аль Ас-
суфавай хабар кьадани? Адаз ихьтин ахварар гьикI ахъайда? ГьикI 
лугьуда? Закай, Шагь Абасакай эвел гурцIул хьанвай, гила бал-
кIан хьанвай. Идан мана вуч хьурай? Аль Ассуфаз ихьтин ахварар 
гьикI ахъайда? 

И ахварди, вичикай балкIан хьана акур ахварди, Шагь Абас 
михьиз агажна. Лацу Пеленг кицIни къвалив гваз, абур гъуьрче 
авай, акьазвай Шагь Абаса къирмажар... Акьур-акьур чкадай ялав 
акъатзавай, акьур-акьур чка кузвай, Шагь Абасан нефес-нефесдив 
къвезвачир, гьа арада, михьиз ял кьуна, ярх хьайила, ам ахварай 
аватнавай... 

И сеферни ацукьна Шагь Абас месин юкьвал. Низ ахъайда ах- 
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вар? Везир-векилдиз? Кьведни ахмакьар я. Герек туш, пака вири 
шегьердиз чкIида, виридан рахун гьа и ахваррикай жеда.  

Гьа икI са пуд йиф мадни алатна. Шем хьиз, цIразва Шагь 
Абас. 

Пуд лагьай йифен кьулариз Шагь Абас мадни къудгъун ^ьана. 
Мадни иланди кIасайди хьиз. Гила Шагь Абасаз пуд лагьай ах -
вар ахуна. Гила ахварай Шагь Абасакай деве хьнвай. Деве... Шагь 
Абас аку, деве аку... Ибур вуч ахварар хьурай? 

Гила гьат хъийида Шагь Абас месе. Начагъ хъжеда.  
Эвериз гуда Шагь Абаса Махл^кьатдин Магьир Лукьмандиз, 

Аль Ассуфаз. Атана Аль Ассуф. Яна пел чилиз, тум цавуз, ада 
Шагь Абасан кIвачериз темен гуда. Гагь пел агажиз, гагь рацIа -
мар хкажиз, гагь кьил юзуриз, гагь аламат жез, яб гуда Аль Ас-
суфа. 

— Эй пачагьрин пачагь,— лугьуда ада гьамиша хьиз.— Эй чи 
чилерил рать! Чи цаварин нур! Эй и дуьньядал виридалайни ада- 
латлу, виридалайни камаллу, виридалайни ж>март,  виридалайни  
гьахълу Шагь Абас! И зи чанни вун патал къурбанд ппиз зун гьа- 
зур я. И ахваррин манаяр чирун патал, гъетер авай йифиз садра  
цавуз килигун герек я, гьа цававай гъетериз килигна, за ваз абу - 
рун мана лугьуда. Гьар са ахвардин мана кьилди. Аллагьди (къур  
банд хьурай чун вичиз)   пачагьрин пачагьдин уьмуьр яргъи аву- 
рай, ахьван рикIиз азият гун кутугнавач, гьич са затIни жеч. РикI  
чIехиз яхъ. Гьчч са ахварни такур гьисаб ая.  

ИкI лагьана, Аль Ассуф кьулу-кьулухъ утагъдай экъечIда. Ал-
чахди виликдай Шагь Абасан кукIушдиз, цIвелериз тIуш гудай, 
адаз регьят ийидай, гила гьа карни ийизмачир. Гьа карни авун 
кутугнавачиз аквазвай. Аквазвани, гьихьин инсанар авайди ятIа! 
Яб це. Яб гузвани вуна? 

Шагь Абас амукьда алкIана вичин месел. Юзаз тежез. Цава 
гъетер авай йиф мус жедатIа низ чида? Шагь Абасан ял кьазва, 
амма патав къведай касни авач. Пака йифиз адан гьал лап пис 
жеда. 

Гьиссда Шагь Абаса: эхирзаман жезва. Атанва. Адав Ажал 
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 
пагьлпванрин пагьливанни, лап вун ирид цаварилай лув гудай хва 
\ьанатIани, Ажал атайла, вун адалай ажуз жеда.  

Атанва кьван Шагь Абасан патав Ажал, амма гьелелчг вич 
къалурзавач кьван. Килигзава ам пачагьдин гьалдиз. Адаз акваз-
ва, Шагь Абасаз вич атанвайди чир хьанва, ятIани ихьтин кIвалах-
ра сабурлу хьана кIанда. Гьикьван хьайитIани вун са вечрен, са 
цIегьрен патав атанвач, вун пачагьдин—Шагь Абасан патав атан- 
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ва. Сабурлу хьухь, килига, аку ада вун гьикI кьабулзаватГа, ахпа 
рахух... 

Ажалдихъни вичин меденивал ава. 
Пачагьар йикъа сад рекьизвач. 
Вичнн Шагь Абас хьтин пачагьар. Ахьтин пачагьдив мукъаят-

даказ эгечIна кIанда. Ахтармишунривди. Аку, чира, эхиримжи сят 
этайла, и пачагьди вич гьикI тухузва? Вучиз икI тухузва? Адаз 
квехъай кичIезватIа. Адаз куьн язух къвезватIа. Куьн гьайиф 
къвезватIа... Вири чирна кIанда. ГьакI хьайила, атана, тарпна, 
къахчуна чан, хъфена жедач. Идаз вуч лугьуз кIан жеда? Вуч лу-
гьуз кIан жедач? Идан рикГел вуч къведа, вуч къведач? Идан эхи-
римжи м\рад-эрзиман вуч жеда, вуч жедач?.. Эхиримжи сят алу-
кьайла, им нин, куьн къайтъуда жеда?.. Идан эхиримжи гаф вуч 
жеда? Ам ада низ лугьуда?.. 

ГьакI хьайила, дугъриданни, Ажал и кIвале ава, ам иниз атан-
ва, амма вич къалур тавуна, ван акъуд тавуна, секиндиз, килигзава 
зм Шагь Абасаз. 

Шагь Абасни лапаг туш. Адани и кар, за лутьузва хьи, гьиссна-
ва. Вучиз лагьайтIа, адан нефес, ял кьазва. Шагь Абасавай гьатта 
гьарайна са низ ятIани эверизни жеэмач. Вичин хайи велед авачир 
пачагь я. Хьана вучда ихьтин пачагьдикай? Рекьидайла, начагъ 
чIавуз ваз килигдай кас тахьайла... Адаз эвериз кIанзава. Лап гьа-
райиз кIанзава, амма сес акъатзавач. Гуж агакьзавач. Аламатар! 
Виш агъзур кьушун ихтиярда авай пачагь аку, рекьидайла къвалав 
кас гзач. И чIехи уьлкве идан лукIар я, амма рекьидайла, атана 
гъил хьадай кас ава'ч. Вад виш паб ава, вирини дуьньядин гуьзе-
лар... Амма гьар сад вичин утагъда ксанва. 

— У-у-\ф, эй вафасуз дуьнья,—рахана Шагь Абас вич вичик- 
ди.—Вай кьил акъудна куьтягьиз жедач хьи... Ви сирерай нин кьил 
гкъатна? Ажал!—сес акъат тийиз, гьарайна ада.— Инсаф ая, эй, 
Ажал! Заз вун инал атанвайди чизва. Инсаф ая...  

Ажалдиз инсаф чизвани? Ажал инсафсуз я. Амма лагьана кIан-
да ам адалатлу я. Ам гьахъ я. 

Ажал виридаз чизвани? 
Ажал виридаз са виляй килигзава. Адаз пачагьрин пачагьни 

сад я, къекъверагни. Арифдаррин арифдарни сад я, гьакIан са 
аялни. Гужлу пагьливанни, зайиф ва набуд инсанни.  

— Гьаа-а-аз>р хьухь, Шагь Абас,— «рахана ам.— Ваз чизва, зун 
атанва. Ван хьанани? 

— Агь, залум,— рахана Шагь Абас вич вичикди, адан вилери- 
лай накъвар алахьна...— Эй мирвет, инсаф течир кас, заз ви   ван 
хьанза. Заз вун аквазва... 

— Аллагьдин буйрутъ я,— лагьана Ажалди.— Зи буржи кьилиз 
акъудун я. Виридан кьилел къвезвай кар я, гьазур хьухь. 

Мадии нефес кьуна Шагь Абасан. Ахпа ам зурзана. Пеш хьиз.  

Гарпл Й/I аи. Вллери цIарцIар гуз, ада вичин сесиналди хабар кьу-
на: 

Зп ччнрнмжи сят яни? 
— Ваз аквазва хьи. 
— Эп Ажал... 
— Jlnib. 
— Зп \а.4Ниаяр вири ваз... 
— Вуч, вуч? 
— Зи \азинаяр вири ваз... 
Ажал хъуьрена. 
— Ха шмая-яр... Зи куьз я абур? 

 

— Вад ниш паб... Вирини дуьньядин гуьзелрин гуьзелар... Къачу 
жуваз... 

— 3ai я ви папар герек туш, заз я ви хазинаяр герек туш... Ву  
чиз вуна абур заз гузва? 

— Зал са йис уьмуьр, вири ваз хьурай... 
— А кIвалахар чи дуьньяда чидай кIвалахар туш, абур ви па- 

чагьлугьда адет .хьанвай кIвалахар я... 
— Алад, са маса касдин патав вач. 
— Вун Шагь Абас яни? 
- Я .  

— Заз вун герек я, маса кас герек туш. 
— Начагъбур параа-а! 

 

— ЯтIани исятда ви нубат я. 
— Зун тIвар-ван авай пачагь я, эй Ажал. 
Ажалдик мадни хъуьруьн акатна. 
— Чаз вири сад я. 

 

— Эй Ажал, и дуьньядал акьЕан бахтсуз  инсанар ала,    абур  
чпин уьмуьрдикай икрагь хьанва, абур туна, вун зи патав атун ку- 
тутнавани? Им гьагь яни? 

— Вуна  яргъияр  мийир!  Гагь вуна  заз хазинаяр теклифзава,  
гагь вуна заз гуьзел папар теклифзава, гагь маса инсанар теклиф  
зава... Вун <базардал алани? Вуна захъ галаз алверзавани? Им вуч  
адет я?  Ихьтин  пачагьрин... Заз  маса  касдин  ваъ,  анжах  Шагь  
Абасан чан герек я. 

— Вучиз анжах Шагь Абасан? 
— Вучиз лагьайтIа адан эхиримжи сят алукьнава. 
Шехьна Шагь Абас. 
— Эй Ажал, вири пачагьарни, вири лукьманарни, вири  ариф - 

дарарни ви вилик ажуз я. И зхиримжи сят алукьайла заз вавай  
са кар чириз кIандай. Недай са кIус фу авачир, ксудай са чка ава  
чир къекъвераг виш йисуз яшамиш жезва, амма зун хьтин пачагь 
рин    пачагь...    Им бес    гьахъ    яни?     Вун,    абур   туна,    зл    па 
тав къвезва... 

— Кар анал ала хьи, Шагь Абас, заз куь арада са тафаватни  
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азач   Гьар садаз вичин эхкримжи сят ава, гьа сят алукьайла, за 
чан къахчузва... 

— Инсаф, адалат чидач ваз... 
— Гьогь! АкI хьаначиртIа, низ чида, куьне вучдайтIа...  
— Эй Ажал, залай адалатлу, залай камаллу, залай регьимлу,  

залай жумарт пачагь, инсан и дуьньядал гьеле...  
— Гьеъ-гьеъ-гьеъ!—хъуьрена Ажал ван алаз.— Валаа-ай? Абур 

ни акъуднавай гафар ятIа чидани ваз? Абур ялтахри лагьанвай  
буш гафар я! Вун гьа гафаривди абуру маса къачуна, ви кьил эл - 
къуьрна, эй язух... Кесиб-фугъарадивай хабар кьуртIа, ада ада  
латлу кас ваз ваъ, заз лугьуда. Чир хьухь.  

— Ваз вучиз лугьуда, эй Ажал?  
— Вучиз лагьайтIа, зун инсанриз гьамиша са виляй килигзава.  

Заз абурун дережаяр, вар-девлет герек туш Заз тIветIни, филни, 
пачагьни, пепени... вири сад я. Абуруз гьар садаз вичин уьмуьр ган- 
ва... 

— Гьам дуьз туш ман... ГьакIан са пехърез пачагьдилай пара  
уьмуьр гузва... 

— Вун чи вилерай пачагь туш... Гила вуна заз жаваб це: вуна  
и дуьньядал тIимил кеф чГугунани? 

— Ваъ. 
— Бес вун вучиз шехьзава? 
— Вил атуIдач. Вил тух жедач... 
— АтIана кIанда. ФитIинна-фитIинна дуьнья, гила шехьзава... 
— Муьгьлет це, эй Ажал. 
— Муьгьлет за ваз гудач, амма са куьруь ихтилат за вахъ га- 

лаз ийида. Рази яни? 
Шагь Абаса кьил юзурна. 

— Ваз и д\ьньядал вуч кIан хьанатIа, вуна авуна. Авунани?  

— Авуна. 
— Вуна лугьузва, вахъ хазинаяр ава, са шумуд виш гуьзелрин  

гуьзелар ава... 
— Гьар сад ва вилаятдай, са уьлкведай, са пачагьлугъдай. 
— 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 тахьайла, бес нин вил тух хьу - 
рай, эй Шагь Абас? Гьа и суалдиз жаваб це.  

Пара фикирна, тIимил фикирна, эхирни Шагь Абаса жаваб га - 

на: 
— Зун и эхиримжи сятда гъавурда акьурвал, абур, хазинаяр,  

гуьзелрин гуьзелар са куьнизни тушир кьван. Зи эхиримжи    сят  
алукьайла, абурувай заз вуч ийиз жезва? Са затгни. Вучдай абу - 
рукай? 

— Г,ье-е-ей, Шагь Абас,— лагьана Ажалди.— Абур авайди ту- 
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Bit и ни уьмуьр икьван ширин жедачир. Вуна ви уьмуьр-
АН4 ННН»ТДвн. Заз чида... 

- Ли Ажал, мадни са йис... 
= Вн нпкъвари зи рикI хъуьтуьларзава. Чир хьухь, тек са кар 

ПйI ЙЛ шням паз муьгьлет гуз жеда. 
— Ам п.мхьтин кар я? 

Ал*н лугьуда: гьалалвал къачун. Анжах гьа и кар патал за -
iift Htl муыьлет гуз жеда. Амай кIвалахар патал жедач. А хази-
нинр IИIЙЛП лугьун, гуьзел папар авайди лугьун... кутугнавач. Вич-
НН т, Ажалдиз. Ваз абур вибур ятIа вуч чида?  

- Вес абур нинбур я? 
— Низ чпда нинбур ятIа? Зазнк чидач. Ви чиналлай нер, сив...  

я. Вп бедендик квай гъилер, кГвачер вибур я.. Амма хази-
Ийир, дерожаяр, машгьурвилер... Абур вибур туш... Садрани абу-
рвлди Жув лмай инсанрилай виниз кьамир. 

— Вес   зун   пачагь   тушни?   Бес  вири   пачатьри   гьакI ий,из- 
IIЧНИ? 

— Къе  ви эхиримжи  сят  алукьайла,  ваз  абурун герексузвал  
ШПИНИ?  Вуна лагьанани:  абур са  куьнизни туширди чир хьана  
ПК. 

— Дуьз я, лагьана. Ам гьакI яз я...  
— Аку, гьалалвал къачун патал за ваз муьгьлет гуда. Гьалал- 

ч§л къачу. Хайибурувай, везир-векилривай, куьмекчийривай, лукIа- 
рНййА,  иуьксрривай,  чирхчирривай,  зи  рикI  алай  гьайванривай... 
ИНридивай. 

— Гьа-агьаа-гьаа-айванривайни?— мез галкГана Шагь Абасан. 
ЯI\'ХДIШ рикIел вичиз акур ахварар хтана. 
— КичIе вучиз жезва? Вун чубан туш кьван, са агъзур-кьве агъ- 

»V|j |ьайиан хвенвай... Пачагьдиз вичин рикI алай кицI тир,   бал - 
¥]шц тир гахьана жеч. Авани? 

— У-у-уф, хьайиди я, гила гышватIа, чпдач. 
— Чира. Чирна, гьалалвал къачу. 
Шмгь Лбас дерин хиялриз фена. 
— З'и  зи рикI алай са кицIни са балкГан авай... Гила абур сагъ  

Ит!и, и.ипаватIа заз чидач... Абур заз ахварайни акуна... Гьабуру  
IУН Ki чрсурзава, эй Ажал. 

— Гьабурувай вуна гьалалвал къач\н тавуртГа, и дуьнья амай 
Milan пун куз-хъукъваз жеда.. Заз чиз, а гьайванринни ви арада  
ей гьихьтин ятIани кар ава жеди... 

— Зани гьакI фикирзава. 
— АкI хьайила, ваз гьабуруни гьалалвал гун чарасуз я. Гьабу - 

НУНН, паз чидай кьван инсанрини. 
 

— Вири чидай кьван-буру? 
Ун. 

— Ва! Заз абур гьик! аквада? Низ чида абур гьинаватГа? 
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на фу тIуьр, са герен рахунар хьайи... Виридавай... Гьа кар патал 
завай ваз муьгьлет гуз жеда. 

— Ва-а! За акьван инсанар гьинай жагъурда?  

— Жагъурмир: зи буржи лугьун я,—хъел атана 

Ажалдиз.  

— Гьикьван м^ьгьлет 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 гьаГ 

Виридалайни, виридалайни, виридалайни... лугьуз. Гагь шехьдай  
амалар ийиз, гагь пашман амалар ийиз, гагь гьуьжетар ийиз... Ваз 
вуч хьанва? Хъуьтуьл чин къалурайла... Вуна гьалалвал къачу - 
дайла,  килигда  зун...  Вазни чир  жеда... Акван гьакI ятIа, гьакГ  
туштIа... 

— ГьикI гьак! туштIа, эй Ажал? Вун квекай рахазва? 
— Виридалайни, виридалайни, виридалайни... 
— Ваз гьадалди вуч лугьуз кIанзава? 
— Вуна гьалалвал къачу, гьа чIавуз чир жеда ваз.  
Шагь Абасан хиялар яргъариз фенвай. Шагь Абасан вил рекьи 

тухузвай, вучиз лагьайтIа, адаз вичиз акур ахварар, гьа акур жуь-
реда рикIел хкиз кГанзавай. Лап куьлуь-шуьлуьярни галаз. 

— Хъсандиз фикир ая,— лагьана Ажалди.— Вуна атIай мецер, 
вуна  акъудай  кьван вилер,  вуна  чIурай  кьван кIвалер, xapa-nla 
авур кьван хуьрер, шегьерар, и дуьньядилай терг авур кьван ту - 
хумар... Вири рикIел хкваш! Гьабуру вирида ваз гьалалвал гана 
кIанда... 

— А вуна лугь:удай хьтин адалатсузвилер за ав \рди т>ш, эй 
Ажал. Вун вучиз ахьтин гафар рахазва? Заз халкьди гьамиша ви  
ридалайни адалатлу, виридалайни камаллу, виридалайни жумарг  
пачагь лагьайди я... 

— А  бала'банар,  зуьрнеяр  заз  герек  зуьрне-балабанар   туш... 
Абур ялтахри ви япара тур гафар я, эй язух! Гьалалвал къачудай- 
ла, ваз ви кIвалахар хъсандиз чир жеда... Хъсан хьана, лап гьа и  
эхиримжи юкъуз, эхиримжи сятда хьайитIани КУЬН ЧИ гъиле гьат- 
зава... Гьайиф хьи, куьне и югъ къведайди, авайди рикIелай алуд- 
да, амма атаяла, башламишда шехьиз... Гьа икI са югъ ваз! Гьа  
лалвал къачуз! 

6. ЭХИРИМЖИ ЮГЪ 

ГьикI ятIани хабар жеда везир-векилдиз. Къваларив гвайбуруз 
виридаз. Бес Шагь-Абас. пачагьрин пачагь, чандалла. Атана а*бур са-
сад. Шагь Абасан патав. 

С4 

Чпин адалатлу пачагьдихъ галаз, чпин регьимлу ва жумарт па-
Чй(ьлнм> галаз, чпин камаллу ва дугъри пачагьдихъ галаз гьар 
« йД, \UMKiin я, эхиримжи сеферда гуьруьшмиш жезва. 

Лии гьа и эхиримжи юкъузни, эхирижми сятдани гьардаз вич 
имлурт кIанзава. Шагь Абасаз. Чалишмиш жезва. Къуй Шагь 
A6ecai, пачагьрин пачагьдиз, зун аку рай! 

Muni текъвезвай кас авач. Вири сад садак какахьнава. ЧIехи- 
днни, гъвечIидини. Са низам хуьдай, са акьуллу гаф, келима лу- 
гьудпй касни авач. Къваларив гвай сарсахбегарни министирар, ма- 
си u l o x n  кълллугърал алайбур, лукьманар, къаравушар, нуьке-. 
pip, ашпазар, лукIар, дерлекар, дерзичияр, къабачияр, дасмалчияр,  
Klnu'K'p чуьхуьдайбур, хинеяр ядайбур, манияр лугьудайбур, эдеб- 
Чняр, философар, далдамчияр, зуьрнечияр... вири «IватI хьанва, 
Виридалайни вилик Махлукьатдин Магьир Лукьман Аль Асс\ф акъ- 
ияшана. I 

Внридан вилерила'й курум-курум накъвар алахьзава. Вири шехь»
I 

»йиа. Вирида яйлухар акъ>диз накъвар мйхьзава.  
Абурукай садазни Ажал аквазвач. Ажалдиз абур вири аквазва. 

АЖЙЛДИЗ аб\рун гьар садан рикIе вуч аватIани хабар я. 
Шагь Абас т^ькдин месерал ала. Къизилдин къаравутдал. Ам 

туькдин месерин, туькдин хъуьцуьгандин къенез аватна, аквадач. 
Дуьа лагьайтIа, аквазвайди адан пел, нер, садни спелар я. Маса 
С! чкани. Спелар, дуьз лагьайтIа, крчар хьиз, хкаж хьанва. Рехи. 

Гьар садахъ вичин хиялар ава. Гьатта дасмалчидихъни кваз. 
Гьятта Шагь Абасан спелриз хине ядай устIардихъни кваз. Эхь, 
рдинп кваз ВИЧИННИ Шагь Абасан арада хьайи са кьве гаф рахун 
Mi и са кар, са дуьшуьш рикIел хкизва. 

Аламат! Лап гьаятар шиткидайдалай башламишна, лап везир-
ЙРКИ.IДИВ агакьна виридаз Шагь Абас, пачагьрин пачагь, кьена 
иЬинава ва вирини са кардал инанмиш я хьи, и Шагь Абас исят -
дн кьейитГа, ам бахтавар жеда, адан дережа виниз жеда, ам вичин 
м\|>аддив агакьда... Гьар сада гьа икI фикирзава ва виридани, гаф 
шд анур хьиз, алакьдай кьван гзаф накъвар авадарзава. Ва вири -
д« urn и на.къвар Шагь Абасаз акуна кIанзава... 

КичIезва!  Белки,  кар я, рекьидач?  Игьтият хъсан кар я.  
Уюнбазар! Садазни Ажал аквазвач! Ажалдиз абур вири акваз-

иа, Ажал хъуьрезвз. 
Гьатта къабачини, ашпазни пачагьрин пачагь кьинал шад я, 

«мма абурун гъиле вуч гьатзаватIа, чппзнн чизвач. 
Къапар чуьхуьдайбур аку, гьамамчи аку—ибурни шад я. Ам-

ма вирида накъвар мйхьзава. Им адаз, ам идаз килигзава. 
Ажалди вичи вичивай хабар кьазва: «В\чиз ибурал икI кьве чин 

BJiarla? Зегьметчи инсанар икI туш. Хуьруьн инсанар икI туш. Ву-
чи.I ибурухъ ма-рифат авачтIа? Вучиз ибурун марифат квахьнатIа? 
Гьинал ва мус квахьнатIа? Марифат, къанажагъ, намус авай, ми- 
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хьи рикI авай, ачух рикI авай гьич са касни авач. Икьван инсан -
рин арада гьич са касни авач. Ингье ваз пачагьдин дворец. Ала -
мат!». 

Бирдан Шагь Абасан спелар юзана. Ахпа ам садлагьана къа-
рагъна. Месел ацукьна. КIвал ацIай инсанар вири ам галайнихъ 
кат хьана. Гьарамзадаяр! Уюнбазар! Уьмуьрлухди Шагь Абас ал-
датмишай, кьве чин алай алчахар! 

Шагь Абасаз и кардикай хабар авани? Авач! Гьич са хабарни.  
Шагь Абас исятдани абурухъ агъазва. Шагь Абасаз аквазва, 

а кун вич са хажалаг я: накъвар аку вилерилай алахьзавай, накъ-
вар аку! Ибуру рекьидачни чпи чеб? Ибурувай и дерт-хажалаг 
гьикI эхиз жеда? Ибур\з з \ н  кIани кьадар аку тIун! За квез вуч 
ийин? Заз мегер квевай къакъатиз кIандайни? Заз мегер и д \ьнья-
дилай физ кГандайни? Гьич садрани фикирначир. Шагьдиз гьахь-
тин фикирар ийидай вахтар авайни? Шагьдин кьилиз гьахьтин фи-
кирар къвезвайни? Адаз вич мидаим хьиз тир. Уьмуьрни. Пачагь-
вални

I
... Амма инсафс>з Ажал атана... Гила ам лукI я, Ажал адан 

агъа! 
Гила Шагь Абасани, гьар са фугъаради хьиз, Ажалдин вилик 

жаваб гузва. 
Гила Ажалди Шагь Абасан с)д-дуван ийида. Гьа и эхиримжи 

юкъуз, эхиримжи сятда вун гьихьтин инсан хьанатIа чирда. Ажал-
ди. Шагь Абас, Шагь Абас... Садрани къенин югъ авайди рикIел 
татай Шагь Абас .. Эхиримжи сятда халис имтигьан жедайди чир 
тахьай Шагь Абас... Гьам низ чизва? Гьам нин рикIел къвезва? И 
сят авачир вуж ава? 

— У-у-уф, аи аман,— суза авуна Шагь Абаса.— Спелрив а така- 
бурвал гумач, абур кьежей цIакулар хьиз, хьанва.— У-у-уф,    аи 
аман, аи аллать, эхиримжи сят, вун къекъверагар патални, пача- 
гьар патални cap тирди ни лугьудай? Низ чидай? У-ууф-ф, аи ал- 
лагь, я зун жегьеннемдин цIун 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 к\ьн, квезни зун ахквадач .. 

— Ва-а-а-ай, Шагь Абас!— ван хкажна Аль Ассуфа. 
Адан оес 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 гьа- 

низ хутахзава... 
— Вай, Шагь Абас, Шагь Абас! Ва-а-ай, ва-а-ай! 
Шагь Абас эхиримжи сятда вич вичел хтана. Ам камаллудаказ 

рахаз башламишна: 
— Аллагь-таалади ч \ ч  акI халкь авунва хьи, чун кьве дуьньяда 

яшамиш жезва.  Эвел и дуьньяда, аяпа а эхиратда. И дуньядилай  
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и думньиднч иеинки сада садан, гьатта цекврен, тIветIренни хатур 
Чилий IИIНяр авач. Амма чавай гьамиша а къанун хуьз жезвач, 
и Hi ii 'i . 'iMii,  Iааладин вилик батIул жезва. Гьа и кар себеб яз, чун 
н туумьнднлай а дуьньядиз хъфидайла, чна чи хайибурувай, мукь-
чрумяЛ, чахъ галаз алакъалу хьайи вири инсанривай гьалалвал » 
■ ' iV'iifl к!пнзава... 

Ни-а-лй, Шагь Абаа-а-ас! Ва-а-а-ай! Ва-а-а-ай! 
- Вун амачир дуьньядикай чна вучзава? Ва-а-ай, ва-а-а-ай! 
Цворецдмн цлар юзана. Гила вирида сив сиве туна гьарайзава.  
ШЙГЬ Абаса абур секинарна. Гъилин ишаралди. 

И дуьньядал чун вири мугьманар я,—лагьана Шагь Абаса.— 
II п и р  i ьар са инсандиз адан эхиримжи сят алукьайла, чир жеда.  
М и и вахтунда адан кьилиз а фикир къведач. Иллаки чи, пачагь- 

кышм ахьтин фикир эсиллагь къведач. Лап ви патав Ажал  
далди. У-уф, аи аман! Я аллагь, я ребби! Им вуч затI я, уьмуьр  

' vi? I'ана, къалурна, сада лезетар хкудна, муькуьда азабар чIу- 
•      I, й^па хкахьна, шем хьиз, туьхвена, физва! Уьмуьр... Вуч ин- 
i    |"'у.IДаказ туькIуьрнавачни и уьмуьр? 

Вн-ай, Шагь Абас! Шагь Абаа-а-а-ас! 
- В)и хьтин пак инсан фейи дуьньядикай вучда, Шагь Абас? 
- Г>рбатур хьуй ахьтин дуьнья, Шагь Абас, Шагь Абас! 
- Эй  пачагьрин пачагь, эй чи чилерин  рагъ! Эй чи чилерин 

чип! Эй чи чилерин кIубанвал, гуьзелвал' Эй чи цаварин нур!  
KiiflT хьана, Аль Ассуфа Шагь Абасан яргъандиз теменар га«а: =- 
Книнатдин эхир жеда,  Рагъ хкахьда  цаваравай!  Вун ама -ЧНI 
чн чилерал, Шагь Абас! Къуй ви чкадал зун тухурай а дуьнья-ии, 
ная адлагьли мидаим яз уьмуьр гурай, Шагь Абас! 

— АкI жедач, эй дуст,— лагьана Шагь Абаса.— Эй чи Мадлу- 
ИЬIТДIIН Лукьманрин Лукьман, арифрин ариф! АкI жедач, ваз чиз- 
4I, Кьуъзуь хьанва зун... 

— Чун вири тухурай и дуьньдилай,   тек са вун турай,—лагьа- 
н| Аль Ассуфа. 

— Исятда  куьне  вирида  заз  са-сада   гьалалвал  це,— лагьана 
Шигь Абаса.— Эгер зи патай квез са нагьа-кьанвал, инсафсузвал, 
РЬРХъсуавал хьанатIа, куьне а кар заз багъишламиша. 

— Иа-а-ай, чан Шагь Абас!.. 
-- Ва-а-ай, ва-а-ай! Ви патай инсафсузвал? 
— Эй  пачагьрин пачагь,  чи чилерин  рагъ,  чи цаварин нур!— 

лип.лна, Аль Ассуф  шехьиз  башламишна — И дуьньядал  валай 
Мирифатлу, валай адалатлу, валай ахлакьлу, валай жумарт, валай  
гьихълу, валай дугъри, валай камаллу, валай ариф, валай инсафлу 
гя пачагьни хьанач! Лугьумир ахьтин гафар! Жуван рикIиз азият  
i V M i i p ,  чун вири ваз къурбанд тирди чир хьухь! Лагь, чна вун иг- 
шл чи чанар гьа инал къурбанд ийидани? Акурай а    аллагьдиз!  
Нйидани? 
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. —Герек туш, Махлукьатдин Магьир Лукьман,— лагьана Шагь 
Абаса.— Белки хатадай за са гьинал ятIани са нин ятIани хатур 
канатIа, къуй рикIел хкурай... Мад чун и дуьньядал сад садал 
п?алтдайбур туш... Ана с\д-дуван ийидайла, зун кIеве гьатда... 
Гьа,кI хьайила, лугьузва за, фикир ая: белки за куьн са гьинал ятI-
ани, са мус ятIани 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  чутахзавай аллагьди чун ин  
жиклу ийизва, вуна ваъ, Шагь Абас, Шагь Абас,— лап лацу та- 
парарна  бурма  чIарар  авай   кIвачер  чуьхуьдай  гьамаданвиди.— 
Вуна чун инжиклу  авун? Ви меци а гаф гьикI лагьана лугьузва?  
Чун амаз вун аллагьди а д)ьньядиз гьик! лагьана хутахзава? Ву- 
чиз хутахзавз? Эй аллагь, ваз зи ван жеззани? Вучиз вуна чун ту 
на... 

Вири шехьзава. Вирида гьалалвал гузва. 
— Яраб и дуьньядал вун хьтин пачагь хьанатГа, эй Шагь Абас! 

Эй пачагьрин пачагь!  Эй чилерин нур, эй цаварин рагъ! Вирида- 
лайни здалчтл}, зиоидалайни жумарт, виридалайни регьимлу... Чи  
рикТерин чимивални, такьатни... Чи вилерин экуьвал.... 

Лугьунарзава вирида. Ыуькерар, къаравушар, лукIар, кIара -
сар хадайбур, къула цГайдайбур, ашпазар, къапар чуьхуьдайбур, 
рамагбан, гьаятар чуьхуьдайбур, кайванияр.. вири акъвазнава ме-
тIер яна. Вирини чпин рикIяй шад я, амма виридан вилерай накъ-
ва>р къвезва. 

Ажал акъвазнава аламат хьана. Икьван кьве чин алай инсанар 
Ажалдиз садрани акуначир. Пачагьрин къваларив гвайбур ихьт.ин 
инсздар я кьван! Гьар садан рикIе сад ава, мецел—масад. Кьве 
чин-алай ялтахрин ялтахар! Ажалдиз ибурун арада дуьз са касни 
аквазвач. Аль Ассуф рикIяй шад я, амма ада вичи лугьузвай га - 

— Вун рекьидалди чун вири санал кьенайтIа, чун чIехи аллагь- 
дилай пара кьадар рази жедай, эй чи вилерин нур,—лугьузва Аль 
Ассуфа. 

— А аллагьдиз  и чи рикIикай вучиз хабар туш? Садра хьайи- 
тIани адавай чаз  кIандайвал ийиз вучиз жедач? Къахчурай     чи  
виридан чанар! Шагь Абасан чандик хкуьр тавураа -а-ай! О-о, эй 
аллаа-а-агь! 

Гила Ажалдивай вич х\ьз хьанач: 
. т —  Шагь Абас!—лагьана  ада.— АкI жедач!   И  къугъунар  бес 

хьурай! Уюнбазвилер аку гьаа-а! Лагь абуруз, кIандатIа, ширин ме-
цивди 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 ви- 

j      ишигь, чи рикГерин такьат! Чавай ваз вуч ийиз жеда? Къуй 
Л дуьньядл ваз аллагьди женнет кьисметрай... 

-Шин. Абас,— лагьана Ажалди.— И уюнбаздиз лагь: а жен-
ни Iн ин'кп ьлугъ туш... 

- Жува лагь,— лагьана Шагь Абаса. 
< у н  абурухъ галаз рахадач, зун гьар са касдихъ галаз адан 

^цнинмжи ЮI ъ атайла, эхиримжи сят алукьайла, рахазвайди я.  
Mtrep исятда Шагь Абасавай вичин къваларив гвайбуруз неся-
Iир iy.i /м «найни? Адан фикир-хиял гьа им тирни? Яраб Ажалдиз  
гьикьиан ширин ятIа чидатIа? Вижгиьат. 

— Ваз шукур хьурай, эй худа-бенде,— лагьана Шагь Абаса.— 
Си ИЙД кяъ идалай вилик нивай лугьуз жедай хьи, зи туьд, Шагь  
Лб |уьд, Ажалдин гъиле гьатда, Ажалди кьада? Нивай? Па - 

 Ш 
NN вуч жсдатIа низ чида? Шукур хьуй ваз, эй чIехи аллагь! 

I l J a ib  Абаса гъилин ишарадалди везир-векилдиз, Аль Ассуфаз 
иичин къвалав эверна. Ацукьдай чка къалурна. 

Э(Н'Л Шагь Абасан патав гвай чилиз темен гана, ахпа абуру 
(инилдини Аль Ассуфа) лагьана: 

— Аллагь ваз куьмек хьуй, эй пачагьрин пачагь! Чна ваз яб  
IУ»ва. Лагь ви буйругъ. 

— Заз... заз... са кицI авайди тир... Пеленг лугьудай...  
— Авайди тир, пачагьрин пачагь, авайди тир. 
— Адан гьал гьикI я? Ам гьинава? 
— Чаз чиз.. Ам... ам... 
— Зез чий&ч,— лагьана везирди. 
— Чаз чиз...  ам...—мурмурна векилдини Аль Ассуфа.«Ам чна  

Игитда чирда... 
Векилни Аль Ассуф сад садаз килигна, вучиз лагьайтIа а«бу- 

р\кай гьич садазни а Пеленг лугьудай кицI аматIа, амачтIа чйз- 
нпчнр. ГьакI хьайила, кIеве гьатнавай? Вуч лугьуда? Ама лугьу- 
дпнп? Амач, кьена лугьудани? Белки ама? Белки амач? Амма ве- 
яирди 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 къва-
лав, икрамна, жаваб гана: 

— Ам сагъ-сала
I
мат я, эй чун къурбанд хьайи чIехи пачагь. Maf- 

ГЙ вуч кIандатIа, лагь. 
Векилни Аль Ассуф кьведни метIер чилиз яна акъвазна.      '   ■  
— Агьаа-а, гила лагь,— зайиф сесиналди рахана Шагь Абас.-^- 

Гила лагь заз. Лацу Леглег лугьудай са балкIа>н авайди тир... Ам  
(мани? •   ■ 

— Авайди тир, авайди тир,— лагьана векилдини Аль Ассуфа.- 
— Зез чийеч,— лагьана везирди. 
— Ам гьинава гила?—лагьана Шагь Абаса. 
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•— AM... AM... 
Векилни Аль Ассуф, гьа вилик хьиз, кьведни санал, кьуд-кьу-

далди къецел катна, ахпа хтана, метIерал 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 гьикI я?  
— Заз чийеч,— гьасятда жаваб гана везирди. 
Векилни Аль Ассуф, гьа вилик хьиз, кьведни салал къецел 

катна, хтана, кьведани санал жаваб гана:  
—Гьа девени лап хъсанзава, пачагьрин пачагь. Сагъ-саламат 

я! Мадни ви чандиз вуч кIанзаватIа, лагь. 
— Заз абур акваз кТанзава,— латъана Шагь Абаса. 
— Вучзава на  абурукай акуна, эй чи чилерин рагъ, эй чи ца- 

варин нур, пачагьрин пачагь?— минетна Аль Ассуфа.— Абур исят- 
да ви куьз герек я? 

— Вахт физва, эй Шагь Абас,— векъидаказ рахана Ажал. 
— Захъ галаз са касни къвемир,— Шагь Абаса гъилин ишара- 

далди векилни Аль Ассуф рахкурна.— Захъ галаз са нуькер ату- 
рай... Маса са касни... 

Ахпа нуькердин куьмекдалди пек-партал алукIна, Шагь Абас 
явашдиз, татабар жез, къецел экъечIна.  

— Зи гуьгъуьниз къвемир,— тикрарна ада вичин буйругъ.—Са 
нуькер бес я. 

Айванда гьатнавай н>рлу рагъ вуч тир! Налугьуди, цлар 
къизилдикай авунвай. Нурламишна ракъини. ЦIарцIар гуз.  

Айвандин юкьни-юкъвал са дестек ала, адан гьар пата са ранг 
гузва. Амма Шагь Абасан вилериз и ракъини нурламишнавай ай-
ван 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  
сагь тахьайла, гуьзелвални аквадач кьван...  

Акъвазна Шагь Абас айвандик. Са кьадар вахтунда. Хиялариз. 
— Заз акI я хьи, и чилерни, и цаварни, и цавун яргъал бушлу- 

харни зун хьиз начагъ я, абурунни эхирзаман я. ГьикI жен хьи,  
инсандини, гьар са инсандинни вири дуьньядин арада гьа ихьтин,  
чаз течир алакъа ава, эй аллагь? Вучиз чаз и кар эхиримжи сят- 
да чир жезва? 

— Шагь  Абас!— векъи   ван   акъатна  Ажалдин.— Шагь  Абас, 
за ваз дуьньядикай веревирдер ая латьана муьгьлет ганайни? Фад  
гьалалвал къачуз  вач! Дуьнья, гьа гьамиша хьиз, авазва вичиз.  
Сугъул хьанвайди ви рикI я, вучиз лагьайтIа, адан гьерекат авун 
акъваззава. Гьакъикъатда и дуьньяда исятда агъзур-агъзур мехъер 
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IIй| ш м\ р-агъзур яс ава, санал шадвалзава, санал агьузарзава...  
»- Яй Лжал, рекьизвайдав эхиримжч гаф лугьуз тур ман...  
l l h i i h  Afiaca яргъал цаварилай са вил аладарна. 
•-- Эй, Ажал, зун гьикьван хьайитIани пачагь я, захъ галаз сз 

)IнМнл кьн.чн мегьрибандиз рахух. ГьикI жен хьи, и дуньядилай 
ч ДУЬНЬНДШ хутахдайла, квевай меденивал хуьз жедач, са ширин. 
• яф луIьу* жедач. 

— Гьоъ-гьеъ-гьеъ! Ширин гафар кIанзава ваз... Ширин гафар.._ 
р inn ни гуьзелрин гуьзел папари лагьана... 

— Лжалдихъни  вичин инсафни  меденивал хьана кIанда,—ла- 
II»яни Шагь Абаса.— Вун зи ихтиярдавайди тиртIа, за ваз са тIн- 
мнл id,пан буразар гудай. Авач ман вун зи ихтиярда. Ваз вири сад  
п  Аммя вири сад хьун мумкин кар туш... Зи дамарра авайди Ар- 
IЦ|ЦIМ|)рин, Ксерксрин, Киррин, Дарийрин... иви я, абуру Мисирни, 
Юняннсганни, Эрменистанни, Сирияни, Мидияни, д>ьньядин са пай 
•пин муьтIуьгъарна, абуру вири инсаният патал меденивал ярат- 
Miiiiniii, къурмишна. Вуна лугьузва: вири сад я. тафават авач. ГьикI 
(финн г авач? Вун къведалди и дуьньядал за вуч кIан хьайитIа„ 
I . I IM  ннуна. Амма са масад гишила кьена. Адавай са кIус фу жа-
hvpm хьанач. Вуна лугьузва: вири сад я... Л жал мадни хъуьрена. 
Зун къведалди, зун, зун! Зун  атанани — куьн вири сад яГ с  

<ун авайди рикГелай ракьурда. Куь фикирда мадни варлу  
мадни машгьур хьунчлай гъейри вуч жезва? Са затIни!,Ам.-Мй 
чун атайла, башламишзава: эй аллагь, вуна...  

А'Жал рахазва, Шагь Абас цIразва. Шагь Абасан япара Ажал-
ДМН паи ава: вуч инсафсуз тушни? Бес рекьизвай инсандиз ибур 
лугьудай гафар яни? Вучзавайди я, ибурукай къе лагьана?  

— Бсдбахт Шагь Абас, пачагьрин пачагь Шагь Абас,—хъуьрез- 
Ий Лжал.—Икьван зурба кь>шунар туна, икьван чIехи уьлкде, ту- 
ия, икьван хазинаяр, къизилар туна, вун атIа дуьньядиз вучиз куьч( 
щр»на?  Вуна  абур низ кIватIнай? Вучиз кIватIнай? Ваз къенин  
Юп. авайди вучиз чидачир? Ваз вун и дуьньядал мугьманвилиз  
йтнпвайди вучиз чидачир? Вун гьихьтин арифдар хьана? Ариф - 
Дйр хьайила, ви кьилиз ахьтин акьул вучиз атанач? 

Са гъил чурудилай алтадиз, Шагь Абаса зайифдиз камар къа-
чу;ша. Япара Ажалдин ван аваз. 
Элирни нуькерди агакьарна Шагь Абас кицIин кумадин патав_ Яраб 
Шагь Абас и кицIин вилик квелди гунагькар ятIа? Исят-Дй Шагь 
Абасан фикир-хиялда авайди гьа и кар я. Вучиз адаз и Nltul 
ахварай акуна? Гьар са ахвардихъ вичин мана ава. Эвел адаз IKiiap 
акунва, ахпа адан патав Ажал атанва. Иб>рун арада шак -ру.I са 
алакъа авачиз туш. КицIикай пачагь, пачагьдикай киц! пиун? 

— Эй, Шагь Абас!—ван акъатна Ажалдин.— Аку, къе ваз 



кедай ихтияр авач гьа! Чир хьанани?  
— Аси жедай? 
— Ун, аси жедай. Хъел къведай. 
— Зун аси са   вахтундани хьайиди туш. Пачагь аси жедани?  

Вучиз жеда? Ваз зун куьпчи хьиз жемир ман, я Ажал... 
— Зи буржи хабардар авун я.  
Шагь Абас акъвазна кицIин кумадин вилик. 
Кьуд патахъ вил яна. 

7. ЛАЦУ ПЕЛЕНГДИН ЭРЗИМАН МУРАД 

Ацукьна Шагь Абас. КицIин кумадин вилик. Килигзава кума-
диз. Аквазва, кумадин рак ктIанва. Им пачагьдин кицIин рак. Ла -
цу Пеленгдин. Мегер вири уьлкведа адав агакьдай кицI авайни? 
Мегер вичин, жуьрэтлувилиз, зиреквилиз, зигьинлувилиз, къуват-
лувилиз, акьуллувилиз килигна, адаз Шагь Абаса вичи Лацу Пе-
ленг лагьана тIвар ганачирни? Ганай. Лап гурцIул чГавалай ам 
гьахьтин, гьар са касдин фикир вичелди желбзавайди туширни? 
Ахпа, ам чIехи хьайила, Шагь Абаса ам гъуьрчез гваз фидачир-
ни? Мегер ам Шагь Абасаз вичин хва хьиз кIандач№рни? 

Гьа и кумадин къене и кицI аваз шумуд йисар ятIа?  
Кумадин вилик чилиз ракьун хак янава, гьа хкунал зунжур... 

Яраб кумадин къене Лацу Пеленг аватIа? Гьа и зунжурни галаз 
яраб ам кумадин а кьиле, мичIи чкадал къатканва жал?  

Хиялна-хиялна, Шагь Абас секиндиз рахана: 
— Эй гьайван! Вал чан аламани? Заз вун акваз кIанзава...  
Сес акъатнач. Белки жаваб туз кГанзавач? Низ чида?  
— Валлагь, гьайван,— лагьана Шагь Абаса,— заз аквазвай гьа- 

ларай, вун вирида рикIелай алуднава... Вун кумада авани? Эй Ла  
цу Пеленг? Им зун я, Шагь Абас я...  
'Кумадин а кьиляй, мичIи чкадай цIугъдай ван акъатна. >    — 
Эй Лацу Пеленг! Заз вун акваз кIанзава, экъечIа. Мадни кицIи 
цIугъдай ван акъатна. 

Им, дуьз лагьайтIа, цIугъ авун ваъ, суза авун тир. Белки Лацу 
Пеленгдинни зхирзаман жезвайтIа? Шап* Абасаз язух атана:  

— Ваз недай затI тагана, ви вилик лиген эциг тавуна низ чи  
да гьикьван вахтар ятIа? Заз аквазва...  

КицIи яргъалди чIугур са къув яна. 
— Ам шехьзава,—■ мурмурна Шагь Абаса. 
Лацу Пеленг заланз-заланз, ван алачиз къецел экъечIна. Ам 

Шагь Абасаз килигна. Инсан хьиз. Негьзавай вилерай ва вичин 
такабурвал вине кьуна. Ахпа ам лап дериндай нефес къачуна, 
агъуз килигна. Им лагьай чIал тир хьи, заз вун акваз кIанзамач. 
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Вун  пачагьрин пачагь ятIани, за зи намус    ви вилик    агъуздач. 
ЗпхI.пи  зи уьтквемвал ава. 

Шагь Абаса кьил юзурна. Яни зун ви гъавурда ава, эй гьайван, 
аун вахъ галаз рахаз атанва.  

Киц! са виляй Шагь Абасаз килигна. Тум юзурна. КицIиз  ви-
ри хабар тир. Бес кицIиз Шагь Абасал алай гьал аквазвачирнн? 
Адаз Шагь Абасан рикI шехьзавайди аквазвачирни? Аквазвай. 
Вични ахьтин вири уьлкведавай сад лагьай кицIйз? Лацу Пелен-
газ? 

— Пагь, я инсанаа-а-ар,— лагьана Шагь Абаса.— Куь инеаф-
сузвал вуч я? Куьне л>гьудай затI тушни, им пачагьдин кицI я

:
, 

гьа чна тIуьна амукьай са кIараб идазни гун чна, имни текьи -
рай, 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 чIут янавай куьгьне хам я. 

:
 

Яраб и инсанри им михьиз вучиз рикIелай алуднатIа? Чан алай 
|ьайвандиз икI зулум ийин? Вучиз? Вучиз адан вилик лиген кЬач? 
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, 
аун инал гьалалвал къачуз атанва. Муькуь кIвалахар хъийидай 
нпхтар алатна. ЯтIани, и кицIел атанвай гьалдин гунагь нин хине 
жедаг!а? КицI—зи кицI я, пачагьдин. Зун пачагь хьана. Ги-л;ши 
зи эхиримжи югъ я... Зун текьенмаз зи кицIин гьал ихьтин

г
-дп 

хьайила, зун кьейила зи кицIин гьал гьихьтинди жедатГа?  
Лацу Пеленгдин кьамал, гардандал чIар аламач. Хер хьанвай 

яру вилерай (абур кьуранвай тIеквенар хьиз аквазва) накъвар 
HI l a ,  яд ятIа авахьзава. Гьа накъвари ятIа, ятари ятIа, суфатди-
лнй кьве гел атIанва. Япара шукIвалар ава. КIаник квай пIузар* 
ламу пине хьиз, куьрс хьанва. Зурзазва. Са вахтара, адан къуь -
иерал чIулав пурар алай, ам катдайла, а пурар лувар хьиз аква -
дай. Гила гьинва абур? Амач жал? Эхь, ранг квахьнава... 

— У-у-уф,—авуна Шагь Абаса.— Жуваз жуван кицI чир хъжез^ 
мач... 

— Гье-е-е-е-ей, иеси,— лагьана Лацу Пеленгди.— Акьван сёфил 
жемир, хьайиди хьана, ам туьхкIуьриз... '

;
 

— Вун гьа Лацу Пеленг я,— лагьана Шагь Абаса.— Вахъ гьа 
ни уьтквемвал, гьа ви руьгь... 

— Гьелбетда, иеси, жув жуваз чир хъжезмачтIани, зун гьа Л'а*  
ну Пеленг я. Зи иви гьа зи ата-бубайрин... 3>н винелай дегиш хьа 
на (зи винел пад залай аслу туш), амма зи къене пад, гьа виликан  
хьиз амазма... ' ' 

— Заз аквазва, баркалла ваз.    • ■■ . ' ' ■ ' '  
— Шумудни са йисар тир, вун такваз...  
— ЗуНл.  Зуй.. .  . . ; . ! •  :    . 'И'      " 
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^   Illaib Абасаз вуч ятIа лугьуз кIан хьана, амма лутьуз хьанач.  
— Вун гьинвай?—жузуна Лацу Пеленгди. 
— Зун начать хьанвай... 
— Заз вун кьейи хьиз хьанвай... 
— Вучиз вуна акI фикирнай, эй гьайван? 
— Зи гьал акурла, за гьакI фикирнай... 
Шагь Абаса кьил гозурна. 
— Зи гьал аквазвачни ваз? Им анжх иеси кьейи кицIин гьал  

я... 
КицIин вилик ацукьна, Шагь Абаса кьил агъузна. Са метIез 

кьуьнт яна, гъил ченедик кутуна. 
Лацу Пеленгди тум юзурна. Ам юзана, къарагъна, Шагь Аба -

сав агатна. 
Аку гьикьван акьуллу кицI ятIа! Иесидин гьал акуна, адан язух 

къвезва жал? Эхь. Язухрин, абурун кьведан гьални сад тир. Кьвед-
ни начагъ тир. Кьведанни эхирзаман хьанвай. Абур сад садан гъа-
вурда такьурла, вуж акьада? 

Шагь Абаса Лацу Пеленгдилаи кап алтадна.  
— Эй зи вафалу гьайван,— лагьана Шагь Абаса.— Вал алай и 

гьал акурла, аллагьдал кьин кьада за, зи рикIелай жувангьал алат- 
на... Чир хьухь, зун и дуьньядилай гьа и ви гьал акурла рикIе гьа -
тай тIал гваз физва... 

— Гьее-е-ей,— кьил галтадна, пIузар юзурна Лащу Пеленгди.— 
Гила, эхиримжи сят алукьайла, кар-кардилай алатайла... 

— Гьайиф хьи,  гьакI хьана. Зхиримжи сят алукьайла... 
— Гила геж я, Шагь Абас. 
— Гьайиф хьи, геж я... 
— Заз ви сивяй ван хьана кIанзава: ви рикIел къе зун гьикI  

хьана атана? 
— Завай раказ жезмач... За ваз вуч лугьун, вуч талгьун?  
— РикIе вуч аватIа, вири лагь. Заз чир хьана кIанзава.  
— Заз ахвар акун.а, эй вафалу Лацу Пеленг.... Гьа ахвара за- 

кай вун жедай, вакай—зун... Вун гъавурда акьазвани?  
— Гьа-гьа-гьа!— хъвер  акатна  Лацу    Пеленгак.— Гьа-гьа-гьа! 

Закай пачатьрин пачагь... И кумада... КГарабдикайни кваз магьрум  
закай пачагь! Гьа-гьа-гьа! 

— Вун.хъуьремир, яб це. Завай и ахвар вуч ахвар ятIа, салаз  
ки лугьуз хьанач.  Исятдани заз и ахварин мана-метлеб чир хьан- 
вач... 

— Тади къачумир, чир жеда ваз... 
— Заз чиз, зун ви вилик гунатькар я... ГьакI хьайила, чир хьухь,  

эй Лацу Пеленг! Зи и къуьнел Ажал ала... Зун ви  патав гьалалвал 
«ъачуз атанва... Зи эхиримжи сят алукьайла...  

— Чир хьана, вун Ажалди ракъурнавайди я зи патав. Гьада зун  
ви рикIел хканвайди я... Чир хьана, Шагь Абас, чир хьана... Чахъ,  
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'«■ 
— Эгер зи патай ваз са гьихьтин ятIани, заз течиз, хатадай хьиз, 

|укшуьшдай хъяз, инсафсузвал, регьимсузвал, гьахъсузвал хьа-
ичтI|, рикIелай алуда, багъишламиша, гьалалвал це, эй гьайван. 
N -У-Уф! 

 ф 
 А-а-ан,— Лацу Пеленг дерин хиялриз фена.— Са кар ава... ( и з  

икI каш гун, зун са стIал цихъ магьрум авун, зун икI, ктIай 
|*»хмода, зунжурда хуьн... Ибур ваъ, са маса кар... Гьа кар эавай 
n u t  'блжагьат гьалализ жеда, Шагь Абас... А кар заз авурла, за 
ни нрид тухумдиз къаргъишнай! - 3» ирид тухумдиз? - Ви ирид 
тухумдиз, Шагь Абас. Шагь Абаса вичин пел кьуна.  

— Вучиз, себеб, эй гьайван? 
— Вучиз ла!гьайтIа, абуру, ви ата-бубайри, вун   хьтин   хъутур- 

ДНН,  ахмакьрин  ахмакьдан  гъиле, жаллатIрин жаллатдин  гъиле  
умкве туна! Гьа и кардиз килигна.  

 

— Ва-а-а-а! Зун, Шагь Абас, ахмакьрин ахмакь? Зун—пачагь- 
н пачагь—хъутуррин хъутур? ЖаллатIрин жаллатI? 
— Шаксуз,— лагьана Лацу Пеленгдч. 
Шагь Абасан неинки мез, вири къен кь\рана. Ни лугьудай хьи, 

ЙДЙI и эхиримжи сят алукьайла, Лацу Пепенгдин сивяй ахьтин гаф 
ЙЙИ жеда лагьана? Нин хиялдиз къведай? Шагь Абаса ихьтин кар 
гуьэлемишнавайни? 

—Зи бубайрини за ваз ахьтин вуч кIвалах ав>на, эй гьайван?  
Лшъ заз, зазни чир хьурай. Заз чир хь\н чарасуз я. И вири махлу- 
иын'ди заз виридалайни адалатлу, виридалайни гьахълу, вирида - 
ЛЙЙНИ регьимлу пачагь лугьузвай вахтунда... Вуна заз... 

—Гьайиф хьи, гьа и эхиримжи сятда завай ваз маса гаф лу- 
I b y t   жедач, Шагь Абас.  Ваз заз гьакьван ахьтин гафар    лугьуз 
ИIиизавай хьиз жемир. Зазни исятда ахьтин гаф лугьун четин я,  
цуш туш. Амма вучда? Хьайи кар лагьана кIанда. Авайвал лагьа- 
Нк  кIанда. ГьакI талгьайтIа, зунни гунатькар жезва. Зунни    та- 
Пйрхъан жезва. Чир хьанани? Заз чида, ваз ахьтин гафарин ван  
кIлп куш туш. Вични, эхиримжи сятда. Амма вучда? 

—Къе икьван чГавалди вири залай рази хьайила, гила, и эхи  
римжи сят атайла, гьахьтин гафарин ван хьун    низ  хуш    жеда? 
Гь.'жI хьайила, лугьузва за, хъсан я, хъсан я, лагьана, лагьана...  

—Зинни эхиримжи сят алукьзава, эй пачагьрин пачагь. Ам са  
и « \ I>  ваъ, виридахъ ава... Чна вирида чи крарин жаваб гана кIан- 
Я«|. 

— За вавай, и эхиримжи сятда ихьтин ихтилатар, рахунар гуьз- 
'шшачир. Кар гьанал ала... 
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p i i ,  гьи жинс кIандатIани \ь)рай, гьа са жизви ни хьана-
Н| гко еа ишара хьанани—гьасятда гъавурда акьадай алакьунар  



-""'Лацу Пеленгди кьил са патал кьуна. Яб чухвана.  
— Гила, эхиримжи сят атайла, Шагь Абас, аквазвани ваз, чун  

кьведни барабар  хьанва, зун валай аслу ятIа, хьанатIа, гила вун  
залай аслу я. Ваз аквазва. В>на заз дуьз жаваб це: ваз вун вири- 
далайни адалатлу, виридалайни гьахълу, виридалайни ж^март па- 
чагь я, ни лагьана? Мус лагьана? Гьинал лагьана?  

— Ва-а-а!  ГьикI  ни? Зи агьалийри!  Вири махлукьятлн! 
— Мус? 
— Гьамиша! 
— Гьинал? 
— Гьар санал! 
Лацу Пеленгди далу чилел алтадна. Сив ахъайна, галтад жез, 

ам ван акIидалди хъуьрена. 

— Амма чна, кицIери, садрани лагьайди туш. Заз ван хьайиди.  
туш. Чна ваз гьамиша ахмакьрин ахмакьди лагьайди я... Малари,.  
гьайванри ваз садрани санал.ни акI лагьайди туш... За кьин кьа - 
да хьи, заз садрани садавайни ван хьанач, лагьана. Кьадани?  

—■ КицIер — кицIер я, эй гьайван, гьайванар—гьайванар я, ма-
лар—малар я, къушар—къушар я, амма инсанар! Инсанар—инса-
нар я! Инсанрихъ акьул, камал, къанажагъ, зигьин, аннамишун, 
илим, меденивал вири ава! Заз гьабуру лагьай гаф—гаф я! Абу* 
руз инсан аквазва, инсандин крар аквазва, амма квез... Квез па-
чагьрин пачагьдин къадир гьинай чида? 

— Эй, Шагь Абас!  Эгер абур ви ихтиярда авай инсанар  
згер абурун дуланажагъ, кьисмет валай аслу ятIа, абурувай ма -
сакIа гьикI лугьуз хьурай? ГьпкI лугьуз жеда? МасакIа лугьунни? 
Лагьайла, жаза гудачни? 

— Жаза? Жаза...  
— Ваз чидач, яни? 
— Вуч? 
— Ви ван хьайила, гьеъ-гьеъ-гьеъ... 
— Лагь, за яб гузва... 
—-Халкьдин, агьалийрин цуьлез дакIвазва... Гьеъ-гьеъ... 
— Халкьдин,   Згьалийрин  цуьлез  дакIвазва...  Гьеъ-гьеъ... 
— Вуч? 
— Ви тIвар ван хьайила, тIвар, тIвар! 
— Ваз иблисди таре ганва, эй гьайван. 
— Шагь А-бас, ваз чир хухь, вун ви вири уьмуьрда ваз таб авур- 

бурухъ агъуна, гьакI хьайила, вун вердиш хьана, анжах вирт хьиз,  
ширин гафарин ван жез... Ви япарив садрани дуьз гаф, авай гаф  
агакьнач... Ви мукьварив гвайбуру вун алдатмишуникай лезет къа- 
чуна, вучиз лагьайтIа ширин гафар лагьайбуруз савкьватар, дере- 
жаяр  пайна,  амма   зун хьтинбур,  дуьзбур,  мягькембуруз  ихьтин  
ктIай, къав алачир кумайра, кIараб авачиз амукьна... Эхирни таб- 
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дуру    дережаяр паюн, аб \р  виниз хкажун чи уьлкведин адет 
хьани, Шагь Абас! Вн вилери вуч Л)пI-лупIарзава? 

— Вуна вуч лагьана? Вирида сада садаз табзава? Зи уьлкведа?  
-- Ун,  ун! Вирида сада садаз, ахпани вирида санал ваз, язух  

Шагь Абас! Вуна гьатта жуван кицIни кваз рикIелай алудна, 
iiiiiKbiiaiH ви кьил элкъуьрна, гьа ви мукьварив гвайбуру гваз къекъ-
иена вун, чпиз кIани патахъ, алдатмишиз, виридалайни, вирида-
ляини, виридалайни лугьуз.. Вуна абур гьакI вердишна, вуна, па-
чигьрин пачагьди, Шагь Абаса! Гьеъ-гьеъ-гьеъ!.. Абуру акваз-ак-
паз вакай, пачагьдикай гьакГан са сарсахбег авуна... Ви далудихъ 
иири вал хъуьрез хьана, амма ваз са касдини а кардикай лагьа -
\г,\ч... Вучиз? Ви кефи чIур жез кичIела. Кефи чIурай касдиз вуна 
санкьват гудайни? Вини дережа гудайни? Лагь, гудайни? ГьакI 
хьайила, абуру вирида вун алдатмишнз, вал хъуьрена, гила, эхи-
римжи сят алукьайла хьайитIанч чир \ьухь, чир хьана, ахша суру 
з вач! 

Шагь Абасаз вич, и гафар вая хьунилай, шаз кьенайтIа, хъеан 
Iпр. И кар патал ада Ажалдизай муьгьлет къачунайни?  

— РикIел хуьх, эй гьайван!  Вун пачагьрин па'чагьдихъ галаз  
рахазва. Са тIимил кьван хьайитIани марифат хуьх. Гьикьван хьа - 
йшГани вун зи кицI я... 

— Аквазвани ваз
0
 За ваз  авай гаф лугьузва, вуна закай ма- 

рифатсузди ийизва. КицГериз марифат мус хьайиди я? Чи крар ви- 
|МI ачухдиз я! Чин-чинал! Щанидаз, дуьздаз, тум галтадда, патахъ- 
даз, чIурудаз—амлда. Маса кар чаз чидайди туш... Авайвал, лу- 
Iьудани? За гьисезаэайвал, ваз исятдани заз жаза гуз кIанзава... 

— Ваз гьинай чида, эй гьайван? 
— Заз ви рикI аквазва. Эгер ви эхиримжи сят т>ширтIа, ви са  

кьуьнел Ажал алачиртIа, залай чан аламаз хам алажиз тадай...  
ЯПани, чир хьухь: зун ви вафату Лацу Пеленг я. Таб авун зи иви- 
д;| авай кар туш. Вун кIанивиляй за ваз авайвал лугьузва... Та- 
\ьайтIа, зани, а дережаяр кIандайбуру хьиз, ваз тум галтаддай...  
Нан хьанани? Зул Лацу Пеленг я, за гьавая, ялтахдиз тум гал - 
Iаддайди туш. Гишила кьейитIани... Къе вири чир жедай югъ я,  
Шагь Абас... Гьар са касди вичин зхиримжи  сят алукьайла, вич 
пуч патал яшамиш хьанатIа, вичг вучнатГа, в>ч авуначтIа, жаваб  
гузвай югъ я... Квез, пачагьриз, и кар чидач... 

— КицIериз чида, яни? 
— КицIериз чида. Аку, яваш-яваш акьул юзазва ви... Вун ди- 

деди, мумкин я, акьуллу инсан яз хана, амма пачагь хьайидалай 
хь)лухъ,   вавай  дережаяр   кIандайбуру,  вавай   къуллугъар   кIан- 
дайбуру, ялтахри, алчахри ви гьа авай са тIимил кьван мефтIни  
ivi.vpypHa... Гьамиша кьил элкъуьрдайла, гьамиша ви вилин къене 
кил туна ваз табдайла, мефтI кьурада. Чир хьухь, эй пачагь. Къе 
J > H  икI вучиз рахазватГа чидани ваз? 
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^ — Ваъ .  
—Заз вавай герек са затIни авач. Заз герек затI авайтIа, за -

вай вахъ галаз икЛ рахаз жедачир. Им сад. Кьвед лагьайди, зун 
ьи вафалу кицI я. Лацу Пеленг. Гила хьайитIани вун вуж ятIа 
ваз лугьун, зи буржи я. Къуй ваз, гила хьайитIани, гьакъикъат 
чир хьуй... 

— Вуна заз а кар чирзавани, эй гьайван?  
— Бес гьикаI? За, за.. Исятда чирда за ваз! 
— На а кар заз гьикI чирда, эй гьайван?  
— За ваз лугьузва, яб це: сад лагьайди за ваз лагьана. Валай  

инсафсуз, адалатсуз, камалсуз, авам, мурдар пачагь и дуьньядал  
хьанач. Кьвед лагьайди—гьа и ви адалатсузвилери, инсафсузви- 
лери ви вири агьалийрикай, ви къваларив гвай лукIарикай, нуь - 
черрикай, ашпазрикай, гьаятар шиткидайбуукай, дерлекрикай, къа- 
пар чуьхуьдайбурукай, балкIанар михьдайбурукай, фу чрадайбуру- 
кай—вирида'кай ялтахрин ялтахар авуна... Абурун чанда гьич са  
кIуени намус, гъейрат амач... Абуруз дуьзвал, регъуь хьун вуч ятIа  
чизмач... 

— Эй аллагь... 
— Аллагь динж тур. Яб це. Ваз чириз кIан хьайитIа, чир хьухь:  

вун пачагь ятIа, зунни гьакIан са кипI туш. Захъни жуван жинс  
авайди я! Гьихьтин жинс! Зи дамарравайди зи кьегьал ата-бубай- 
рин иви я! Гьа иви я зун хвенвайди! 

— Заз ки'цЬер пара авай... 
— КицIер пара   авай,— ягьанатна Лацу Пеленгди.— Зун и ви 

хара)пIайриз гъайи вахт ви рикIел аламатIа? Зун гурцIул тир. Са  
вад варз хьанвай... Гьа чIавуз за ви ата-бубайрин ирид тухумдиз. 
къаргъишнай... 

— 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 рикIел...  
— Гьада ваз вун вичиз мугьман хьгйила, ваз гъуьрче зи стхай- 

рин кьегьалвал  акурла, хтана  кГвализ са лацу гурцIул багъиш - 
най... 

Лацу Пеленг лал хьана. Яраб гила иштагь амачир жал? 
— За ваз яб гузва,—лагьана Шагь Абаса.— Вун лал жемир... 
Лацу Пеле»г яргъал хиялриз фенвай. 
— Эй Ширван шагьларин баркаллу жинс, Лацу Пеленг! Вуна  

заз лагь: вучиз вуна зи ата-бубайрин ирид жинсиниз къаргъишнай? 
—Вучиз вуна ваз багъишай гурцIулдин кьилел ахьтин гъаза-

балаяр гъанай? 
— Гьихьтин, эй гьайван? Исятда, заз аквазва, амма а вахтара..- 
— А вахтара.... 
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— Ваз авай кьван хъел вуч я!.. АлакьнайтIа, вуна зун жакь - 
надай, эй Лацу Пеленг! Амма вуна закай вуч ятIа чуьнуьхзава...  

— Вун гъалатI я, Шагь Абас! Зи баркаллу ата-бубайрин иви- 
чал кьин хьурай, за вун жакьвадачир. Вуна зи михьи сиве пис ял  
'Iпадай! Вун ни жакьвадат!а, чидани ваз? 

— Вагь! Ваъ, чидач... 
— Вун ви эхиримжи сятди жакьвада. АкI жакьвада хьи...  
— Ваз, кицIиз а кар гьинай чир хьурай, эй гьайван? 
— А кар заз вуна лагьана... 
— ГьикI лагьана, я чан гьайван? 
— Ажал атанвайди лагьана... Ажал! Ам гьахъ я! Гьада ракъур- 

на вун зи патав! ТахьайтIа, ви рикIел зун къведайди тирнии-и? 
— Ажалди заз вач лагьанач, зун жув атана...  
— Ваз кичIе хьана, татана акъвазиз хьанач вавай... 
— Вун гьинай рахазва, я чан гьайван? Заз, пачагьрин пачагь - 

диз, куьхъай кичIе хьурай? 
•— Куьхъай? Эхирзамандихъай! Суд-дувандихъай! 
— А-а-ан... 
— Эхь! Гьанаг ава... Яшамиш хьуй пачагьризни кииДериз сад  

тир Ажал! Эхиримжи сят! 
— Ва! Вун вуч шад жезва? 
— И дуьньядал гьикьван жанлубур аватIа, абурухъ виридахъ  

эхиримжи сят ава... Гьа сят алукьайла, абур вири сад жезва...  
— Вун ихтилатдикай къакъатмир... 
— Буюр,  яб  це,  эй  Шагь Абас!  Эвел  вуна  Ширвандиз  гьикI 

аганайтIа, рикIел хкваш. 
— Хканва... Мехъерик... 
— Са шумуд агъзур кьушунни галаз... Са виш лукIни галаз...  
— Эхь, дуьз я. Заз Ширван шагьлар гьамиша хуш хьайиди я...  

Абурун тебят, ацукьун-къарагъун. Инсанвал,    дуьзвал...    За абур 
садрани жуваз муьтIуьгъарайди туш... 
 

— Вун лацу балкIандаллай... 
— Дуьз я, авай заз гьахьтин са балкIан... Лащу Леглег!..  
— Ам и пата ава, сагъ-саламат я... АтIа, чкIанвай чка аку...  
Шагь Абаса кьил агъуз авуна. Адаз регъуь тир. Инал кицI и  

гьалда, анал балкIан... 
— Фена   гьа   балкIандизни   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 

т)хванай... 
— Тухванай. Гьана заз са пеленг хьтин... 
— Гьана ваз зи буба акунай... 
— Хтайла, Ширван шагьди ваз са лацу гурцIул багъншнайни? 

Багъишнай. Ваз Ширван шагьди вуч лагьанай?  РикIел аламач - 
 Заказ 9I9 
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ни? Им лезги жинс я, им хуьх, Шагь Абас, им заз хва хьиз вафа -
лу жеда, лагьанай, амма ви рикIел аламач...  

— Хквезва зи рикIел... 
— Зун вуна и   ви имаратриз хкай юкъуз, и имаратар ви кьи- 

лел чI\р хьана кЛандай. 
— Аси жемир, эй Лацу Пеленг! Жуван дерт ахъая!  
— Хкана иниз, къакъудна жуван хайибурувай, ватандивай, дус- 

таривай... Аламат!  Къизилламишнавай  чIул тунай зи гарданда...  
Къизилламишнавай зунжурни... Амма са шумуд югъ  алатна... Бир- 
дан ви нуькерри зун... 

— Экъуьгъмир, зун кьуьзуь, са къуьнел Ажал алай пачагь я,  
вунни кIвач сура авай... Са кIвач сура авай кьуьзуь, начагъ кицI...  
Экъуьгъун 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 зззни чир хьаначир... Ахпа... 

агь, аман аллагь... кузва... зи япар, виридалайни тIардай чка куз - 
ва. Вич лугьум: р, и залумриз герехди зи япар атIун я кьван!.. И-бу- 
рун вири кIвалахар зи япарилай аслу я кьван! Ибурун аваданвал,  
ибурун сагъламвал, вири уьлкведин бахтавар гележег... Гьеъ! Гьа  
юкъуз  ви  чуькерри зун япаривай  магьрумнай, Шагь Абас.    Гьа  
юкъуз  (алатай кар я) за вазни, ви бубадин бубадизни къаргъиш - 
най, 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 атIуз  
гузва

I
 Ваз аквазвачни? И вуна ганвай затI и инсанри, вучиз къах- 

чузва? Вуна абуруз а ихтияр гьикI лагьана гузва? Абур заз герех- 
бур туширтIа, вучиз вуна ганвай? Къе зи япар атIайда, пака зи  
тумни   атIудач«и?   АтIуда.   Ваз   вучиз   аквадач?   Вучиз  вуна  чаз 
кицIериз тумар ганва, ахпа гьа вуна гайи тумарни, япарни атIуз  
гузва? Пака зи тум атIайда, муькуь юкъуз зи мез атIудачни? Мез  
атIайда ахпа зи туьд атIудачни? Пачагьрин пачагьдин имаратдин  
къене ихьтин адалатсузвал, ихьтин инсафсузвал хьайила, и има - 
ратднвай са тIимил яргъа гьихьтин адалат жеда? Гьихьтин инсаф  
жеда?   Гьахъ  жеда?  Жедани?   Пачагьдин  имаратдин  къене  ада  
латсузвал, инсафсузвал ийиз кичIе тахьайла, бес яргъал вилаятра  
гьик! жезва? Вучзава? Ина, и имаратдин къене гьахълувал, ада  
лат чIурайла, яргъал вилаятра  ам гьикI хуьзва? Хуьзвани?    Зи  
туьтуьна къизилламишнавай ч Iул  тунвай, зи кумада ипекдин мес 
вегьенвай, амма кьзе югъни, кьве йиф тир (гьее-е-ей, инсанрин ин 
сафсузвал аку тIун) заз са xynl яд, са кIус недай затI гузвачир.  
Вучиз? Заз чидачир. Вучиз заз и жазаяр гузвай? Чидачир. Ахпа,  
пуд лагьай юкъуз гъана зи вилик гимишдин лиген, хпен якIун кIу- 
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cap аваз, гьабурухъ галаз (зун ахмакьдай кьуна) зи япарни куьт-
куышава... Зав зи як нез таз кIанзава... Ви адалатлу инсанри, ви 
пунак квай алчах жаллатIри, Шагь Абас! Къув янай за гьа йифиз 
пакамдалди! Ви ирид тухумриз, диде-бубайриз, ата-бубайриз ви-
ридаз лянетнай! Бес ийидачни? Вучиз зун аллагьди халкьнавай? 
ГурцIул яз! Зун и ви имаратриз вучиз акъуднавай? Заз ви има -
ратар герек тирни? Захъ мегер зи ватан, зи хайи чкаяр, зи ата-бу-
баяр, зи хпен суьруьяр авачирни? Гъана иниз, къизилламишнавай 
чIулуналди кутIунна, гимишдин легенраваз гъиз, зи якIар зав нез 
таз

I
? 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 лагьаначир?  

— Маса вахтунда, вични а вахтара,  вун зи гъавурда акьадачир.  

— Гъавурда акьадачир? 

— Ваъ. Акьадачир. 
— Вун гьа и югъ гуьзлемишиз акъвазнавайни? 
— Ун. Заз чидай: и дуьньядал тъахъ-дуван тахьун мумкин кар 

туш. Фад-гежвал ава. И дуьньяда гунагькар яз, суд -дуван ийиз 
агакь тавурбурун суд-дуван а дуьньяда ийидаидини заз чизва, ятIа- 
НИ, заз гьа и югъ аку, гьа и югъ къведайди чидай, Шагь Абас.  

— Эй баркаллу гьайван!  Гила зи эхиримжи сят я, гила завай  
Iаз вуч ийиз жеда? 

Лацу Пеленгди пара хиялна. 
— Лагь,— лагьа'на Шагь Абаса.— Завай ваз вуч кIандатIа, 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 зулумур пара  
пнуна. Вун бархаллу 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 пачагьди (вични рекьизвай) туьмерза-
най кицIи вучрай? Бес шерзум жедачни? Адан рикI къван туш хьи.  

— Шехьмир, эй дамарра баркаллу иви авай Лацу Пеленг! Лагь  
IЙЗ  ви тIалабун. За ам кьилиз акъудда. Лагь. 

— Эй пачагьрин пачагь! Щувад йис жезва, зи вилер накъвари  
чуьхуьз. Зун инал кутIуннава, зи рикI зи  ватанда ава. Инривай 
i <аф  яргъара, Шагь дагълар лугьудай дагълар ава... Гьа дагъларин 
чIафара зи ата-бу-байрин уьмуьр фена, гьа дагълара зи ата-бубай- 
, ) н н  гелер ама, заз кIандай хьи, садра а дагълар акуна, а чIафара  
са кьве кам чукурна, а чIафаравай кицIерин ампдай сесериз яб га- 
"* . 5 I  
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на, абурухъ галаз  санал жувани са кьве сив ампна, ахпа вилер 
акьална, са кьакьан синел и дуьньядилай фин...  

— Эй гьайван!    Эй вафалу кицI, камаллу кицI, икьван йисар  
алатна, гила вавай аниз хъфиз жедатIа, ваз ви хайибур жагъи- 
датIа, нивай лугьуз жеда^ Вуна са фикир ая.  

— Къуй аб\руз  зун чир таххьурай, къ>й абур ам>кь тавурай,  
абурун ни кьваннн анра амукь тавуна женни? Эй Шагь Абас,—■ 
Лацу Пелентди вичин суфатдилай авахьзавай накъвариз мез гана.— 
И зи туьтуьна авай зунжур акъудиз тур. 

Нуькерди Шагь  Абасан буйругъ гьасятда кьилиз акъудна.  
— Эй пачагь! Пачагьдин кицI тIвар алаз, зунжурда кьинилай,  

азад кицI яз, са гьинал ятIани азаддиз кьин еке бахт я. Гьа и кар  
зи уьмуьрда гьамиша эрзиман мурад хьана. Къе ам кьилиз акъат - 
зава. 

Шагь Абасани вичин вилериз атанвай накъвар михьна. 
Шагь Абаса кицIин чIар аламэчир гардандиз туьмерна.  

— Эй вафалу Лацу Пеленг! Аллагьди яргъазрай, заз кичIе 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 рик!е  
гьелени ялав ама! А ялав анжах заз Шагь дагъларин чГафар акур- 
ла, зи хайибурун ни чIугурла, зи хайибурун ампдай ван хьана, жу  
вани абур\хъ галаз са шумуд сив амп авурла, ахпа хкахьда. Ан  
жах гьа чIавуз! И зунжурдай вуна зун ахъайна, зун зи ата-бубай- 
рин маканрив агакьда, гьана са кьакаьн синел... Ваз ватандин ши- 
ринвал чидач, эй пачагьрин чапагь! 

— В>чиз чидач лугьуда вуна? 
— Ваз чир хьун мумкин туш. 
— Вучиз? 

 

— В}чиз лагьайтIа 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 дагъ я! 
Шагь Абас къах хьана Лацу Пеленгдин гуьгъуьниз килигна. Лацу  
Пеленг тум  юзуриз-юзуриз   (шадлухдай)   Шагь Абасан 
вилерикай квахьна. 

Низ чида адавай Шагь дагълариз хквез жедатIа? 
Белки хтана жеди? Нивай л>гьуз жеда? 

8. БАЛКIАНДИН ДЕРТ 

Шагь Абас фена вичин Лацу Леглег акваз. КицIив икьван ра-
хунар, икьван хажалатар ва рикIин тIалар хьайила, балкIандив 
гьикьванбур жеда?   Низ чида?  Гьз-э-зйй! Шагь Абас Лацу Лег- 
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легдаллаз къекъведай вахтар вуч тир! Гьихьтин къамат авай бал -
кIан тир Лацу Леглег! Пелен юкьни-юкьвал алай яру гъед вуч 
тир! На лугьудай, гуьзелрин г>ьзелдин хъуькъвел алай хал я. Ви-
лер вуч тир Лацу Леглегдин, вилее-е-«р! На лугьудай, кьве булах 
я. Гьамга. Ишигь гудай абуру, нур гудай абуру, жавагьирри хьиз! 
"И дуьньядал икьван пачагьар хьана, амма ахьтин балкIан тек са 
Шагь Абасаз хьана. Мисирдай гъанвайди тир гьа! Къизилдин ба-
рабар. Яб гузвани? Терездин са хиле—къизилар, муькуь хиле Лацу 
Леглег эцигна кьван! 

Шагь Абас далудал алай Лацу Леглегдин кIвач чилив хкIа - 
дайни? Ва-а-аъ! Лув гудай Лацу Леглегди. Вилаятдай вилаятдиз.  
Шегьердай  шегьердиз. Уьлкведай уьлкведиз.  Пурар вуч тир, пу- 
рар! Къизилламишнавай. П>рарин кIаникни къанни вад ранг гуз - 
вай халича алаз! Ахьтин халича мегер маса пачагьдихъ хьанайни?  
Гьар курквачIди ирид ранг гуз!  Гьар са гъал са рангунинди яз!  
Агь, девирар, девирар... Акуна-такуна, фена алатна... Лацу Леглег- 
дин  гуьгъуьна  кьушунар  жедай.  ЦIиргъер-цIиргъер!  Мани, дал- 

дам, зуьрне кьилеллаз. Гьихьтин девирар тир абур... Яргъал сия - 
тьатрай, яргъал сефердай хквез жедай Шагь Абас Лацу Леглег - 
даллаз! Агьалияр жедай рекьин кьве патаз кIватI 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. КIунчIар-кIунчIар! Бе-е-ес, гьахьтин 
вахтар хьана, амма алатна фена.  

— У-у-уф, аи амаа-ан,— лагьана Шагь Абаса,— фана дуьнья! 
А йикъарни къенин югъ гекъига... Ваз шукур хьуй, аи аллагь, ви  
ри ваз муьтIуьгъ я, вири валай аслу я... Вучда вуна? Ажалдихъ 
мнсаф авач... И дуьньядал Ажал авайди туширтIа, xynl хъсан же- 
дачирни? 

— Агьаа-а-ан,— лагьана Ажалдин сес акъатна,— за ваз муьгь- 
летни ганва, ятIани вуна закай инсафсуз касни ийизва, яни? Вуна  
икI лугьудайди чир хьанайтГа, за вун гьеле накь... За ви кар накь 
куьтягьдай... 

— Хъел къвемир, аси хьана зун,—■ лагьана Шагь Абаса. Туба 
астафируллагь! 

— За ваз вуч лагьанай? За ваз къе аси жемир, лагьаначирни?  
— Ни лугьудай кицIин чанда икьван дердер жеда лагьана? Яб  

тана, яб гана, зун жув жувал аламани?  
— КицI дуьз гафар рахазвай. Заз ван хьана. 
— Ам зи рикI алай кицI тир. 
— Исятда ваз Лацу Леглег акваз кГанзавани?  
— Эхь. Амни зи рикI алай балкГан тир. И дуьньядал вирида - 

лайни иерни, виридалай зарбни... 
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— Тади ая. 
— Низ чида, адазни гьикьвам хажалатар акунватIа? ГьакI хьа- 

йила, рикIик къалабулух ква зи... 
— Вучда на? ЯтIани 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, балкIандал атанвай, а? Яраб им гьа лацу бал-

кIан я жал? Им: Мисирдин Леглег я жал? Идакай амайди кьуд 
кIараб я хьи! Яраб идаз тIуьн гудай кас амач жал? Яраб 'нуькер -
риз им пачагьдил рикI алай балкIан тирди чидач жал? РикГела^г 
икьван фад алудна жал? 

Шаксуз, нуькерри Мисирдин Леглег рикIелай алудна. Зунни 
алудна. Зун алудайла, зи балкIанни, зи кицГни алудна... Им вуч. 
зулум я, идзз авунвайди? Пакун тIвалар вири дуьздал акъатна -
ва. Буюр, гьисаба. Вири аквазва... 

Мисирди-н Леглегдин юкьван тар Klapac хьиз тир. КIарасдик 
ч\а хьиз, хамунай къецел экъечIнавай. Экъис хьана. Келле, дин-
гин къван хьиз, куьрс хьанвай. Вилер хъалхъамра чуьнуьх хьан-
вай, дуьз лагьайтЛа, хъалхъамрай, накъвар авахьзавай...  

Мисирдин Леглегдиз Шагь Абас гьасятда чир хъхьана. Ам кьил 
хкаж хъийиз чалишмиш хьана, амма ам акыван ажуз хьанвай хьи,, 
ядаз кьил тик кьун четин тир. ЯтIани ам кьегьал балкIан тир, адан 
дамарра баркаллу иви авай... 

Эхирни са гуж-'баладалди, кьуд кIвачни чилиз яна, зурзаз-зур-
заз, вири къуват кIватIна, кьегьал балкIан кIвачел къарагъна, ада 
кьил юзурна, пачагь акуникди вич шад хьайиди чирна. Ахпа адаз. 
БИЧ юзуриз кIан хьана. Амма такьат кумачир... Ада садра пурх 
яна. 

— Эй зи лувар хьайи, зи такабурвал хьайи, зи руьгь хьайи Ми  
сирдин Леглег!— Шагь Абаса  балкIандилай  гъил  алтадна.—Им 
нуч гьал я, ви кьилел атанвайди? 

БалкIанди жаваб ганач. 
— Ваз ем вучиз гузвач? 
— Заз ем? 
— Эхь. 
— Ам ви куьз герек я, эй пачагьрин пачагь? 

— ГьикI эй куьз герек я? Зун ви иеси я... 
— Иеси? Бес вун икьван йиса.ра акван вучиз ийидачир?    Чна  

лагьанай — вун сагъ амач... 
— Вучиз? 

 

— Вучиз лагьайтIа, чун... Чун а чун яз амач... 
■— Зун начагъ тир,—лагьана Шагь Абаса. 
— Икьван йисара начагъ? 
— Э х ь .  ■         . i u 

— Бес гила гьикI я? '   и 
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— 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    кьведач лугьуз...    Заз лугьуз    кIан - 

«цач... 
— Зазни ви гьал акурла, эй зи рикI алай гьайван, рахадай гуь- 

гьуьл авач, ятIани, зи буржи я, ваз лугьун, зи эхиримжи сят алукь  
нава. Зи чапла къуьнел Ажал ацукьнава... Зун ви патав гьалалвал  
къачуз атанва... Эгер зи патай ваз хасарат хьанатIа, хажалат хьа - 
натIа, за вун инжиклу авунатIа, заз багъишламиша, эй зи Мисир - 
.дин Леглег... 

Лацу Леглегдин кьил агъуз а\ватна. Кисна Лацу Леглег. Шагь 
Абасни кисна. Эхирни Шагь Абас рахана: 

— Вун вучиз кисзавэ, эй гьайван? 
— За ваз в у ч  лугьун, эй пачагь? Вуна зун исятда кIеве туна... 

,Вун инжиклу авунатIа, 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 гьикI лугьун? И дуьнья мидаим туширди заз чидай...  

"Вун, Шагь Абаснч, и дуьньядал мугьман тирди заз чидай... Амма  
•садрани за фикирначир хьи, чи, балкIанрин, чка ламари кьадайди,  
чи тIвар ламарал эцигдайди... И кар заз чидачир, эй Шагь Абас...  
Гьее-ей, за ваз вуч лугьун!  Гьихьтин пачагь тир вун, амма вуна  
.авур крар . Ни лугьудай? Садани... 

— За лагьанай, эй зи Мисирдин Лацу Леглег! За лагьанай, заз  
'пири аквазва! За лагьанай, заз вири ЧИЗРЯ' За лагьанай, з у н  на 
чагъ хьун мумкин кар туш! За масакIа лагьанай, амма атIанал заз  
кицIи лагьай гафаа-а-ар! Гьар са гаф са дагъ хьиз залан...  

■— Гьее-е-ей! Ваз гьеле сад чизва, кьвед чизвач, Шагь Абас! Ада 
лагъай-бур яз вуч гафар я! Абур гьакIан куьлуь-шуьлуьяр я... Эгер 
къе ви эхиримжи сят туширтIа, зун вав рахадай... Ваз чир жедай, 
.амма ви эхиримжч сят я... 

— Эхь, вуна заз герек гьалалвал гун, тахьайтIа, зун а дуьньяда  
куз-хъукъуз жеда... 

Бирдан Мисирдин Лацу Леглегди мадни кьил агъузна, taM мад-
ни кис хьана. Гуьзлемишна Шагь Абаса. Эхирни хабар кьуна:  

— Вун вучиз хиялри тухузва, эй гьайван? 
— Аллагьдиз акур инсафсузвилер за ваз гьикI тьалал ийин, эй  

злачагь^ АкI хьайила, зун гунагькар жедачни? 
— Ам гьакI я жеди, амма ваз багъишламишдай, гьалалвал гу  

дай ихтияр ава. 
Са кьадар вахтунда Мисирдин Леглегди мадни вичин туьхвен-

вай вилер акьализ, а(хъайна. 



— Са кар заз зи рикIел хкиз кГанзавачир, амма и арада a xaf> 
в>на мадни зи рик!ел хкана... 

— Ам вуч кар я? 
— Ви патай заз акур лап чIехи инсафсузвал я, эй пачагь! 

— Гьихьтин? 
— Ша вун зи чандилай алата, эй пачагь... Гила мадни зи и рикI„  

гъиргъиш хьанвай  рнкI, кана, мад сеферда чIух  авуна вучзава?  
Вуна ав\на а кар—вуна жавабни гуда... Авуначиз кIандай...  

— Мад чун и дуьньядал сад садаз ахквадач, я чан гьайван Къе  
чка сада садаз гунагьар лугьун герек я... Чаз чир хьун герек я...  
Абур гьихьтинбур хьанатIа, вучиз хьанатГа... Амма за ваз лугьун,  
вун заз пара багьэ тир, жуван велед хьиз, кIани тир.. За ваз, Ми - 
сирдин Леглегдиз, инсафсузвал авун... Ваз ви ата-бубаяр гьинай. 
ятIа чидани? 

— Фиргъаванрин девирдилай  чи тухум Мисирда  виридалайни: 
зирек, зарб ва иер тухум яз машгьур тир, эй пачагь... Заз жув гьи  
най ятIа, вужаркай ятIа, иниз гьик! хьана акъатнавайди ятIа, ви  
ри чизвайди я.. Зигьин квадарнавач за... 

— Савкьваг ааунай заз вун... За мехъердайла... Зани ви иесий- 
ркз гьа ваз барабар къизилар ганай... ГьакI хьайила, маса    низ;  
хьайитГани мумкин я, амма ваз инсафсузвал намумкин кар я, эй  
гьайван! 

— Пачагьрин ахмакьвал а кардикай ибарат я хьи, абуруз чеб - 
малаикар хьиз жеда... Чан аламаз, эхиримжи сят къведалди, лу - 
тьузва за. Ахпа атана Ажалди туьд кьурла, аквада хьи, малаик  
хьанач. Вунни гьакI я. Ле яб це! 

— Зи япар вал ала.  
— Зун иниз,  в и  имаратриз  акъатайла, зал Мисирдин Леглег  

тIвар эцигайла, зи пуд йис тир. Садра ви нуькерри, ваз течиз, га- 
танай   зун.    Акьван    гатанай   хьи,    завай"   къахрагъиз    жезма- 
чир. 

— Ни гатанай, ни гатанай? 
— Заз къуллугъзавайбуру, лугьузва за. Ви нуькерри 
— Себеб? 
— Себеб заз чидачир. Себеб заз ахпа чир хьанай: вагьшивал> 

инсафсузвал! Валлагь, рахаз регъуь я. Гатана, гатана, ярхарна„  
бамишнай зун... С а суткада ятIа, са шумуд суткада ятIа, гьа чи - 
лел аламукьнай зун... Къарагъиз жедачир.. ДакIунай зи пачаяр.  
Са чIар юзурдайла, кьил элкъведай, гьакьван зи пачаяр тIардай...  
Ахпа заз чир хьанай — вич лугьумир, ибуру зун ахта авунва... Эр- 
кеквиликай магьрумнай зун! 

— А-а-ан,— кьил ггъузна 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 адат 
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Къамат зи вилерикай карагзавай... Акьван иер ак \нар авай, акь-
Иан пьзел сес авай, налугьуди, им къвед я... Килитна сад садаз, 
ниридалайни багьа сесеривди ва сирлу гьиссеривди сагърай лагьа-
j ii i ,  чара хьанай... Ахла чун мад сеферда дуьшуьш хъхьанай... Ам-
ма з ) н  эркеквиликай магьрумнавай... Ам акурла, зи вилср накъ-
иарай ацIанай... ГьаI юкъуз ада вичмн хъуьтуьл, чими пГузарривди 
яги са шумуд темен ганай... Гьа юкъуз за вири ви пачагьлугъдиз 
«лянет авунай, эй Шагь Абас... Вуна зун тухумдикай магьрумнай. 
Нучиз? Себеб? Аллагьди зун эркек яз халкь авурла, вуна зун а 
лркеквиликай вучиз магьрумнай? 

— Зазни аллагьди эркек велед ганач, эй гьайван... 
— Цавараллайдаз ви зулумрикай хабар я, адаз  аквазва...  За  

«давай хабар кьунй: вуна зун эркек яз халкь авурла, вуна зун а 
зркеквиликай магьрум  авур  касдин гъил вучиз кьурурнач?    Вун  
гьинва, эй аллагь? Ваз и чилер аквазвачии? Адалат гьинва'? Гила,  
эй Шагь Абас, вуна заз эркеквал вахкайтГани, зай ам герек амач!  
Гила зи иви къанва. Гила зи мефтI ксанва. ГьакI хьайила, ахьтин 
ипсафсузвилер ава хьи, а/бур  гьалализ,  багъишнз жедач...  

— Я чан гьайван, а кар авун вири дуьньяда авай адет я,    ам  
за фикирнавай кар туш... 

— Бес ваз на зи жинс хкудзаваиди чидачирни
5
 Вучиз чидачир? 

3}н зн бубадилай хьанани? Хьана. Ада зун гъана и    дуьньядиз. 
Бес зани сад гъун герек тушни? Мегер тухум хкудунилай еке ин- 
•еафсузвал жедани? Гьа юкъуз в} на и кардин жаза-бдарвал ви хи-
w жедайди вучиз фикирначир, эй пачагь? 

— Зун ви гъавурда акьуна, эй Мисирдин Леглег! А инсафсуз  
кардин вилик лад кьун патал за вири вилаятриз фарманар ракъур- 
дай... За а кар акъвазриз тадай, амма геж хьанва... Зи зхири'мжи  
сят я... Зи къуьнел Ажал ала. 

— Гьар  са  кар  ийидай  вичин  вахт  ава,— лагьана Ажалди.— 
Герек вахтунда ви акьул гьинвай? 

— А чIав>з кьилиз атанач, эй Ажал! 
— АтаначтIа, ж>ван жаза чIугвада на. 
— Вахъ галаз раказвайди вуж я?—хабар кьуна Леглегди. — 

Заз ахьтин сес сад лагьай сеферда жезва.  
— Ам Ажал я, чан гьайван. 
Мнсирдин Леглегди кьил юзурна. Пашмандиз. Вилерилайни са 

шумуд нагъв алахьна. 
— Эй Шагь Абас,— лагьана Мисирдин  Леглегди,— чир хьухь, 

н\ на и дуьньядал кефер пара чIугуна, амма абур а дуьньядал ви  
<с>д-д}ван ийидайла, анал гьахъ-гьисаб кьада. Маса кас, маса, ал- 
лягьди халкь авунвай вуж кIантIани хьурай, аи бахтсуз авуна, ву- 
ца ж\ з бахтлу авунатIа, абур ви чандай акъагьарда... Ина.л тах - 
сиркар анжах вун я... За зи патай ваз гьаллвал гузва.  

— Зун валай пара кьадар рази я,— лагьана Шагь Абаса. — 
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Лагь зи патай ви чандиз вуч кIандатIа. За ви тIалаб>н    кьилиза 
акъудда. 

Шагь Абаса балкIандин экъис хьанвай кIарабриз туьмерна.  
— Заз са зурба тIалабун ава, Шагь Абас. 
— Буюр, зи вафалу гьайван. 
— И пата са десте ламаф, шаркIунтIар ава.. .  Абурай зи кьил' 

акъатзавач. Къвез иниз, зи патав. заз лам лугьузва! Чеб балкIанар- 
я, лугьузва... Зи вилик, вад Зикъалай гъиз, кьве къалгъал эцигза- 
за... Вучиз? Къалгъан ламран ем я, 'балкIандин ем туш... Зал зи  
тIвар эхциг хъувурай, эй пачагьрин пачагь. 

— Ва-агь! Алаадат... Абур ахьтин вуч шаркIунтIар я, ви патав.  
къвез, ваз лам лугьузвайбур? Нин шаркIунтIар я? 

— Чидач. 
— Гьа инлай кIвализ элкъвейла, за ам вуч месзла ятIа чирда.  
— Мадни ихьтин са кар: и пата са деве ава. Шумудки са йи - 

сар я, амни текдиз хкунал ала.   Гьадани    югъди-йифди вазни,    и: 
дуьньядаллай вири пачагьриз лянетзава. Себеб лугьузвач. Алада,.  
гьадан патавни. Аку, вуч месэла ятIа. Са тедбир аку, эй пачагь  
рин пачагь... Мад заз вавай кГанцай са затIни авач.  

9. ДЕВЕДИН БАЛГЪАН 

Деведин гьал авай чкада кидIин, балкГандин гьалдиз рагьмег 
авай. Дееедив гекъигайла, кицIинни балкIандин уьмуьр суварар" 
тир! Бе-ес! 

Шагь Абас деведиз килигиз, къах хьана. Яраб им деве ятIа,. -
Iюх? ТахьайтIа, Шагь Абасаз вичин вилерай гьакI аквазватIа? 
Акьализ-ахьайиз вилер, килигда Шагь Абас. Ваъ, деве я. Чан ала..  

Шагь Абаса ам са шумудра диндирмишна. 
Деведи куьтIнач. Эхь, саймишнач. ЯтIани Шагь Абас рахун 

герек тир. Рахун Шагь Абасаз чарасуз тир. Мегер и чарасузвал 
хьаначиртГа, туьд Ажалди кьунвай Шагь Абас, галтад жез, иниз. 
деве акваз къведайни? Ваъ, гьелбетда. 

— Ваз аквавва, эй аллагь, вун шагьид я, и гьайванди зун, Шагь  
Абас, гьич саймншни ийизвач, талсир зал эцигмир... 

БирдаIН деведи кьил хкажна, ам виняй агъуз килигна: 
— Хъяхъя-хъя!—  авуна  ада. — Хъя-хъя-хъя!  Ви рикIел    зу№ 

гьихI хьана акьалтнавайди ятIа, лагь, заз чир хьурай.  
— Эй зи дуст!— лагь а на Шагь Абаса.— Эй зи рикI алай Лацу 

Дагълар! Заз аквазва, вун закай нарази я, заз лагьанва, ятIани...  
— Ваъ, эй пачагь, вуна заз лагь, зун ви рикIел гьик!     хьанэ- 

акьалгааза? Гьа кар заз чир хьана кIанзава.  
— За ваз са гафуналди гьикI лугьун, эй гьайван? Зи эхирим - 

жи югъ хьанва, зи эхиримжи сятди зун ви патав гъанва... Вун зи?  
виридалайни рикI алай деве тир. Ваз за Лацу Дагълар тIвар ган - 
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мий... Гила, дуьнья я, чалай аслу тушир, зун рекьизва, зи зхиримжи 
•гит атанва, гьакI хьайила, вуна заз гьалалвал гун герек я...  

Деведи кьил агъуз хъувуна. Амма адай гьич витIни а.къатнач. 
Са кьадар кисна, ал па ада са патахъ са балгъан вегьена. И кар -
дп Шагь Абасак лап къалабулух кутуна. Къе ра,гьметдиз физвай 
Кис ятГани, тIвар-ван акъатнавай, дуьньядал виридалайни машгьур 
хьмйи пачагь, им аку, и ни къвезвай, кьацГа'й, мурдар деведи гьич 
вичин тумунайни кьазвач. Шагь Абасни инсан я, бес рекьизвай 
инсанрихъ чпин такабурвал жедачни? Абур гьакГан пинеяр туш 
»\ир. РекьизватIани, ам пачагь я. Ам гьеле кьенвач. И деведин 
«малар, вичин гьал аку, ах,па вичин кьаадавай ял аку... 

Деведи кьил тик хъувуна. Ам цавуз килигиз башламишнз. Ак-
ввдай гьаларай адан хияларни алатай йисариз хъфенвай. Вуч ятIа-
ни рикIел хкизвай. 

— Эй  Лацу Дагълар,— лагьана  Шагь  Аба<са — Вун  ихьтинди 
гупшр  эхнр.  Заз  аквазва,  ви  кьилелни  гзаф  гъаза-белаяр  атан- 
нн, заз вири аквазва, амма зал вуч тахсир ала? Зунни начагъ хьа - 
ня. Къе заз ви кьилел атай хажалатар, дердер чириз кIанзава, лагь  
яазни чир хьуй, зун ви душман туш, зун ви иеси я, зал гьеле чан  
ялама... 

Бирдан и деведи, Ла.цу Дагълари, хци кIарабар кГарасдин чха-
лр хьиз экъис хьанвай деведи, къваларилай цIакулар авахьзавай, 
<|}|пср алкIаIнвай, вилерни, кьилни, япарни гачалри кьунвай и де-
(«рдн са агь аладарна. АкI агь аладарна хьи, адан къваларни кваз 
яхцукьиз, къахрагъна. Мандавар эвел хкаж хьана, ахпа кьведни 
синал агъуз ахватна. Бирдан и гьайван, сив ахъайна, дилиди хьиз, 
няи ацалтна хъуьрена: 

— Хъя-хъя-хъя-хъя!—  Виридалайни,  виридалайни,  виридалай- 
ч||(... 

Шагь Абас къудгъун хьана. Эхь, им ахмакь хьанва, дили х ьан-
нп. И деведин акьул къакъатнава.  

— Вуна.. .  вуч лугьузва, эй гьайван? Вун вучиз хъуьрезва? Me 
грр вал хъуьредай гьал алани?  

— Эй пачагь, в\ 'на заз кьур са ка>р хтана зи рикГел... Вун акур - 
,»Iй, гьа кар рикIел хкведайла, зун гьамиша хъуьреда... Хъуьруьн  
IануртIа, зи рикI хъиткьинда. Я шехьна кIанда, я хъуьрена... ГьакI  
хьайила, алата залай, заз вун акваз кIандач...  

— Ва-аъ,  ак! виже къведач,  чан гьайван, —  милайимдиз раха -  
ня Шагь Абас,— вун захъ галаз акI рахазва хьи, нашугьуди,    зи  
кар-кеопи ваз жазаяр гун хьана.. . АкI хьайиди тиртIа, зун и эхи  
римжи йикъан эхиримжи сятда вун акваз къведа«ир.  

— Вун зи вилик тахсиркар туш, гунагькаф туш, яни?  
— Гьелбетда, ваъ.  
— Бес вун инал гьалалвал кIанз вучиз атанва?  : 
— Вучиз лагьайтIа зунни вун бегьем кьве Еацра рекье хьана,  
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syH тьамиша ви кI>ла хьана, Гьяждал фена хтай вахт рикIелатама-
ни. Белки, луягьуда за, гьа вахтара, гьа йикъара за ваз са такIан... 
Са рикI тIардай кар, белки, заз течиз зи нуькерри... Белки, гишила 
эмукьна, рикIелай алатна... Адалай кьулухъ вал пачагьдин деве, 
Лацу Дагълар тIвар хьана, вун гьамиша и зи имаратда хвена... У-у-
уф! Амма за садрани заз вун и гьалдаваз аквада лагьана фи-
кирначир... Мумкин я, гьа и карда зи гунагькарвал... Заз течиз...  

— Эй пачагь-рин пачагь! Гунагьриз уьлчмеяр авайди туш, абур 
я терезралдини   алцумиз жедач. Ваз чизва. Гьар са ка.рдиз, дуь - 
шуындиз кьве патай килигна кIанда. Ви патайни, зи патайни. Ви  
вилерайни, зи  вилерайни.  Ви акьулдални, зи акьулдални. Амма  
Еуна акI ийизвач. Вун садра вуна заз авур кардиз зи вилерай ки - 
лиг, зи акьулда'лди килиг, ахпа аквада ваз ам гьихьтин кар хьа - 
натIа... Ша на зи кьил тГармир, вун алата залай... 

— Я чан гьа Иван, бес зун ви патав гьа кар чириз атанвачни?  
Лагь, зазни чир хьурай ман. Лагь, за хиве кьада зи тахсир... Бел  
ки зун тахсиркар я? Лагь, зазни чир хьурай. 

— Хьайи кар хьама, алатна. Гила чир хьана вучда вуна?  
— Вавай баг-ьишламишун тIалабда. 
— Ам вуч лагьай чIал я, багъишламишун? Гьеъ-тъеъ... Багъиш- 

ламишун... 
— Вуна а кар заз лагь, ви рикIиз регьят жеда. Ви рикIе аваи  

тIал  акъатда. Рахух. 
Деведи са шумудра кьил галтадна, агь аладарна. Ахпа жузу -

на: 
— Вун зи кIулаваз Гьяждал фейиди вуна рикГелай алуднаваIч„  

чни? 
— Алуднавач. 
— Чухсагъул. А кар анихъ хьуй. Гьадалдини, гьадалай кьулухъ- 

ни за ялай кьван napaip вири санал кIв.атIайтIа, гьикьван жедай- 
•sla> 

— Низ чида? Са дагълар кьван. 
— Чухсагъул. Зун валай рази я... Ваъ, лугьудач за!.. Терек туш!"  

Алат залай
I
—бирдан Лащу Дагълари мадни кьил тик кьуна   Ада 

са патахъ са зурба балгъан вегьена. 
— Секин хьухь, я чан гьайван,— мегьрибандиз рахана     Шагь 

Абас. 
Шагь Абас кЛамай тушир: деведал гъанвай гьал аку! Вири: 

}ьмуьрда зегьмет чIугунвай деве аку, уьлкведа сад лагьай деве хьа-
йи, гьавиляй пачагь алаз Гьяждал фена хтанвай деве аку, къе, 
кьуьзуь кьиляй, адал гъанвай гьал аку. Шагь Абасаз, гьелбетда, 
айиб тир. Амма Шагь Абас яраб ахвара хьана жал? Адан имарат-
дин къене ихьгин кIвалахар аваз хьайила!, бес вири уьлкведа и; 
кIвала,хар гьикI ятIа? Деве и гьалдиз ни гъанва? Вучиз адан къай-гъу 
чIугвадай  каг  авач?  Гьинва! адаз  къуллугъзавай кас?  КицЕ  
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лкIа, балкIан акIа, девени икIа... Вучиз? Ибур вири Шагь Абасаз-
къуллугъай гъайванар я, ибурал и гьал ни гъаива, вучиз гъанва? 
Себеб? Вучиз Шагь Абасаз и кардикай къедалди хабар хьа.нач? 
Гила хабар хьана лугьуз Шагь Абасавай вучиз жеда? Туьд Ажал-
ди кьунвайла? 

— Эй Шагь Абас!— ван акъатна Ажалдин.—  Вири дуьньядиз 
машгьур пачагь! Икьван зурба, гужлу кьушунрин иеси! Сергьят - 
суз чIехи уьлхведин иеси! Сан-гьисаб авачир хазинайрин иеси! Ви 
эхиримжи югъ вуч заланди хьаначни? Ваз ви кIвалахар гьа и эхи  
римжи юкъуз чир жезва, аквазва, идалай чIехи бедбахтвал жеда- 
ни? Мусибат жедаии? 

— Эй Ажал! Захъ икьван махл>кьат ава! ЛукIар, нуькерар ава! 
Абур вири ваз хьуй, вуна и зи туьд а'хъая! Заз са бязи кIвалахар  
чирдай къаст ава... 

— Гьар са кIвалах патал аллагьди талукь вахт ахъайнава, эй 
Шагь Абас.  ГьакI хьайила, лугьузва, гьар са кардиз вичин вахт  
ава. Са йис жедалди, таза аялди вучда? Дидедин нек хъвада. Адаз  
лайлаяр яда... Къад йисавай гададиз мехъерда...    Вичин    кIвал  
туькIуьрда...  Виш йис хьанвай къужадиз мехъерна    вучда?     Ам 
муькуь дуыньядиз куьч хьунин къайгъуда жеда.. Гьар са кардиз  
вичин вайт ава, Шагь Абас. Гьар са кар вичин    вахтунда    авуна  
кIанда. 

 

— Вахтунда?  Вахтунда... Вахтунда чир жедач... Кьилиз къве - 
дач... Атанач зи кьклиз... 

— А-а-ан, кьилиз атанач? Дуьз я, атанач. Заз чида. Куь рикIел 
неинки куь, куыне авуна кIанзавай кIвалахар, пака квез  регъуь  
жедай кIвалакар, куь рикIел гьатта зунни атанан. Куьне зун, Ажал, 
авайдини михьиз рикIелай алудна. Зун рикIелай алудайла, амай*  
кIвалахар вири рикклай алатзавайди я, Шагь Абас! Зун рикIел  
алай инсандин вилер гьамиша ахъа жеда, адаз вири аквада, дуьз - 
вални какурвал, гьахъни нагьахъ, дустни душман, мердни намерд,  
элхачни кьегьал.. Вири!  Гьабур вири зун я!    Зун!    Ажал! За ви  
!уьд кьадалди ви рикIел зун атанач. Садрани!    Садрани!  Вири 
куьн гьахьтинбур я! Пачагьар! Дережадиз чIехибур! Гъиле ихти- 
ярар авайбур! Къизилар, вар-девлет авайбур! Куьне садрани ри- 
кIел гъидач хьи, квелайни чIехи, куь ихтияррилайни чIехи ихтиярар 
авай са кас ава! Ажал! Ам чи дережайрилай, хазинайрилай    вине 
ава! Ша чна инсафсузвилер, адалатсузвилер тийин, ада а кра<р чи  
эхиримжи оят атайла, гьикI хьайитIани дуьздал а^ъудда, 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 деве- 
диз. Аку гьада ваз вуч лугьудатIа! Гьа чIавуз вилер ахъая!    Аку  
ви вилик гьихьтин кIвалахар жез хьаиатIа, вун вилер авай буьркь- 
вец хьана, япар авай бишек! Ви фикир-хиялда гьамиша са кар хьа- 
на: хазинаяр, вар-девлет мадни пара авун! Мадни са гуьзел   ди- 
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шегьли къачун! Мадни-мадни уьмуьрдикай леззет хкудун, леззет 
къачун. Мегер уьмуьрдин мана-метлеб анжах леззет къачун яни? 
Эгер >ьмуьрдин мама-метлеб анжах леззет къачун хьанайтIа, и 
дуьньядал вуч жедай? Багъ-бахчада вуж машгъул жедай? Эци-
гунрал п \ ж  ма>шгъ>л жедай? Илимдал, культурадал вуж машгъул 
жедай? Яратмишунрал вуж машгъул жедай? ЦIийивилер ни ара-
дал гъидай? Фу-къафун, пек-партал ни гьазурдай? Инсанриз кIва-
лахиз кIан жедайни? Зегьмет къачуз кIан жедайни? КIвалах та-
хьайла, зегьмет тахьайла, и чаз герек суьрсет, тадаракар гьинай 
къведай? Санайни. АкI хьанайтIа, эвелни-эвел вун хьтин пачагь-
ди ви уьлкве дуьньядилай юх ийида! Гьадахъ галаз санал вични! 
Вичелай вилик хьайи баркаллу агга-бубаярни! Герек уьлкведа па-
чагьдилай башламишна арабачидалди виридан рикIе яратмишунин 
илгьамди нур гун

I
 Абуру яратмишунралди сада садаз чешне къа-

лурин! Гьа вахтунда гьаб)р чебни, гьабурун пачагьни, уьлквени 
бахтавар жеда, анжах гьа вахтунда. Ваз затаи, Ажалдикай, вучиз 
кичIезIватIа чидани ваз? Са шумуд себеб ава. Сад лагьайди: хази-
чаяр! Абур низ тада? Чидач. Па'пар ирид виш ава вахъ, амма ве-
лед авач Гьа и карди вун начагъ авуна. Вири ава, вири къазан-
мишнава, гила абур вири хвахьзава. Низ кьисмет жедаггIа, чидач! 
Кьвед лагьайди: яратмишунин илгьам вуч затI ятIа ваз чидач: 
эгер вун яратмишунралди (гьи карда кIантIани хьурай) юргъун 
хьанвай инсан тиртIа, з\н агайла, вун шад жедай: 

— Гила за ял яда,— лугьудай на, сивел хъвер алаз. 
3\н акуна, вун шад жедай Амма вун... Ви уьмуьр вири гьа лез-

зетрин гуьгъуьна галт^гиз акъатна... 
— Ингье зун'— гьарайна деведи.— Ингье кьуд кIараб! Им зун 

я! Вири кьуд кIарэб! Я хазинаяр авач, я дережаяр, я машгьурвал...  
Хутаха зун и дуьньядилай! Ваз минет хьуй, хутаха! Заз куьн гьа - 
Диф къведа? Минет хьуй хутаха! 

— Вахт атайла, ви вахтни алукьнава, тади къачумир.     Амма  
ж\ван рикIевайди лагь. Къе лагьана кIанзавай югъ я. 

— АкI хьайила, мад вунани гьакI лагьайла, за вуч ийин? Лу- 
гьуда за. Л>гьуда. А-а-у-уф! Мад рикIел хтана, мадни ял кьазва  
зи.. 

Ажал килигна Шагь Абасаз. Адал чан аламатГа? Эй пачагьрин 
пачагь... Вичи вич кутунвай бала аку. Къедалди буьркьуь хьана, 
вилер акьална, гила шгхьзава. 

— Яб це ятIа, эй Шагь Абас,— лагьана Лац\ Дагълари.—За- 
ни гьиссзава зи эхирэаман хьанвайди... Къуй и зи рикI    кузвай  
тIал зи рикIяй акъагграй... 

— Яргъияр мийир, — лагьана Ажалди. — Куьрелди. Адан гу- 
нагькарвал вуч я, куькай ибарат я, вучиз вавай а гунагь адаз ба - 
гъишламишиз жезвач. Гьа и ихтилат авуна тур.  

Шагь Абас агаж хьанва.   Чин вири би.ришар я.   Налугьуди, им  
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пнчапфин пачагь туш, инал эцигнавй хъухъвай са шалам я   Мал -
дин лидикай авунвай. Бирдан адал чан хтана. Ам ракана:  

— Лацу Дагълар рахадалди зазни кьве гаф лугьуз кIанзава.  
Яб це, эй гьайван, вуна са кар рикIелай алудмир: и дуьньядал тек  
он писвилер, гунагька.рвилер, тахсиркарвилер жезвач. Писвилерихъ 
галаз санал  хъсанвилерни жезва. Мискьивилерихъ галаз санал жу- 
мартвилерни жезва. И дуьньядал тек са ранг алач: яру ранг ава,  
ч!улав ранг ава, лацу ранг ава, михек ранг ава, ратъул ранг ава,  
туракь ранг ава, гичIи ранг ава, хъипи ранг ава... за вири лугьуз- 
вач. Са юкъуз гар жезва, муькуь юкъуз... Са юкъуз марф къвазва,  
муькуь юкъуз... Йиф я, лугьуз, мичIи жезва, югъ я, лугьуз,   экуь  
жезва... Мегер ваз за, гьа рекье, Гьяждал фидайла, тIимил таваз - 
вплернаии? За  ваз зи гъилелай ем гана.  Заз  гьамиша гайванар  
пара кIан хьайиди я. Вучиз ви рикIел за авур хъсанвилер хквез - 
чач? Мегер валай гъейри и дуьньядал маса деве авачирни? За тек  
fa вун кьуна, вун заз бегенмиш хьана, зун валлаз Гьяждал фена...  

— Гьее-еей,—■ кьил галтадна Лацу Дагълари — Вун гьинай ра- 
хазва, зун гьинай рахазва? Гьарма са кIамай   Вуна вун зи кIу - 
лаваз  Гьяждал  фена лугьуз  заз къехуьнзава,  амма за  а йикъаз  
ниш лянетзава. Чир хьанани? За лугьузва: герек за вун гадар'на  
кIулай, тIуш гана, рекьидайди тир. ГьакI авунайтIа, заз сувабня 
жодай, зи тIвар тарихдани гьатдай. Заз инсанрини, девейрини бар- 
калла лугьудай. Чир хьанани? 

— Вучиз, эй гьайван, вучиз? 
— Вучиз лагьайтIа вуна гьахьтин кар авуна..   Гила вуна ви ха- 

шнаяр заз багъиша^йтГани, за ваз а кар гьалалдач, Шагь Абас. Лап 
п цавараллай сад аллать, адан вири пайгъамбарар, адан малаикар,  
жабраилар а цаварилай и чилерал эвичIна, атана и зи вилик, пуд  
юкъузни пуд йифиз вири са кIвачел акъвазна, вирида заз минет - 
»мвармишайтIани, а кар за ваз багъишламишдач, гьалал ийидач, 
Шагь Абас! Завай а кар неинки ваз, гьатта аллагьдиз вичизни ба - 
гьишламишиз жедач! 

— Лагь авд гьихьтин кар ятIа, зунни шагьид жеда,— ван \каж- 
ма Ажалди. 

— Вуна инай акъудна, тухвана зун ви чкадал ацукьарна, закай  
мири махлукьатдин пачагь авуртIа!ни, за ваз а кар багъишламиш 
дач, чир хьухь. 

— Яраб ам гьихьтин кар ятIа? Минет хьуй, ахъая, зани яб гун.  
— Им аквадай гьаларай терхеба хьанва,— лагьаюа Шагь Аба- 

са.—Адаз вич вуч рахазватIа чизвайди туш. Заз аквазва...  
— Шагь  Абас,— лагьана  Лацу  Дагълари.— Вуна   авур  алчах 

кар агъзур инсандиз акуна. 
— Лагь ман ам гьихьтин кар ятIа,— гьарайна Ажалди. 
— Са гафуналди лугьудани? 
— Гьелбетда, куьрелди. 



— Ада закай... Ада зун деведикай... Деведикай лам авуна, лам- 
I>акай деве! 

— Вуч, вуч, вуч?— аламат хьана Шагь Абасаз. 
— Гьа юкъуз эгер вуна зи гардам са къилинждив яна, зун кье - 

найтIа, за ваз    са гафни лугьудачир, иеси я, лугьудай за, зай са  
тахсир акъатнава жеди. Амма вуна закай лам авун... О-о-о! О-о-о!.. 

Деведи башламишна инихъ-анихъ кьил галтаднз. Деведин ман-
даври башламишна хкадриз. Деведин вири кIарабрал чан атана.  

— Сабурлу хьухь,— лагьана Ажалди. 
— Гьинал ва мус за вакай лам авуна?—жузуна Шагь Абаса. 
— В\н Гьяждилай гьикI хтанайтIа, рикIел хкваш... 
Деведин сивел каф акьалтнавай. Мандавар акъваз тийиз къуд-

газвай. Адан вири беден ргазвай. 
— Шагь Абас! Гьеле валай чIехи адалатсузва/ авур пачагь ва  

я гьакIан са адетдин инсан и дуьньядал хьанач! Вун, Шагь Абас,  
зи жинсинал хъ>ьрена   Вуна вири хъуьруьрна! Вуна    зи деведин  
жинсинал неинки инсанар, гьатта диши ламарни кваз хъуьруьрна! 
Гьяждилай хтана, и ви xapanla хьайи имаратрив агакьдайла, вун 
ли кIула авайни? 

— Авай,— тесшкьна Шагь Абаса. 
— Имаратдин вилик са шумуд агъзур инсан кIватI хьанвайни?  
— Хьанвай,— тестикьна Шагь Абаса. 
— Гьа арада вун зи кIулай авудна, ламрал акьадарнайни? 
— Хьанай, акьадарнай... 
— Зун гьа вун акьахай куьпчи Гьасанан диши ламран тумунал  

=кутI)нна... Зун... Деве... Ваз акваз-акваз! Вирида кьуьлериз, вири- 
да манияр лугьуз... Зун, вун кIулаваз кьве вацра рекье хьайи деве,  
ирид чилериз аватиз... Вири шегьер зал. деведал хъуьрезвай! О-о-о! 
-О-о-о-о! 

— Секин хьухь, сехин хьухь,— тIалабна Ажалди. 
— Зун ви уьлкведа виридалайни зурба деве тир, виридалайни  

гужлу деве тир, гьа деве, кьве вацра вун к!улаваз къекъвей деве  
куьпчи Гьасанан диши ламран тумунал... О-о-о! О-о-о-о! 

— Секин хьухь,— лагьана Ажалди.— Секин хьухь... 
— О-о-о! Мегер зун хьтин деве куьпчиди.н диши ламран туму 

нал  кутIундай...  Им  пачагьдин  адалатлувал  яни"
5
  Им пачагьдин 

камалл\вал яни? Им вуна ви къваларив гвайбуруз, ви агьалийриз  
къал>рай чешне хьана>ни? Ваз кьве вацра вун кIулаваз къекъвей  
деведин къадир тахьайла, нин къадир жеда? Вуна зун рикIелай  
г.лудайла, вуж рикIел хуьда? Инсафсузрин инсафсуз! Вуна зи жин  
синал 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 бал -
гъан фена, чин ми.хьиз кIевна. Агъ чIугур хьиз.  

Деве са патахъ, Шагь Абас муькуь па>тахъ, кьведни ярх хьана.  
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— Гьа и кар патал .. гьа и югъ г}ьзлемишиз... зун яшамиш хьа  
най... 

Деведи вилер акьална. Адан яхун, Klapacap хьтин кIарабар чIа-i 
яна. 

— Яз\х Шагь Абас,— лагьана Ажалди.— Къе, гьеле чан ала- 
маз ви кьилел икьван гъаза-балаяр атайла, пака вун амачирла вуч 
жедатГа' Яраб и дуьньядал валай бедбахт кас аватIа? ХьанатIа?  
М>н амачирла ви гьакъиндай и махлукьатди вуч лугьудатIа? Вилер 
яназ б>ьркь\ь хьайи, япар аваз  биши хьайи Шагь Абас! Алчахрин  
ллчах,  зул\мкаррин  зул>мкар,  ннсафслзрин  инсафсуз,  ягьсузрин 
ЯIьсуз, ахмакьрин ахмакь  Шагь Абас' Я регъуьвал чидачир, я ки- 
чIевал чидачир  Шагь Абас! Ажуз кас дирибаш авур, дирибаш кас 
.Iжуз авур Шагь Абас!.. Жинсин кицIерив, Лацу Пеленгрив чпин  
як нез гайи, шив балкIанар ахта ийиз гайи, нар девеяр ламарии  
|умарал кутIунай Шагь Абас! Пака ваз гьа икI лугьуда. Эй Шагь  
Абас, Шагь Абас... 

Н\ькерди Ша>гь Абасан чиналлай балгъан михьна. 
Къарагъна, Шагь Абас ацукьна. 
— Кьили ванзавани, Шагь Абас'— жузуна Ажалди 
•— Ванзава. 
— Ам бишивал квахьзава ла^ьай чIал я... И дуьнья гьикI ак - 

назва ваз? 
— Зи аял чIавуз акур дуьнья хьиз. 
— Вилер ахъа хьанва... Ваз герекди вуч тиртIа, лугьудани за? 

Ваз герекди деведин тфу тир... Гьадакай ваз дарман хьана... Вун  
Аль Ассуфа суьгьуьрда тунвай, деведин тфуди вун а суьгьуьрдай  
пхкъудна... Хъвач, зун пака хкведа ви патав. Хъвач кIвализ...  

I0. ЧАР ГЬАВИЗРИН ПАТАВ 

Ацукьнава Шагь Абас чар гьавиздии патав. Са къваицел. Гъил 
ченедик кутума. 

И пата балкIандин чка ава, а пата—деведин. Са пата—Лацу 
Леглегдин, м\ькуь пата—Лацу Дагъларин. 

Шагь Абасаз акуна тевлейрал алай гьал. Гьар тевледин вилик 
i'a кIунтI |цIапар ква Низ чида шум уд ни са йис ятIа, и ulanaip инал 
кIватIиз. Абур гадардай кас авач. Ихьтин тевлеяр жедани? Рак 
л к)—тIваларикай ав)нва. Цлар ацахьнава  Къав алач...  

Иви физва Шагь Абасан рикIяй, амма сес акъудиз жезвач. Адаз 
<Iси  жедай ихтияр авач. Адаз гьеле вири чир хьанвач... 

Бирдан чар гьавиздин а патай Шагь Абас гашай патахъ шар-
кIунтIар атана. 4} куриз-чукуриз. Са десте санал. 

Шагь Абас къудгъун хьана. Ибур в\чтин шаркIунтIар хьурай? 
Вирини цIалцIам, михьи, эвянавай. Виридазни рангар янава. 
Фи- 
'.> Заказ 9 I 9  
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рийрикайни курква<чIар куьрснава. Тумарихъни куркурар акална-
ва. ЗалпандаIр аку, нур гузва. Къизилламвшнава жеди. КIвачерал-
ни—кГвачин къапар. 

Чукуриз, Лацу Леглегдилай чархар ягъиз, и шаркIунтIри Лацу 
Леглегдиз экъуьгъзава. Ахпа кIур цавай къвез, хъуьрез, катзава. 
Яргъаз катзавач. Абур мадни элкъвез, Лацу Леглегдин патав хквез-
ва. Саташмиш хьун патал. Ягьанатар авун патал:  

— Эй! Им аку—Леш! Эй Ле-еш! 
— Эй кьацIай, мурдар лам! 
— Эй ламран хва, ла-а-ам!.. 
— Хъутур квай ламран хва, лам! 
— Квахь инай! Квахь и гьаятдай! 

— Зун лам я М3IЛ квез?— зайиф, пашман сес къвезва Лацу Лег- 
легдин   вичин   тевледай.—Квез   куь   диде-бубайри   гузвай   тербия 
гьахьтинди я ман! 

— Ун, ун! Вун ламарин лам я! 
— Вун кьирай вун, гьахьтин, кьацIай, хъутур квай!  
Шагь Абаса са гъиливди ченедиз, чурудиз туьмерзава, ван 

акъудзавач, яб гузва, килигзава. Шагь Абасан кьили ванзава. Вич 
лугьумир, ам ахвара хьана кьван! Адаз са заггIни акваз хьанач 
кьван. Ингье, къе адаз чир жезвай кIвалахар...  

Фее-ена Лацу Леглегдин патав, са шумудра агь аладарна, (им 
авай гьал аку тIун, им и зинданда вучиз аватТа?) адавай хабар 
кьуна: 

— Эй зи баркаллу Лацу Леглег! Абуру ваз лам вучиз лутьузва?  
— Заз гьинай чидай, зй Шагь Абас? Диде-бубайри лугьузвай 

гафар я жеди, аялри тикрарзава. 
— Вучиз диде-бубайри акI лугьузва? 

— А месзлаяр заэ чидач... 
ШаркIунтIа'р (ибурун хуррамвал, ибурун бахтаварвал вуч я!) 

элкъвез хквез, мадни Лацу Леглегдихъ саташмиш жезва. Гьа и 
Шагь Абас алай  вахтундани. Абуруз Шагь Абас чизвани?  

— КьацIай, 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  къ}дуздин балаяр!  Куь тухум  хкат- 
рай, куь! 

Бирдан Шагь A6acai шаркIунтIривай хабар кьазва: 
— Ам лам ятIа, бес куь диде-бубаяр вужар я? 
— Чи диде-бубаяр балкIанар' 
— Ва-а-агь! Бес куьн вужар я? 
— Чун Шагь Абасан шив балкIанар! 
— Ва-агь! 
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— Куьнни кьий, квекай жедай балкIанарниI Кфирар,—мурмур- 
Iава Лацу Леглегди.— Заз чида куьн гьи жинс ятIа... 

— Исятда йиф яни, югъ?—хабар кьуна Шагь Абаса нуьжерди- 

вай. 

— Гьелбетда, югъ,— икрамна нуькерди. 
— Ина л шаркIунтIар (икьван михьи, цIалцIам, бахтавар) къвез,  

мархар ягъиз, и гьайвандин (Лацу Леглегдин тевле къалурна) ке- 
фина эцягъиз адакай ягьанатариз хъфин гьакъикъат яни, тахьайтIа, 
зи вилерикай карагзавани? Заз чизмач, гьакъикъат вуч я, ахвар  
вуч я. Заз ви сивяй ван хьана кIанзава. 

— Ваз аквазвай гьар са кар гьакъикъат я, эй пачагьрин    па  
чагь,— нуькерди мадни икрамна. 

—Инал къвез, цIингаварнз хъфизвачйбур вучтин гьайванар я? 
ШаркIунтIар т)шни? 

— Абур... абур.. завай лугьуз жедач, эй пачагьрин пачагь...  

— ВУЧИЗ лугьуз жедач? 

— ГьахI, эй пачагь .. 
— Заз вуна мецелди лагьана кIанзава, эй инсан. Заз зун гьеле- 

ни жув жу вал хтанватIа чизвач. Зун гзаф йисара суьгьуьрда тун- 
на) \ьана, къе зи кьили ванзава, къе зи вилер ахъа жезва...  

— Зун ваз къурбанд хьурай, эй пачагьрин пачагь... А кар гьар  
са ннсандиз чида... Вири а кардикай рахазва... Вун суьгьуьрда тун- 
найди виридаз чида... Эгер къе вун жув жувал хквезватIа, ам ви- 
рн ма\л>кьатдин бахтавар югъ жедай... ЯтIани, заз кичIеда... Па- 
К'

I
 ван акъатда, за икI лагьана... Захъ ирид бала! ава, заз зи уьмуьр  

аиIнданда акъатна кIандач... 
—• Вучиз ви уьмуьр зинданда акъатда, эй инсан? 
— Лагьана лугьуз, эй пачагьрин пачагь. 
— Вуч лагьана лугьуз? 
— Гьа вуна хабар кьур.. 
— Эгер вуна заз ваз вучиз кичIезватIа   талгьайтIа, за ваз жа  

за гуда. 
— Эй, пачагьрин па.чагь,— нуькерди Шагь Абасан чухвадин цен 

кьуна.— Къанунди къадаIъа  авунвай гаф за ваз гьикI лугьудай,  
чй пачагь? Заз къанундалди жаза гуда. Зи мез атIуда...  

— За ваз аллагьдалди кьин гузва: лагь заз. Зун Шагь Абас я!  
 

— Эгер заз жаза гайитIа, эй Шагь Абас, ваз аллагьди жаза гу  
рий! 

— Гу рай! 
— Эй пачагь, гьикI жен хьи, ваз чиэвач: шумудни са йисар я,  

чи уьлкведа ламарилай ламар лагьай тIвар алуднава. Абуруз бал- 
кIанар лугьузва. Абуруз ламар лагьайдан, ламариз ламар лагьай- 
дан мез атГузва... 

— Ва-агь! 
— Ун. Ваз чизвачирни? 
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—Бес ламариз ву,ч лугьузва? 
—Абуруз — ба,лкIанар. 
— Вагь! Бес балкГанриз? 

— Абур терпна. Къирмишна. И пата сад ама, вун адахъ галаз  
пахана, амни музейда хуьзва. Аялриз, шаркIунтIриз къалуриз, лу 
гьузва: ихьтин мурдар, кфир гьайванарни хьайиди я са деврида,  
гила абурун тум хкатнава... Бес ваз чизватарни? 

— Ихьтин къанун мус акъатна? 
— Звел  пачагьрин  пачагь  начагъ хьана,  ахпа   ам  ламраллаз  

Гьяждал  фена,  хтана,  гьа  вахтунда   ламарикай  цIийи  къанунар  
акъатна. Абур женнетдин гьайванар я, лагьайла, инсанар... Ахпа  
ламариз дережаяр гана, тIварар гана... Гьа чIавалай инихъ вири  
дегиш хьана... 

И арада чукуриз-чукуриз, тумар тик кьуна, шаркIунтIар хта-
на. Абурун гуьгъуьналлаз са шумуд ламни. Сейрдавай ханумар 
хьиз, къекъвезва ибур. Наз туз. Виридан фирийрик — курквачГар. 
Тумарик — куркурар. КГвачерал — махсус кIвачин къапар. Гар-
данра—>цIару читер. Шарфар я, чпивай хьайитIа... 

— Э-э, чан диде, заз лагь, и тевледа хуьзвай эйбежер затI вуч^  
ятIа? — хабар кьазва са шаркIунтIди вичин дидедивай. 

— И юкьвал вичин гпрар алайди т)шни? Вири какур-какурди? 
Ам аждагьан я, чан бала. 

— Бес ада а тевледа вучзава, чан 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  чIехи,  виридалайни  кIалубсуз  
I
 лам я... 

Шагь Абасни нуькер сес акъуд тийиз акъваанава.  
— Ван хьанани?— лагьана Шагь Абаса.— Лацу Дагълариз ла 

марин лам лугьузва, виридалайни кфир лам, Лацу Леглегдиз — 
гьакI лам, хъутур квай, мурдар лам... 

Бажтавар шаркIунтIри цIингаварзава. Вая алаз. Хкадриз.  
— Чун Шагь Абасан  шив балкIанар я, шив балкIанаа -ар! 
— Гьеле квекай балхIанар хьанвач, я чан балая-яр,—ван акъат- 

зава дидейрин.— Гьелелиг куь'Н таяр я, таяр! 
— Чун Шагь Абасан таяр я, тая-я-яр! 
— Зи  рикIел  хквезва,— м^рмурна   Шагь  Абаса.— Заз  са  мус 

ятIани а касди лагьанай (ада тТвар кьунач): 
— Ваз «Агъзурни са йиф»—лагьана ван хьанани? Чун гьа «Агъ- 

зур«и са йифе» ава, эй Шагь Абас... Гилани адан сес зи япара ама,  
Зи мефтIеда ама... 

И арада къаншар патай япар яргъибур атана... Виридан фирияр 
хранва. Кифер хьиз. Абур кьве паталай агъуз авадарнава. Эхир 
кьилерикни курквачГар акалнава. КурквачIри ирид ранг гузва. Кьи- 
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.перални залпандар ала. Залпандрини нур гузва. И карни гуьзел-
нал патал авунвайди я. Гуьзелдиз акурай, лагьана. О-о-гьо! Япа-
рик квай япагьанар аку, япагьана-ар! 

КIвачерални кIвачин къапар. Тик дабанар. Физва ибур кам-
камуна туна, шириндиз ихтилатриз. Хъуьрез-хъуьрез. Бахтаварар... 

Абурун, са шумуд чкадилай, кIвачерал алай къизилдин цама-
рп Шагь Абасан къене ялав туна. Гьеъ, гьайиф, къе Шагь Аба -
( а н  эхиримжи югъ яз кIандачир... 

Физва япа.р яргъибур, ирид ранг гуз, бахтавар яз, хъуьрез-хъуь-
рез, хъуьчIерикай кьуна: 

— Тунхъ-пунхъ! Тунхъ-пунхъ! 
Вилеризни ранг янава. Шузарризни рангар янава. Неризни 

рангар янава. Япаризни рангар я'нава. КIвачеризни рангар яна -
иа. Мамариэни рангар янава. Юкьван син тирвал, къизилдин са 
n lap  чIугунва... 

Шагь Абасаз чизва: виликан ламар гила... пак гьайванар я. 
Имаратрин къене патан гьаятдин кьакьан цлал Шагь Абасаз 

с>ьретар акуна. Къванцел атIанвай суьретар я: Агьемеменан, 
Чишпчшан, Ариарама«, Аршаман, Виштаспадин, Ксерксан, Ки-
ран, Камбизан, Арташиран, Дарийдин... Дегьзаманайрилай баш-
ламишна, уьлкведин чIехи пачагьрин, абуру авур зурба кIвашахрин 
истижаяр... Гьа и чIехи пачагьрин, вири дуьньядиз машгьур хьа -
ми пачагьрин суьретрин патавай цавуз цин гургурар гадар жез -
на. Гьа инлай башламишна набататар цанва. И дуьньядал гьихь-
Iин  набататар аватIа, битмиш жезватIа, вири! Туьтуькъушри, 
Гтлбилри илигнава манийрал. ТIавус къушари наз маса гузва. Сад 
еадааай элкъвез. 

Шагь Абаса нуькердивай хабар кьуна: 
— И дарамат... и цIийи дарамат... им инал алайди тушир эхир? 

Ллайди тирни? 
Нуькер чашмиш хьана. ГьикI жен хьи, Шагь Абасаз им вуч 

дарамат ятIа чизвач? ЧизвайтIа, ада хабар вучиз кьазва? Акуна 
муькердиз, ваоэ, Шагь Абаса жаваб гуьзлемишзава.  

— Ви уьмуьр яргъи хьурай, эй пачагь,— им аль Ассуфан,    вн 
ппридалайни мукьва касдин дарамат я. 

— Нин? 
— Аль Аосуфан.. Вун сагърай, лукьманрин лукьман... 
— А-ан,  тибетви  Аль Ассуф!  Суьгьуьрчи...  Гила вири  рикIел  

хквезва. Адан манияр, макьамар... Кьуьлердай маймунар, ламар. .  
Ада сагъарнач зун, эй инсан, зун деведи сагъарна, деведин тфуди... 

II. СУД-ДУВАН 

Пака хтана лугьуда Ажал Шагь Абасан патав. Шагь Абас 
вкъвазда метIерал, шехьиз. Минетда Ажалдиз: 
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— Эй Ажал, аллагьдин хатурдай, ажпа зун кIандатIа жегьен- 
-Немдин цIа  куг,  кIандатIа  залай хам алажа,  вуч кIандатIани  ая: 
заз аллагьдин хатурдай... 

— Мадни муьгьлет? 
— Муьгьлет, эй Ажал. 

 

— Муьгьлет... Лагь вучиз кIанзаватIа! 
• — Адалат патал, эй Ажал. 

— Адалат патал... Ачухдиз лагь. 
— Зи вилер ахъа хъхьанва, эй Ажал... Зи мефтI экуь хъжезва...  

Зун, вич лугьумир, суьгьуьрда тунвай кьван... Зи уьлкведа вири  
какахьнава... И кГвалакар икI туна, заз рекьидай ихтияр авач, эй  
Ажал! Муьгьлет це, за зи хиве авай, за 'чIурнавай кIвалахар дуьз  
хъийида... 

Ажалди фикирна, фикирна, жаваб гана: 
— Адалат пат>ал, уьлкве авадан хъувун паташ за ваз муьгьлет 

гуда,  ам чазни  хуш кар я, чазни инсанар  бахтавар хьана  кIан - 
зааайди я. Буюр! Мус вавай ви рикIевай кГвалахар кьилиз акъу- 
диз хьайитIа, гьа вахтунда зун ви патав хкведа...  

Везир-векил, Аль Ассуф, къваларив гвайбур Шагь Абас кучу-
диз гьазур хьанва (гьар сад вичин рикIяй), амма Шагь Абаса ах-
лукГна вичин пачагьдин парталар. Кьилел эцигна къчзилдин таж, 
ацукцна тахтунал, эвериз гана виридаз: везир-вехилдиз, Аль Ас-
суфаз, чIехи къуллугърал алайбуруз. Виридаз вичин патав.  

Атана ибур, акуна Шагь Абас. Вилер экъис хьала. Им рекьиз-
вайди 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 цIийи пачагьни хкя- 

гъайла, садлагьама Шагь Абас дири хъхьана, вичин тахтунал ацукь- 
•нава. 

, .— Везир, векил ва Аль Ассуф!— лагьана Шагь Абаса.—Уьлкведа 
шумуд деве аматIа лагь, заз чир хьана кГанза)ва. 

— Уьлкведа шумуд дее-евее-е-е?— Вилер экъис хьана векилдин. 
—Девее-е! Девеяр... девеяр... 

— Зез чизейди тш,— лагьана везирди хиве кьуна. 
— Девеяр  амач, эй пачагьрин пачагь,—лагьана  векилди     па 

чагьдин кIвачериз теменар гана.— Ви чан сагърай, вучзава на де- 
вейрикай? Аллагьди ви уьмуьр яргъи авурай... 

— Ву-уч?  Девеяр   амаа-ач?— къудгъун  хьана  Шагь  Абас.  — 
ГьикI амач? Бес абур вутI хьана? 

— Эй пачагьрин пачагь, эй  чи чилерин нур, чи цаварин экв,  
махлукьатдин кьисметдин рагъ!— Аль Аосуфа Шагь Абасан кГва- 
чериз са шумуд темен гана.— А йисара, девеяр хуьн четин хьан- 
вай... А йисара, чна — зани векилди, куьн начать тирла, куь чан- 
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днз азият тагана, са бязи дегишвилер туна, гьа ва>хтунда халкь -
,'Ш, вирида санал, девейрин кьакьанвал фикирда кьуна, абурукай 
ннкарна, абурун чкадал... Пак гьайванар, ислягь, пар эцигиз, пар 
.Iвудиз регьят цIийи балкIанар пайда хьана... 

— Чида заз а балкIанар... Япар яргъи балкIана'р яни?  
Аль Ассуфа са вуч ятIани гьиссна. Адай гаф акъатнач.  
— БалкIанар,— лагьана Шагь Абаса.— Уьлкведа гьикьван бал- 

|\Iанар аватIа лагь. Заз чир хьана кIанзава. 
— БалкIанар?!   БалкIанар...   балкIанар...—еекилдин   сес   кьатI 

чьана. 
— Зез чизейди тш,— лагьана везирди. 
— ЖаллатI!— гьарайна Шагь Абаса. — ЖаллатП Яхъ    ибур! 

Пудни! Везир! Векил! Аль Ассуф! 
— Зез чизей.. чизейди тш,— лагьана везирди. 
— Пудни  яхъ!— серкердеяр,  реисар,  катта'яр,  маса  къуллугъ-; 

иияр вири юзаиа.— Чавушри халкьдиз хабар гурай: везирди, ве  
килди, суьгьуьрчи Аль Ассуфа, пачагьдин начагьвиликай менфят  
|\ъачуна,  уьлкведа  девейринни  балкIанрин  жинс  хкуднава,  абур 
къирмишна, абурун чкадал ламар гъанва, абурун чка ламарив кьаз  
иуганва! Вири уьлкведа ламарин девран авунва! Ламарикай жен- 
нетдин  гьайванар  авунва!  И  ва маса тахсиркарвилериз килигва,  
пака абур шегьердин майдандал асмишда! В'Ири жемятар шегьер- 
дин чГехи майдандал кГват! хьурай! 

Лугьуда хьи, пака дугъриданни везир, векил, Аль Ассуф ас -
мишдайла, эзелни-эвел Аль Ассуфа гаф къачуна: 

— Заз гаф це, эй пачагьрин пачагь, чи чилерин рагъ, чи цава  
рин... 

— А гафар тур, Аль Ассуф,— лахьана лугьуда Шагь Абаса.—■" 
Вуна заз лагь, вучиз вуна девеяр, балкТанар къирмишна? Вучиз  
|Ц н а  абурун чка ламарив кьаз туна? 

— Эй  пачагьрин  пачагь,— лагьана  Аль  Ассуфа.— Зун  ви  ви- 
. I I I к, аллагьдин вилик хьиз, ачух жеда. За вакай са затIни    чуь- 
нуьхдач.  Кьин хьурай вални,  аллагьдални—кьведални! Зи рикIе 
i адранн ламарИ'кай балкIанар ийидай къаст хьайиди туш. Зун ус- 
l l a p  я. За макьамар язава'йди я: зи макьамри, за вердишнавай зи  
м.айванри: маймунри, ламари куь гуьгьуьлар шадарна, квез абур  
Легенмиш хьана. Заз акваз-акваз куь марифат, куь къанажагъ де- 
ппина. За акI жеда лагьана фикирначир, кьин хьурай аллагьдал!  
Дмай кIвалахар чеб чпелай хьа'на. Зун, тежрибаяр тухузвай алим  
хьиз, жувни <мягьтел хьана. Эхь! Заз чидачир. Эй пачагьрин па  
чагь! Эй инсанар!—Аль Ассуфа эвел пачатьдилай, ахпа халкьдилай 
га вил аладарна.— Квез чир хьухь: зун иниз са кIус фу къазанми- 
шнз атай инсан я. Заз авай-авачир вар-девлет кьуд маймунни кьве 
лам тир. За кьуьлиз, манияр лугьуз, уюнар акъудиз вердишнавай- 
Г>ур. Йикъарикай са юкъуз заз ван хьана хьи, бес пачагьрин па - 
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чагь, Шагь Абас начагъ хьанва. Шумудни са йис я, ам начагъ яз. 
Лукьманар къвез-хъфизва, амма абурувай оа чара ийиз жезвач. 
Вучиз лагьайтIа' Шагь Абасан начагъвал (вичиз велед авач лу-
гьуз) пашманвилин начагъвал я. Фикирдин. И гаф ван хьайила. 
аллагьдал кьин хьурай, за лагьанай: яраб завай адан гуьгьуьл ша-
дариз жедач жал? Кь}на жув>ан вердишарнавай маймунарни ла -
млр, атанай з > н  Шагь Абас акваз. Садрани зи фикирда ви уьлкве-
да ламарив балкIанар эвездай къаст хьаначир, амма кIвалахар 
за гуьзлемиш тавур патахъ элкъвена, ахпа завай жувавайни абур 
акъвазариз хьанач. И карда и везирдин, векилдин тахсир екеди 
я! Закай заз хабарни а^ачиз, вуж хьана лугьун за квез? Тежри -
баяр, ахтармиш) нар кьиле тухузвайди! Макьамралди за маймун-
рин, ламарин къилих, марифат, зигьин дегишна, им заз чизвай, ги-
ла за инсандин къилих, инсандин марифат, къанажагъ, тербия де-
гишиз жедатIа чириз башламишна. За и кар успатна. Шагь Аба -
саз гила чир хьанва. Эхь, зи балабанди маймунрин, лзмарин къи-
лих дегишайвал, инсандинчи къилих дегишзава. Заз и кар вилик-
дай чидачир. Къилих инсандин тIебиат я. Зи макьамри инсандин 
тIебиат дегчшда лчтьана за фикирначир. Ам зигьинсуз ийида ла-
гьана фикирначир. Ам ажузардайди, ам буьркьуь ийидайди заз  
чидачир! Ахпа зун жувни кIеве гьатна: заз зи балабанди акъудза-
вай сесерин сир чир хьайила, геж тир. Низ чида и мусибат 
квелди куьтягь жедайгIа, вири уьлкведа, вири халкьдин кьилел 
вуч къведайтIа, эгер вичин вахтунда Ажал пайда хьаначиртIа! Гьа 
и макъамда Ажал атана, гьада, заз аквазвай гьалда, и ка<р дуьз-
дал акъуднава... 

— Вучиз вуна ж\ ийизвай, эй аллагьсуз? Чи тахсир вуч тир?  
Чна ваз вуч писвалнавай? Им вири халкьдин вилик хаинвал ту - 
ширни? Им вири халкьдихъ галаз душманва (л кьиле тухун тушир- 
ии? Халкьдал вуч тахсир алай? 

— За ваз кьин кьазвз, эй пачагьрин пачагь! За вучза'ВатГа, заз  
жуваз чизвачир! За зи балабандай сесер акъудзавай...  

Я заз, я яб г>звайб)руз гьеле а сесерин къуватдикай ха'бар ту-
шир. Я заз, я яб гузвайбуруз а сесер байгьуш тирди чизвачир. Ви-
рида сивер ахъайна яб гузвай, амма гьа са вахтунда, чпин чинал 
хъвер алай вахтунда, а сесери чпин мефтI кьурурзавайди, чпин 
руьгь Х'кудзавайди садазни чиз>вачир. Зазни а вахтунда и кар чиз-
вачир. Вири яб гуз, шад жезвай. Им зи суьгьуьрчивал хьана... Ги-
ла Шагь Абаса гьакI фикирзава. Амма гьакъикъатда им суьгьуьр-
чивал яни? Туш. За, гьеле жувазни течиз, теж-рибаяр тухвана. За 
уапатна... сесеривай инсандин къилих, зигьин, къанажагъ, адан 
ыф'И тIебиат дегишиз жеда! Квез чида: дегьзаманайра, вири 
дуьньядиз чидай чIехи пачагьрин вахтара яргъал сеферриз акъат-
завай инсанри, чпин кIвалера пулдалди кьунвай музыкант тадай. 
Ада и хзандиз гьар пакамачъ, гьар нянихъ максус макьамар ядай.  

/2, 

i*учпз лягьайтIа, а макьамри и хзандиз махсус тербия гузвай. И 
к.чр дегьзама<нцин инсанриз чалай хъсандиз чидай. Абуруз музы-
кадин къуватдикай хабар тир. Амма чна и кар рикГелай алудна -
м;ш. Гьак! хьайила, за мад сеферда кьин кьада, за куьн зи ма -
м.амралди, зи балабандин сесералди ажузарзавайди, байгьушарза-
н.мзди чидачи'р! Эхь! Пачагьрин пачагь, гила за ваз лугьун: сесе-
||цн, балабандин сесерин къуватдив гекъигиз жедай къуват авач. 
Музыкадилай гужлу са затIни авач. ГьакI хьайила, аял ксурдайла, 
мани лугьузва, лай-лай язава, гьакI хьайила, мехъердайла, музыка 
язаза, кьуьлерзава, гьакI хьайила, аскерар женгиниз музыка-далди 
тухузва, гьакI хьайила, кьейилани ясдин музыка язава. Ги-.,я заз 
чир хьайивал, макьамривай инсан буьркьуьни ийиз жезва, 
макьамривай инсан ажузни ийиз жезва, макьамривай инсан ах-
макьни ийиз жезва, макьамривай инсан зигьинсузни ийиз жезва. 
Э,\ь! Зи макьамри гьакI авуна. Амма заз и кар виликдай чизвачир, 
пача'гьрин пачагь! Заз зи макьамар яракьар тирди, зи макьамар 
байгьушар тирди чидачир... 

— Вуна чи халкьдин рикI гъиргъишаIрнава, гила чна ам гьик!  
с.'П'ъарда, эй инсан? Вуна авунвай хер чна гьикI сагъарда? 

— Эй пачагьрин пачагь, эгер вуна зи гунагьдилай гъил    къа - 
чуртIа, за а хер сагьарун хиве кьазва,— ярх хьана чилел, чилиз  
Ц'мен гана Аль Ассуфа, вучиз лагьайтIа, Шагь Абас кьакьанда,  
махсус гахтунал ацукьнавай. 

— Эй язух! Инал вири вилаятрай камаялу агъсакъалар ата»ва.  
I аф гьа'бурунди я, акван гьабуру вуч лугьудатIа. 

Табаристан вилаятдин Эльбрус дагъларин патаривай атанвай 
ип.сакъалрикай са агъсакъалди гаф къачуна:  

— Эй пачагьрин пачагь! Эй стхаяр! Ватанэгьлияр! Са хейлин 
Лнсара Шагь Абас начагъ хьана, чна, халкьди вирида гьайиф чIу- 
lyna, а кар чи виридан еке дерт хьана, гьа йисара и кас пайда хьа- 
HII.—ада  гъиливди Аль Ассуф  къалурна.— И  кас пайда хьана... 
II зегьерлу емиш! И емишди Шагь Абасанни чи халкьдин иви  ва 
мсфтI зегьерламишна... Чи чилерал гагь РагъакIидай патай, гагь  
ИягъэкъэчIдай патай гьикьван чапхунчияр атана! Инихъай анихъ,.  
йнихъай инихъ! Амма садрани са чалхунчидивайни ида авур кар  
нйнз хьа'нач! И касдиз, и алчахрин алчахдиз са кIусни инсаф та- 
руна жаза гун истемишзава за! 

Микран   вилаятдин   агъсакъалрин   арадай   чин-чуру  жий  хьи» 
лапу са кас къарагъна:  

— Эй пагаагьрин пачагь' Эй стхаяр! Чаз чида: кьве карч, авай  
Искендеран  кьушунда  гьар цIуд кас аскердиз    са касдк    кфил  
игьиз хьайиди!  Руьгь мягькемардай, женгинин макьама'рЕ Инсан 
»нрек ийидай! Абурун пудкъад агъзур кьушунди чи р\гуд виш ягь- 
иур кьушун кукIварайди низ чидач? И касди къе чи халкьдин кьи- 
лсл ахьтин кар гъанва. Гьадалайни мусибатдин кар; дяве авунвач.  
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амма чи рухваяр вири дегишна, абурукай маимунар хьтинбур авун-
па, абур эркекар ятIа, туштIа, лугьуз жедач, вири папар хьтинбур 
я! Чи рухвайрив чи бубайрин такабурвал, гьувар гумач, вири усал 
хьанва, гьакIан сарсахар хьанва! Себеб? И ламарни маимунар вер-
дишиз чидай касди гьабурни вири вердишнава! За и касдиз вири-
далайни инсафсуз жаза гун истемишзава. Чи вилаятдин вигж ягья-
лийризни гьахьтин жаза кIанзава! 

— Гьихьтин?— жузуна ни ятIа 
— Гьача-пача авун! 

— Чан аламав хам алажун! 
— Абур заз чидач, стхаяр,— лагьана Гьамадан вилаятдай атан- 

вай са кьуьзуь шаирди.— Абур заз чидач, амма чи гадайри ида  
маймунриз ядай, ида ламариз ядай макьамар ядайла, чпин тумар  
юзурзава. Халис кииДери хьиз! Тумар юзуриз, акъваззава. Демин  
юкьвал. И суьгьуьрда тунвай несил суьгьуьрдай акъудна кIанда.  
Эркекдини дишиди чир жезмач, стхаяр! Заз чидач, муькуь чкай - 
ра гьикI ятIа, чина гьакI я... Идаз вучзавайди я?  

— Адаз чакай, суьгьуьрда туна, тибетвиярни могъолар    ийиз  
кIан хьана,— лагьана Хорасан вилаятдай атанвай дестедин кьи- 
левай са камаллу бубади — Бес муькуьбур гьина хьана? Абуруз 
акуначни? Вучиз акунач? Ада чи жегьил несил, чи халкь вири бай- 
гьушна, пачагьдин къваларив гвайбуру адаз  и  карда  куьмекна.  
Куьмекнани?  Авуна. Дережаяр  хкажна. Ихтиярар  гана.  Уьлкве  
Iьадан гъиле туна... Чир хьухь, стхаяр, чIур    авун регьят я!    Са 
юкъуз чIур авур кЬвал вад юкъуз эхцигна куьтягьиз жедач. Дуьз  
лугьузвани за? Гила чи гьал гьикI жедатIа, дуьз лагьайтГа,    заз  
чидач. И касди чи мйкьамар, чи манияр, чи адетар вири дегишна.  
И касди чи рикIелай чи пак ата-бубаярни кваз алудна. Алудиз ча- 
лишмиш  хьана.  Ида чи  рухвайрин  руьгьни,  адахъ галаз  санал  
ахлакьни, марифатни дегишна, абур усал авунва, тербиясуз авун- 
ва   Идаз виридалайни инсафсуз жаза гана кIанзава. Им зи гаф  
туш, вири чи вилаятдин агьалийрин гаф я. 

— Эй стхаяр!— лагьана  Шагь Абаса.— Заз  аквазва, куьн ви 
ри адаз жаза гунин терефдарар я. Чир хьана. Зунни рази я. Ам  
ма ша чна ивияр авадар тийин! Зун иви авадарунин терефдар туш.  
Заз адаз ихьтин жаза гуз кIанзав)а. Гъваша адан ламарни маи  
мунар! 

Гъана Акъвазарна ламарни маимунар са жергеда.  
— Гила куьне,— Шагь Абаса гъиливди вичин везир, векил, али- 

мар, лукьманар, къваларив гвайбур, чIехи къ>ллугъчияр къал>р- 
на.— Хкягъа! Ингье, я жаллатIдин патав фида куьн,— ада ажда- 
гьан хьтин, са къвалал къилинж алай, кьве гъиливни цIарцIар гуз- 
г.ай  як!в  кьунвай  жаллатI   кьалурна.— Эцигда   куьне  гьар  сада 
ядан вилик жуван кьил' ТахьайтIа, и ламарни и маимунар    аку,  
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и^урухъ тумун кIаник квай чка авани? Гьаниз темен гуда куьне. 
Кьведакай сад хкягъа! 

ЖаллатIдин патав са касни фенач. Башламишна са-сада гьа 
ллгьай чкайриз теменар г>з. Ла'марни акъ'вазнава тумар хкажна. 
Млй^знарни гьа лагьай чкаяр экъисна. Нал>гьуди, ибур инал 
Шагь Абаса вуч латьанатIа гъавурда акьунва. Эхь, чIал чирна-
нинбур я! 

— Be гье э севез къей зн, чен Шехбее-е-ез,—лагьана везирди 
теменар гуз. 

Инсанар къах хьана. Пачагьдин сив?! Гьа чка?
I
 Налугьдди, 

цлвара цIайлапанар яна. Рагъ алай юкъуз. Амма Шагь Абаса вири 
сткин хъ>вуна- 

— Лугьураа-а-ай,— гъил эляна Шагь Абаса — Адан мефтI Аль 
Ассуфа михьиз кьурурнава... 

Аль Асс^фаз вучна лугьун за квез? Гьич са затIни. Ам гьа ви- 
чин ламарикай са ламрал акьадарна, муькуь ламни вупана, — 
гьа-гьа! виликан женнетдин пак гьайван!—маймунарни вугана,— 
гьа-агьа! виликан малаикар! — гьа вич атай патахъ рекье туна. 
Лдан гуъгъуьна гьарда са тфу вегьена. Вунни кьий вакай жедай 
лукьманни! ' 

ЧIе\и къуллугърал хьайибуруз, Шагь Абасан алимриз (вилер 
яиай буьркьуьбуруз) эл-жемятди лянетна. Къуллугърал ала'йбур 
пири чукурна. Абурун чкайрал лежберрикай, малдаррикай, багъ-
манчийрикай акьуллу, ка'маллу. пакадин йикъан къайгъуда авай 
инсанар хкяна. 

I2. АТА-БУБАИРИН АРАДА 

ЭкъечIна Шагь Абас вичин багъдиз. Нянихъ. Текдиз. Ацукьна 
Шагь Абас са къванцел. Кьуд патаз килигиз. Ван ава тIебиатда.

! 

Рахазва, кушкушзава, шехьзава тIебиат. Векьер, кьалар, пешер, 
тарар... вири. 

Зул я. 
Рахазва тIебиат, гьатта шаркIунтIрикайни. И багъда цIингава-

ргш. Маймунрикайни. Чпин уьмуьрдикайни, чпин кьилел атай'-та-
тйбурукайни. Налугьуди, ибурни са еке тарих яшамиш хьанва. 
Ибурузни са девирар акунва, ибурни зурба гьадисайрин шачгьидар 
и. Са кардал Шагь Абас аламат жезва: ибуруз и шаркIунтIрикай, 
млймунри'кай вуч хабар ава? Гьинай хабагр ава

?
 Вич лугьумир 

м.ван дуьньядал сир яз са карни амукьзавач. Вири кIвалахрикай 
инридаз хабар жезва. Амма инсанрйз и кар чизвач. Са гатуз яша-
миш хьана, терг жезвай и тIебиат вири кIвалахрин шагьидарни хьа-
на, къе и дуьньядилай фидайла, акур-так) рдакай, ван хьайидакай 
рахазва. Инсанар хьчз... 
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Шагь Абасани вичин кьам чухвазва. Кьил галтадзава. Аку т\ук, 
эй аллагь, падишагьар жезва, дуьнья чпин ихтиярда авай, сергьят-
суз чилер, уьлквеяр чпин ичтиярда авай, сан-гьисаб авачир кьушун-
рин, хазинайрин иесияр... атана эхиримжи сят алукьайла, гь^хь-
т и н  п а д и ш а г ь н и ,  с а  к ъ е к ъ в е р а г  х ь и з ,  с а  в е т I  х ь и з ,  
са пеш хьиз, акуна-такуна физва и дуьньядилай. Адаз садавайни 
куьмекиз жезван. И кар заз акуна. Заз чизва. Ингье Шагь Абасан 
къаншарда суьретар ава. Дегьзаманайрин падишагьрин. Абур 
къванцел атIанва... (Килигзава Шагь Абас абуруз: хиялзава. Ибуру-
еай чпелай вуч таз хьана

3
 Са тIвар? Яраб ибуруз махлукьатдин 

гележег гьихьтинди жедааIа чир хьанатIа? Ваъ, хьанач. Гьич хи-
ялни авунач. Гьар садаз вич са аллагь хьиз хьана. Эхиримжи сят 
ялукьдалди... 

Ингье Дарий, пачагьрин пачагь. Ада и дуьньядал вичелай вуч 
чуна? Гафар: «.. Зун Дарий я, чIехи пачагь, пачагьрин пачагь, 
Ирандин пачагь, Виштаспадин хва, Ариараман хтул. Зи буба Виш-
таспадин буба Ариарам я, Ариараман буба Чишпиш я, Чишпи -
шан буба Агьемен я. Закай къанни кьуд уьлкведин пачагь хьана. 
Ирандин, Элемдин, Вавилондин, Ассириядин, Эребистандин, Ми-
сирдин, Гьиндистандин, Мидиядин, Эрменистандин, Хорезмдин... Ма-
кадин». Эхир вуч хьана

3
 Пудкъад агъзур кьушун гваз атай Искен-

дера (Македониявиди) адан кьве виш агъзур аскердикай ибарат 
кьушун кукIварна, вири хазинаярни кваз тарашна. Дарийдин къи-
зилдин кывати Искендераз кьисмет хьана, адани, лугьунрай, а 
кьватида вичин рикI алай кгаб хуьз хьана. Гомеран «Илиада». Ингье 
ваз пачагьрин пачагь. Къванцел кхьенваз хьаначиртIа, гьа 
Еамахдин 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 бажарагъ-
лувал намуссуздаказ къазанмишун айиб кар я. За анжах хъсан 
жIвалахар авуна. Зи рикIе садрани чIуру фикир хьанач. Заз ада-
латлу, гьахълу, дугъри ва камаллу пачагь лагьана За зи Иран -
шегьр пачатьлугъда гьамиша аваданвал ва разивал хвена. Зи мурад-
эрзиман гьамиша кьилиз акъатна. Вичелай и гафар туввай Папакан 
хва Ардаширан чан сагърай». 

— Виш агъзур баркалла ваз, Ардашир,— кушкушна Шагь Аба 
са.—Д}ьз я, герек пачагьди вичелай ахьтин кIвалахар тан хьи, па  
чагьар патал чешне жедай, инсанри  анжах баркалла лугьудай.  

...Иифиз Шагь Абаса вичин кIани-такIан вири куьтягьна ва 
иакамахъ ада чина хъвер аваз Ажал гуьзлемишна.  

— Вагь' Къе вун вуч шад яз аквада?— аламат хьана Ажал. 
—Та\ьана заз вуч ава? 
— В>н ихьтинди тушир эхир! 

У6 

\—Дуьз я, ихыинди тушир   Гила за вун мерддаказ къаршила -
мишзава. 

\-AKI ятIа, чан къахчудалди за ваз са суал гуда: лагь заз ву-
иа, ^ачгьрин пачагьди, Шагь Абаса, и дуьньядилай вуч гваз физ- 

Р   \ 
^      ваз вуч лугьун? Лап гьа эхиримжи юкъуз зи кьилиз атай 

са тЦмил кьван акьул. Амай гьич са затIни.  
— |Вучиз? 
— Вучиз лагьайтIа, амайбур зибур тушир кьван! 
— Вагь! Бес хазинаяр? 
— Хазинаяр — набутбуруз, начагъб\р\з, кесибриз... Етимриз... 
— Гуьзел папар? Абур гьикI хьана^ 
— Ахъайна вири. Гьар сад—вич вичиз. 
— Агьаа-а-ан,— авуна Ажалди — АкI  ятIа,  инал зани ваз са 

)аф лугьуда. Атай чка я. Аку, адалатл \, мергьяматлу, камаллу,  
и.ахълу кас а касдиз лугьуз жеда хьи, а пачагьдиз, а камалэгьли- 
диз, арифдардиз лугьуз жеда хьи, гьида, кIандатIа ам вичиз па  
чагь хьурай, кIандатIа л^кьман хь^рай, кIандатIа алимрин алим  
чьурай,—гьим вичин къуншияр хьиз яшамиш жезватIа, вири халкь 
\ьнз яшамиш жезватГа, гьабуру хьиз ф_\-х>ьрек незватIа, гьабуру 
хьиз алукIзаватIа. Эхир хьи, гьи касдал вичин къ>ншияр: вич чи- 
дайбур, хайибур, ватанэгьлияр пахил т\штIа. Девлетлу  а касдич 
4угьуда хьи, гьи касди къекъвераг, начагъди рикIел хуьзватIа, абу- 
Р ) н  чпин пай агакьа>рзаватIа, амма хазннаяр мадни арт>харзавай 
касдиз девлетлу кас лугьуз жедач.   Исятда   вун бахтавар инсан я,  
Шагь Абас! Вучиз лагьайтIа в}на аж\з инсандин къайгъу чIугу- 
иа. Вуна кIеве авайдаз куымекна. РикIе ум\д туна. ГьакI хьайи- 
•ia  вун чина хъвер аваз и дуьньядилай а дуьньядиз к)ьч жез гьа- 
i \ p  хьацва, эй Шагь Абас! Чир хьанани? Дережа гъиле аваз, ал- 
чнх ва мурдар кIвалаIхрал машгълл инсандиз виш лянет! 

— Амин,—лагьана Шать Абаса. 
— Шагь Абас, вун заз къвердавай хуш жезва.  
— Эй   Ажал,     пачагьринни   аллагьдин    жавабдарвал     сад  я. 

Мачлукьатдин вилик гьаа-а'  Агъз>р-агъзур инсанрин гележегдин 
hiiiicMeT нив гва? Пачагьдив' Уьлкведин кьисмет нив гва? Пачагь- 
див.  Пачагьди герек вичин къваларив гвайб>рал ихтибар тийин!  
^0 са арада, зун начагъ арада, ихтибарна, гьа арада зи уьлкве ла-
марпн уьлкведиз элкъвез са жизви амай... Хъсан хьана, вун зи па -
■'"п вахтунда атана, тахьайтIа, зи хиве зурба гунагьар жедай: ги-
Лй вуна зи чан къачунал зун шад я. Гьа и арада, геж ятIни заз 
гинаи са ш\муд кар чириз кIандай  В\на ай»б мийир. 

— Буюр, б>юр. 
-Вучиз инсанриз уьмуьрдин паквилин, батьавилин, ширинви-

wniH къадир эхиримжи юкъуз чир жеда ва и кар чиз, аллагь таа-
ляди са тедбир аквадач? Вучиз и дуьньядиз атунни, и дуьньяди - 
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лай хъфинни инсанар патал азаб я? Вучиз таза аял хайила вири 
шад жезва, амма тек са гьа аял шехьзава, са кьуьзуь кас кьейила,  
вври хажалатдик жезва? Мегер а кьуьзек гьа жуьреда амукьнай - 
т Iа, хъсан жедайни? Низ хъсан жедай? / 

— Шагь Абас,— лагьана Ажалди. —Аллагь гьамиша гьа^хъ я. 
Мегер са лекъве гад акъудзавай са хъипрез океандикай, адан си - 
рерикай хабар хьун мумкин яни? Гатун са шумуд юкъуз яша-миш 
жезвай са гьашаратдиз йисан вири сирер чир хьана вучзаиа?  

— Чун хъипер ва я гьашаратар туш, эй Ажал. 
— Са гафар я. Куьн а куьне лугьудай аннамишунар, вигьин,. 

кьатIунар авайбур тиртIа, квез къенин йикъай куь пакадин югъ  
аквадай. Квез инал Аль Ассуфа куьн вири гьикI байгьуш&рнатIа  
чир хьанач, амма вун рахазва, ахьтин зурба гафар! Гьа -гьа-гьаГ 

— У-у-уф, вун гьахъ я. 
— Шагь Абас, заз аквазва, гила вун акьуллу, камаллу пачагь- 

рин дережадиз хкаж жезва. Аку, гьикьван жуваз кIандатIа, гьакь - 
ван яшамиш хьухь! Мус вун уьмуьрдикай икрагь хьайитIа,    гьа  
чГавуз зун ви патага хкведа. Де вун сагьрай! 

I3. ПУД ГУЬМБЕТ 

Эпилог 

Лугьунрай Шагь Абас мадни виш йисуз яшамиш хьана. Низ чи-
да? Мумкин я хьун, мумкин я тахьун.  

Гьа жегьил вахтара хьиз, дервишдин парталар алукIиз, ше-
гьерра, хуьрера къекъведа кьван мадни. Халкь гьикI яшамиш жез-
ватIа, вичин вилералди акваз. Абур вуч IрахазватIа, вичин япарал-
ди 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„ 
адукьна вичиз чин тийир инсанрихъ галаз, ада вичин ихтилат икI 
башламишдай: 

— Пара вафасуз дуьнья я им, параа-а! Шагь Абас хьтин инсан-
дин акьул къакъатна! Ун, ун! Эхирни Ажал атана,    адав    вичин 
акьул... ГьакI лугьуда... Исятда гьикI я? Вун вуч лугьуда, стха? 
акьул... ГьакI лугьуда... Исятда гьикI 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 кТаник Шагь Абас ква. Ирандин чIехи пачагьрин ара-
да 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 га- 
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нич. Къуй иноанри Лацу Пеленгдин, Лацу Леглегдин ва Лацу Дагъ-
лаапн гуьмбетриз гьамишалугъ яз икрам авурай».  

Гьар са мусурман патал пак шегьер тир Кербела шегьердин 
Коферпатан сурара и гуьмбетар ава лугьуда. Абурун къваларал 
(гьао садан) ихьтин кхьинар ала: «Ваз яб гана, Шать Абаса гьа-
кьпкъат чирна. Вазнп и гуьмбет эцигиз гайи Шать Абасаз мидаим 
и,) баркалла!» 

Гьа ихьтин кхьинар ала лугьуда. Гуьмбетрин къваларал. Низ 
чида, нбур мадни шумудни са виш йисуз аламукьдатIа? Са тарих 
хьиз, са насигьат хьиз, са эвер гун 'хьиз. Пачагьрин пачагьар па-
гплни,\гьакIан кесиб инсанар патални. Вири патал. 

Шагь Абас хьтин пачагьар исятдани ава. Ни лугьуда авач? 
Авайд?! я. Аллагь куьмек хьуй чпиз. Гьинал алатIани. Къуй аваз 
хьурай'. Са кар гьахъ я: згер къваларив гвайбуру пачагь буьркьуь 
тавуртIа, а уьлкведа вири буллух жеда, вири бахтавар жеда. Агь, 
къваларив гвайбу-у-ур... Гьа'бурувай аллагьди хуьрай! 

Метер Аль Ассуфар къе тIимил авани? Абур таквадай чка ава-
NII? Гье-е! Гьакыван абур ава хьи, гьар са ишгьерда, гьар са хуь-
ре... Са шумуд кас! Балабанриз уф гузвайбур... Гьиндистандин 
^алдамар язавайбур! Бе-ес! Вад манатар къачуз, кьил тик кьаз 
къскъзезва... Кьуна хуру, пелехъ тIуб геляна, хабар кьадай кас 
йвач: «Эй! Аль Ассуфан тухум! Вуна ви макьамралди низ гьинихъ 
«пор гузва? 

Вуна ви макьамралди низ гьихьтин тербия гузва?  
Инсанди вичивгй мецивди лугьуз тахьай виридалайни четин гя-

фар, пак гафар музыкадаллди лугьузва. Ви гафар гьихьтимбур я? 
Вуна гьикI лугьузва? 
Вуна вуч лугьузва? 
Гьиндистандин  далдамдалди  вучиз  лугьузва,  залумдин  хва?»  
Гьак! лугьудай кас ааач, стха. Вирида сесер акъудзава. Дили 

и/пива. Гьа авай са кIус мефтIни кь}рурзава.  
Эй дуст! Бпрдан кар я, вал Ассуфан тухумар дуьшуьш жеда, 

би|)дан кар я, ваз аквада ада мадни суьгьуьрдин сесер акъудиз, 
цн'чГе жемир, лагь чинал: «Вун зегьерлу емиш я. Вуна гьинал хьа-
ЙитIани, мус хьайитIани ивсандин мсфт! зегьерламишзава. Ада-
Ktiii руьгь .хкудзава, ам усаларзава». Эвелни-эвел, Шагь Абаоан 
дсиирда и гафар лагьай иранвидин ата-бубайриз агъзур баркалла! 
Srep вуна гьак! явуртIа, чир хьухь хьп, вуна чIе<хи буржи кьилиз 
Iкъудзава. Хайи чилин виликни, гьар са инсандин виликни. Къуй 
йилай дережаяр, хазинаяр амукь тавурай, къуй валай камаллу, 
(Цркаллу кас латьай тIвар амукьрай! Къуй ви балайри, ви мукьва-
Луру, вун чидай тьар са касди, вири эл-жемятди ви тIварцIел да-
михрай! 

Амин! 
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СIХАЙРИН  ЙИФЕН ГУЬРУЬШ 

I 

' ьар сеферда, Котрамакандиз хтайла, зи рикI куда. Ак! куда 
хьи, цIай илисайди хьиз, чIух акъатиз. Себеб вуч я лагьайтНа, се-
беб кицI я... Яргъал гъурбатда хайи кIвалихъ муьгьтеж хьана, йи-
сарилай садра хтайла, и кицIиз килигна, зун варарин вилик амукь-
зава. 

Гена хъсан я, киц! зунжурда хуьзва. Зунжур дартмишиз, ам 
зал гадар жедайва-а-ал... Аламатар я, .валлагь я... Яраб, кIвале 
касни авач жзл? КицI аку гьа-а-а... Звар гана вичин тумуниз, я 
кицIиз, пелеш кьил хуравай, юргъун хьанвай, фикир-хиялди же-
гьил кьил лацу аиунвай, язух зун жакьваз кГанзава... Уф-ф-ф! Эй. 
бахтавар! Ваз и дуьньядал квекай хабар ава? ГьакI хьайила, вуна 
тум тих кьаззачни? Уф-ф-ф! Им аку, зун аку! Хайи кIвал аку... Зун 
аку варарив гьик! акъвазнаватIа, кицI аку, зи виликай инихъ -
анихъ гьикI физватIа! Тумуна звар аваз, зунжурдал ван алаз...  

Билет гвачтIани, проводникди вагонда акьадарда, станцияди-
лай виниз хкведайла, чара касди вичин машинда ацукьарда. Хта -
на, хтана... хайи кIвалив агакьайла, и кицIи... Зун аку—-кицI аку... 

Патан кас я зун. ТахьайтIа, икьван къизмиш хьана и юицI зал
I 

гадар жедачир. 
Гьикьван килигда кьуд патахъ? К/ьуншийрикайни са касни 

экъечIзавач. 
Тарта кьулухъ пацарал варарин вилик—гьаятдал, зун—рекьел. 

Кьведни ацукьна чун. Тартади залай вил алудзавач. Вилерайни 
ив и авахьзава... 

Бирдан кицI къарагъна, мад сеферда залди гадар жезва ва гьа 
и арада зи бадедин зан акъатзава:  

— Я чан бала-а-а, я чан бала-а-а, вун кицIи тазвачни, я чан-
диз зун къур'банд хьайи бала-а-а! Вун хтана—,рагъ хтуй, вун хта-
на... 

Баде айвандик экъечIна, валчагъ гуьгъуьна галчIур жез, гура-
рай агъуз эвичIзава ва ахпа, кьве гъил виликди авуна, зун къар-
шиламишиз къвезва... 

Ки>цI, тум галтадиз, тум галтадиз, гьаятдин а кьилиз катзава.  
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\ Бадедин виликди яргъи авунвай кьурай гъилер зурзазва ва 
А>а зурзазвай гъилер ада зи гарданлял алчудзава... ахпа хъуькъ-
мвриз, вилериз теменар гузва... 

\ Са арадилай зунни баде къулан патав, куьгьне рухунал ацукь -
<ава. Гъил алтадзава бадеди зи кьилелай ва гьа са гагьда вичи-
ничикди кушкушзава. 

\- Я гурцIу-у-ул, вун хтана ахкъатдач хьи, я гурцIу-у-ул?! 
Туькьуьл кьагьарди зи туьд михьиз бамишзава... 
4- Я гуж хьайиди, ам йисалай, кьве йисалай садра хквезвайди 

я, я |гуж хьайиди-и-и!— лугьузва ада, кицГин зунжурди ван авур 
иатакъ элкъвена...— Масабур къведайла, BVH аватIани чир жедач> 
хьи, я гуж хьайиди! Ам жуванди я, жув>анди!.. Йисарилай садра 
хквезвайди я, садра-а-а! Адаз инагар кIанзама-а-ач!.. 

Налугьуди, ахваррай хайи чкая'р аквазвайди зун туш... На -
лугьуди, зун акьван бахтавар я хьи, зи рикIелай гьатта вири алат-
пава... 

Вуна низ лугьуда, вува гьикI лугьуда? Зи рикI шем хьиз куз-
на, садазни хабар авачиз... Кьуьзуь бадедин хатур за гьикI хада? 
I>адеди туыъметардайла, за вахт-вахтунда кьил юзурзава... Гьак! 
и, дуьз я... Вуна дуьз лугьузва... Зун батIз'л я... 

ЯрЗ'б зун кIани, зи гъавурда авай са кас кьванни аватIа?  
АватIа, гьа и баде я, тахьайтIа, са касни... 
Бадеди вичин хьран фан ни галай гъил мад зи кьилелай ала-

дарзава... 
— Дах яйлахда аванч?—жузазва за. ч 

— Ун. 

— Селлини гьанвани? 
VH 
«7  П. 

Килигна-килигна зи вилериз, зи чиниз, са ш> мудра вичи вич 
ппихъай-анихъ, анихъай-инихъ эчIяна, бадеди кьил юзурзава. 

— Шаз ви кьил икьван лацу хьанвачир...  Гила михьиз     лацу  
хьана... ГурцЬл хь>й вун, вучиз вуна акьван хияларда? Гьалшша.  

Зун хтана лугьуз кIзализ атай магьледин аялрин гъиле къен-
фстар вугана, бадеди заз чай цаз, агь чIугваз, кьил юзуриз. их-
тплатзава. Ихтила'тиз, пуд тупIув вичин чене кьаз, кьил юзуриз, зь 
чпниз килигзава... 

— Э-э-эй, чан  балая-я-яр,  чан балаяр...  Гьа  яргъарай,  акван, 
кнез эхирни вуч жагъидатIа... Гьарма сана.. .  Сад—ина, сад—ана, 
муькуьд—атIана... Эхирни куьн ви,ри гьа иниз хкведайди я, эхир- 
нн. . .  Са хае  хьана, лугьуда, эвел заманда...  КIан хьанач, лугьу  
да, адаз вичин хайи чкаяр..  Кьисметдилай рази хьаначир, лугьуда,  
• iM. . .  Фена и кас яргъал гъурбатдиз... Вичин бахт жагъуриз... Ви 
ри  жагъурна... Мал-девлетни, тГвар-ванни.  Пачатьдин тахт кьис- 
мет хьана адаз   гьа гъурбатда!  Пачагьдин тахтунални ам ацукь- 
пл. . .  Гьана, гъурбатда... Пачагьдин тахтунални ацукьна и кас, ви- 
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ри хьана адаз!.. Вири! И дуьньядал вуч алатIа, вири!.. Амма ата/ 
на ажалди чан кьурла, лугьуда хьи, и касдин вилерилай тIуб-тIу£ 
накъзар фена... Ваз вуч хьана, эй пачагь, вун вучиз икI шехьн/ 
лагьана хабар кьурла, жаваб гана лугьуда пачагьди... «Са къв/ш 
кIандай заз чи дагьларин... А къванцелай гъил алтадна, ахпа 
кьидайвал. » Гьа и гафар лагьана, чан ганай лугьуда ада... Ку-
чудна ам гьана... Ахпа виридан рикIелайни алатна фена... Пача-
гьарни чвб амай кьван я, чач зи рикI... Ахпа.. вун пачагь хьа^ай, 
вун пачагь хьаначир... 

Бадедин чинай, налуIьуди, ц}ьруыъуьл фенва... Гьакыван кдан 
чина биришар ава... Ьадедин гъилер, налугьуди, лекьрен къар -
махар я.. Абур агаж хьанва ва адан гъилерин далуйрилай, зили -
яр хьиз, дамарар фенва... 

Ада ватандикайни гъурбатдикай н^батдин ихтилатдайла, за 
чемодан ахъайдай амала,рзава... И ватандин ширинвиликй, гъур-
батдин гъарибвиликай гьикьван ван жеда? Налугьуди, хайи хуь-
руьвай яргъаравайбур рикI авачир къванер я...  

Гена хъсан я, мутьманар атана акъатна. «КьатI хъвадай» чка 
жагъана. Баде вичин хуьрек гьаз>-р)нал машгъул жезва... 

Х}ьр5'ьн жегьилри, зи тай-т_\ ьшери, ихтилатар башламишзава... 
Зарафатар, хъуьруьнар. 

Са арадлай бадеди с>франи ачухзава... Суфрадал къацу хъач-
ма|Ч, целцин ниси, майваяр, са кьве шуьше «Ричал»... Са кьве ш>fa-
me эрекь. . Чигъиртма... 

Зунни вири хьиз рахазва. Амма з \н жикIи хьиз я... Винелай 
иер, амма жакьвана хьуй... 

Садазнч хабар туш зи дердиникай... 
Къуншнди Пелен магьледавай Деве Мегьамедакай ихтил,ат -

зава .. Адан хеб кьена, лугьузва... Хеб кьейила, вич агакьнач, лу-
гьуда. ТукIвадай кас авачиз, хеб м>рдар хьана, амма Деве Мегьа-
мбда гьа чан аламачир хпен туьд атIана, лугь>зва, як маса гана! 
Гьич садазни чир хьанач! Хеб з>чиз кьенай лагьайтIа, хпен къвал 
ламра кIурув яна! Вични анжах алажайла, чир хьана. Гьа лам -
ран кIвач акьурвал чIулав хьанвай, лугьуда. Цуьлез алай чка.  

За яб акалзава... Хуш ихтилат ятIани, туштIани яб акалзава... 
Уьмуьр гьакГ физвачни? Са геренда ибурухъни яб акалайла, 
дуьнья барбатI жедач хьи!.. Кьил юзуриз, «ун, гьакI я», лагь  .  

Лап геждиз мутьманар къарагъзава... Ювачмн кьилел къара-
гъайла, а бур у кицДерин тарифлрзава... Пакадлай башламишна зун 
абурун кIвалериз мугьмандиз фена кIанда. Хъфидайла, за абу-
руз хиве кьазва. Ички хъванвай гадаяр я, куьз инжиклу ийида?  

— Зи рикIиз чизвай вун хкведайди,— л>гьузва бадеди.—Ри-
кIнз чир жеда... Ахварни ак>най... И чи Къванцин Гада атанвай 
зи патав, кГвализ... Ваз ксуз кIанзавани? Ахвар гала вахъ, гур-
цIул... Ви вилер акьал жезва... 
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\ Зун месел ярх жезва... Айвандик. Бадеди зи винел яргъан ве -
пьизва, ахпа адан пипIер къатна, зи кIаник кутуна, зи кьилелай 
гъилни алтадна, кушкчшзава... 

\ — Ксус, чан, ксус... Яргъарай хтана, галатнава вун... Ксус, чан 
баша, ксус... 

'Амма заз алвар къзезвани? 
\Са геренда гъетериз килигна, за пIапIрусдиз цIай яна. Гъете-

риЗ) гьикьван килигда? Зи ахвар-кьарай атIанва... Гьикьван nlanl-
русар чIупвада? йифен кьулар хьанва жеди. 

Дагъдин винелай вацра сирнавзава... 
Вучда? Зун ракьаравай вагьши хьиз я... Чабалмишзава за, ам-

ма ван акъудзавач... 
Гьа икI, кис хьана, жуван эхир гуьзлемианзава... РикIяй сузэ 

ийиз. Халис ракьаравай вагьшиди хьиз... 
Мад икI къаткана, акъвазиз жедач. Къарагъна кIанда. Къа-

рагъна, пек-лек алукIна, сес акъуд тавуна, зун гурарай агъуз 
эвичIзава... Гьаятдал Тарта ала... Адан вилер зал ала, амма заз 
лдакай са акьван кичIе туш... 

Налугьуди, зи х>руда аял шехьзава. ГъвечIи, тек аял. Хайи 
днде дагъдин чилин цифера квахьнавай таза аял шехьзава зи ху-
I'уда. 

Зул ава зи рикIе, кьеж гузвай зул. Циф авай, ц>ру, буьркьуь 
пил хьиз кьежей, мичIи зул... 

Агатна Тартадив, ацукьзава зун кIанчIунал... 
Тартади гила тум юзурзава: жуванди я. Чир хьана. 
— Аку, дуст,— лугьузва за адаз явашдиз.— Инсаф хъсан шей 

и... За вахъ галаз гьуьжетзавач. Ваз ахьтин кIирер ава, амма заз... 
чебни вири сагь туш, са шумуд акъуднава... Инсаф хъсан шей я, 
рогьимлу хьухь, зун инай экъечГна кIанда, дагъдиз... Ваз минет 
хьуй, элкъвена хкведайла, а юкъуз авур амалар ийимир... Вад 
йикъан дуьнья я им, жуван кIирералди, пацаралди дамахмир... 
Пака за ваз са кIус як гуда, лап вижевай чка...  

Зун кис хьайила, Тарта зав агатзава. Агатна зав, ада вичин 
гардан зи кIваIчивай гуьпДзава... тум юзурзава. Им лагьай чIал я 
хьи, зун ви гъавурда акьуна. Архайин хьухь. 

За, ван акъуд тавуна, варар ахъайзава ва зун жигъирдай виниз, 
датъдиз хкаж жезва... 

Хкаж хьана дагъдиз, адан хурал алай Шуршур булахдал ацукь-
(ава зун. Къванцел. Зи къаншардани Къванцин Гада акъвазнава. 
Шумуд асирар ятIа адан? Заманайри саца-сад эвез авуна, амма 
нм, Къванцин Гада, эвезай кас хьанач. 
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Къванцин Гада са къуьнуьхъ агалтнавай хьиз аквада. Адан са' 
гъиле зурба чумахъ ава, гьавиляй ам са патахъ агалтнав.ай хьив 
аквазва... Адан зун галай пата вацран экуьнин нурар гьатнава/.  

Са кьадар килигна-килигна Къванцин Гададиз, са шум\дра де- 
риндай эгь аладарна, зун кIвачел къарагъзава ва фена Къванцин  
Гададин вилик икрам авуна, зун адахъ галаз рахазза:  / 

— 3 \ н  батIул я ви вилик, Къваншш Стха... / 
Шуршур булахди шуршур ацалтна, зи гафар агъуз, дередиз'ту-

хузва ва анай зи гафарнр гваз ам Каспидихъди рекье гьатзава...  
Шуршур булахди, налугьуди, Къванцин Гададин кIвачерив су-

за ийизва. Белки, хайи чилин манияр лугьузва, низ чида?  Къван-
ЦИ'Н Гададиз лайлаяр язава? Нчз чида, Шуршур булахди в \ч л\- 

гьузватIа? 
Зун, хтана, мадни Къванцин Гададин къаншарда ац \кьзава. 

Кисна. Яб акалзава кьуд патахъ... Вири кис хьанва... Гьатта Шагь 
дагъни! Лезги чилин бармак хьнз  аквадай   Шагь дагъни.. . 

Йиф я, гьакI хьайила вири хие хьавва. Зунни са гъил ченедиз 
яна ац>кьзазз ва зи хиялар Ватандин дяве куьтягь хьайи йисариз  

хъфнзва. 
Аял в а х т а р . . .  В^ч \ъ~аг жедачирни >ьмуьрар икI ваъ, мэса-

кIа хьанайтIа? Дуьньядиз кь\ьзуь яз атана, ахпа аял жедай тир- 

тIа... 
Ирид цаварилай а пата гъед хьиз аквадай, бахтавар йисар, аял 

вахтар! Куьн садра кьванни, са йис хьайитIани элкъвена кьулухъ  

чквечни? 

Бирдан, налугьуди, захъ галаз лап яргъарай атай аламатдин 
с ее рахана. Белки, ам чилин сес тиртIа? Белки, Къванцин Стхадин 
сес тир! Эхь, Къванцин Гададин сес тир. Къванцин Гададин сес 
туширт!а, ада икI лугьудайни: 

— Вун икьван пашман вучиз я, я стхадин?! Вун инра аквазмач  

хьи?! Ваз вуч хьанва?! 

Эхь, Къванцин Стаа я жеди. Къуй тахьурай, Чилин сес хьу-
рай... Хайи чилин сес хьурай. Дегиш жедай затI авани? За адаз 
вуч ЖIваб гун? Зун вучиз етим я? Зун вучиз пашман ва сефил я? 
Зун адав гьикI рахан? Зун вуч я? Кьил хута туна, акъваза Къван-
цин Гададин вилик... Гьа им ви рахун я. 

Кь\ьз)ь лезгийри лугьуда хьи, и чилел жедай гунагьар терез-
ралди алцумиз жедай затI туш... Абурун уьлчме вуч я? Низ чи -
да... Абур заз чидач, а мм а заз акI чизва хьи, чилини, цавуни заз 
лянетзава... За ваз гьикI лугьун, Къванцин Гада?  

Гзаф яргъи ихтилат я и пхтил.ат... 

II 

...Заз чидачир!.. 

Заз чидачир хьи, дяведин ялаврайни цДаярай экъечIиз, хурал  
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-Автомат алаз ,  сенгердай  сенгердиз  хкадарда йла ,   чи  бубаДин ри -
кIел гьамиша чун алаз  хьайиди. . .  

уЗаз вуч чидай хьи, хурал автомат алаз, вичин кьелечI шинелдик 
а г а ж  х ь а н а  к с а й  с а  г е р е н д а ,  ч и  б у б а д и з  и  з а л у м  д я в е  ф а д  
куьтягьна, чун ахкваз  кIанз , ахварайни ч > н  акваз хьайиди. . .  Ди -
.дени,  Селли вахни зун.. .  

Заз  чидачир,  Къванцин Стха. . .  
3 :и  р икГ ел  жува н  буб а  а лам ач ир ,  ду ь нья д ал  дяв е ни  ала м ач ир .  
Зи дидеди чаз —  вахазни стхадиз —  гьамиша бубадикай ихти --

латардай.  Акьван адан  тарифардай хьи,  зун лап мягьтел  хьана  
амукьдай .  Дидеди лугьудай  хьи ,  зи  бубадивай ,  гъутув  яна,  дагъ 
я р х а р и з  ж е д а й .  К I а н  х ь а й и т I а ,  а д а  г ъ и л  я р г ъ и  а в у н а ,  ц а в а в а й  
гъед гъапал кьадай.  Кьуна гъапал,  ахпа,  ич хьиз ,  вичин жвбинда 
твадай тир.. .  

И ихтилатар  къавал ийидайла, зун сив  патахъ хьана,  дидедиз 
килигдай .  Гъетер  акваз . . .  Аламат!  Садахъни авачир  ихьтин буба ,  
са  з аIхъ авай ,  амма вучда  вуна ,  ам  дяведа кьена ман!  Гзафбур,  
гьак Iа н  кь е цI и бурн и  чу лахъ бур  дяве д ай  хт а н а ,  ам ма  ам  хт ан ач . .  

За дидедивай ам ахьтинди гьинай атайди ятIа, дидедиз гьинай 
жагъайди ятIа ,  хабарар  кьадай ва дидеди лугьудай хьи ,  чи буба  
вичиз сифтени-сифте Алпан дагъдин патав акуна. Ада са къуьнуьв  
цав кьунвай, вичин винел, муькуь гъилив цифериз анихъди рум гуз -
вай,  квахь а  патариз ,  лугьуз вай,  са  геренда рагъ хьурай Катра -
маканда.. .  

— Цав —  къуьнуьв?! .  
•— А да цI а йлал а н  я да йл а ,  в ич и н n lax i lpy c  ку да й . .  Ам ахьт и н ди 

тир хьи.. . Ада кам къачудайла, чан дидеднн, дагълар юзадай.. .  
Гьахьтин кас тир ви буба. . .  

— Къуват  квайди тир ман. . .  
— Къуват. . .  Адан кьил циферилай вине авайди тир. . .  Адан спел -  

ра ,  ч а н  д и д ед и н ,  л ек ьер и ч пи н  мук ар  и й и д ай . . .  Гь ахьт и н  ка с  т ир  
ни буба, чан дидедин.. .  

Зун жуван яхун,  цIамар хьиз  аквадай гъилериз  килигдай.  Абур 
икI  кьурай ,  шуькIуьбур хьун   заз  гьич бегенмиш тушир. . .  

Селли вах  зи фикиррин гъавурда акьадай ва ада  лугьудай хьи,  
<5гер за кьурай пIннияр тIуьртIа, гзаф тIуьртIа, зи гъилерни яцIу -бур 
жеда,  зунни,  буба хьиз,  къуватлуди ж -еда. . .  

Диде кIвалахал  хьайила,  зуини Селли вах  кIвале амукьдай.  
Гь икьв а н  а цукы д а  к Iв ал е?  Югъ  г ьи к I  акъу д да ?  Вич н и г ату н  яр гъи 
югъ... 

Са геренда чи кГвалин чIередал ацукьна, пакаман рагъ гайила, 
'Селли ваха  з авай  садла гьана  хаб ар  кьада й:  

— Сули,  аку -у,  дуьз  лагь:  ваз  кьурурнавай пIинияр кIанзавани?  
Ваъ?  Тад из  жава б  це —я ун ,  я  ваъ!  
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— КIанза'ва, валлагь кIанзава!—жа'ваб гудай за ва ахпа Селли 
ваха садлатьана ихыин гаф хабар кьуна лугьуз са тIимил чаш - 
мишни жедай.— Латъ абур гьинватIа! Лагь гила, хабар кьуначиз 
кIандай! Лагь гила, лагь... / 

— АкI ятIа, сив ахъая. Авайди са шумуд пIини я. За абур ви  

сивиз вегьида... Ахъайнани сив? 
См-в са чIиб ахъайна, вилерин мичIна, зун Селли ва\ан вилик 

гкъзпздай ва ада зи сивиз кьуранвай пIинияр ваъ (мад вучда, 
алатай кар я, за хиве кьазва), лап лишан кьаз, бацIидин цIими - 

лар вегьидай. 
Заз Селли вахан и фенд гуьгъуьнай, сиве авайди жакьвадай-

ла, Селли вах хъуьредайла, чир жедай ва зун мадни сив ахъайна, 
Селли вахал гадар жедай. Адай ахьтин гьараяр акъатдай хьи, на-
лугьуди, адал за, гъвечIи стхади, заъ, жанавурди гьужумнава...  

— Э-эйй! Сив кIев ая лугьузва за ваз! Сули! Сив   кIев ая! Аку-у, 
за ви вири сарар авадарда гьа, яна! Сив кIев ая, Сули!  

Ахта чун, зунни Селли вах, са геренда хъел жедай. Хъел жедай 
чун, амма чи хъел яргъалди фидачир. Са арадилай меслят хъхьа-
на, чун кьведни санал куьчедихъди рекье гьатдай, Селли вах ви-
лик, зун адан кьулухъ. Чун кьведни санал, кьилер чиле туна, ци-
лерихъ  къекъведай.  Машмашрин,  шефтедрин,  алучайрин    циле- 
рихъ. 

— Жугъунин кIаниз хъсандиз килиг, Сули,— тапшурмишдай 
Селли ваха.— Шехибур ацукьдай чкайриз хъсандиз килиг... ЧIе-
хибуру дилер хк>диз, неда. Чна хьиз, цилерни кваз ваъ...  

Заз цилер тек-туьк жатъидай, амма Селли вах регьимл>ди тир. 
Ада вичиз жатъай цил къванцивди хана, хвех кьве патахъ пайна, 
са пай вичи, са пай за туIьна куьтягьайла, чина хъвер аваз, та - 

диз хабар кьадай: 

— ГьикI 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 те-
жез, а цил жагъай чкадиз килигиз амукьдай. Белки, сад мадни  

жагшдайтIа? 

— Виртни икьван ширин жечир,— гужа-гуж жаваб гудай    за 

ьхирни. Ахта чун кьведни санал кIвализ хкведай.  
Хтана кIвализ, зун чи къавун чIередал ацукьдай, Селли вах 

кIвалин вилик квай хтун тарцик. Чи аскIан къавал купIарикай 
^цигнавай хара жедай, за а хара верчери хасарат авуник ай 
хуьдай. Селли ваха, лагьайтIа, ацукьна хтун тарцик, вири Катра-
макандиз ван жедайвал, шуькIуь, чIун галай сесиналди мани лу-
гьудай  Ада вичи туькЬьрнавай мани: 

Къацу хутар хъипи хьана чи тарце-е ел, 

Душман рекьиз фейи чи дах хтана-а-ач .. 

Рагъ акIайла, чна кIвалахдилай хкведай чи диде гуьзлемиш-
дай. Чалая вилик ам къаршиламишиз чи ясиди куьчедиз чукурдай 
Вичин ш>ькIуь тум тик кь>на, ам кIвализ хквезвай дидедин кIва-
чера аруш жедай. Гьатта хъуртал фитерикай са вуч ятIани жа-
гъурзавай цицIибарни, верчерни вири сакал, ч\к)риз-чук\риз, ди-
дедин сес хьана, тадиз гьаятдиз хкведай. 

Диде кIвалахдилай хтай легьзеда чун вири бахтавар жедай. 
Псини, цицIибарни, верчерни . 

— Ой-ой-ой!   Чан  дидедин  шекердилай   битмиш  хьайи  цириб- 
цириб  цицIибар-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 жагъанатIа?  Ой-ой-ой!   Гишин  хьанани?   Исятда    дидеди 
кчез фу гуда! 

Нянин хуьрек тIуьна, чун вири кьакьан къавал кс>дай. Налу-
гьуди, чи хтун тарцелай авахьнавай цуьквер я^гьакьван гзаф 
гъетер жедай цавун тагъца... 

А гьетерин арада зи Селли вахаз талукь са гъедни авай. Селли 
вахан хсуси гъед... А гъед Селли ваха гьич садрани муькуь гъете-
рихъ галаз какадардачир. 

Зазни Селли ваосан хсуси гъед хъсандиз чир хьанвай. Дидени 
Селли вах ахвариз фейила, з \ н  гьелени цавун татъда зурзазвай 
гъетерин нехишриз килигиз амукьдай. «Яраб, и цава шумуд гъед 
аватIа? Анжах са Насруллагь м>аллимдиз чир хьун мумкин я.  Зи 
Селли вах и дуьньядал виридалайни бахтлу руш хьун патал за 
вуч авун герек ятIа? Яраб, чи хтун тарщел хутар пара алатIа, та 
хьайтIа и цава гъетер пара аватIа?» 

йифен са арада заз акI жедай хьи, са ни ятIа чунни чи кIвал -
ни эчIязава. Чаз лайлаярни язава... За вилер ахъайдай... Вилер 
ахъагъайла, заз чи кIвалин чIередин патав атанвай Селли вахан 
хсуси гъед аквадай. Ада чаз манияр лугьудай, амма вучиз ятIани 
;»дан сес чи дидедин сесиниз ухшарди жедай... 

Селли вах гьамиша вичин чин винел ав>на ксудай. Вилик квай 
при кьве сасни экъисна, ахварай хъуьрез... Яраб ам чи чIередал 
атанвай вичин виридалайни гуьзел экуь гъетрехъ галаз рахадай -
IIа? 

Селли вах... 
Садра гьикI ятIани, вучиз ятIани зи Селли вах азарлу хьанай.  
Чи диде, гьамиша хьиз, кГвалахал фенвай; Селли вах хтун тар-

цик месел къатканвай; зани адал ацукьзавай тIветIер чукурза -
вай. 

— Ви гьинаг тIазва, я Селли вах?— жузунай за.—Лагь заз, ви 
чандиз вуч кIанзаватIа... Лагь, чан Селли вах, за жагъурда ваз...  

Селли ваха вичин яхун шуькIуь гъиливди зи гардан къужах-
ламишнай ва зайиф сесиналди кушкушнай:  

8/ 



— Вун пара хъсан стха я, С>ли... / 
— За вун мад садрани кIасд»ч, Селли вах,— лагьанай за. -

J
~ 

Лагь, ви чандиз вуч кIанзава?.. Лагь, чан Селли вах, за жагъур - 

да ваз... 
— Зи чандиз мурк кIанзава, Сули стха,— лагьанай Селли ва- 

ха. Щегьрен хамуникай цванвай чантани кьуна, зун рекье гьат - 
най.    Са    кьил   Шагьдагъдин   кукIушдихъ.   Селли    вахаз мурк- 

гъиз... 
Фена, фена, эхирни са яйлахдив агакьайла, гьич хабарни ава -

чнз, зун кицIери чпин юкьва тунай. Туна чпин юкьва, керкетI ту-
мар юзуриз, кицIер зи вилериз килигзавай. Вуч ятIа<ни са затI хабар 
кьаз кIанзава лугьудай вуна... 

Са арадилай зи патав са ч>бан атана акъатнай. Нин аял ятIа,. 
зун гьиниз физвайди ятIа, хабарар кьунай. За адаз лагьанай хьи„ 
бес зи Селли вах лап кIевиз азарлу хьанва, ам исятда чи хтун тар-
цик къатканва, адаз мурк кIанзава... 

Чубанди зун чпин пунайрал хутахнай. Хутахайла пунайрал са 
маса чубанди заз кьве ккIал ниси ганай... За абур гьасятда чан -
тада тунай, Селли вах патал.  

Гьа и арада зун пунадал гъайи жегьил чубан агъуз, дерин къу-
будиз эвичIнай ва ада анай, бузханадай, чеб патал хуьзвай мур-
кIадикай зурба са къаяб гъана, зав вуганай...  

Амма зун хуьруьз хтана агакьайла, геж хьанвай. Селли вахан: 

сивел тIветIер алтIушнавай... 

За гъайи нисини мурк Селли вахаз кьисмет хьаначир...  

Гьа йикъалай зи рикIел ва мецел хабарсуз хкахьай цIайлапан 

хьтин масан вахан са тIвар алама... 

Селли вах... 
Ам вич чахъ галаз ама<чтIани, адан мани гьамишалугъ чи кIва-

ле, чи уьмуырда, чакъ галаз амазма... Зи Селли вахан куьруь, бе-т-
ьемдиз туькIуьризни тахьай мани... Ада гилани зи япара ванза -ма, 
ада зи несилдин япарани ван ийида... 

Къацу хутар хъипи хьана чи тарце-е-ел, 

Душман рекьиаз фейи чи дах хтана-а-ач... 

Селли вахан мани... 
Виридалайни багьа мани, виридалайни масан мани. Селли ва-

хан виридалайни экуь ва виридалайни гуьзел гъедни цавун тагъ -
дай чилиз килитзама... Яраб, ам гьелени, шумудни са йис алатза -
ва, бицIи Селлидихъ къекъвезватIа? Гьар йифиз, хъуьтIуьзни, га-
тузни, гатфаризни, зулузни... Гьамиша. 

Белки, Селли вахакай ахьтин са гъед хьана, ам гьа яргъал ца-
варилай чи уьмуьрдиз килигзаватIа? Нивай лугьуз жеда... А гъед, 
гила йифиз, анжах пакам кьиляй экъечIзава. Катрамакандин винел  
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акъвазиз, ам кьакьан къайи ва чIулав цаварай са -са кГвализ та-
машзава... Амма гьич са кIвалени адаз бвдIи Селли аквазмач. 
Гьа икI шумудни са йисар алатиз физва. 

Гьа икI я гъетрез Селли вах аквазмач, я Селли вахаз —вичин 
гъед. 

Гьа икI виш агъзур йис мадни давам жеда. Гъед Селлидихъ 
къекъвез жеда, амма санайни, садрани, са юкъ>зни мад ахкваз 
хъижедач... 

Гьа йикъалай, Къванцин Гада, Селли вахалай са тIвар амукь-
кай. Вич хьтин шуькЬъ ва назик тIвар... Гатфарин цГайлапандин 
хьел хьтин, яргъарай аквадай адан нур хьтин са тIвар...  

Селли вах... 
Къапудал къекъвераг атайла, Селли вахан тIвар кьуна, адаз 

пай гудай... 
Гьатта афарар чрайлани... 
Гьа йисан гатфарихъ дидеди садра афарар чранай ва зи гъиле ч-

>фра вугана, афарар квай суфра, лагьанай: 
— Твах, Сули, Шуршур булахдал эцига, чан бала... Лагь хьи,  

Къванцин Гададин пай хьуй!  Селли вахан пайни хь}й, чи буба- 
дин пайни... ГьакI лагь... Твак. 

Зун сифте сеферда ви патав атанай, Къванцин Стха... Залан, 
«•ке камаралди, кьуьзуь кас хьиз... Ви кIвачерив гвай лацу къван-
цсл вч пай эцигна, за лагьанай: 

— Им ви пай я, Къванцин стха... 
ИчI лагьаня, зун ваз килигнай. Ахпа зун са гагьда хиялри тух-

ианай... Ахпа зун ваз агъадай винелди килигнай.. Кьулу-кьулухъ 
навай яргъаз къакъатна, кIвализ хтайла, за дидедивай хабар кьу-
пай: 

—Бес и гада Къзанцинди вучиз я, диде чан? Адакай къван ву-
чнз хьана? 

— Эй, чан бала-а-а, чан дидед бала-а-а, а баладикай къван хьа 
на луть}да... Къван хьана... амма а къван вири патал ширин ба  
ла яз амукьна, вири патал вичин бала яз амукьна... Къван хьана  
-— элдин бала хьана, лугьуда... 

— Бес адакай гьик! хьана къван хьана-е? 
— Дегьзаманда,    чан дидедин, са пачагь атана чи дагълариз,  

Iьакьван амансуз кас, гьакьван инсафсуз кас... Цихъ къарих хьа- 
м(I,  лугьхда, адан кьушун... Цихъ къекъведайбуруз жагъана, лу- 
и>уда, са чубан гада, и чи Хунча къаридин МутI хьтин са гада...  
\мма М>тIа а'б>руз булах алай чка лугьузвани? Лагьанач М\тIа... 
Мез атIана, вилер акъудна МутIан абуру, лагьанач МутIа абур уз  
Л\лах  алай  чка!..  Къван  хьана, душманриз   акваз-акваз, МутIа- 
кай.. .  Гьа къван хьайиди, къван хьана фена... Булахни атана адан 
шпав. Шуршур булах... Хуьрни атана адан патав... Булахди ма - 
n i i H p   I)тьуз'ва адаз къени, дидейри рI«сIел х)ьзва ам къени; гьар 
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са дчдеди вячин бала яз, эркек бала яз, кичI течир! Девирар къвез 
физва, чан дидедин, Къванцин Гада акъвазнава ядигар хьиз де-
вир,рин... Чир хьанани? Кьегьал балайрикай халкьдин хьисмет же-
да. Чир хьанани? Дидеди валай Къванцин Гададиз са биргенд ву-
гуда... Зулуз... Къуй вунни, гьам хьиз, мерд гада хьурай...  

Зул алукьайла, дидеди зун ви патав гъанай. Къванцин Гада...  
Сз зун заъ, гзаф гадаяр авай. Вири лезги дидейриз чпин рухваяр  
игитар яз, чпин ата-бубаяр хьтинбур яз   чIехи хьана кIанзавай... 
Внрл  дидейриз  чпин    рухвайралди,    абурун    кьетьалвилералди,  
уьтквемвилералди дамахиз кIанзавай. 

— Икрам  ая!— лагьанай заз дидеди  а юкъуз ва за ви вилик 
икрам авунай, Къванцин Гада. Зун ви вилик метIерал акъвазнай.  
Ахпа чна са-сада вун къужахламишнай ва вун стхавиле кьабул - 
най... Ва гьа вахтунда зч 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 уьузуькъара ийидач... Къуй  
Къванцин Гада, цIайлапандикай пIап!русдик цIай куькIуьрдай зи  
буба зун патал чашне хьурай. 

— Амин, чан дидедин,—лагьанай дидеди. 

Вири ди'шегьлийри, ви патав кьин кьаз таз, зи дидедин гафар 

тикрарнай: 

— Амин! 
Заз а юкъуз гзаф к!валахар чир хьанай. Итимри ви кIвачерик 

гьерер тукIунай ва, анихъ хьиз ацукьна, тIуьнар-хъунар авунай... 
Вун галай патахъ далу элкъуьрна инсан ащукьдамир, Къван -

цин Гада. Ви патав кIвачел залан сусар къведай, ваз ухшар хва  

тIала>биз! 

Мегер завай а юкъуз ви вилик икI уьзуькъара яз жув къведай - 

ди лугьуз жедайни, Къванцин Стха? Заз жува кьур кьин къалум  
жедайдм ч.идачир, Къванцин Гада... Дидеди лугьудай: — Дидедин 

кьегьал хва, дидедин игит хва... Вав дидеди кIелиз 
тада... Вири мае а гуда: и камарини, и тупIални, и гапурни (чи кIва-
ле гимишдин къакъара авай са метр алай гапур авай), и халича -
ни, вечре хадай са какани, вуч хьайитIани маса гана, вун дидеди 
кЛелиз ракъурда... Ван хьанани? Чаз вуч аватIа, вири маса гана, 
вун кIелиз ракъурда... Ван хьанани? Чаз вуч аватIа, вири маса гана, 
вав дидеди кIелиз тада... Заз вун садра и рехъди мектебдиз физ-
хквез, муаллим яз, акваз кIанда. Ахпа, муаллим хьайила, ваз 
дидеди мехъе,рда. Пуд юкъуз зуьрне-далдам яда... Чи кьакьан къа-
вал... Ахпа заз са къайгъуни жедач.. Мад вуч кIанда? Кимиди вуч 
я кьван? Кьве сеферда бахтлу жеда гьар са диде... Садра гада хьа -
йила, ахпани—гададиз мехъер авурла... 90 

КъванцИ'Н Гада, ви дидедини, якъин хьи, икI мураднай... Чаз и 
кар чидай... 

Къванцин Стха, чна вахъ галаз кьуьлердай, кфил ягъиз, валай 
чархар ягъиз, вахъ галаз рахаз, вахъ галаз хъуьрез, вал чан гъиз, 
вахъ галаз санал мамиярни лугьудай... Са вахтара вуна лагьай 
кфилдин манияр! Ви рикIел аламани? Чи чилин манияр, Къванцин 
Гада? 

Ахпа марфар къвадайла, чун ламарин руфунрик чуьнуьх же-
дай... 
Юкь какурна акъваздай ламар, чадурар хьиз... Рагъ хкечIайла, 
акьадардай за жуван юлдашар вири ламарал. кьадай чна гъилера 
лашар, гапурар хьиз, вилик яргъи авуна, къив гуз, гьуррадал 
илигна, кагдай чун дерейрай агъуз. Зун командир из кIвенкГве 
жедай, муькуьбур — зи гуьгъуьна. Зав тIвалунал кутГуннавай, 
къазуннавай перемни жедай, пайдах яз. Вири ничхи-рар катдай 
чахъай, анжах са керекулар катдачир, абуру хъархъун Iарарин 
хилерилай, кьи-игъ, кьи-иигъ! ийиз, кьилер галтаддай: «Им пуч 
кьушун хьурай ихьтин дили кьушун?» 

Чи ламаризни, чна гьурра гудайла, валлагь, чеб балкГанар хьиз 
жедай... АкI фидай хьи, пехъи хьана, бутъ акъатиз, вилик патай -
ии, кьулухъ патайни! Есирар кьадай чна-а-а, садлагьана чи вилик 
пкъатай, ва «ву-а-а, яра'б аллагь, ибур дили хьанва жал?» лугьу-
дай, регъвяй хквеэвай къарияр... 

Элкъуьрна туна юкьва, хкидай чна абур хуьруьн патаз кьван... 
«Ламралай хьайи ламран супаяр, валлагь, къизмиш хьанва!» лу-
Iьудан чаз, ва чун мадни гьуррадал илигна, къив гуз, перем ку-
Пуннавай тIвал вине кьуна, кьулухъ элкъведай... 

Гадаяр авай чун, гьар сад са пеленгдин шараг... Зун, НетГан 
I>ечI, Макъацан Hytl, Хунча халадин МутI, СитI, Гъуц, КIанащ, 
ЧIуьш, ЩаматI, ЩукI, МенцI, Пампулум... Муьнуьгъар, сикIер... 
кьадай чна галтугиз... Хаму балкI»н са сятда вердиша.рдай чна... 
Гьихьтин «афтамабилдилай» хьайитIани алуддай чна... Эхир хьи, 
Оактавар яз, чна дуьнья гьалзавай... Куркунрин тамара жедай чун, 
нарцаралди!.. Алпандал мехъеррик фидай чун, гьакI, кьуьлерун 
патал... 

III 

— Куь ити:м къе заз станцидал акуна... Заз ам чир хьанач, адаз 
<ун чир хьана... Нянихъ хтана ахкъатирвал я,—лагьанай НетIа чи 
дидедиз. 

Ида зарафатарзавайни, ида ягьанатарзавайни? Вич кьван пуд 
чиликай физвай НетI я, ида табзавачтIа низ чида?! 

— Муштулух — са верч! 
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Hetla табначир. 
Нянихъ тIурфа'Н къа,рагънай! Щайлапанри нур гуз, цавари гуг-
румарнай, гаграварнай... Зи буба хквезвайди вири Катрамакандиз. 
хабар хьанвай!.. Чилеризни, цаваризни... Им зи бубади станциди-лай 
инихъ, датъларихъ кам къачузва лагьай чIал 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 цаваравай, 6v6a, заз вун дагъдин кIухI 
хьиз, циферилай виневаз акваз кIанзавай, буба!.. МичIини хьанай, 
амма хтана ахкъатначир. Садни йифен кьула'риз вун а чи рак 
гатанай, ва, ахъайна   рак, килигайтIа, хъукъвай, хъвалахъ хьтин са 
итимди, гъилик фанер тахта дин чемодан квай са итимди, вич 
а>скIан, са вил гъвечIи, са-вил чIехи итимди, гьавиляй са рацIам 
муькуьдалай кьакьан яз ак-вадай, расу хьтин са итимди, кетендин 
костюмар, кьилел шапка., кIвачел чекмеяр алай са итимди. 

— Им зун е... Чир хьаначни? Вуа-а-а! Валлагь, чир жезвач... 

Дздедиз ахпа чир хьанай. 

Гьасятда хуьруьз ван чкIанай. 

Вун садлатьана икьваи гъвечIи вучиз хьанатIа,     зун     мягь- 

тел тир, буба. 

Белки, ина са акахьай кIвала\ хьанва, белки, вун зи буба туш  

жал, хиялнай за, буба. 
Вун вучиз, угъри хьиз, йифиз хтана, ви чин икI вучиз агаж хьанва, 
вучиз икI садлагьана депш хьана, буба? Ам'ма за ваз са гафни 
лагьаначир. 
Заз зи буба, ада кам къачудайла, дагълар юзадай кас яз чи -дай, 
амма вун садлагьана икI... НетIалайни аскIан... язух, сефил... Заз зи 
буба са гъилив цав кьуна, муькуь  гъилив Катрамакан-дин 
винелай цифериз анихъди рум гудай кас яз чидай, буба!.. Зун 
дидедихъ инанмчш тир. 
Пакадин югь виридалайни няс югъ хьанай, Къванцин Стха. 
Дербентда авай чи къунши Миримба хтана акъатнавай. Мили-ца. 
ЦIарцIа,р гузвай чIулав чекмеяр, кьилел яру шапка, къуьне-рал 
погонар алаз. Ам са шумуд йис идалаи вилик Катрамакандай 
ветегадал фенай, ахпа адакай гьикI ятIани милида хьанвай.  

Са касни бегенмиш хъжезмачир и чи    къунши    Миримбадиз. 
Гзаф дамахзавай. Акур-акурдаз и мукьвара вичикай начаник же- 

да лугьуз, ха'бар гузвай. 
Хтана и сеферда Дербентдай, явашдаказ кьил элкъуьриз, гагь. 

и кIвализ, гагь а кIвализ килигиз, чи варарин внликай алатна физ-
вай и Миримба. Гьа и арада бирдан чи къавалай   бадедин    сес  

акъатна: 

— Вун яргьарилай фнзва хьи, я Миримба! КДвализ ша тIун!  
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— Вучда  кIвализ  атана?— суал  гана МиримЗадч.— Заз вири 
чизва... 

— Вуч чизва?—теспача хьана баде. 

— Вири, вири! 
— АкI ят!а ваз чидайбур гьа ви келледиз къалум хьурай!—гъа- 

райна, латьана бадеди.— Квахь зи вилерикай! 
Мирим'бадай гафни акъатнач. 
Амма баде гила къизмиш хьана. Ам гила Миримбади лагьай 

«заз чизва» гафунин гъавурда акьунвай жеди. Ам тадиз кьакьан 
къавал хкаж хьана ва ада гьанлай виридаз ван жедайвал ван алаа 
лагьа'на: 

— Ви мез лал хьуй ви, гьа «чизва» лагьай! Вач, вач! Фена гьа 
кимел дамахар ая! Нянет хьайи кичIерхъан! Хтай касдиз хваш - 
калди лугьуз кичIезва! Намус, виждан, гъейрат квадарнавай ал - 
чахар! Са нагааник хьана хтанвайди тиртIа, куьне, низ чида, адан  
вилик шумуд    юкъуз кьуьлердзйтГа?!  Куьне са-сада  адаз    гье- 
рер, гамишар тукIвадай тир! Тфу-у-! Угърашар! Ки)чIерхъанар! Ити- 
мар я, лугьуда... 

Ваз'ни и гафарин ван хьанай, буба. 

Вуна кьил галтаднай ва кьам чухванай. 
Вуна кьам чухванай, амма баде акьахнай вичин балкIандал...  
Акьахна вичин балкIандал, пIалIрусдилай гум аладариз-алада-

оиз, гьакI, вич катрамаканзи итимриз акурай лагьана... Исятда 
адан хъуьчIе тфенлни авай! Са луьледин, чахмах алай «даяндул-
дурум»... Бадеди гьамиша шалвар алукIдай, итимрин хьтин шал -
лар ваъ, кикер гьяркьу, буьз'ме-бдьзме шалвар... КIвачеризнл ша-
лар ядай... Гуьлуьтрин винелай... ТIимил-Iшимил гъуьрчехъанвални 
ийидай бадеди... 

Фена баде балкIандал алаз х>ьруьн агъа кьиляй вини кьчлиз 
кьван ва вини кьиляй элкъвена хтанай кьулухъ... ХъуьчIе тфенг 
аваз, пГапГрусдилай гум аладариз, са къуьнелай... Са касдизни са-
лам тагуз, я са касдинни салам къачун тийиз...  

Хъел атанвай бадедиз Миримбади гайи жавабдикай, пара хъел.  
— Сули-и-и!—гьарайнай ада заз.— Твах, балкГандиз хак ять! 

Эркекар амач хуьре... Язух хуьр... 
За балкГан гьаятдай акъуддайла, бадеди кушкушзавай... 
— Ибурукай  амукьна   вучдай?  Ихьтинбурулай    хьайи    аялар' 

Iьихьтинбур жеда?!  Чакъарилай...  Асланар дяведа  кьена...  
Ахпа НетIан кьурак дем хьанай ва вун, буба, кьуьлиз экъеч!-

най. 
Хуш тушир вун жемятдиз. Зазни хуш тушир. Алатай кар я, заз 

лкI тир хьи, лиф кьадайла, эй гъиле пехъ гьатна. 
Вуна кьуьлзавай, садбуру кап язавай, садбуру хъверзавай. Ву-

чиз ла/гьайтIа, инхъай анихъ фена, анхъай инихъ хтайла, в \ н  гьар 
i сферда Миримбадин вилик акъваззавай, са къвалахъ, ва вуна са  
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гъилин кьве тупIун арадай чIехи тIуб акъудиз, хъ>ьчIуьн кIани-

кай, Миримбадал туькЬьрзавай. 
Зуьрнеии НуьгьуьтТ галатна, адавай зуьрне ягъиз жезмачир. 

ятIани чи мирес Къиргъиди кьве вил >мичIна, зил кьаавай...  
Вунани кьуьлзавай... 
Вуна кьуьлзавачир, гьакI, гагь инихъ, гагь анихъ физ, элкъвез 

хквез, Миримбадин видик акъвазиз, адаз хъуьчI къалурзавай ва 
хъуьчIуькайни   кьве  тупIун  арадай  акъуднавай  чIехи тIуб...  

Эхирни, зилчи Къиртъини галатайла, адани вичин зуьрне си-

вяй акъудайла, ва, дем садлагьана кис хьайила, Миримба кIвачел 

къарагънай ва, са съил виликди авуна, тIанкьар ягъиз,ваз жаваб 

ганай: 

Кьелез вуна мурк лагьана, 
ВиртIедиз—ниси. Рехъ    хвейила    

Асланбеган, Хтана са пси .. 

Жемятни хъуьренай. Чи мукьвабур, вун, садни зун хъуьрезва - 

чир. 

За са гъилив калар незвай, м>ькуь гъиле къирмаж чуькьвен - 

вай... Кашуйрикай хранвай къирмаж... 
Акуна заз, зи вилик акъвазна, и Миримбадин гада хъуьрезва... 

Садра, кьведра, пудра... Им кьвел хъуьрезва? Вуч хьана? Вичин 
бубадал? Зи бубадал? Зи бубади идан бубадиз хъуьчI къалурна... 
Идан бубади азербайжан чIалал лагьана чьи, уьрдегдиз вуна ча -
къал лагьана... Акуна заз, им мадни, кьуд лагьай сеферда, ахъайна 
сив, гьир-гьир ацалтна, хъуьрезва... Мад вучда? Зани хкажна къир-
маж, звар гана, в,ири къуватднвди алчудна идан яртъи, хъипи гар- 

дандилай... 

Ахпа... 

Ахпа чи кинДи чи ламран тI»ш кьунай. 
За кицI гатанай... Вири хъел кииДелай аладарзавай за... Вучиз 

лагьайтIа, пуд сутка тир заз туьгьметиз   вирида! Къал акъудна -
вайди тек са зун хьанвай. За вири чIурнавай. Квелди? Сабурсуз-
вилелди... Гьикьван заз туьгьметарнавай, лянетарнавай?! Бадеди -
ни, дидедини... Гила атана зи гъиле кицI гьатнавай. Ламран тIиш 
кьунвай кицI! Мад кIарабдикай ни чIугвазва лугьуз, жуван ламран 
тIиш кIасинни? Лацу, жив хьтин, са затIни аламачир кIараб-диз 
килигна... Гатазва за и кицП.. Вири д>ьньядин чъел гьа ида -лай 
аладарзавай за, садни акуна заз, ни ятIа зи кьам яна, ахпа яб 
яна, ахпа... кулунив... Гьаятар шиткидай кулунив гатазва зун...  

Дидеди!.. 

Гатчнни ийизва, къаргъишарни ийиэва... 

КДарабдикай ни чIугваз кIан хьайи ламрал са тахсирни ала- 
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чир. Адаз ви кIараб куьз герек я, лугьудай кас авач. КицIни гьакIа. 
.'I;щу кIараIбдиз килигна, жуван ламран нер кIасдай затI яни? Ки-
иМини са гафни лугьузвачир... Гьич садани. Са зун тахсиркар я. 
Гьамиша. Миримбадин гадади, зи вилик акъвазна, са ка|рни авачиз 
сарар экъисиз гьиргьирдайла, адаз садани лагьанач, я бала, вун 
и>чиз хъуьрезва, вун куьн гъавурда ава? Садра туш, кьведра туш, 
п)дра туш... Вун икьван вучиз хъуьрезва?! Адаз садани са гафни 
лугьудач! За са къирмаж вегьена лугьуз... Вирида заз... Вучда ву-
па, а? Вучда, гьикIда?! 

— ЭкъечIна квахьда зун куь чиникай инай! Гила аквада квез!  
Исятда экъечIна квахьда! 

Метрика кьуна кIанзавай. Ам герек жедай. Кьуна метрика, туна 
жуван къултухда, гьатна зун рекье... Пака и чIавуз зун 
Махачкъаладин вокзалдик квай. Эхирнй са шумуд йикъалай, 
вили вилер авай, расу кифер авай са дишегьлиди завай хабар 
кьунай: 

— Вун и скамейкадал вучиз ксузва, я   гада?—урус   чIалалди 
жузуна ада. —■ Ваз кIвал авачни? 

— Ваъ. Зун Катрамакандай я. 
— Диде-буба авай тушни? 
— Ваъ,— яру хьана зун 
Ада зи гъиликай кьуна. 
Ша захъ галаз. За ваз куьмекда. Зи тIвар Нина Васильевна я.  
Нина Васильевнади типографияда кIвалахзавай. Цехдин на-

чальниквиле... Закай наборщикдин ученик хьана... 
Са йисуз за кIвализ са хабарни авуначир. Эхирни за са чар 

кхьенай... Гьайиф, кхьеначиз кГандай... Хуьряй атай чарчи зи вири 
Iележег чIулаварнай. Абуру зун хвавиляй атIанвай. Абуруз зун 
хьтин хва герек тушир. Зани са тIуб чар кхьена. Зазни куьн герек 
iyiu. Сагърай. 

Зун куьчедиз экъечIнай. Заз чиз, базардин югъ тир. Амма заз 
югъ аквазвайни? Заз цава авай рагъ аквазвайни? Ваъ.,  

Гьуьлуьн кьере заз жуван са къван авай. Зун хьиз текди. 
Лцукьнай зун тьа къванцел. Гьуьлуьн яргъариз килигиз. Вилери-
кай квахьзавай тек гимидихъ галаз жуван хиялдай яргъал гьуь-
лерал   физ... 

И пата, шегьердин пляжда, инсанри бахтавардиз чуьхуьнагар-
)авай. Абурун виридан чина хъвер авай. Зун, лагьайтIа, вирида -
кай яргъаз, лал кас хьиз, кис хьана, къванцел ацукьнавай. Заз акI 
кIандай хьи, гьахьна гьуьлуьз, сирнац ийин, жезмай кьван яргъа-
I>из, вили ятарни, вили цавар сад садак какахьзавай чкайриз.  

Бирдан зун жувазни хабар авачиз гьуьлуьз гьахьна. Кьулухъ 
килиг тийиз, такьат кумай кьван сирнавна за. Эхирни, къерех ми-
\ьиз виликай квахьдайла, зун чин цавухъ элкъуьрна, лепейрин ви-
пел к.аткана.    Налугьуди, гьа цаварай,    циферилай а патай, яр- 
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гьал-яргъарай ни ятIа зун патал кфил язвай. Зун патал зи хайи 
Катрамакандин сес, хайи ватандин нефес ракъурзавай... Гьа чIа -
вуз зи рикIел вун хтанай, Къванцин Стха. Тек са вун.  

Зун кьулухъ элкъвенай. Кьве гъилни кьуркьушумар хьиз, за-
ландиз куьрс хьана   къерехдиз   эхкъечIдайла,    са ни ятIа завай  

тIалабна: 

■— Дайи, зунни твах ман, яргъариз, — бицIи, нини хьтин са 
руш заз килигзавай. Адан къуьнерал лсидин тумар хьтин шуь-
кIуь кьве киф алкIанвай. 

— Яртъал гьиниз? — хабар кьуна, за жуваз сад лагьай сефер- 
да дайи лагьай аялдиз са хъвер авуна. —• О-о-отIа  вили чкадиз... За 
ам къужахда кьуна, къерехдиз ахкъудна. Ахпа зун вокзалдал 
фенай. Вокзалдал, инсанар ргазвай чкадал, зи рикIелай зи хажалат 
алатдай. 

Гьа инал, и вокзалдал, Къванцин Стха, заз зи сифте ва эхи-

римжиди   хьайи   муьгьуьббат   акунай. 
Гьа вокзалдал зи уьмуьрдиз сифте, ширин, мегьрибан муьгьуьббат 

гьахьнай. Заз хабарни авачиз. Ахвара хьиз.   Низ   чидай,  зун 
адахъ къекъвезвайди? Йифизни, юкъузни, гьамиша, гьар са чкада.,.. 

Луиза, заз вун гьинал алатIа, нихъ галаз аватIа, чидач, Луиза, 
ятIани, за вун лап четин сятда рикIел хкизва. 

Заз вун Махачкъалада, вокзалдал акунай. Сифте сеферда. Ви 
рикIел аламани? Вав еке, лацу чемодан гвай. Вун Махачкъаладиз 
практикадиз атанвай. За ви гъилик квай чемодан къачунай. Ви 
рикIел аламани? За чемодан къачурла, вуна хъвернай, Луиза. 
Заз акI хьанай хьи, вун эй Селли вах хьиз, Луиза.,.  

Вун Селли вах хьиз хъуьренай, Луиза. Зал плащ алай ва за 
тадиз хутIунна ви къуьнерихъ вегьенай. Марф къвазвай, авазар 
лугьудай   куьлуь   марф. 
Ахпа чун мукьвал-мукьвал гуьруьшмиш жедай, Луиза.   . Чун 
гуьруьшмиш жедайла,   вуна    «Лезгинкадал»   кьуьлердай, •Луиза. 
Кьве гъил виниз хкажна,   са кIвачив чил татадай ва хъу- 

редай. 
'Хъуьредайла, ви чин яру жедай, Луиза. Ви чин аквадайла, ви 
вилериз килигдайла, за дуьньядал вири рикIелай алуддай, Луиза. 
Чун Таркитаудин кукIваз хкаж хьайи июлдин няни рикIел ала-
мани, Луиза? Секин ва чими няни...  

Явашдиз, хияллу яз, фикирлу яз, оъуьлуьн юкьвалай хьиз, 
ацДай яру варзни хкаж хьанай ва чун адаз килигиз, гъилер вилик 
яргъи ийиз, ам къужахламишиз кIанз, хъуьренай, Луиза...  
И дуьньяда авайбур анжах чун тир...   Гьуьлелай хкаж жезвай 
яру варзни чун кьвед,  Луиза. Ахпа   йиф   алукьнай. — Заз кичIе 
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— Куькай? — жузунай за. 

— Зун ваз вах хьуй, Сули... 
Чун са гьихьтин ятIани аскIан, какур тарцик, жигъирдин къе-

рехда ацукьнавай. РикIел аламани, Луиза? Зи плащдал. Дуьнья, 
вири чил-цав кис хьана, за ваз вуч жаваб гудатIа, гуьзлемишза-
вай. Ваз закай стха хьана кIанзавай. Зав чукIул гвай. Зи дуст, Ку-
бачидай тир Гураман чукIул. КIвенкI элкъвейди. Акъудна чукIул 
жибиндай, кис хьана, зун ваз килигнай, Луиза. Ваз кьадарсуз 
кичIе хьаняй. 

— Вун заз стха хьурай, Сули,— лагьанай вуна, Луиза. 
— Исятда, исятда, вахни стха жеда чун, —■ лагьанай за ва яна 

чукIулдивди за жуван тъилел са кьацI авунай.   Ви рикIел алам?- 
ни? Изидин стIалар... Са-сад гьикI аватнайтIа... Чнми ва \ъ\ьт>ьл 
стТаларч.. Иви авахьзавай гъил за вилик агуднай,   ви риккл ала  
мани, Луиза? 

— Хъухъ, — лагьанай за. — Гила чун вахни стха я, хъухъ, Лу-
иза. 

Буна зи иви фитГиннай, Луиза, за хъуькъвез са темен ганай.  
Дири хъхьай Селли вахан хъуькъвез хьиз. 
Вун завай къакъатна, Луиза, йисарни къвез алатна, амма а чу-

кIулдин гел гилани зи гъилел алама... 
Зунни вун гьуьлел фидай, Луиза, гьамиша санал. Чна кьведа 

санал гзаф яргъариз сирнавардай. Гагь чна чин цавална къаткиз, 
сирнавардай, гагьни чна гьуьлуьн кицIери хьиз, сада садахъ гал-
тугиз, йатмиш 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 при.. Хуралайни расу, кацин тум хьиз шуькIуь 
са киф авахьнавай... Ви хъуьредай, ири, михьи, вили вилер ахва-
райни заз килигзама, Луиза... 

Ви практика куьтягь хьайила, за вун рекье тунай.  
Вун рекье турла, заз чир хьанай хьи, Луиза, и дуьньядал са 

затI ава, виридалайни ширин. Адан тIвар 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 рикIел хуьзма. 

«Сули, 

играми Сули, вун зи рикIелай садрани алатзамач. Зи мурад вун 
акун я.  Амма заз вун гьамиша ахварай аквазва,  Сули.  Заз 
вун патал са хъсан кIвалах ийиз кIанзава, Сули, заз ваз са хъсан 
савкьват ракъуриз кIанзава... За ваз ракъурин, Сули? Вуна заз  

кхьихь, Сули. 

В и Луиза». 
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Ахпа вуна заз чар кхьена, хабар ганай хьи, бес, вун чиниз 
кIвалахал хквезва... Акьван зун шад хьанай, Луиза, акьван зун 
шад хьанай... 

Вун за мадни вокзалдал къаршиламишнай... Зани зи дуст Гу-
рама, мадни са дуст авай, Нина Васильевнадин гада... Виктор...  

Поезддай эвичIайла, вун зи гардандиз гадар хьанай, Луиза... 
Вуна заз яру перем бахшнай, за ваз — косынка... 

Чун гьар юкъуз гьуьлел фидай, Луиза. Яраб, вун исятда гьи -
нал алатIа? Нихъ галаз аватIа? Къуй вун гьинал кIан хьайитIани 
хьурай, къуй вун нихъ галаз хьайитГани хьурай, къуй ви бахтлу-
вилел вун чидайбур пехил хьурай, Луиза... 

Ви рикIел аламани, садра за ваз са къужах ацIай цуьквер ма-са 
къачунай гьа-а-а! Гьар рангунин цуьквер... Ви рикIел аламани, 
садра ви тIуб дакIунай... Ваз духтуррихъай кичIедай, захъай — 
ваъ! За ви тIуб «операция» гьикI авунайтIа, рикIел аламани, Луиза? 

Ви рикIел аламани зун Грозныйдин наАтIадин техникумдиз 
гьазур хьайивал? 

Техникумдиз гьазур хьана, Грозныйдиз фидайдалай вилик, сад-
ра в} на заз лагьанай, Луиза: 

— Сули, кIвалахал инсанри фитнеяр ийизва... Зун мад куьниз  
къведач, Сули... 

Зунни зи дуст Гурам кьилдин хсуси кIвалера яшамиш жезвай. 
— Вучиз? 
— Абуру лугьузва хьи, зун йифиз куьна амукьзава...  
— АкI ятIа, вун гила йифериз чина амукьа... ГьакI хьайила,  

абуру лугьудайди я, вун чина йифериз амукьзавач...  
— Вун хъуьрезва, Сули... Амма абуру закай пис фикирарзава...  
Зун кIелиз физвай, Луиза. Заз вун квадриз кичIе тир... Зун ва- 

кай чара жезвай. Заз вучIдатIа чизмачир...  
— Вун зи свае хьухь, Луиза, — лагьанай за ваз.    Япал лагьа 

най. 
Эвленмиш хьайила вуч жедай кьван? Яшарни чи агакьзавай...  
Бес хайибуруз вучда? Диде? Буба? Къве йис тир зун абурун 

патав хъфин тавуна. Вуч фад алатиз физва и йисар? Акуна, таку-
на... 

Дидедиз заз гъвечIи чIавуз мечъериз кIандай... Зи мехъерикай 
ада вичин рикIин эрзиман мурад лугьудай. ГьикI жен хьи, гила 
за диде галаччз мехъер ийида? 

Нина Васильевнадиз за мехъерна кIандачир. 
— Бес кIелиз фидачни? 
— Фида. 
— Яшамиш   гьикI   жеда? 
— Чка жагъиди... 
— ЯтIа ая... Четин жеда ваз, Сули... Вахт туш...  
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КДанзавачнр Нина Васильевнадиз за мехъерна. ЯтIани за аву-
най, Луиза. Заз кичIе тир, вун квадриз, гьакI хьайила, мехъернай, 
Луиза... Багъдавай ресторанда. Заз мехъер виш манатдай ацукь-
най. Кьведан пулдихъ санал за ваз са тупГални къачунай. Вуна 
жуван хайибуруз, диде-бубадиз телеграмма ракъурнай. «Зун гъуь-
луьз фена». За садазни хабарначир... 

Кесибвнлнз килиг тавуна, чаз са кровать авай, са куьгьне ди-
ван авай, сг стол, кьве стул, са къат месер... Кьилинди, чун бах -
тавар тир, Луиза... 

Чун чIехи хаандин б\бани диде хьиз, базардизни фидай... Чна 
примусдал хуьрекарни гьаз}рдай... Заз къацу хъач-мач гзаф кIан-
дай, ваз — тавада къавурмишнавай чIулав лекьер... 

РикIел аламани, Луиза, садра за базардай еке са къарпуз ма -
са къачурла, ваз аламат хьанай гьаа-а! Вуна тадиз хабар кьунай: 

— О-о-о, Сули, бес чна ам кIвализ гьикI хутахда? 
— Грузовикдаваз,— латьанай за.— Са пар ялдай машин кьада 

"чна... 
— Са гьамбал яхъ,—лагьанай вуна, Ллиза. 
Къемеди гафар  акъатдай вай, Луиза, гьакьван къемеди...  
Ви рикIел аламани, чна гьихьтин мерж кьунайтIа? Эгер зун 

техникумдиз кьабулназ хьуй, ч\н Кавказдиз, Гуржистан галай па-
тахъ сиягьатдиз экъечIда... Вуна заз, гьеле экзаменар башламиш 
тахьанмаз, гьеле сиятьатдиз экъечГ тавунмаз, хабар ганай, Луиза:  

— Аку, Сули, зун ламрал акьахдай туш, тьа! Зун анжах бал- 
кIандал! Лацу балкIандал... 

Зун хъуьренай ви гафарал, Луиза. И гъвечIи буйдин ваз, аял 
хьтин бицIи ваз кьакьан лацу балкIандал акьахиз кIан хьунал 
хъуьренай зун... 

Гьинва вун, исятда Л)иза? Вун нин паб я? В}н сагъ -саламат 
яни? Регьимлу, хъуьтуьл рикI авай вахъ, Луиза...  

Садра чун, къуншияр вири санал кIватI хьана, гьаятдал ацукь-
навайла, чи гьаятдиз са кьуьз^ь кас атанай. Гъилик са чемодан 
квай, вични суалдин ишара хьиз аквадай кьуьзуь итим атанай. Ри-
кIел хтанани? 

— Куьна Kimlep авани?— хабар кьунай ада са кьадар яргъал 
аламаз. 

— 0-о-с! КицIер!—лагьана, шад хьанай чи къунши даргиви.— 
Абур чина са шумуд ава... 

Кьуьзуь, юкь какурда са кам кьулухъ, къачуна, мад хабар кьу-
най: 

— Куьне абур зунжурда вучиз хуьзвач? 
сарар амачир... Сад гурцIул я... 

— КГасдайбур т\ш, — лагьанай даргиви зарафатчиди. — Сиве 
сарар амачир... Сад гурцIул я... 

— А-а-ан, — авунай кьуьзуьда, зарафатдин гъавурда акьуна.— 
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Зарафатмир ман... Гьахьтин зарафатар жедани, е-е? Вуна заз, ки-
чIерар авуна. Зун бытовой комбинатдай атанвай шуьшеяр твадай 
устIар я, е-е! 

—Ам чи балхундинни дакIаррин шуьшеяр тваз атанвайди я, 
Сули,— лагьанаи вуна, Луиза,— Адаз за эверайди я... КъаратъаГ 
Куьмека... 

— Сад... Кьвед. Пуд... Кьуд... Вад... Ругуд... Ирид... Ирид шуь- 
ше,— лагьанаи шуьшеяр твадайда... Ирид шуьше—иЛувад манат 
я гьа-а, ахпа лагьана'ч, лугьумир... Вуна зи кьил акадарна гьа -а. 
—лагьана ам зарафатчи даргивидихъ элкъвенай.—Ирид шуьше— 
кьудкъад манат я... За вуч лагьанаи? ЦIувад? 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   гьакI   лугьузвани?— лагьанаи   шувшеяр   твадайда.— 
Куьне гьакI лугьузватIа, зун хъфена... Сагърай! 

РикIел аламани, Луиза, шуьшеяр твадай кьуьзуьди элкъвена 
хъфенай, амма са декьикьадилай хьиз, мадни хтана, лагьанаи:  

— Зи шуьшеяр яцIубур я. Чир хьанани? 
— ЯтIани, гзаф багьа я,— жаваб ганай къуншийри. 
— Зи шуьшеяр яцДубурни я, къацубурни,—лагьанаи  шуьшеяр 

твадайда.— Гила чир хьанани, вучиз багьа ятIа? 
Са шумуд сеферда варарин патав кьван хъфиз, ахпа мад элкъ-

рез хквез, эхирни ада лэгьанай: 
— Са шуьше вад манат... Аку, мад идалай    са кIусни    агъуз 

эвичIдай туш гьа-а! Зун гьахьтин кас я... Са шуьше—вад манат... 
РикIел хнвез'вани, Луиза? А шуьшеяр твадай кьуьзуьдаз ахпа 

вуч хьанай? А шуьшеяр твадайдал вири хъуьренай, амма са ваз 
адан язух атанай. Ваз лап ше.хьчз кIан хьанай. РикIел аламани, 
сиве гъвечIи милер кьуна, кьуьзуь устIар аскIан гурарай виниз 
хкаж хьанай. Кьуд кIар,цIин гурарай... Ада са гъиле кутIз кьуна, 
муькуь гъиливди шуьше туькIуьрзавай... Сивени са цIувад мих 
кьунвай. Чун гьаятдал акъвазнавай, вун кIвалезай ва гьикI хьа-
натIани, садни акунай заз, кьуьз^ь устIар акьахнавай гурарч ян 
гана, гурарни кьуьзуь устIар кьвсдни санал ярх хьана...  

Тадиз агакьна ярх хьанвай устIардив, чна вирпда санал хкаж -
ьай ам кIвачел, амма устIардн гафни талгьана, мадни юкь агъузна, 
гъилер чилиз янай... Хурхур ийиз! 

Хурхурнай устIарди гьа икI акъвазна! Чун лагьайтIа, хъуьре-
на, чIагана фенай... 

Гьа икI, вири хъуьрезвай, \стIарди гъилер чилиз яна, кьуд кIва-
чел акъвазна, хурхурзавай... 

Эхирни вуна, Луиза, адан къуьнел са гъил эцигна, хабар кьу-
най: 

— Ваз тIар хьанани, я дайи? Ваз вуч хьана, я дайи?  
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УстIарди бирдан халис жанавурди хьиз сив ахъайна, вири к'ьу-
ватдивди хурхурна, гъугъ авуна ва вичин са гъапуз тфу авунай, ва

! 

гьа и арада вай гьарай акъатнай, Луиза;  
— Михе-е-е-е-ер! 
Вич лугьумир, ярх жедайла, устIарди михер туькьуьннавай 

кьван. Са гъаб михер, вири санал... Вун регьимлу тир, Луиза, ам-
ма зун... 

Чун мадни вири санал хъуьренай, амма вуна, вуна ам гъили -
кай кьуна, кIвачел къарагъарнай ва адаз арту.хни гьакъи ганай...  

— Дурочка, — лагьанаи  ваз  чи  къунши   къариди. — Ада  инал 
хурхурдай амалар авуна вун алдатмишайди    я... Заз абур хъсан-г 
диз чида... 

— Къуй зун алдатмишрай, куьн тавурай, — лагьанаи вуна, Лу* 
иза. 

Вуна шуьшеяр твадай кьуьзуьди рекьелди рекье тунай. РикIел. 
аламани, Луиза?.. Заз гъвечIи чIавалай регьимлувал вуч ятIа чи-
дачир. 

Ахпа за вун квадарнай... 
Вун зи уьмуьрдиз ахвара хьиз гьахьнай, гьа ахвара хьиз, гьа -

сятда къакъатнай, Луиза... Жувалай са регьимлувал туна, т!вар -
ни. Луиза... 

Зи масанди, зи азиздн, мегер заз икI хьана кIандайни? Чун 
кьисметдин вацIу тухвана, Луиза. Вичин винеллай гьакIан пешер-
хьиз... Вичиз кIани патахъ... Кьисмет гьакI хьана... 

Ви  рикIел  аламани? 
Зун техник) мдиз кьабулнай... Зун кIелиз фена кIанзавай... Вуна 

вуч лагьанаи? Вучдай вуна текдиз Махачкъалада амукьна? И 
кардал зунни рази тушир... Амма гьайиф... За герек заочнидаказ 
кIелдай тир, Луиза, амма вун рази тушир... Вуна лагьанаи:  

— Са йис хьайитIани, дуьздиз кIела, Сули... Зун дидедин па  
тав жеда... Зи патахъай къайгъу чIугвамир... 

Эхиримжи йнфиз вун чин хъуыцуьганда туна, шехьнай, Луиза.  
— Сули, — лагьанаи  вуна. — Вун  гьинал  ксайтIани,  мус ксай- 

тIани, къуй ви хъуьцуьган зи сесиналди рахаз хьурай... Заз вучиз  
ятIани кнчIе я... 

Ваз зунни вахъ галаз санал, ви хайибурун патав атана, ахпа 
кIелиз фена кIан хьанай. Амма зун рази хьаначир. Вучиз лагьай-
тIа, зи жибинда пул авачир... Махачхъаладай Астрахандиз вл ха-
йибурун, дидедин, бубадин патав завай гъил ичIиз къвез жедачир. 
Ваз ви дидедиз-бубадиз зун акуна кIанзавай. Амма лянет хьайи 
пул... 

Исятдани зи внлерикай вун карагзава, Луиза... 
Налугьуди, чемодан платформадал эцигна, зун ваз килигзава... 

Вун вагондай, шуьшедал чин илисна, заз килнгзава, ва шумудни 
са йис я, гьа икI килигиз, Луиза, яргъи, куьтягь тежер йисар...  
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Ви чин хъуьрезвай, амма вилер шехьзавай... Зунни ваз сефил-
даказ килигзавай... Низ кIан жеда чара жез? Гьа и арада поезд 
юзанай... 

Поезд юзайла, Луиза, вуна чин кIевнай ва вун шехьнай.  
(Мад чаз чун ахкуначирни? Ахкунай, Луиза. Амма ахквадалди 

зун гьамиша вахъ муьгьтеж хьанай, Луиза. 
Гагь вун, гагь жуван хайибур рикIел къвез, заз акI жедай хьи, 

зун са гьихьтин ятIани вилиз таквадай вацIу тухузва... Гьиниз? 
Жувазни чидач... Икьван чIавалди за анжах са жуван хайибурун 
дерт чIугвадай, амма гила а дердерал ви дертни алава хъхьан -
вай... Зун жуван хиял-фикирди, теквили агажзавай, Луиза... Амма 
завай зи хажалатар ваз ихтилатиз жедачир, Луиза, я кхьизни жуь -
рэт   агакьдачир. 

Заз фикир-хиялиз, аннамишиз чир хьанвай. Инсанриз акI жеда 
хьи, гуя вирида са вуч ятIани аннамишзава... Амма акI туш... За  
икьван чIавалди рикIи гьикI буюрмишайтIа, гьакI авунай, гьа и 
кIвалахди заз еке хажалатар гъанвай... РикIиз кIандайвал яша-
миш хьана виже къведач, акьулди лугьудайвал яшамиш хьана 
кIанда... 

Амма зун икьван чIавалди акьулдивди яшамиш хьанач, гьави-
ляй и я'шдаваз зи кьилиз лацу чIар янава... Тарсар куьтягь хьайи-
ла, зун таниш гадаяр таквадай са къерехдихъ скамейкадал ацукь-
дай ва зун алатиз физвай инсанрин чинриз килигдай, за бахтлу-
бурни бахтсуэбур чара ийидай. 

Акунралди. Налугьуди, абурун чиирал кхьенвай. 
>КIвализ 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 н дуьньядал гьич са касдизни буржлу тушир.  
Гьа и гьиссери, залай аслу тушиз зи хурудиз гьахьай ва ана 

муг авур гьиссери, зун виридавай къакъудзавай, зун виридавай яр-
гъаз ийизвай. 

Зи хайибурувайни, зи юлдашривайни. 
Зи къилих акваз-акваз дегиш хьанвай. Гьич са касдизни хуш 

тежедай патахъ дегиш жезвай, Луиза . 
Анжах тек са вун рикIел атайла, зи рикI регьимлувилив ацIу-

дай, Луиза. Амма вунни закай яргъара авай, зи масанди.  
В>на заз гьар гьафтеда са чар кхьидай, Луиза. Гьар гьафтеда 

садра вун захъ галаз телефондайни рахадай. Вуна гьар сеферда 
завай куьниз мугьманвилиз атун тIалабдай. Эхирни зун куьниз 
атанай. ХъуьтIуьн каникулриз. 

РикIел аламани, Луиза? Астраханда пурпу-пурпу жив къваз-
вай. Памбагар хьтин еке, хъуьтуьл пилтеяр. 
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Живер иербур тир, гьаваярни хъсанбур тир, амма куь кIвалин 
гьаваяр къайибур тир, тек са зун патал. Вучиз? Заз гьеле са куь-
нккайни хабар тушир... 

Зун куьниз атайла, куь бубади чуруяр твазвай, ам вичин кар-
дал машгъул тир, ахпа, са кьадар вахтар алатайла, пек -партал 
алукIна, столдихъ ацукьайла, ада залди вичин яцIу ва хъуьтуьл 
гьил яргъи авунай. 

— Аркадий Альферович — лагьанай ада, къайиз-къайиз зи ви- 
лериз килигна. — Начальник планового отдела ОМ.У-3. 

Луиза, вуна столдал хуьрек-затI эцигзавай. Вуна чаз фикир 
гузвачир, ви чина нур гьатнавай, шадвиляй, гьелбетда, амма Арка-
дий Альферовичан чин акур зун агаж хьанвай. 

— За квез са коньяк гъанва, — лагьанай за Аркадий Альферо- 
вичаз. — Дагестанский коньяк. 

Чун кьведин кис хьанвай. Эхирни рахадай маса гаф жагъун та-
нуна, за жуван коньяк столдал эцигнай. 

— Заз водка ава, — жаваб ганай ада. 
Са арадилай вун больницадиз фенай. Куь диде больницада 

къатканвай. Ваз чц арада хьайи ихтилатрикай хабар хьаначир.  
— Куьне, значит, кIелзава, яни? — хабар кьунай Аркадий Аль- 

феровича. — Гьасятда чир жеда. 
Столдал недай-хъвадай вири алай. 
За вуч жаваб гудатIа гуьзлемиш тавуна, ада рюмкайриз цана, 

алава хъувунай: 
— Луиза, значит, квез гъуьлуьз фена, яни? 
Ада суалар гудайла, за кьил юзурзавай.  

— 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 ки 
лигна заз Аркадий Альферович. — Ваз жуван планар авани? 

— Ваъ, — за хиве кьуна. 
Идаз завай вуч кIанзаватIа, зун гъавурда акьазвачир.  
Ибур вучтин суалар я? Планар... 
Амма яцIу, гирдимар хьтин гъилер авай, хъуькъвен якIар гар-

дандилай агьуз аватзавай, ацIай вацран чин алай, секин еке ви-
лерин, кьелечI яргъи пIузаррин Аркадий Альферович заз килигиз 
акъвазнавай. 

— Гьайиф, — „тагьана ада. — Квехъ куь са планни авач... Пара 
кьван гьайиф... Бес икI хьайила куь гележег гьикI жеда? Бес куь 
не ахпа вучдайди я? 

Ахпа ада зи вилнк са рюмка эцигна. 
— Куьн гьи миллет я? 
— Лезги. 



— Лезш-и? Лезги... И чи Луизаднхъ галаз гзаф вахтунда же - 
дай фикир авани? 

— Са гьафте, — лагьана за. 
.    .Бирдан ам садлагьана шад хьана. ', -■— Вот, вот! 
Молодец! Хиве кьуна... , Заз акваз-акваз гила и 
касдикай хъел къвезвай. 

v
—В\ч хиве кьазва?—

хабар кьуна за.  
— Куьн эвел чи рушарал эвленмиш жеда, — лагьана ада. — Ам- 

ма ахпа... Эвленмиш жеда куьн, амма са кьадар яшамиш хьана,  
а.хпа чара жеда куьн.  Гьа и  кар пис    я,—ада пашмандиз кьил 
юзурна. 

— И куьн лугьзрди вуж я? — жузуна за. — К>ьне зун лугьуз- 
вади,? 

— Вунни, в\ н хьтин масабурни... Куьн вири са гафар тушни
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— Ваъ, вири са гафар туш, — лагьана за. 
'   — Вучиз? Вири са гафар я... Ваз чидани? Луизадин чIехи вах-

ни са осетпндиз гъуьлуьз фенай... Гила ада зи руш гадарна... Ам 
хъфена  вичин  Гуржиотандиз...  Гьана  яшамиш жезва...  Теймураз 
л

;
угьуз, са бугъа хьтинди тир... Белки, квез ам чидатIа? '—Зун 

Катрамакандай я, — лагьана за. 
— Са гафар я, — лагьана ада.—-Осетин, гуржи, лезги... 
— За Таймуразан жаваб гузвач, — лагьана за. 
Аркадий Альферовича зарафатзавачир. Зал акваз-акваз ифин 

акьалтзавай... Ифин акьалтзавай зал, амма кьил акваз-акваз хура 
гьатзавай. Заз ж)ван дердер, къайгъуяр тIимил авай, гила и кас -
дин чIехн р\шан дертни за чIугуна кIанзавай... Са гьина ятIани 
авай зал\мдин хва Таймураз патални гила за жаваб гана кIанза-
вай. КIвал чIур хьайи... 

Аркадий Альферовичан чин мегьрибан чин тир. Вилерни .рикIиз 
хушбур тир. Адаз са кIусни хъел авачир. Ам захъ галаз вичин 
таюничъ галаз хьиз рахазвай. 

—Квез диде-б>ба авани? 
— Аза,— за кьил агъ\зна. Д>ьз лагьайтГа, зи кьил агъуэ хьана. 
— Заз  хабар я, куьн кIваляй гьикI катнатIа... Куьн, за квез лу- 

гьун... Заз акьуллу яз аквазвач... Квез куь хайи дидени кIанн туш...  
— Ам квез тал>кь туш! — лагьана, за хъел аваз, кьил хкажна.  

— Зн днде-б\ба динж тур! 
— Хь\ й, — лагьана   Аркадий   Альферовича. — Амма   квез   чир 

хьухь... За квел ихтибардач... Зун рушан буба я... За ам и кIваляй  
санизни ахъайдач.. 

— Квевай и гаф гьасятда лугьуз жедай. 
Гьа и арада вун хтана акъатнай, Луиза. Ваз чи рахунрикай 

хайар т\шир. Аркадий Аль'ферович гьиниз ятIа фена, зи мезни 
лал хьанвай. 

Л>иза, ваз и кIвалах чиз, вуна заз гьамиша куьниз вучиз эвер - 
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Iавай? Зуяни в_\н гьаят'дчз эхъечIнай. Луиза. Чун къвал-къ'вЯла 
( камейкадал ацухьнай. Аквадай гьаларай, ваз ви дахдиннИ' 'эй 
.чрада хьайи ихтилат аян хьанвай... Чун кьведни киснавай ва чи 
нннел пурпу-пурпу живер къвазвай... 

Вуна зун чIехи вахан кIвализ тухванай. Вун кисна шехьзавйй, 
Луиза. Заз ви рикIикай хабар тушир... Гьавиляй зун ва.чъ галйз 
санал чIехи вахан кIвализ рекье гьатна'й. Белки, адан рикIе ре-
гьим авайтIа? Амма рак ахъайна, зун акурла, ва вуж ятIа'4йр 
хьайила... Ада вичин чин акI чIурнай хби, налугьуди, ада'н 'кIв-а-
лнз инсан ваъ, я.хцIур дережа къай атана... 

Заз чидай гьа нкI жедайди, Луиза. Заз ви язух тир. Зун анжах 
ви хатурдай адан кIвализ атанай. 

Гьикьван хьайитIани ам дишегьли тир. Инсафлу хьун герек тир". 
Ам Таймуразахъ галаз чара хьана лугьуз, я зун, я вун та'хсир-

лу тушир. 
Аквадай гьаларай, абуру, и залумри Таймуразан кьисасар; ча-

|;ш къахчузвай, валайнч залай, Луиза. Инсафсузри. Ви чIехи вах 
'швандал ярх хьанвай. Зунни кисна ацукьнай.  

Вун амазмай, гагь, инихъ', гагь анихъ килигиз, Луиза. ВучдатIа 
м и н  тийиз. Ваз' зи гьалдикай хабар тир, Луиза, гьакI хьайила'!, ви 
шглерал накъвар алай... 

Ирид цаварилай а патай заз экв гузвай, чимн гъед зи, ваз зи 
и>алдика'й хабар тир, засни ви гьалдикай хабар тир, Луиза.  

ЧГехи вах ярх хьана дивандал телевизордиз килигзавай, нал'у- 
i ьуди, адаз анай са вуч ятIани гуьрчег затI аквазвай, амм^а заз 
■шзвай хьи, адаз анай са затIни аквазвач... Вунни кис хьанвай, зун- 
нн, Луиза, анжах къецел гару уьфт язвай. ' 

Йиф алукьнавай, гару уьфт ягъиз, куьчейраллай фонаррал жив 
ттьезвай пехъи йиф... Вири тIебиатди агь чIугваз, суза ийизвай 
i \ рбагур йиф... Эхирни вуна, Луиза, ви чIехи вахаз кухнядиз эвер-
май. Ада ваз гьикI векъидаказ жаваб ганайтIа, заз ван хьанай.  

— Ваъ! Гудач за ихтияр! ' ■' • 
Адаз чун кIвале таз кIанзавачир. Ацукьнавай чкадал зи кIа - 

иПК пIузар зурзазвай. Ваз куьна икI жедайди чиз, вуна заз куънйз 
н\'чиз хъша лугьудай, Луиза? 

Мегер ихьтин къай авай йифиз, ихьтин тIурфандй къув' язавай 
пифиз кIвализ атай инсан къецел чукуриз жедайни? Гьа'кIан ин -i 
аи анихъ акъвазрай. Зун куь мукьва кас я, зун куь вахан' гъуьй 'Я, 
«У н  студент я, захъ кIвал авач, кIвал хьанайтIа, мегер 's'jftf futo ь 
ьведайни? 

Гьиниз фида' Вокзалдал? 
s
  „ 

Къарагъна кIвачел, за кухнядин рак ахъайна. 
— Адал  вуч  тахсир  ала,   адал? — лугьузвай   на,  Луггза. — Ви 

лфар сиве амаз, зани зи гафар лагьанай: 
— Ваз чир хьана кIандатIа, а Таймураз зи хайи стха я! И вун  



гадарнавай  Таймураз!   Вири  Гуржистанда   адалай  акьуллу  гада  

авайди туш! 
Ахпа за ви гъиликай кьунай, Л)иза. Кьуна гъиликай, за в>н 

аял хьиз адан кIваляй акъуднай, Луиза. Акъудна вун  къецел, ак! 
за жуван гуьгъуьнай адан рак гелянай хьи, чилел са шумуд су - 

вагъ аватнай... 
Луиза, вуна зун гъиликай кьуна куьнихъ ялнай, за вун — вок-

залдихъ. Вун шехьнай, Луиза. Вун шехьзавайдн акурла, зун ваз 
муьтIуьгъ хьанай. Зун вахъ галаз куьниз хтанай... Зун вучиз хта-
найтIа чидани ваз? Эвелни-эвел Аркадий Альферовичаз са шумуд 
гаф лугьуз. Гила заз а дакай я регъуь тушнр, я кичIе. Адан вилин 
къенез килигиз, за адаз кьве гаф лугьудай... Зун кьил тик кьуна  

хтанай... 
Аммэ Аркадий Альферович кIвале авачир. Ам йифизни хтана-

чир. Зун к\чняда  ац\кьнаи, кIвализ за мад кам  къачуначир...  
А йиф зи уьмуьрда виридалайни яргъи йиф хьанай, Луиза.  

■Вун шехьзавай, Луиза, зунни лал кас хьиз, кисна ваз килигза- 

вай. 
Вири йифди къецел тIурфан, зи рикIе чайгъун, ви вилерални 

накъвар, туькьуьл накъвар... КДвал чIур хьайи Таймураза заз авур 
кIвалах аку тIун! Зун гагь хъуьрезвай, гагь шехьзавай...  

Asna зи рикIел жуван коньяк хтанай. 
Вучда? Коньяк ахъайдани? Ахъайна шуьше, са рюмка хъвайи-

ла, садни акунай заз, зи къуьнер зурзазва. Зи беден шехьзавай...  
Луиза... Л\иза, 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 зурзана, зи беден шехьнай  

куь кухняда, Луиза... 
Пакамахъ вуна заз са истикан нек цанай, ви рикIел аламани?  
Стакан хкажна, са xynl авурла, зи рикIел хайи дидедин гафар-

къаргъиш хтанай: «За гайи нек ви вилерай хтурай!»  

Вуна гайи истикандай xynl авур нек зи туьтуьна акIанай, Луи-
за, ахпа адакай накъвар хьана, ам зи вилерай хтанай... 

Жуван портфелни кьуна, зун куь кIваляй экъечIнай. Мад ва-

вай зун акъвазриз жедачир, Луиза.  
— Диде кГвалеваз хьанайтIа, икI жедачир, Сули, — лугьузвай 

вуна.— Ви вилерал мадни накъвар атанвай... Вуна жува-жув ква- 
дарнавай, Луиза, ваз вучдагIа чизмачир... За ваз эхиримжи гаф j 
хьиз, лагьанай: 

—Хкягъа, я инихъ, я анихъ! 
Вун, кисна, шехьнай, Луиза. За мадни тикрарнай:  

— Я ви хайибур, я зун! 

Ви вилерни, ви чинни михьиз дегиш хьанай, Луиза. 

— Диде больницада ава, Сули... 
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t      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 вилерайнн накъвар  къвезвай жал?  Ваъ. Зак лъел 
квай... 

Зи кьисмет тахьай Бахт, Луиза... масанди, кIаниди... Бажагьат 
чун сад садаз ахквада... Селли вахаз ухшарди, кьатI хьайи рикIин 
мани, Луиза зи... 

Вагонда са десте гадаярни рушар авай... Вирини шад-бахта-
варбур, манияр лугьуз, хъуьрезвайбур... Амма зи къаншарда ацукь-
навай тек са руша,вичин метIел гъил эцигна, чин агажна, сефил-
сефил залай са вил аладариз, мадни са гъиливди вичин мет 
кIевзавай... Гьа и са рушаз заз хьиз, еке хажалат авай, еке... Яраб, 
адан дерт вуч тиртIа? КилигайтIа, адан гуьлуьт къазун хьанва... 
Ада гьа къазун хьанвай чка кIевзавай, гьа къазун хьанвай гуь -
луьтди ам сефиларнавай... Эй бахтавар... 

Эй бахтавар, ваз гуьлуьт къазун хьана лугьуз икьван дерт хьа-
йила, эй бахтавар, бес заз, хайибурувай магьрум хьанвай заз, кIа -
ни сусавай магьрум хьанвай заз гьихьтин дерт жеда? Зи уьмуьр 
вири кьатI-кьатI хьанва, ви гуьлуьтдай са тIекв акъатнава... Ва-
ьай цIийи гуьлуьтар маса къачуз жеда, эй бахтавар. Бес за вучда? 
Заз мчд хайи диде, хайи буба гьинай хъжеда? Бес заз мад сефер -
да   Луиза   гьинай   хъжеда? 

Луиза... Зи рикIин кеменчиди тикрарзавай сес... Инсафсуз, ре-
гьимсуз, амансуз кьисмет... 

Зи рикIе гьа йикъалай гъвечIи аял шехьзава, Луиза...  
Зун а юкъуз къвердавай вавай яргъа^ жезвай, Луиза, ва яр -

гъал хьунивай зи вилерикай 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 чархарини 

гьа и гаф тикрарзавай... 
— Къа-къуд-на! Къа-къуд-на! Къа-къуд-на! 
Зи рикIини, поезддин чархарини... 
За ваз чар кхьеначир, Луиза, амма вуна заз кхьенай, вуна заз 

кхьенай хьи: 

«Сули, зи азизди, зи авай-авачирди! 
Эгер захъ диде-буба авачиртIа, зун вахъ галаз дуьньядин а 

кьилизни придай. Сули, ни хзанда къал авай. Диде  азарлу хьана 
больницада къатканвай. ЧIехи вахахъ вичин дердер авай... Гьа 
и арада виридан хъел чалай аладарнавай. Чак садакни са 
тахсирни квачиз, чун виридан къцрбанд жезва. Гьелбетда, Сули,  
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зи будадини, вахани, гьич садани хъсан кIвалах авунач, ятIани, 
вуна абуруз багъишламшиун герек я, вун абурун гъавурда дуьз -
диз акьун герек я, Сули. Ви рик] жумартди хьун герек я... Ваз 
чидани, зи чIехи вахан гъуьлуь вад йисуз к/елайди ва вад йисуз, 
ам чи кIвале хьайиди... Вун рик] гегьенш итим хьун герек .я, Су\ 
ли. Вун чакай инжиклу жемир. Эгер диде авачиртIа, за -жув вун 
патал къурбанд ийидай, амма заз дидедин язух я, завай адан 
гафунал гаф эцигиз жсдач. Гьелбетда, ви араяр чи хзандихъ 
галаз къайи хьанва, ятIани вун регьимлу хьухь, Сули, зи хайи -
бурун гъавурда акьун лазим я.  Вун чна вирида гуьзлемишзава,  

Сули. 

В и Луиза». 

•   Гуьгъуьнаи алава хъувунваи: 

«И чар за ваз кхьена къве гьафте я, Сули. Исятда зун азарлу  
' хьанва.  Зи рикI  тIазва.   Чидач,  больницада къаткидатIа,  вучда- 
т!а.    Духтурди больницадиз вач, лугьузва.     Сули, зи азизди, ей  
юкъуз хьайщ'Iани чиниз хтана, ахпа хъвач. Ваз минет хьуй, Су  
ли, са сят хьайитIани хъша, жув къалурна, ахпа хъвач.  
•  •  " ■ ■  '■ Луиза». 

« За ваз жаваб ганачир, Луиза. 
' Зи рикI  шехьзавай, ятIани за ваз жаваб ганачир, Луиза, ву-

чиз лагьайтIа вун зун патал кьенвай. 
Ваз зи рикIикай мурк хьанвайди хабар тушир, зи масан Лу-

иза. Зи чими гъед. Вуна заз гелефондай рахаз эвернай. РикIел 
аламани? Гзаф векъиз раханай зун вахъ галаз, Луиза. Вун мад -
нн шехьзавайди заз чизвай. Заз чизвай, амма зи рикIикай мурк 
хьанвай... Ахпа общежитидиз хтайла, за ваз чар кхьенай:  

«Луиза, эгер жедатIа, заз багъишламиша. Заз чида — зун 
туьнт я. Ваз минет хьурай, мад садрани заз: «чиниз хтана, хъвач» 
—лугьумир, я кхьимир. И гафарин ван хьайила, зи сас -сара 
■ак!изва. Вуна жуван хайибуруз лагь хьи, къуй абуру ваз куту -
гай, чпиз к!ани, чпиз лайихлу кас жагъуррай. Чи арада дагълар. 
дагьарар хьанва, Луиза. Завай абурулай кам ийиз жедач, зи 
насанди, куз-хъукъуз амукьайтIани, вири уьмуьрда ви дердинаи 
дили хьайитIани, къув ягъиз шехьайтIани, завай а дагъларилай, а 
дагьаррилай кам ийиз жедач, Луиза. И дуьньядал заз вирида-
лайни багьади, виридалайни масанди...» 

За ваз и чар кхьенай, амма ракъурначир. Зи жуьрэт агакьна -

чир, Луиза. 
Заз чидай зун инсафсуз тирди. 
Заз чидай вун ггун патал шехьзавайди. 
Заз чидай вун гьич са к!усни зи вилик батIул тмлпрди. Гьа - 
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виляй за ваз и чар ракъурначир. Зун жувазни течиз, куз-хъукъуз, 
къавурмиш жезвай, Луиза. Заз акI тир хьи, са вуч ятIани хьун 
герек я, чи арада хьанвай и дагьар квахьун герек я, за гьавпляй 
ваз жаваб пузвачир. 
\    Заз акI тир хьи, са ни ятIани, къ \й ви б}5ади ва я ви    ва \а 
Эаз чар  кхьин герек я... ТахьайтIа, абурукай са  вуж    ятIани зи 
патав къведа... Ахпа за вири пнжиклувилер рпкIелай алудда, чи 
араяр дуьз хъжеда, Луиза... За икI фнкнрзавай... Яраб эркинви -
лин лишан тиртIа?  Белки, зун  кьадарсуз  такабур тиртIа?  

Амма са шум уд йикъалай кхьеп чарчивдп вуна зун кьенай, 
михьиз кьенай, Л|уиза. Гьайиф, гьа и чар вуна заз кхьена кIан -
дачнр, Луиза: 

«Сули, къуй гьак! хьурай. Чи арада вири куьтягь хьана. Заз 
вун чидач, ваз—зун. Вун чи гъавурда акьазвач, чун—ви, Сули. 
Мад ик/ гьикьван хьурай? За ваз чарар кхьизва, вуна жаваб гуз-
вач, телефондай рахадайла, вуна чаз виридаз экъуьгъзава, кутуг-
навачир гафар лугьузва. За ваз вуч ийин, Сули? Лагь, ви вилик 
метIерал акъваздани? Сагърай вун. Вун гьа икьван инсафсуз, 
зулумкар инсан ятIани, Сули заз анжах ви бахтаварвал, ви к/у-
банвал к/анда. Къуй кьисметди ваз хъвер авурай, Сули. Яшамиш 
хьухь жуваз. Ваз жувалай гъейри маса са касни кЫндайди туш.. 
Зазни мад вун ахкваз кIандач. 

Л.» 
Луиза, Луиза... Гьикьван чун сад садаз къайи хьанай! Садак -

ни 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 тIимил 
виликдай са ви гъавурда акьадай, ахпа ви гъавурдани акьада -
чир... Гила вунни зи гъавурда акьазмачир, Луиза... За ваз вуч 
лугьун? ЧIулав хьана къекъвез жедай зун, са касдихъ галазни 
рахан тийиз... Гьамиша жув жуваз..: Гьамиша ялгъуз: 

За йифен сменада кIвалахни ийизвай, кIелни. Экзаме! ар за 
гьикI вахкузвайтIа, зи рикГелни аламач, Луиза. Экзаменар низ 
аквазвай? Ктаб ни гъилс кьазвай? Вучзамай за адан ктабдикай -
ни, экзамендикайни?.. Зун са куьнуьни шад ийизмачир, заз цава -
вак ракъинини чими ийизмачир... Юлдашризни и кар аквазвай. 
абур зун патал гьа.миша даях жезвай, абуру гьар са карда зи 
къайгьу чI>гвазвай... Са тафни раханачтIани, абуруз вири аян 
тир, ха'бар тир... ЯтIани, абур юлдашар тир, вун тушир, Луиза, 
абур диде-буба тушир... 

Дуьньядал гзаф еке хажалатар, дердер жеда, Луиза. Гзаф 
зурба, садрани, са вахтундани рикIелай тефидай'бур, Луиза, ам -
ма виридалайни еке дерт, рикI къарсурдай чIулав хажалат, заз 
чиз,  анжах сад я... И дуьньядал ж \в кIани ичсан  авачирди чир  
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хьун, гьисс авун... Ялгъузвал, теквал, Луиза, о-о-о-о, акьван зурба 
дерт и дерт я, акьван зурба.., Жув кIани инсан    авачирди    чир>  

хьун... 
Бязи вахтара завай давам гуз жедачир, зун почтадиз фидай] 

Луиза, за вахъ галаз ихтилат заказ гудай, ва атана, гьа рахадаи. 
вахт агакьайла, зун элкъвена, агаж хьана, сас-сарал илисна, ор-
щежитидиз хкведай, Луиза... 

Ахпа вуна михьиз развод ганай... 

Анжах са тIвар амукьнай зун патал, Луиза. Низ чидай, зк 
бахт икьван мишекъат жедайди? 

Вун гьина кIантIани, них-ь галаз кIантIани, хьурай, Луиза, зи 
рикIин лап деринравай пак мурад вун бахтлу хьун я.  

Гьайиф хьи, вахтунда зи кьилиз и фикир атаначир.  
Мадни са мурад ава: заз акI кIандай хьи, къе йифиз ваз зун 

ахварай акун. За Къванцин Стхадин патав ацукьна, вахъ галаз 
ъйизвай ихтилатар ваз аян хьун, Луиза. 

Яраб, ваз зун ахварай аквазматIа? Ваз зи хъуьцуьганди ви 
сесиналди ван авуна IкIандай, ви рикIел аламани? 

Яраб, ви хъуьцуьганди зи сесиналди ванзаватIа?  

IV 

Лугьуда хьи, тIурфандилай гуьгъуьна ракъини гзаф чими 
ийида. Амма зи рагъ акваз-акваз хкахьнай,  Къванщин 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 па -
тахъ хквез. Эвелни-эвел зун Махачкъаладиз хтанай. 

Хтана Махачкъаладиз, заз катрамаканвийрикай са кас акваз -
кIан хьанай. Гьикьван хьайитIани, хуьруьнвияр я. Хуьре вуч ха -
бар аватIа чирна кIанзавай. Зи дах хуьре авани, тахьайтIа ам 
Кубандиз хъфенвани? Белки, ада дидени Кубандиз хутахна?  

Катрамаканвийрикай кас аквадалди, зун Гурам акун патал 
куьгьне общежитидиз рекье гьатна. Ам общежитида амазмайтIа?  

Са йис хьанвай заз Гурамакай ха,бар авачиз. 
— Исятда абур са десте санал тъуьлел фена,—лагьана вахта- 

даллай дишегьлиди.—Тади  авуртIа,  вун  агакьда  абурув. 
Амма зун а'бурун гуьгьуьниз феначир, зун столовойдиз фенай.  
Заз гишин тир. И столовойда зани Луизади хуьрек недай. Гьа-

миша санал. Луиза практикадиз атайлани, гуьгъуьнайни... Та -
мам кьве йисуз чун и столовойда хайи кIвале хьиз .хьанай.  

Буфетчица Рая, зун акурла,    лап рикIяй шад хьана.    Нерии! 
кIвенкI    виниз хкаж хьана,    хъвериз    башламишна. Ада    хабар!  

кьуна: 

— О-о-о, Сули, вун аквазмачир хьи? Гьиниз фенвай?  

ПО 

— Санизни. 
'     — Бес вах гьинва?  Вахъ галаз жедай  гъвечIиди... За 

къуьнер чуькьвена. 
— Са пиво ахъая. 
— Ваз за кьве пиво ахъайда... Вун пишман аквада хьи! Во -о, 

вун вуч дегиш хьанва? Пел вири биришар хьанва... Кьве йис тир  
Ьун тахкваз... Ва\ гъуьлуьз фенани? 
\    — Ву-уж? 

— Вах, ва.х! Ви гъвечIи вах! Вах чидачни? 
— Заз вах мус хьайиди я? 

Ваз вах мус хьайиди я? 
Вун терхсба рахазва, Рая. 
Гьамиша  вахъ галаз жедай  гъвечIиди!    Ан, Лиза,    Лиза!  

— Вун ахварай рахазва, Рая. 
— Зун ахварай рахазва? 
— Вучзава  вуна вахарикай, стхайрикай?    Хабар  кьамир...  
— За вавай вах хабар кьазва. Лиза, Луии-и-за! 

 

— Вах, вах, вах!—лап хъел акатна зак.—Мад маса гаф амач- 
ни? Вах, вах, вах! 

— Вот дурак,—лагьана Раяди ва ам мягьтел хьана заз килиг- 
на,—За идавай ширин мецепди гаф хабар кьазва, ида заз гьара - 
ярзава...  Ваз  за  холодильникдай  акъудна   пивоярни  гузва,  вуна 
заз гьараяр?! Ваз за низ хьайитIани пивояр гузвай хьиз я? Ах - 
макь! 

— Са шоколадни къала инихъ,—лагьана за. 
Пивойрин пулар дезгедал эцигна, шоколаддин пулни галаз, ва, 

шоколадни жуван патай Раядиз савкьват авуна, зун тадиз сто-
ловойдай экъечIна ва заз зи гуьгъуьнай гьарайзавай Раядин ван 
хьана: 

— Э-э-эй, Сули-и-и!  Сули-и-и-и! Де хъсан я! Чухсагъул! Мад 
сеферда хъша-а-а! 

Гурам хьайитIани жагъурна кIанзавай. Ксудай 
чкадин къайгъуни чIугуна кIанзавай. Гурам, 
шаксуз, пляждавай. 
Зун Iгьуьл)ьн кьерез эвичIайла, цин къерехда къванцел 

ацукьнавай кьуьзуьдай гьасятда гьарай акъатна:  
— Вуч хьана? Мад маса чка амачни? 
■— Заз чуь.хуьнагариз кIанзавач, халу,—лагьана за.—Куьн са 

кIусни секинсуз жемир. 
Кьуьзуьда кIезрияр кьазвай. Адак са кIвач квачир. Вичин патав 

газетдал ахъайнавай са шуьше «Портвейн» ва са пачка «При-маяр» 
эцигнавай. 

— Чиг 'балугъривди хъвазвани?—зарафатна за. 
— КIезрияр   къвезвач,—лагьана,   ада   кьил   галтадна.—Йифиз 

гIурфан  хьана,  гьуьлуьн  кьерез  килиг!  Акунани?  ГьакI  я!—ада 
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кьенвай, хтарин цIиргъ хьиз аквадай кIезрияр къалурна. Дб}р 
жергедаваз дуьзмиш хьанвай... 

Зун мягьтел хьана. 
ТIурфан хьайила, кIезрияр рекьида лагьана низ ван .хьанай? 

Амма ингье, къумадал... 
— Нурфан хьайила ибур рекьин вучиз ийизватIа?—жузуна за/ 
Кьуьзуь урусди вичин вили вилер захъ элкъуьрна ва ада зун  

мукьуфдивди виняй агьуз фагьумна. / 
Аквадай гьаларай,  адаз захъ галаз ра \аз кIанзавачир. 
Амма за адан жава'б гуьзлемишзавай. / 
— Рекьин?  Рекьин  абур — тIурфан хьайила рекьизвач.   /  
— Гьун бес? / 
— ТIурфанди  анжах  кьенвай  кIезрияр лепейралди  къерехдиз 

гадарзава. 
•— Вучиз? 
■— Гьуьлуьн тIебиат гьакI я... Вичи вич михьзава. 
— Бес абур рекьин вучиз ийизватIа? 
— Химикатри,— лагьана     ада.—Гьуьл    чиркинарзава,    гьак! 

хьайила балугъар телеф жезва... НафтIади... 
— Ибур кьурурайтIа жедани?—жузуна за. 
— Вучиз? 
— Пиводиз. 
Кьуьзуь урус са виляй, хъел аваз килигна. 
— Кьенвай'бур? Абур кIватIун айиб тушни? 
-— Абур матросар хьанайтIа, кIватIдайни? 
— Вуна зи  кьил вучиз    денг ийизва?—лагьана     кьуьзуь кас 

мад сеферда заз са виляй килигна.—Вуч матросар?    Вун вучиз 
терхеба рахазва? 

— Ваз хъел къвемир,—лагьана за.—Зи  бубади ихтилатдайла 
ван хьанай заз... Ада чеб ЧIулав гьуьлуьн къерехдай гьа и балу  
гъар  хьиз, чан  алачиз ярх хьанвайла,  немсери  кIватIнай  лугьу- 
дай... Ахпа ам гьакI есирда гьатнай... 

Ви бубади ЧIулав гьуьлел къуллугънаини? 
— Эхь, ам лепейри къерехдиз гадрайла, чан алачиз немсерин  

гъиле гьатнай... Ада ихтилатдайла, са шумуд келима ван хьанай  
заз... 

— ЧIулав гьуьлел къуллугъ авурбур вири игитар я,—лагьана 
кьуьзуь урусди.—ЧIулав гьуьлел  къуллугъ авурб>ру садани  вич 
чан аламаз душмандив вугайди туш, чан хва. 

— АкI ятIа, абур и балугъар хьиз... КIезрияр хьиз...  
— Бес вуна гьикI фикирнай? Вун мягьтел вучиз жезва?  
— За квез гьикI лугьун? Зи буба есирда    гьатна лугьуз, ам  

виридаз такIан тир... Ам чи хуьруьзни дяве куьтягь хьайи са шу 
муд йисалай хтанай... Садазни хабарни авачиз... 

— Вучиз? 
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- ' Мумкин я, адаз вич чина гьикI къаршиламишдатIа аян 
т и р . .  Адаз Кубандани кIвал-к>гъ авай... Ада урусар регьи'млу 
инсанар я лугьудай... 

— И  кIвач  аку,—кьуьзуь  урусди  вичин  резиндин  кIвач  къа- 
,прна.—Алчах инсанар гьар сана ава, хтул... И кIвач аквазвани?  
( ,i  алчах ни заз вуч лагьанайтIа чидани ваз? Вуна и кIвач сна - 
р>ц  аватзавай  чкадал  жува  эцигначтIа,  низ  чида?  Пенсия  къа- 
' i \ n  патал... Дяве акур касдивай масадаз ахьтин гаф лугьуз же - 
I.-IЧ.... Амма дяве такурда, ваз ахмурарда, гьа гузвай пенсияни ва 
шперай хкида... Хъвадани са xynl? За кьил галтадна. 

— Сагърай,    халу. Зун инихъ    фида. Са кас ава    жагъурна  
к!анзавай. 

— Хъсан я, алад,—лагьана кьуьзуь урусди. 
Кьуьзуь )русдивай са кьадар анихъ хьиз, заз чидай, типогра-

фияда кIвалахзавай рушар, кьве гъил патахъ ахъайна, хуруяр. 
\кажна, неррал кагъазар алкIурна къумадал къатканвай. А'бу -
рун патавни Гурамни са шумуд гада ацукьнавай. Къумар къугъ-
назвай. Хъуьрезвай, гьуьжетарзавай, гьараярзавай... Эхир хьи', 
уьмуьр гьалзавай. 

Зун акурла, абур вири къах хьана. 
Аламат аквазвай хьиз, вири заз килигна. За абурув са -сада& 

п>и'л вугана, амма абур гафни рахан тийиз, мягьтел яз, заз ки -
шгзавай. Вири санал. Садани залай вил алудзавачир. Яраб ина 
гл\ъ Луиза къекъвезза жал? 

— Эхирни   хтана   акъатна,—лагьана   Гурама   ахмур   авур  те- 
i ьерда.—Луизани хтанвани? 

За кьил галтадла. 
— Зун тек я. 
Яраб, ибур вири санал заз икI вучиз килигзавайтIа? Зун чаш-

чиш хьана. Зак гьасятда къалабулух акатна.  
— Луиза хтанвач, яни? 
— Ваъ, зун тек я, Гурам. 
— Вучиз? 
— Чара хьана чун,—кушкушна за явашдиз. ' 

!? 

Гурам вучиз ятIа хиялриз фена. 
За хабар кьуна: 
— Куьн вири заз са жуьре килигзава эхир,    Гурам?  Белки,  

нниз Луиза хтанва? Хтанвани? 
• — Луиза? Луиза ваъ, Сули... 
— Вуч хьанватIа дуьз лагь, Гурам. 
— Вун Катрамакандиз хъфеначни? 
— Ваъ. 
— Гьич садрани? 
— Ваъ... Вуч хьана, Гурам? 
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— Гьа вун Грозныйдиз фейи са шумуд вацралаи иниз   ви ди- 
де атана акъатнавай... Вун акваз... 

— В-у-уа!—гьарай акъатна зай.—Диде-е?! 
— Ун... Чи Общежитидиз атанай... Кьве юкъуз вич и шегьерда 

къекъвез  амукьна,  лугьузвай...  Са  тIимил     азарлуни     хьанвай.../ 
— ГьикI азарлу хьанвай? ( 
— Мекьи хьанвай. 
— Вокзалдал амукьна жеди... 
— Эхь. 
— Зун Грозныйдиз фейи са ващралай хьиз лугьузвани вуна?  

— Эхь. 

— Ахпа вуч хьана, Гурам? 
— Са  шейни...  Зи кроватдал  ксана,  сагъ хъхьайла,  \ъфена... 

За  поездда  акьадарна...  Вуна  мехъерна, лагьана    ван хьайила,  
гзаф пашман хьанай... 

— Атунин сёбеб вуч тиртIа лагьаначирни? 

— Вун акваз кIанз... 
— Гурам, ваз минет хьуй, ша захъ    галаз    вокзалдал... Зун  

исятда Катрамакандиз хъфена кIанзава... ., 

Зун сурал хтанай. Векь экъечIзавай, сифте цIирери кьил 
хкажзавай сурал... Дидедин сурал... 

Дахни  Кубандиз  хъфенвачир,  ада  колхоздин  фермадал  к!ва- 

лахзавай... 
Сурарилай хтана, зун са хейлин вахтунда чи цлан кIане, се-

куьдал ацукьнай... ва ахпа, зун садлагьана гадар хьана, кIвачел 
къарагънай... 

Къарагъна кIвачел, зун дагъдиз рекье аъатнай. 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 Сули -и-и! Я 

гуж тахьай бала, вун са 
с
кIусни дегиш хьанач хьи! Захъ яб акала, 

я Сулии-и-и! 
Амма зун са касдивайни акъвазриз жедачир. Заз дахди вуч 

лугьу,датIа чириз кIанзавай...  Ахпа... Ахпа  вучдатIа, заз чизвай.  

VI 

Зун дахдин патав фидай житъирдаи элкъвена, ви патав атанай, 
Къванцин Стха. ИкI кестирма фен»йтIани жедай. Мукьварив са 
касни аквадачир. 

Са ванни авачир. 

Белки, заз гьакI тиртIа?    Зун са герен    ви чиниз    килигнай,  
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Къванцин Стха... Ви кьуранвай къванцин вилериз. Ви къван хьан-
вай чиниз... 

Зун кис хьанвай, амма зи рикI вахъ галаз рахазвай, Къванцин 
Стха... 

Зи рикI вахъ галаз рахадайла, Къванцин Стха, бирдан заз са 
.гьихьтин ятIани ван хьанай... Алатна фейи шагьвардин ван тир -
IIа, кушкушай инсандин ван тиртIа, чидач... ва мадни заз акI 
хьанай хьи, налугьуди, са ни ятIа зи къуьнел гъил эцигна, къах-
чунай... 

Зун садлагьана къудгъун хьана, кьулухъ элкъвенай, амма 
мукьварив са касни гвачир.  Кьуд пад вири секин тир...  

Дагълари нефес къачузвачир, абур цин къеневай хьиз, гьакь -
ван секин яз аквадай... Амма кьуд пата са гьихьтин ятIани адет -
дивди тушир, икьван чIавалди заз ван тахьай са ван авай...  

Зун мадни кьуд патахь килигна ва заз Самур вацIун винел 
къатканвай чIулав, залан, чан алай шагьмар илан хьиз, аруш 
жез, гьерекетзавай циф акуна... 

Бирдан заз акI хьана хьи, а цифедикай са гьихьтин ятIани 
виридалай зурба са чан алай шей жезва... ва ам аруш жез, аруш 
жез, къвердавай виниз хкаж жезва... 

Цавуз хкаж хьунивай, адан кьил цавун аршдив агакьзава, 
адан вилерни, ракъар хьиз, кузва, абурай цIаяр  аквазва...  

Гьа и алйматдин эйбежер жанлу затI хкаж хьана цавун арш -
диз, цIайлапандин сесиналди захъ галаз рахана:  

— Зун Къванцин Гададин буба, Катрамакандин къагьриман- 
рин къагьриман Шар-ви-ли-дин буба я! КъекъечI зи хцивай! Жу- 
ван гунагькарвал жуван ивидалди чуьхуьх!  

Бирдан за зи дуст Гураман савкьват, кIвенкIв алай чукIун ша-
а-арт авуна, ахъайна, хкажна ам кьунвай эрчIи гъил виниз , вири 
къуватдивди жу)ван хурухъ, гелядайла, са ни ятIани кьулу-къай зи 
гъил кьуна: 

— Вал тахсир алач, чан хва,—лагьана итимдин сесини. 

VII 

Мад зи рикIел са затIни 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 Сули- 
ди яргъарай гваз хтанвайди я жеди... 

Чубанрин чина хъвер авай. Абуру са вуч ятIа тукIунвай. Шад-
лухдай. Абур чпин патав атунал шад тир. 

— Вач, ингье, тхадин патав вач, —лагьана    дахди зи патав 
бицIи руш ракъурна.—И гъвечIи руш ваз дидеди тур ядигар я, Су 
ли. ТIварни Селли я... 
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За гъвечIи Селли къужахда кьуна. 
— Зун и Селлини гваз бадедин патав хъфида, дах.  

.   — Хъвач. '   < 
Зун Селли вахни къужакдаваз, агъуз. дередиз эвичIна. Селли 

заз игис жезвай...
 
' 

— Ваз зун чир жеэвани, я бицIи вах?—жузуна за. 
ГъзечIи Селлиди кьил юзурна. 
— Шули штха е мен,—лагьана зи  гардан са гъилив къужах- 

ламишна. 
— Ваз зун гьинай чида?—жузуна за. 
— Чича,—лагьана ада. 
Агъана, дередавай рекьел звичIайла, зун кьулухъ килигна.  
Дац-ъдин синелай, кьакьан синелай чи гуьгъуьниз буба килиг-

зава'й. Къуьнера япунжи авай чи буба! 
Дугъриданни гила ам заз ,гъвечIи чIавуз дидедивай ван хьайи, 

дидедивай чир хьайи, цав къуьнерал кьадай бубадиз у'хшар тир. 
Гъетер гъапал кьадай зи 6yi6a!.. 
ЦЕайланадикай nianlpyc кудай зи буба! 
Чи гуьгъуьниз килигзавай чи 'буба такабурдиз, дагъ хьиз акъ-

вазнавай... 
Агъанай Самурди гургурзавай... Ам кьве патахъ пай хьана, 

ть'а пай жезвай чкадал рехи рагарал гадар жез, дуьнья гугр\мрин 
сесерив ацГуриз, пехъи хьана, авахьзавай. 

— Чи тюхъи Самур, чи дили Самур, чи Кьулан вацI, чи масан  
ваш!, твах чи дердер чавай яргъаз... Акьван яргъаз твах хьи, къуй  
абур мад садрани кьулухъ эл'къуьн тахвурай,—латьана за. 

ГъвечIи 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 вацIай а вахтарилай инихъ.  
Щийи шегьерар, цIийи 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 рикIел анжа<х чIулав рангар хтана... йиф 
я, гьавиляй чIулав рангар хтана, Къванцин Стха.  

Ахьтин рангар ава хьи, а.бур йикъан зкуьнал рикIел хкиз рс-
гъ/ь жеда. 

Къуй и йиф, Къванцин Стха, за жуван суд авур йиф    хьурай.  
Инсандин гунагвкарвал я мизан терезрив, я маса уьлчмейрив 

алщумиз 'жедач, Къванцин Стха. 

lib 

ЯтIани за жуван жаза чIугвазва. Вун шагьид я, Къванцин 
Стха. 

Бахтавар Стха, Къагьриман Стха! Яшамиш хьухь вири дидей-
рин pmclepa, яшамиш хьухь къени. пакани ва мадни виш агъзур 
Йисуз! 

Хайи Стка, Къванцин Стха, яшамиш хьухь вири лез,ги гадай-
рин рик!ера, яшамиш хьухь мердвални уьтквемвал чириз! Яша -
миш хьухь камаллувални жумартвал къалуриз! 

Къени, пакани ва мадни агъзур-агъзур йисара!.. 

IX 

...Югъ ахъа жедайла, Къванцин Стхадин винелай са кард эл-
къвезва. «Ки-ки-ки! Ки-ки-ки-ки!» Са шумудра чарх яна, ахпа ада 
са гьинихъ ятIани лув гузва. 

Зунни кIвализ хквезва. 
Гъилер далудал кьуна, кьуьзуь лезги итим хьиз, юкь каку,рна, 

кьуд патахъ я'б акализ, яваш-яваш кIвализ хквезва. 
Хтана кIвализ, зун айвандик, бадеди вагьенвай месерик, акахь-

зава. Зун гьасятда ахварал физва...  
Гьа ахварал фейи са герендани заз динжвал авач.  
Налугьуди,   за самолетдаваз лув гузва... 
Зун самолегдаваз гьиниз ятIа физва. 
Зун илююминатордай агъуз килигзава. Цав я—вили. Я и кьил 

авач, я—а кьил. 
Каинатдин бушлух я. Захъ галаз самолетда са гада ава. Би -

цIи гада... Зи хва... 
Элкъвей, лекьрен кIуф хьтин нер алай, звар гьатнавай рацIа-

мар авай, хци, цIару вилери цIарцIар 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 ятIани таниш 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 ахвара'й аватзава... 
Айвандик рагъ элцифнава. 
Вучда? Къарагъна кIанда... 

Къарагьна, »ин |гъил чуьхвена, зун колкоздин фсрмадал фида... 
Дахдин  патав.  ГъвечIи  Селлини гьанава...  Вучзава  ада  гатуз 
кIвалс^ Дагълара хъсан я... 

Са йифни абурухъ галаз дагълара, пунайрал акъ)дна, элкъве -
на хъфида з > н  жуван кIвалахал. 
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Сухокумскдиз... Нефтяник я зун гьана. 
Дугъри я, кIвал захъ ава, амма кIвале зун    гуьзлемишзаваи 

касни авач. ЯтIани жува кIвалахзавай чка я, хъфена    к!анда...  

X 

Гьа икI гьар сеферда... 

Гьар сеферда  Катрамакандиз хквез, мадни    элкъвез хъфизва  

зун Сухокумскдиз. 

Гьар  сеферда   Катрамакандиз  хквез,  жуван  аялвилихъ  галаз- 

гуьруьшмиш жез, мадни чара хъжезва зун. 

Гьа икI шумудни са йисар алатиз физва... 
Автобус вилик физва, зун пашман-пашман кьулучъ килигзава 

ва зи рикIи, пIузарри ваъ, зи рикIи, пеш хьиз зурзаз, къалабулух  

кваз, кушкушзава: 

— Вучиз  ятIани,  ухшар  я  зун  ваз,  хайи ватан,  Катрамакан, 

Катрамакан. 
Гьа икI автобус вилик физва, зун кьулухъ килигзава ва зи 

Къванцин Стхани, зи бадени, Катрамаканни—вири санал, атана-
атана, эхирни са нукьтадиз элкъвезва, тIвар ватан тир, ширин са  

нукьтадиз 

Гьа икI шумудни са йисар алатиз физва. 
Иисар алатиз физва ва зани вавай яргъара, вахъ цIигел хьа -

йила, 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!  

 
ГЬУЬЛЕРАЛЛАИ ЛЕЗГИЯР 

Муьзеффер Меликмамедоваз 

I 

,        y    гуьзел йисар туширни а йисар! 
Дуьз я: руфуна фу ваъ, хъачнмач жедай, амма рикIин пак 

гьиссери ирид цавариз лув гудайвал вуч тир! 
Яраб аллагь, лугьуда за, гьа гьиссер хьайиди туширтIа, сифте 

жегьилвал хьун мумкин тиртIа? 
На лугьудай, ви виликай яргъи руш пайда жезва ва ада ви -

чин рангба-раиг сесиналди, манийралди ваз эверзава:  
— Ша, ша, атана зун къужахламиша! 
Вунни галтугзава адахъ, кьаз кIанз. ЭкъечIзава в>н рекьиз. 

Сиягьатриз. 
Яргъал уьлквейриз! Картадиз килигиз. Африкадиз! Филер, 

асланар, пеленгар вердишриз. 
Лена, Обь,  Енисей  вацIар  авахьзавай    Кефердин гьуьлерал...  
Кьакьан дагълариз: вун хкаж жезва гагь Тянь-Шандин ку-

кIушриз! Гагь Памирдин, гаоъ Кордильери дагъларин муркIар 
вуна муьтIуьгъарзава, вун текдиз хкаж жезва (тьелелиг са кас-
дилайни и кар алакьнавач) Килиманджародиз. Гьа виридалайни 
кьакьан чкадай вун Африкадиз килигзава. Ахпа вуна гьа и мур-
кIара са ланш акIурзава. Ланшунални са тахта алкIурзава. Тах-
тадални кхьизва: «Катра-Макан!» 

И.бур гьеле вуч я! Амозониядин деринра, яргъал липIера ин-
дейвийрихъ галаз санал яшамиш жезвайди вуж я? Вун я, Катра-
Маканви М>тI! 

Бе-е-ес! Xynl гуьзел йисар туширни а йисар! 
Чаз телевизор вуч ятIа, радио вуч ятIа чидачир. Чаз чи бадей-

ри, чи муаллимри лугьудай, акьулар гудай. 
— Аку, .гьар са инсандин кьиомет адан вичин гъиле авайди я?  

Ваз ви кьисмет бахтлуди хьана кIандатIа, акьуллу хь>хь! 
Гила, жуван кьил лацу чьайила, зун гъав \рда акьазва. Абу-

руз гьакI чидай. Абуруз чи дуьньядин мишекъат къэнунрикай ха-
бар тушир. КIанзни-такIанз таб акъатна. 

Чи  кьиомет—чи  гъиле?  Гьегь!  Низ  чида  пака    вуч  жедатГа? 
Низ чида пака чилер юзадатIа, ювадачтIа? 
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 Поездрин ва я    машинрин    авариядик акатна, ви кыглел зуч 
I ?  

Дуьнья гьи  патахъ дегиш жедатIа  нивай л)гь \з жеда? 
Къе са касдин, са пачагьдин тарифарзава. Ав \рай. Амма са 

вад. йисалай а касдин тарифар'датIа, тахьайтIа, адаз лянетдатIа 
низ чида? 

Гьич са касдизни! 
Аку, зун ва я вун—рекьин къерехда экъечГнавай са тар—са 

гафар, я. Са пад канвай тар акунани ваз? Гьахьтин са тар. Ам 
зулуз цГайлапанди яна, ярхардачтIа, низ чида? Адан патав къуь -
нел нажах алай са Гьажи Кьасум къведачтIа, низ  чида?  

Ингье ваз, «(гьар са касдин кьисмет, адан вичин Iгъиле» хьун.  
Зун гъвечIи чIавалай етим хьана. Гьак! хьайила, заз .гъвечГи 

чIавалай жуван хайи диде ахварай акуна. 
Лап гъвечIи чIавалай сефилвални пашманвал зи юлдашар 

хьана. Гьамиша санал. Гьинал хьайитIани. 
Яра,б аллагь, лугьуда за, гьакI хьайила заз яргъал гьуьлерал 

сирнавиз кIандайт!а? Сиягьатриз физ кIандайтIа? Сятралди кар-
тадин вилик акъвазна, агь аладриз жедайтIа?  

Зун и дуьньядиз атай сифте йикъарилай башламишна цавун 
Рагъ акIидай пата ^умар авай. Гьина ятIани яргъа дуьньядин 
дяве физвай. Зи ■буба гьа дяведа авай. Чилераллайди каш -мекь 
гир. Мани-шадвал амачир. Мехъерар жезмачир. Инсанар бахтлу-
виликай магьрум хьанвай. Рагъ ак!идай патачъ дурнайри лув 
гудайла, чи дидейри манияр лугьудай. *Твах, чан дурна,—тIа-
лабдай,—твах, вуна агакьра чи мани чи кIанидав»...  

Ахпа зун дидедикайни магьрум хьанай. Эвел заз акI хьанай 
хьи, ам са мус ятIани элкъвена хкведа. Ам гьиниз ятIани фенва. 
Хкведа ам чи бахтни гваз   Лайла ягъиз. Амма хтаначир.  

А вахтара заз акI чидай хьи, налугь>ди, и дуьньядал бахтсуз 
гада са зун я. Са заз аллагьди бахт ганач. Зи бахт ни ятIани ви -
чиз къачуна. Тек са зун хъвер авуникай магьрум авунва. Вучиз?  

Заз зун чьтин етим гадаяр са шумуд агъзур авайди чидачир. 
Са шумуд миллион авайди чидачир. Мегер заз ватандин кьисмет-
ни инсандин кьисмет сад тирди чидайни? Зун зи рикIин лап де-
ринрай виридал пехил педай. Заз чина хъвер авай, тух, хъсандиз 
алукIнавай инсан такIанни жедай. 

Физу куьтягьай са йисалай зун мореходный училищедиз гьахь-
иай. Бакуда. Зи юлдашриз диде-юубайри, мукьвабуру шей-мей 
гьидай. Сэвкьватар ракъ)рдай. Чарар ракъ>рдай. Заз са затГни. 
Садани.  За  ж^ван юлдашриз  килигиз,  агь аладардай. Зун жув - 
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жуваз тир. Текдиз. Заз садахъ галазни дуст жез кГандачир. Заз 
акI жедай хьи, фелекди зи бахт атIана, гьабуруз ганва. Зун <бахт-
суз хьунин себеб—абур бахтлу хьун я. 

Мореходный училищеда кIел'дайла, зун пашман хьанай. Куьз 
херек тир? Вирида хьиз кIвалах тавуна, зи ина вуч авайди тир? А-
ан, кьили ваъ, рикIи буюрмишнай, рикIи. Дарихвиляй. Яргъал 
(гьуьлер акун патал. Сиягьатриз фин патал. Зи рикIиз ачух дуьнья  

дар тир. 
Акваз-такваз кьве йис алатна. Чун кIвалахрал ракъурдай 

вахт алукьна. Гимийриз. Акъвазнава зун комиссиядин вилик. Ки-
лигзава ибур заз. Комиссиядин членар. Са-сад. Налугьуди, ибу-
ру зун маса къачузва. Базардал. Ахтармишзава. Чирзава зун. 
Суаларни гузва. Мускулризни килигзава. Кьамуз лапIашарни ве-
гьизва. Хуруни гатазва. Лезги я лугьуз, заз тавазвилерзава. Чпи-
вай хьа'йитIа. Вуа! Вич лугьумир, ибурун арада са лезги халуни 
ацукьнава. Вични чIехи кас я. Кьил михьиз рехи я. Гъяле къали-
ян ава. Хурудални орден. Ада зи хурудиз лапIашарни    кваз ве - 

•гьена. 

— Гьинай я?—лагьана. 
— Катра-Макандай,—жаваб гана за. 
Лхпа ам азербайжан чIалалди рахана: 
— Дй|гъустандиз физ кIандани ваз? 
— Гьиниз? Дагъустандиз?— мягьтел хьана зун. 
— Ун, Дагъустандиз. 

 

— Дагъустандиз... Дагъустандиз,  —  зун  хиялриз  фена.—Бес 
чун гимийриз ра'къурзавачирни? Ана за вучда? Дагьустанда?..— 
лагьана за кьил агъузна, яваш сесиналди. 

— ГьикI вучда? КЬвалахда. Амни гими я! 
— А-а-ан,     гимидии-и-из?—гьарай     акъатна     зай.—Гимидиз, 

гьелбетда.   За  лугьузвай,  Дагъустандин  дагълариз  ятIа!  
Комиссияда  ацукьнавайбурук виридак  хъуьруьн  акатна. Дуьз 
лагьайтIа, заз  а вахтара  «Дагъустан» тIвар  алай гими  

авайди чидачир. 
Пака ваъ, муькуь юкъуз зун Бакудин портуна авай. Бакуда 

авай виридалайни гуьзел имаратдиз са вил ягъиз, гьуьл галай -
нихъ алатна зун. И гуьзел дарамат Дом Совет я. И дараматдиз 
вирида >гьакI лугьуда. Дом Совет. Са герендилай зун «Каспий-
ский пароходстводиз» акъатна. Ина, отдел кадровда,пIузарриз яру 
ранг янвай са дишегьлиди зи документар кьабулна. Заз садрани 
икьван лацу дишегьли акурди тушир. Гьатта адан чIарарни ала-
матдинбур тир. Яраб абуруз чIарар лугьуз жедай жал? Бажа -
гьат. Квез пешер алагъай гьажикIадин кIаш акунани? Гьада,н 
кьилел жедай,бур, гьажикIадин кIашунинни и дишегьлидин кьи-
лел алай чIарар—кьведни са гафар тир. Хъуькъверни, о-о, гьихь-
тин лацу хъуькъвер! Мегьер я ибур чанахъра авай! Вилер вили - 
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бур тир. Пара рикIиз чими дишегьли тир. Вичиз са вил агъиз, 
кьулухъ килигиз-килигиз кабинетдай экъечIдайла, и дишегьлиди 
урус чIаладди лагьана: 

— Счастливого плавания! 
Ахмакь зун! Налугьуди, гьакIан дана я! Цурун рак рикГелай 

алатнавай. Гьасятда чашмиш хьана. Са гаф кьванни лугьуз хьа -
нач. Лал хьана, къецел экъечIна. Амма адан акунар, ада лагьай 
гафар зи рикIелай рекьидалди алатдач. 

Инай зун портуниз фена. Килигна зи документриз, къаравул -
ди ахъайна. Къаншар пад вили гьуьл я. Яргъара гимияр аквада. 
Физва зун гимийрин патав. Акван зи «Дагъустан» гьинал акъваз -
наватIа. Вагь, садни аквада заз, тахтайрин арадай ракьун рехъ 
фенва.  Гьуьлуьхъди.  Вагь!  Им вуч хьурай?  Инай    поездар  физ, 
гьуьле батмиш жезвани? ТахьайтIа,    гьуьлелай къвез, и рехъди 
шегьердиз поездар физвани? Им вуч хьурай? Ахпа заз зир хьайи -
иал, вич лугьумир, им, и ракьун рехъди къвез, яргъи са поезд, са 
шумуд  поезд  паромда   акьадарзава   кьван!   Акьадарна   паромда, 
иагонар, поездар    гьуьлелай    анихъ, а патаз    Юкьван    Азиядиз 
.чкъудзава. Са герен и ракьун рельсериз килигна, и кIвала.хдилай 
рази хьана. Гила зун «Дагъустандихъ» къекъвена. Ам гьик! жа -
гъурда? Ам гьинал хьун  мумкин я? Тахтайрин  майдандин   (гуь-
гуъьчай заз чир хьайивал, пристандин, причалдин)  кьуд пад ви -
ри  гимияр  я.  I ьар жуьрединбур!  Лащу гьажилеглегар  хьтинбур, 
ранг   фенвай   чургъулбур,   муьрхъ   кьунвайбур...   Кьакьаибур,   ас-
кIанбур... Вирини эчIя жезва. Вирини ракьун кIанчIарал кутIун -
иава.  Причалщал. ЭчIя жез, причалдин къвалахъ гелязва ибуру. 
Лакърах-лухърухъ! Налугьуди, кутIуннавай къушар я, ахъа хьа-
нитIа, вирида лув гуда! 

О-о, и югъ гьикьван сгуьлуьшан югъ тир! Вири дуьнья—чилер, 
цавар шад аквадай! Гьуьлуьн ядни кваз, лепеярни кваз рахазвай. 
Белки, заз гьа!кI тиртIа? 
Зи рикIелай отдел кадрода акур лацу дишегьли алатзааачир! 
Алатна  виликай  физвай  каодивай   (адал    матросдин    форма 
алай) xaioap кьуна: 

—Квез  ина «Дагъ>стан» гьинал акъвазнаватIа  чидачни?  
— Гьуу-у-утIа  гими аку,—лагьана ада  винелай    сим    янвай, 

сишшилайни яру, къацу, лащу читин Klycap куьрснавай, и кIуеа- 
рини   шагьвардал   липIлипIарзавай    лацу  гими   къалурна.—Аку- 
нани? Ам «Азиз'беков» я. Адалай анихъ «Дагъустан» акъвазнава.  

— Вуа,—авуна  за.—Эвел и куьне къалурайдаз фена  кIанда, 
лдайни анихъ, Дагъустандиз? 

— Причалдилай «Азизбаковал» муьгъ эцигнава, «Азиэбекова- 
лайни» «Дагъустандаль» муьгъ эцигнава. 

РикIик    къалабулух ква зи. «Якъин хьи, —фикирзава за, — 
«Дагьустандавайбур» вири леэгияр я. ГьакI хьайила лезги халу- 
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ди зун и гимидиз ракъурнава. Ж \ванбурун патав. Амма са    ге-

рендилай заз акурди... 
Вич лугьумир, «Дагьустан» нафт ялзавай танкер тир кьван! 

«Дагъусташди» нафт ялун? Вучиз нафт? Са маса зат] амачирни? 
За лагьанай и лезIги халуди зун са хъсан гимидиз ракъурзава.. 
Вични чилин писи хьтин гими я. Са метр кьакьан. Вири це ава. 
Винеллайди капитанский мостикни, ромбик я. Штурзал авай чка. 
Гила зи кар-кеспи нафтIар ялун жеда. 

«Дагьустандин» палубадал, к!аник палубадал пуд .гадани са  
руш акъвазнавай. Гадайрикай кьведал перемар алан. Зулар -эу- 
лар. Вили. Сад—юкьвалай виниз кьецIил тир. Яра'б шуру инал 
зун'гуьзлемишзавай жал? Низ чида?
 
| 

За виридаз салам гана. Зун иниз кIвала \ал атанвайди лагьа- ' 
на. Юкьвалай виниз кьецIилда зм гъил кьуна, са кьадар вахтунда ам 
юзу'рна. Заз садрани, санани ихьтин яргъи-шуыкIуь чин аку-начир. 
И гададин чин хьтин чин 5алкIанрихъ жеда. БалкIандин с) фат. 
Вилерни думбулар хьтин экъис хьанвайбур тир Пел ас -кIан, 
чIулав ч!арарни—бурма.  Нерни яргъи, газар хьтин.  

— Училищедай тушни?—жузуна ада \ъвер кваз. 
— Ун,—тадиз  жава'б гана  за.—Куьне зун  гуьзлемишзавайни? 
— Вил  рекьеваз,  сенфиз садани  ахвар  авурди туш.—лагьана 

ада.—Пагь, ядаа-а, гьикьван гуьзламишда! 
Аквада заз, ида закай ягьанатарзава. Гьа атай декьикьада.  

Вучда на? Зун ибуруз са-садаз килигна. И балкIандин кьил квай- 
ди виридакай тафаватлу я. Квелди лугьудани? Суфатдалди ваъ,  
адан уюнбазвилералди. За лугьузвач, адан гъилер яхун, шуькIуь- 
бур тир. За лугьузвач, адан гардан шуькIуьди тир. За лугьуз - 
вач, адан хур\ н кIара5ар экъис хьанвай. За лугьузвач, адан ху- 
рудал тушдивди жуьреба-жуьре гафар кхьенвай. Финкадин ши- 
кил янвай. «Не забуду мать родную и отца-подлеца»—гафар 
кхьенвай. Заз килигиз, ада хъверзавай. Вучиз? Идаз вуч аквазва? 
Хъхьредай вуч ава? Гьа и арада чи патав са яцIу итим атана.  
Руфун вилик акъатнавайди. Заз гьасятда адан вилер хуш хьана. i 
Мегьри'бандиз хъ\ьрезвай кьуьгъуьрдин хьтин вилер. Вич лугьу- , 
'мир, и кас старпом я кьван!
 
' 

— Э-э-эй! Джонс!—Iгьарайна ада гимидин корма лугьудай 
лап  кьулухъ    кьилиз-килйгиз.—Джонс!    Боцман     хкведалди  вил 

алаз хьухь! 

Ада зун къалурна. Гъиливди. Вагь, яраб зун гьайван я жал? 
вил алаз тахьайтIа, кьил туькIвей патахъ фидайвал...  

Юкьвалай виниз кьецIил гадади бортунилай агъуз гуьрснавай 
епин гурар кIватIзавай. Г^рар кГватIна, палубадал туна, ам та-
кабурдиз чи патав атана. Зун мягьтелдиз адан беденднз киЛигна. 
О-о! Налугьуди, им якIукайни кIарабрикай ваъ, гьулдандикай 
раснавай  гуьмбет  тир.   Гьулдандикай  ваъ,    гранитдикай   Куьне  
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фнкир ганатIа, гзаф инсанар, шумудни са йисара санал    хьана -
II.'IHH, чара хьайила, гьасятда рикIелай алатна фида. Вучиз ла -
ц.айтIа,  абурувай садрани куь рикIиз гьахьиз хьанач,  вучиз ла-
|Ц.айтIа, абурувай куь рикIел, куь мефтIеда чпин гел таз хьанач. 
Им  ахьтиибурукай  тушир!  Идав  лекьрен  такайурвал  гвай.  Гъи-
,К' |)  юзадайла,  м>скулар, пр}жинар  хьиз,    къугъазвай.      Вилери 
шпигъ гузвай.  Квез  ишигъ гуцай  псидин  вилер  акунани?  Халис 
итдин вилер. ЦIвелерив агакьна пеле са дерин бириш авай. Къа -
рабас хьиз аквазвай. ХандакIди хьиз,  ада пел кьве патахъ пай -
нииай   Hep,  адетдин гъвечIи нер тир.  Расу чIарар, пелез эвяна-
нш"|. Школьникди хьиз. 

Заз килигна, ада кьил юзурна. 
Жув ксудай чка чирна, кГвалахдин парталарни къачуна, 'каю-

Тада вил зкъуьрна (халис кьефес) зун аламат хьана. Ксудай 
Чкаяр, чпивай хьайитIа, кроватар я, цлак ккIанва, кроватдин 
гыиркьуьвал вини кьил пуд чIи,б я. Гьабурни кIватI жезвай'бур я. 
Гьар пата кьвед. Садбур к^ник, садбур—кьилел. 

Лл 

Зун палуба'дал экъечIайла, «Дагъустан» цIийи 
рейсиниз ■къечIзавай. Якорь хкажзавай. Матросрикай сада чхра 
элкъуьр-дай хьиз, ручка элкъуьриз, яцIу трос чархунал 
алчудзавай. 

Мадни зи патав гьа балкIандин кьил талайди атана. Пагь, 
Ида заз гайи кьван суалар вуч тир! Икьван чГавалди гьуьлел хьа-
йнди яни? Гьинай я? Вуч мил'лет я? Шумуд йис я? ШапIрус чуг-
ипдайди яни? Мее кьежирдайдн яни? хухщайди яни?..  

— Зи зегьле тухумир, а'лата залай,—лагьана за. 
— Ма  гъил,—лагьана  ада.—Гьиниз  алатда?  Кьуд пад гьуьл. 

\\\ тГвар Билиш я. Ви тIвар вуч я? 
— Зи тIвар МутI я,—лагьана за.—Халис тIвар Муталлим я. 

— Гьа МутI хьурай,—лагьана ада. 
Нянихъ зун жуван хъуьцуьгандихъ 'галаз таниш хьана. Амма 

, <ниай адай кьил а'къудиз хьанач, вал'лагь, хьанач. Вучиз лагьай- 
il . 'i ,   ада вуч авайтIа, зи кьил акъатнач.  ГъепIрепIар? Талашар?  
,\;Iнвай сахсияр? Вири хъуьцуьганар гьа ихьтинбур тирт]а? Та -

; \ьайтIа, и Билиш лугьудай гавурди заз гьахьтин кар кьунвайтIа? 
I
      Чун купеда кьуд кас авай. Сад лагьайди квез чизва—Билиш. 
Кьвед лагьайди гьа Джонс лугьудай—вилери    ишигъ    гудайди.  
Иуд латъайди вичин хсуси мандолина авай урус гада. Кьуд ла - 
II.;|йди —зун. 

Заз аквазвай гьаларай, дагъустанвийсикай ина са касни авач. 
имнч. АкI хьайила, яраб и гимидал «Датъустан» тIвар вучиз ала-
i l ; i ?  Зун вуч миллет ятIа ибуруз чизватIа?    Хабар    кьадай кас  
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авач. Аквадай гьаларай, ина миллетдиз фикир гудай касни авач.  
Тек са Билиша завай миллет хабар кьунай. Эхь, эхь.
 
; 

Нянин хуьрек тIуьна, чун вири каютадиз    хтанвай.    Кьудни. 
Джонса са вуч ятIани кхьиз, хияларзава. Ахпа    мадни кхьизва. 
Ам вич-вичиз я. Бирдан Билиша зи тIвар кьуна: , — МутП 

— Вуч хьана?

 ] 

— Ваз туалет гьинал алатIа чир хьанвани?

 ' 

— Хьанва. 

— Ана зи сигаретар ама, фена хкваш. Чукура! 
Им зал пурар эцигун тир. Билишан пурар. Гила, аквадай гьа  

ларай, Билиша залай пар алуддач. КIан хьайила, вични акьахда.   i 
Яраб жеда жал? Мумкин я. Низ чида? Эгер    исятда за жув ис - 
лягьди яз  къалурайтIа,  вердишарнэвайди  яз  къалурайтIа,  мум 
кин я, Iгьа'кI жеда жеди. Амма зун гьеле вердишарай кас хьайиди I  
туш. Зун гьамиша жуван намус хуьз вердиш гада я. Къедалди. I 
Гьа и гимидиз къведалди.    Гила за жувал и Билиш    акьадарда I 
жал?
 
I 

Килигзава чун сад садаз. Вилерин кIаникай.

 

I 

— ПIапIрусар чIугвазвайди вун я. Абур туалетда    рикIелай I 

алуднавайди вун я. ГьакI хьайила, фена жуван nlanlpycap жува I 

хкваш. I 
— Тадиз,—лагьана ада.

 ] 

— Вун бугьаз туш,—лагьана за.

 ] 
— Вуч, вуч? 
— Гьа ваз ван хьайиди. 
— Заз са затIни ван хьанач. 
— ХьаначтIа, лал хьухь! 

 

— Вуч, вуч? 

— Вун кьейи са йикь, кииДин хва, кицI!—зун    кIвачел    къа- 

рагьна. 
Килигна зун Джонс галай патахъ. Ада чаз фикирни    гузвач. 

Ада, вуч ятIа кхьиз, хияларзава. За адакай вил язвай. Зун цIи -
йиз атанвайди я, ибур фадлай саналлайбур я. ЯтIани, зун хьайи! 
чкайра—етимханада, физуда, училищеда заз са къанун малум тир: 
ихьтин къуватлу, ихьтин гуьзел кIалубар  авай инсанри са  вах -
тундани ви хатур хадач. Ахьтин инсанар гьамиша дугъри инса -j 
нар я. Гьинал хьайитIани. Заз и кар ашкара я.  

— Агьаа-ан! — гьарайна    Билиша,  амни кIвачел къарагъна.—н 
На вуч    лагьана?    Хълагь кван!    Ваз    зун вуж    ятIа    чиданиЯ  

Исятда... 

— Заз вун вуж ятIа лап хъсандиз чида! 

Кьин хьурай, чидач вучиз ятIа, гьа и арада зи вилерикай лацу 
дишегьли каратна. Отдел кадровда зкур. Налугьуди, ам гьа ви-
чин отдел кадровдай заз килигзава... 
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— Ваз зун гьинай чида?—тьарайна Билиша. 
— Вун хьтин кицIин 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 кикIиз къакъатзавайди, за фу 
ккIунралди незвайди... Вавай захъ галаз гьужетиз жеч, я чан 
Билиш! Захъ вуч ава? Са затIни. Са чан. Мад? Мад... Вар -дев-
лст? Са затIни. Гьавиляй заз авай-авачирди жуван намус я! Же-
IЫIЛДИН, леэги намус! Жуван такабурвал. Амни за вав вугайла, 
«и яшамиш хьана вучзава, я чан Билиш? ГьакI хьайила, тахсир-
Juip вун я, зун т)ш. Багъишламиша... 

Билиш кIаник кутуна, зун Джонсаз килигна. Вуа! Ам гьа ви-
Ликан хьиз ацукьнавай. Кхьиз, хиялиз. Налугьуди, чун аквазва-
Чир! Муькуьди—кьил кIевна, .ксанвай. Табзавай. 

Къарагъна Билишан винелай, зун жуван чкадал ахцукьна. 
Дуьз я, Билиша гьа кIаникай зи чин чухванвай. Аквада заз, ги -
fla Джонс Билишаз килигзава. Чап-чап. 

Зун и гимида ихьтин дуьз, дугъри юлдаш хьунал шад тир. 
Сад лагьай югъ гьа икI .башламиш хьанвай. Пакадин ютъ 
гьикI жедатIа? 

Ill 

Са шумуд йикъан къене зи вилер ахъа хьана. За лагьанай: 
иIналахал экъечIда, бахтлу жеда зун. РикIин гьиссери ирид ца -
inipa лув гудай! Вири бахтар гимийра, вили гьуьлерал алай, ана 
| \ и  дустари, стхайри гуьзлемишзавай!.. 

Амма  ингье:  заз  матросривай  аламатдин  гафар  ван  жезвай.  
>Куван вилералдини абур тIимил аквазвачир. Вири экипаж, на - 
мтьуди, сад садахъ галаз хъел я.    Ибуру сада садан фу незва.  
ПЛурун арада вучиз ятIани куьгьне душманвал ава. Вири сугъул.  

Вири пашман. 
Капитандал лакIаб ала—Гьуьлуьн Аждагьан. И кас, и вири-i 

i Лждагьан тIвар эцигнавай кас палубадал тек-туьк экъечI|да. 
|'( |'|сина  авайла. Гими портара акъвазайла, ам гьиниз физватIа, 
(йдазни чидач. Заз са шумудра акуна: ам нянрихъ палубадал 
Иичва. Ван алачир, аста камаривди къвкъвезва. Заландиз. Са 
йясдихъ галазни рахазвач. Гьич садан чинизни килигзавач. Буй-
ругъарни ада ваъ, старпомди гузва. 

Заз акуна: адан къайи, чIехи цIару вилер гьамиша яргьариз 
ЦНлигзава. Ихьтин капитанар чна кIелай ктабра жеда. Амма чи 
(Ими нафт ялзавай гими я, план ацДурзавай, соцсоревнованиеда 
• нмй гими я, и гимида ихьтин капитан хьана лагьайтIа, авай ла - 
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гьайтIа, валлать, чIалэхъ тежедайбур пара жеда. Гьа икI Ажда-
«гьаидидикай. Гьа палубадал экъечIай са герендани ам гьамиша 
яртъариз килигиз жедай. Гьамиша    сугъул.    Фикирлу.    Хияллу.  

Идав вуч сир гва? 

— Йдаз яргъарай вуч аквазва?—жузуна за Билишавай (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 кIан -

тIани хьурай, дуьшуьш хьайитIа, ада такур амалар ийидай. Ам 
инсан галай патахъ кьванни килигдачир. ГьакI  хьайила, гьлч са-
дазни адахъ галаз дуьшуьщ хьана кIандачир.    Кьифер хьиз, ам 
яргъай акунни кваз, тадиз атъуз, кубрикдиз эхвичIдай. Палуба -
дал  аждагьан текдиз амукьдай ва са (Гъил ченедик    кутуна, ам 
бортунал акъваздай... Эхь, зун и гимида виридалайни  гъвечIи кас| 
тирт!ани, яшдизни виридалайни гъвечIиди тиртIани, за квез кьин 
кьада, адан фикир-хиял яргъара авай, и гимидихъ галаз авачир., 
Адаз вич гимида аватIа, авачтIа чизвачир.  

Гьихьтин мани  кIандатIани хьурай—адаз ван хьана  кIанда-
! 

чир. ,        I  
Адаз хъуьредайбурукайни хъел къведай. КIевиз рахадай'буру-J 

кайни  \ъел къведай.  Кьилел вичин мостик алаз, каюта аваз, ам  
кIаник палубадал эвичIдай ва гьанал, люйсдинни бортунин арада^  
акьваздай.  Вучиз?  Инал  вучиз  акъваззава  ам?  Муькуьбуру  за!  
чидач,  за  гьамиша  и  кардин гьакъиндай фикирзавай.  Вучиз лач  
гьайтIа, заз са ихьтин, тажублу кар акуна хьи, герек за ам эхир -I 
далди а\тар!мишин! Герек за ам чирин! Эгер заз са шаклу инсан]  
акуна хьи, герек за ам ахтармишин: ам вуч мукан къуш ятIа чи -| 
ркн   Зун гьахьтин гада я. Аял чIавалай гьахьтинди я.
 
■ 

Гьак! хьайила, за чинебащаказ, гьар нянихъ Аждагьанда; 
гуьзчивалзава. Ам гьинал акъваззава. Ада вучзава. Белки, дугь 
ркданни ам шпион я? Адаз хуьруьн афарар хьтин чIехи япа^ 
авай Хъипи. РацIамар яцIубур тир. ЧIулав. Вилер, за лагьанай, 
Пел кьакьан, акьуллу пел. ЦДвелериз рех янавай. Нер аскIан 
алкIай, боксердин нер тир. ЧIехи, балугъдин хьтин сив, кьве па> 
тала'йни дерин биришрин юкьва гьатнавай. 

За квез лагьана: вири экипаж, Iгьа и Аждагьандилай башла^  

мишна сугъул ва мишакъат тир.

 

I 
Заз акI тир хьи, налугьуди, абур вири и Аждагьандин суйди 

эзмишзава. Экипаждини сабурзава. Эчзава. Чара вуч я?  
Заз ам садахъ галазни кIевиз рахаз акуначир ,ятIани ам в* 

ридаз икьван къайи вучиз я? Рахадач лугьуз ятIа? Вичин рикIи| 
са касни агудзавач. Гьавиляй адакай виридаз кичIез'вайтIа? Ai 
такIан тиртIа!  Вучиз  ам  садрани  хъуьредач?  Вучиз  ам са  кас] 

дихъ галазни рахадач? Вучиз ада са суьгьбет ийидач? Са масг  
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дан с\ыьбетдиз яб гудач? Вагь, чи девирда ихьтин капитанар 
Жодани? Валлагь, ажеб хъсан .гимидиз аватна зун! АкутIун заз 
жчги \алуди авур хъсанвал... 

Тек-туьк зи вилерикай лащу дишегьли карагзава. Гьа вичин 
(идел кадрода ацукьнавай .. 

Заз сифтени-сифте палубадал ак^р р \ ш  в}ч тир? Гадайрихъ 
Iалаз  акъвазнавай гъвечIи р}ш,—адан тIвар Миндин тир. Эхь, 
Iьахьгин тIвар алай. Вуч миллет ятIа заз чидач. Чи кокдин куь -
мекчи руш. Ам и гимидин руш я лугьузвай. Ам инжиклу ийидай 
п\тияр садазни авачир. Адаз айиб гаф лагьайди гатазвай. Ам 
Ц|фидан вах тир, чIехибур>н руш тир. Ам вични виридахъ галаз 
могьрибан тир. ЧIулав, б)рма кифер авай, са тIимил нер элкъвей, 
nlap> витерин Минди. . Тум акъудай нуькI хьтин Минди! Аллагь-
диз шукур, гена гьа и Минди ина чина хъвер авай сад тир. Гье -
лелиг за ада\ъ галаз авур са суьгыэет авачир. ЯтIани чна сада 
садаз  чъверзавай.  Виридалайни  гъвечIибур  ч\н  кьвед  тир  эхир! 

Акурла, чна, дуьз я, салам гудай ва хабар кьадай:  
— КIвалахар гьикI я, хъсан яни? 
— Хъсан я. 
Артух са гафни. 

IV 

Са гьафтсдилай чи гими Астрахандин портуна акъвазна. Чна 
Бакудай гьаниз нафт тухванвай. Гими порт\на авайла, са кас— 
дежурный амаз, амайбур са >гьиниз ятIани физва. Ам ва'хтунилай 
аслу я. Гими бушалтмишун шумуд сятда жеда? Мумкин я, гада -
яр ресторандиз фида. Пивояр хъваз фида. Чирхчирдан патав 
фида. Са-сад  Кьве-кьвед. Пуд-пуд.. 

Гьа и юкъуз заз Джонсай мадни са аламат акуна. 4>н пи -
водин нубатда акъвазнавай. Джонс ваъ, зунни Билиш. Джонс 
Iьиниз фенватIа, Джонса вучзаватIа, чаз чидачир. Ам чахъ галаз 
къекъведачир. Ада ч > н  кваз кьадачир. Гьа икI портуна чун пиводин 
нубатда акъвазнавай. Чалай вилик са итим квай, талаш льиз, 
кьелеч! нер, кьилел чIар аламач, туьд шуькIуь, силин сам хьтин... 
Чин вили. Адахъ галаз санал са кьецIи, яцIу дишегьлини акъвазнава. И 
дишегьлидин къвалавни са кицI акъвазнава. Чин вили итимди и 
K»u,Ieviaft вил алудзавач. Килигна-килитна кицIиз, бирдан ада 
садлагьана сарар экъисна ва садлатьана гьарайна. Халис кицIи 
хьиз гьарайна: 

— Амп! Амп! Амп! 
КицI, т \ м  кьвехе т) на, ани\ъ гадар хьанэ 
— Квахь  напак!—.гьарай   акъатна   кьецIи   папай—КицIиз   ки- 

чIе ийимир, лугьузва за ваз! 
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— Я  вун  акъваза, я  ви  кицI  акъвазрай!—гьарайна     лагьана 
итимди.—Кьведни  санал  вучиз  акъваззава?  Кь'ведни санал  акъ-d 
вазмир! I 

— Адаз кицIизни пиво гуз  кIанзава,—латьана  ни ят!а. I 
Гьа и арада а патай са ни ятIани гьарайна:                                    Щ 
— Инал «Дагъустандай» кас алани? М 
— Ава!—лагьана за. щ 
— Куь кьве кас гьутIаналлай «Молокода» гатазва. .Щ 
Чукурна  зунни Билиш ида лагьай патахъ. Кафедиз.  
Портунин   фялейри,  дугъриданни,   чи  кьве  механик  гатазвай. 

Чун чи юлдашрин куьмекдиз атайла, фялейри рак а>гална. Гила 
чун кьуд хьана, ибур ирид. Гъутун дяве я. Дуьз я, ибуруз кьве 
дишетьлидини куьмекзавай. Гьа и буфетда кIвалахзавай. Абуру вахт-
вахтунда чал ятар гадарзавай. 

Эхир хьи, яваш-яваш чун твазва са пипIе. Акьазва ча. Неррай 
иви къвезва. 

Гьа и арада бирдан, налугьуди, къецелай ракIара са бомба 
акьуна. Гьахьтин ван акъатна. Ахпа ракьун рак петилрай акъат -
на, буфетаин къенез аватна. 

— Джонс! Джонс!—'гьарайна фялейри.—Ката! 
Дугъриданни,  абур  вири  катна.  Чаз  абур    гьиниз    катнатIа, 

ха'барни хьанач. Аквадай тьаларай, абуруз маса ходар чизвай. 
Къапар чуьхуьдай чкадиз катнавай. 

Вилери ишигъ гуз, чIарарни пелез чкIана, чи вилик чи юлдаш 
Джонс а'къвазнавай. Ам кIаник пIузар хъуьрез, чаз килигзавай. 
Налугьуди, адан тек гьа са пIузар чахъ галаз рахазвай.  

— Агьаа-ан, зун атаначиртIа, каша^бзавайни куьн? 
Ада хъверна, чаз са-садаз килигна. 
— Ингье   крант,—лагьана   ада   липIевай    крант     къалурна.— 

Чуьхуьх! 
Са арадилай виридалайни зайиф, аскIан, чIулав, бурма чIа-

рарин са тада кафедиз хтана. Ада багъишламишун тIалаона. Вич 
а'бурухъ галаз авайди туш,—лагьана. 

Джонсан мадни кIаник пIузар юзана. Гагь-гагь адан гьа кIа-
ник пIузар хъуьредай,  валлагь, раханни  ийидай.  Мез хьиз.  

— Вуна   чун   вири   гьа   инал   кьенайтIани,—лагьана     Джонса 
адаз.— Ваз за гьич са гафни лугьудачир! 

Мад са гафни ра.ханач. 
Аждагьандихъ гьихьтин аламатар авайтIа, и Джонсахъни 

гьахьтин аламатар авачиз тушир. Имни вакIан кIарабри«ай тир. 
Дуьз я, ида чаз, хъсанвилелай гъейри, са писвални авунвач, заз 
акунвач, ятIани са гьихьтин ятIани гьиссери чун эзмишзавай. Эхь^ 
Джонсан. Ам артух ра'хадач лугьуз тиртIа? Вичин рикIив агуд -
дач лугьуз тиртIа? Завай лугьуз жедач. Кьилди, вич вичиз яша -
миш жезва лугьуз тиртIа? Эхир хьи, инсанрай кьил акъудна куь- 

ш'ьиз четин я. Захъ талаз сифте юкъуз икIай, зал пурар эцигиз 
к Iан  хьайи Билишни зун дустар я, чна санал незва, санал хъваз-
h ; i ,  амма заз са залан таф кьванни лагьанвачир къуватлу пагьли-
Ui iH  хьтин Джонс заз къайи я. Виридаз къайи я. 

Себеб? Ам ча'кай чараз хьун я. Ам 'кьилди хьун я.  
Садра марф къвазвай нянихъ вахтадай хтайла, ам, рацIамар 

in ажна, заз килигна. КIаник пIузар хъуьрезвай. За лагьанай: 
яц)аб  вуч   хьанватIа?   Килигна-килигна   заз,   бирдан    ада     хабар 

кьуна: 
— Яда! Вун лезги яни?—адан сес, ада лезти чIалал лагьай и  

г.чфар,  бомба  хьиз  хъиткьинна!     Налугьуди,  абуру цIайлапанди 
'.хьиз, чи кубрикда нур гана. Заз .гьакI хьана. Ни лугьудай, и кас,  
Джонс тIвар  алай  и пагьливан хьтинди    захъ галаз зи дидедин 
чIалалди рахада лагьана? Завай жаваб гуз жезвайни? Зун къах  
хьанвай. Гена хъсан хьана, ам мадни рахана. ТахьайтIа, зун чаш - 
миш хьанвай. За фикирзавай:    яра|б им захъ галаз    зи дидедин  
чIалал  раханай  жал?  ТахьайтIа, заз >гьакI  ван  хьанвайтIа?   Им 
ахвар ятIа? За лугьузва: тена хъсан хьана, ам мадни рахана:  

— Билиша заз лагьана, вун лезги я?  
— Дуьз лугьуз'ва,—лагьана за.—Зун лезги я. 
Бирдан ада са гъиливди зун акI къужахламишна хьи, налу-

гуда, зун менгенадиз аватнавай ракь тир. Зи къуьнуьн кIара,бри 
'|Iакьракьарна. 

— Я   хзан  сагъ  хьайиди,—лагьана   ада.—Я   кьарай     атIайди, 
бес Муд тIвар жедани? За вун гуржи ятIа лугьузвай...  

— Муд  ваъ,  МутI,—латьана  за.—Халис    тIвар  Муталлим  я. 
— Муталлим лать ман! МутI вучиз лугьуда? 
— МутI  лугьуз вердиш хьана >ман...  Бес  ваз вирида    Джонс 

лугьузва, лез^идал гьахьтин тГвар жедани? 
 

— Ядаа-а,  за  ваз  вуч  лугьун?  Зи  халис тIварни Жаруллагь 
я... Са ни ятIани, гьинал ятIани Джонс лагьанани? Лагьана. Гьа  
Джонс хьана, фена. Вун гьинай я? 

— Катра-Макацдай. Вун гьинай я? 
— Къурушдилай. 
— Вуа!—тьарай  а'къатна  зай.—Кьве  кам  я  арадавайди! 

— Кьве кам я, —ада кьил юзурна. 
Гьа икI инлай 'кьулухъ зун патал Джонс амач. Адакай Къу-

рушви Жаруллагь хьана. Дуьз ла|гьайтIа, хъхьана. Икьван зурба 
шадвал заз садрани хьайиди тушир! Гила, дугъриданни, и гими-
да зи кефер я. И марф къвазвай йифиз зун са чIйб чIехи хьанай. 
Валлагь-биллагь са чIиб чIехи хьанай! Ни лугьудай, им лезги 
жеда лагьана? Вични къурушви? 

Гьа и са шумуд гаф рахана, къ>рушви кис хьана. Ам къецел  
экъечIна.  Зун   адан  гуьгъуьниз   килигиз   амукьна.  Эхирни  зунни 
къецел экъечIна. 
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Йифен гар къарагънавай. 
Каспидин юкьвалай ацIай варз хкаж жезвай. Налугьуди, 

Рать экъечIдай пад хинеда тунва. 
Къе йифиз зунни къурушви вахтада акъвазун герек тир. Къу-

рушви 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  лутьудайди я,—лагьана  за. 
— Куьне гьикI лутьуда? 
— Тха лугьуда, дах лугьуда... 
Ада дериндай са агь аладарна. 
— А'бур вири са гафар я. Дых лагьана, дах латьана, тха ла  

гьана... 
Гьа и арада палубадал Аждагьан пайда хьана. Адан гьиле са 

вуч ятIани авай. Шикилар твадай рамка хьтин са затI. Бирдан 
ада гъилевай затI гьуьлуьз (гадарна. Зун мягьтел хьана, гагь 
адаз, гагьни къурушвидиз килигна. И инсанар са квелди ятIани 
сад садав ухшар тир. Гагь заз акI жедай хьи, ибур кьведни са 
азардикди азарл\ я. И'бурун кьведанни гьа са чка тIарзава, ам -
ма ибуру духтурдиз лутьузвач. Ибуру кьведани гьа са жуьредин 
дерт эхзава. Чакай чуьнуьхзава, чаз чпин дерт лугьузвач. Ибур 
кьведни са гьи.хьтин ятIани залан хажалатди эзмишзава. Заз 
гатыгагь гьак! жезва. 

Гьуьлуьн Аждагьанди Къурушвидиз са вил яна. Ахпа кьил 
агъузна, ван алачир камер къачуз, явашдиз вичин каютадиз 
хъфена. 

— И   цIийиди   гьи  жегьеннемдиз   квахьнава?!—ван      акъатна 
штурмандин.—Яраб лув гана жал? 

— Квахьнавач!—гьарайна  жаваб  гана  за.—Зун  иналла! 
— Гьазур хьухь! 
— Зун гьазур я! 
Къурушвидин рикклай зун алатнавай. 
Ам гьа вилккан хьиз, мадни хиялриз фенвай. 

V 

Штурвалдихъ акъвазун... Ни лугьудай им икьван четин кар 
тирди: инсандин ял кьада, нефес къачуз жедач! Сифтедай лу -
гьузва за. Гуьгъуьнай вердиш жеда. Гуыьуьнай штурвалдихъ 
акъвазна ,манияр лагь, лацу дишегьлидикай, отдел кадрода акур, 
хиялар ая... 

Гими са дережа курсунай экъечIайтIа, лугьун чна, чапла па-
тахъ, завай штурвални эрчIи патахъ элкъуьриз жедай. Вири кIва-
лахра гьакI я зхир! Ара,бада, машинда, тракторда, комбайнида...  
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Амма и зибил масакIа я! Гими курсунай чапла патахъ элкъвеи-
,'IЯ, герек вуна штурвални чапла патахъ злкъуьрин, гьакI хьайи-
, 'ia, гими эрч!и патахъ элкъвезва. Вичин курсуниз хквезва. Ка-
кахьдай. 

Идалай гъейри, компасдални вил хьана кIанзавай. Компасар 
кьвед авай. Сад тIёбии—.магнитдин компас. Муькуьди—гидроком-
пас. Адай завай кьил акъудиз хьанач. Гидрокомпасдай. Амни Аж-
дагьан кьведни сад тир. Лугьунрай, ада кIвалахни ийизвачир. 
ЧIур хьанвгй. 

Аламат! Магнитдин компасдин экьреб, иландин мез хьиз, зур-
.«аз, санихъ фидай, гими—сани'хъ, штурвал—масанихъ... Ша гила 
ви кьил какахь тавурай. Гими са зур дережа курсунай акъатунни 
кзаз, я штурмандин, я Къурушвидин ван акъатдай:  

— Ромб! 
«Зегьримар, ро<м|б!»—лугьудай за жуван рикIяй. Къурушви-

диз ваъ, штурмандиз. 
Яраб абуруз гими зур дережа курсунай акъатзавайди гьик! 

чир жедайт!а? Квелай чир жедайтIа? 
Сифтедай гьа икI тир, ахпа са шумуд йикъалай зун лигим 

хьана. 
Гила зун са карди пашманарзавай. Къурушвидин къилихди. 

Ам зак акахьзавачир. РикIивай са суьгыбет кьванни ийизвачир. 
Гьа сад лагьай сеферда са шумуд гаф лагьана, ха<барар кьуна, 
вассалам! Гила ам вич-вичиз тир. Гьи>кI жен хьи, чун и гимида 
кьве кас я, са рекьерай фейибур, са булахрай яд хъвайибур... Чаз 
санал ацукьна ийидай суыгьбетар авач? Чавай Шагьдагъларин 
яру цал кьванни рикIел хкиз жедачни? Чавай а цлавай зурба 
магъаради'кай кьванни ихтилатариз жедачни? Вучиз и Къуруш-
видиз ватандикай, чи хайи чкайрикай, чи дагъларикай рахаз кIан-
дач? Себеб? Аламат кас я, валлагь, я. За ха'бар кьурлани, кьил 
къа'къудзава. Заз аквазва, касдиз захъ галаз раIхаз кIанзавач. 
ТахьайтIа, гьуьлерал хьайила, инсанри чпин хайи чилихъ авай 
пак гьиссер квадарзавани? Чпин диде-бубаяр рикклай алудза-
вани? А5уруз чпин кечмишдикай рахаз ка-гьул жезвани? Вучиз 
икI жезва? 

И касдикай заз чидайди са «ар я: ам Къурушдилай я. Адаз 
кIвал-югъ авани? Гьина ава? Мусанлай ам и гимида ава? Им 
портунпз хтайла, Бакудин, Маха'чкъаладин нин патав физва? Заз 
чирзавач. 

Ку'брикда чна ийидай рахунарни адан япай фидачир. Чна 
кьулер авуртIани, ам чун галай патахъ килигдачир. Налугьуди, 
чун гьакIан тIветIвер я, инсанар туш. 

Бязи вахтара ада вуч ятIа кушкушдай. Вич вичихъ галаз. 
Ам вич вичихъ галаз ра>хадай. Лап гьа чаз акваз-акваз. Эхь, и 
касдиз,  валлатъ,  чун  инсанрай тушир!  Адан  ишигъ гудай  вилер  
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акI кудай хьи, акI кудай хьи, чаз адавай гаф хабар кьаз кичIе 
жедай. Чун кис жедай. Сад ла'гьайди, ам яшдиз чалай чIехи тир. 
Кьвед лагьайди, ам адетдин инсандиз ухшар тушир. Чаз адаз 
хъел къвез кичIедай, гьа'кI хьайила, чна артух гаф хабар кьаз 
жуьрэтдачир. Кьин хьурай аллагьдал, адан акунра, адан къи -
лйхда адетдин инсандиз хае тушир са вуч ятIани чуьнуьх хьан-
вай. 

Садра зулуз чун кубрикда ава. К/ьецеллайди гар я, марф я. 
Чи «Дагъустанди» Астрахань галай пата<хъ сирнавзавай. Чакай 
кьудакай пуд кас кубрикдавай. Сад—вахтада. Чун пудни гьарма 
вичин кардал машгъул тир. Зи гъиле Лермонтован «Чи девирдин 
игит» ава. Билиша низ ятIа чарар кхьизва. Къурушви Жарулла -
гьа вуч ятIа фикирзава ва ара-ара адан кIаник пIузар юзазва. 
Им акI лагьай чIал я хьи, яни ам вич вичихъ галаз рахазва. 
Гьуьжетарзава. Дугъриданни, заз чиз адан чанда кьве инсан 
авай. Сад садахъ галаз кьазвачир!бур. Гьуьжетарзавайбур. КкIиз-
вайбур. Гьабур кьведни санал чаз винелай и къурушви Жарул -
ла'гь яз аквазва. Аб>рун кьведан къуватни аллагьди и чаз акваз -
вай садаз ганва, абурун кьведан акьулни и садаз ганва. АкI хьа -
йила, абурун кьведан хажалат, дерт, кIани-такIанвилерни и садаз 
ганвай. АкI ятIа, адан дерт, хажалат адетдин инсандин дердини-
лай, хажалатдилаи кьве сефердин артух тир! 

Садра ада вичин чемодан ахъайна Анай яцIу са дафтар 
акъудна. Дафтарда вуч ятIа кхьена. 

За   вилеривди  Билишавай  хабар   кьуна:   «Вуч  кхьизва?» 
Билиша жаваб гана. Сивел гъилин далу эцигна, зи япал куш-

кушна: 
— Ш-ш-ш, нотаяр. 
— Вагь, вуч, вуч? 
— Но-о-отаа-аяр. Манияр! 
— Вуа!—зун къах хьана.—Мания-ар? Вуч манияр? 
— Ваз манияр чидачни? 
За кьил юзурна. 
Къурушвидиз кьве чемодан авай. Сад—вили мишин чемодан. 

Адан юкьвалай чIулунивди кутIуннавай. Цепинивди агализ -
а'хъайдай чемодан Муькуьди—гъвечIи чемодан тир, импортный. 
Ваъ, гьа вили мишин чемоданни импортный чемодан тир. Муькуь 
чемодан дапIардивди агализ-ахъайдайди тир. Адан чефтеяр, 
акъайдайла, чаркъ! чаркъ! ийиз ракьуна а'кьадай. Ван алаз. 
Гьакьван абур тIарам тир. И чемоданрикай сада,—гьа вили Ми-
шин чемоданда,—къурушвидин ктабар, журналар, дафтарар, 
къейдерин ктабар, ручкаяр, чарар авай. Муькуьда— гуьлуьтар, 
яйлухар, дегишлух перемар... Адан ктабар, журналар гзаф вах -
iapa кубрикдавай гъвечIи столдал жедай, амма абурук хкIаз 
садани жуьрэтдачир. Зани. 
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Жуван чкадал ярх хьана, кьве гъилни кьилик кутуна, фики-рш-
'хиялиз ацукьнавай къурушвидиз килигиз, зун мягьтел жедай: нраб 
и пагьливан хьтин инсандиз вуч дерт-хажалат аватIа? Ву-чиз ам 
чахъ галаз рахадачтIа? Вучиз адан хъвер квахьнава? Ам (ьихьтин 
дердини эзмишзава? Идан дерт-хажалат, пашманвал вуч м.урай? 

Эхир хьи, гзаф тажублу инсан тир и къурушви. И къурушви 
Жаруллагь. За тек са гимида лугьузвач. Мажиб къачурлани. Ам 
михъ 'галаз аватIа, ам гьиниз физватIа, садазни чидачир. Гьами -
ina  текдиз. Вич вичиз. 

Зунни Билиш, бал'кIандин чин квай Билиш, кьвед санал же -
дай. Мажибар къачурла, зунни Билиш са юкъуз пуд ресторандиз 
фидай. Фейи-фейи чкада, ацукьна столдихъ, гьасятда салфегка-
дивди сив михьна, Билиша официанткадиз эвердай ва лугьудай:  

— Шнапс! 

— Вуч?—мягьтел жедай официантка. 

— Шнапс! 
— Абур  вуч  лагьай  гафар  я?—лугьудай  официанткади.—Ин- 

гье, вуч аватIа, менюда кхьенва! 
Билиша мадни гьарайдай: 
— Ро-ом! 
— Менюда вуч аватIа, гьам лать! 
Зунни Билиш шегьердин вири ресторанриз фидай. Иуьна, 

хъвана, эхирни чун, «ьежей кьифер хьиз, галчIур жез, гужачгуж 
гимидиз хкведай. 

— Хтана,—лугьудай     гимидавайбуру.—Вегь    ибурун    чкаяр, 
«сура! 

Старпомди дидейриз экъуьгъдай, штурманди, стармехди буIба-
ярни дидеяр вири сад садатъ какадардай! Амма Гьуьлуьн Ажда-
Iьанди чаз са гафни лугьудачир. Налугьуди, адаз чун аквазва -
чир. Аквазвай эхир!  Такур  амалар  ийидай.  Гафни    лугьудачир. 

VI 

И нянихъ кIаник палубадал Билиша вичин концерт гузвай. 
Ра(гъ акIизвай. Гимидин вилик ракъини къизилдин рехъ кутун -
вай. Нурламишнавай. Кьуд пад вили лепеяр, рахазвай, кушкуш-
завай лепейрин сесер, вилик нурламиш хьанвай рехъ, эчIя жез, 
гьа и рехъди фидайла, низ мани лугьуз кIан жедач? 

Зи рикIел лацу дишегьли хтанвай. 
Билиша вичиз цIийи мандолина къачунвай. Ада манияр лу-

гьуз, манийрани BHDH юкьвалай агъуз гафар, кьуьлиз, вири, па-
лубадал экъсч!навайбур, хъуьруьнарзавай.  
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Гьава гуз экъечIнавай кьуьзуь дишегьли, чи кок Варваради 
са гъилив вичин хъушъвез лапIаш вегьиз, тикрарзавай:  

— Господи! О господи! 
Мандолина ягъиз-'ягъиз, балкIандин кьил са патал кьуна, Би-

лиш тетя Варварадин патав атана, юкь къатна, кинойра хьиз, 
салам гана, адаз кьуьлуьник теклифна. 

Капар яна. Са шумуд касди санал. Частушкаярни лагьана. 
Нйвай, гьикI ятIани и шадлухрикай xai6ap хьана, Гьуьлуьн Аж-
дагьанни палубадал э*къечIна. Яваш-яваш атана, садахъ галазни 
рахун тавуна, ам вич гьамиша акъваздай чкадал акъвазна. Яб 
гана. Вири хъуьрезва, ам яртъариз килигзава. Вирида къив гуз -
ва. Адаз ван жезвач. Я аллагь, им и дуьньядин нямет тир хъвер 
авуникай вучиз магьрум хьавва? Им инсан ятIа, та«ьайтIа, дугъ-
риданни, гьуьляй атана акъатнавай са Аждатьан? Инсандин пар-
талар алай Аждагьан? Яраб ида вичин чинал гьакIан, кьуранвай 
са хам акьалжнаватIа? Ам садазни килиг тавуна, явашдиз Би -
лишан патав атана. Гафни талгьана, мандолина къачуна. Ки -
лигна. Симерилай са гъил эляна. 

— Внимание, внимание!—гьарайна Билиша тардан патал кьу 
на.—Внимание!     Мадумазель     Варварадини   за  тсьуьлерзава,   чи 
кеп/ди мандолина язва! Давай! 

Мандолина гъиле кьуна, Гьуьлуьн Аждагьан гьакI, къах хьиз, 
акъвазна. Хиялна. Вуч авуртIа, хъсан я? Ахпа гьа виликан чкадал 
хъфена. Гьанал акъвазна. Яр!гъариз килигна, агъуз, вичин 
«аютадиз хъфена. 

— Ида зи мандолина вучиз хутахайди тир?—'хабар кьуна Би 
лиша.—Идаз зи мандолина хутахдай вуч ихтияр ава? 

— Адаз  чун  шад хьана  кIанзавач,—латьана  са  механикди.— 
Адаз вири, вич хьиз, сугъул хьана кIанзава. 

— Гьее-ей,—авуна   тетя   Варваради—Заз     аквазвайвал,   адан 
рикIе суза  ийизвай хер  ава. Ам шадвиликай    магьрум    хьанвай  
инсан я. 

— Ам  вичин  дидеди  гьакI  ханвайди  я,—лагьана  Билиша. 
— Туш,—латьана Варваради.—Адан пелевай биришри лугьуз- 

ва хьи,  адаз зурба хажалатар  акунва. Ам гзаф    дердер    чIугур  
инсан я.  Пелел кхьенва, чан хва.  Квез аквазвач  , заз аквазва...  

-— ЯтIани, зи мандолина къахчуна, гьиниз квахьзава?—сокин 
хьанач Билиш.—За ам гьадаз вичин каютадиз хутаха лагьана 
къачунвани? Капитан я лугьуз... Вун капитан ятIа, зун адмирал 
я. Зун адмирал Нельсон я! Вун ,гьакIан са и нафт ялзавай калуш -
дин капитан. Зун СССР-дин торговый флотдин министр я! Вун 
вуч я! И нафт ялзавай калушдин... Зун адмирал Ушаков я! Вун 
вуч я? И нафт ялзавай... 

Палубадал алайбур хъуьрезвай, Варваради, кьил галтадиз, 
вичин \ъ>ькъвез лапIашар вегьизваи: 
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— Господи! Ой, господи! 
Э'хирни лагьана вичиз кIандай кьван гафар, Билиша секиндиз  

ялава хъувуна: ,  ... 
— Налугьуди,  за  и   мандолина   идаз  къач\нвайди  я!  Ихтия-р 

,хьайитIани къачу ман! Ваъ, ида къачуна, вичин каютадиз хутах- 
лава! Атана за  гьа ви каютада ваз са -кьвед вегьена, мандолина 
къахчуна хтайтIа, ибуру лугьуда,  Билиш,  ам  хъсан кар хьанач,  
гьакI хьайила, за ваз багъишламишзава... 

Пака марфади чIиш къачуна. Вилик пад аквадач. Авахьзава 
цавай яд. Акъваз тавуна. ЧIулав цифер гимидин винешай куьрс 
\ьанва. Налугьуди, кьежей памбагар я. 

Лап жив къваз хьайитIани гьамиша кубрикда ацукьиз жедач. 
Матросдиз авайди са кар я. Вахтада акъвазун. Жуван н>5ат 
пгайла. Aixna? Жуваз вуч кIандатIа, гьам ая. КIела. Ксус Д>ьз 
я, базардин йикъара кинони къалурда. Ина красный уголсжни, 
библиотекани ава. РикI алай кардал машгъул хьухь. ЯтIани, 
(ьавадал экъечIиз кIан жеда. Иллаки эчIя хьуни инсан дагишар-
да. Гьатта къилихдизни кваз тасирзава жеди. ТахьайтIа, са шу-
муд йисуз  гьуьлел кГвалахайбурун рахунал рикI  вучиз  алач?  

Зун палубадал экъечIайла, марф акъвазнавай. Бирдан зай 
i ьарай акъатна: 

— Вагь! Жаруллагь! Вуна вучзава? 
КIаник палубадал, са гъилив борт кьуна, къурушвиди са.гъил 

цавуз хкажна, манияр лугьузвай. Белки, ам са нихъ галаз рахаз-
иайтIа? Адан чина хъвер авай хьиз аквадай. Гьуьлуьн винел каф 
I|лай. Кафадин лацу маргъалри сада сад 'басмишзавай. Абур сад 
гадал гадар жез, сад садак какахьиз, кьведакай сад жезвай ва 
, i \n a  кьведни санал квахьзавай. 

Гьуьлуьн и сирлу кардиз фикир гуз, Къурушвиди низ ятIа, 
мумкин я гьа и сад садал тадар жез, квахьзавай маргъалриз лу-
п>ун,—вуч ятIа лугьузвай. КIелзавай. Са гъил виниз хкажна. 
Халис шаирди хьиз. Ун, ам лепейрихъ галаз рахазвач! Ам инсан-
рихъ галаз рахазвач. Заз адан патав физни кIанзавай, фин ти-
иизни. Зун адан патав фенайтIа, шаксуз, ам залай нарази жедай. 
I I'M заз чизвай- Адаз тек жез кIанзавай. Хъсан хьана, ада вичи 
Iиз зверна: 

— Муталлим!—гьарайна    ада.—Ша  чна   кьведани     санал  са 
к^ти мани лугьун! Инал ша кван! 

Валлзгь, ам шаддиз аквадай. Вилер — налугьуди, кьве ла'м-
иочка я, эцигнава адан чинал. Hyp ацалтна, ишигъ туз, кузва. 
VH, ам илгьамдин лувараллай! Адан.рикГин деринра ялав авай. 
'Парар пелез чкГанвай. Пагь, а чIарарин кIаникай вилери ишигъ 
"ун вуч тир! Зун икьван чкайра хьана, заз санани ихьтин вилер 
икурди туш. Кьин хьурай аллагьдал, и вилерай аквазвай къуват -
шн сан-гьи-са'б авачир.И вилерин иесидиз кичIе хьунин, та5 аву- 
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нин, ялтахвилин, алчахвилин, дуьз гаф талгьунин гьиссар авайдм 
ятIа хабарни тушир. Налугьуди, ам итимдин гуьзелвилиннп 
мердвилин, къучатъвилин, жуьрэтлувилин чешне тир. Зун вичин 
патав атайла, са гъил вилик кьуна, са тIимил цавуз хкажна, 
Къурушвиди вичин михьи, гур сесинивди манидал илигнавай. За» 
акI тир хьи, адан сес вири Каспи гьуьл тирвал чкIизва- 

Зулун гарал галтад жез, къариблухрай къвезаваа -а-ай 

МичIи йифиз Лезгистанда са къарби тар шезаа-а-ава-ай.. 

Адан сес, валлагь-биллагь, гару чи гимидин винел хкажзавай. 
Фадлай леэги манидин ван тахьанвай зун, МутI, сив ахъа хьана 
а'май. Ву-уа! Им гьихьтин къурушви я! Заз адан сес дидедин 
лайлай хьиз ширин тир. Вирт хьиз, верцIи тир, верцДи! И сес зи 
чандин мелгьам тир, мелгьам! Зи лезги иви ргазвай. За акъваз-
навай чкадал бахтавар яз кьуьлзаваи. 

'Къурушвиди дегьзаманайрин халкьдин гьавадалди эхиримжи 
гафар яргъи ийизвай ва заз акI жезвай хьи, исятда чун и Гьуь -
луьн Аждагьанди чи рикI къарсурзавай гимида, пехъи лепейрин 
юкьва ваъ, Шагьдагьларин яйлахра ава, и маниди чи дагълара 
ванзава, чи дерейра, дуьзенра ванзава... 

Зи рикIел дяведилай гуьгъуьнин гишин йисар, яргъи йифер, 
waixap ахъайдай бадеяр хквезвай. Чи бадеди са лайлай ядай, а 
лайлайда хайи ватандин, чилин дерт таквадай хцин вилер буьр -
куь хьуй лугьудай, ахьтин хциз дидейри чпин нек гьарамарзавай. 
Гьа лайлайда. Ам лап дегьзаманайрин лашайрикай тир. Ки -
чТерхъан хьайидаз, намуссуз хьайидаз лянетзавай лайлай.  

Чи девирда а'хьтин лайлаяр къадагъа авуна, абур рикIелай 
•алатна. Гилан дидейриз ахьтин лайлаяр чизвани? Гьинай? Абуруз 
"чидайди заз чида... «Широка страна моя родная...» 

Къурушвидин, гьетери хьиз, ишигъ гузвай вилер, чин агажай-
"ла, биришри кIевзавай вилер гаIгь гьуьлуьн яргъариз килигзавай, 
гагьни, элкъвез, заз. Гьамиша хияллу, гьамиша са куькай ятIани 
фикирзавай кьегьал Къурушви зи вилик, арифдар инсанди кхьен-
вай кта'б хьиз, ахъа жезвай ва къе за адан сад лагьай чин кIел -
завай. Чи стхаяр гьа ичьтинбур я. Къурушвиди са вуч ятIани ри -
кIел хкиз, мумкин я, сад лагьай сеферда гьисс ийиз, вичин гурлу 
сес гьуьлуьн лепейрихъни Кефердин гарух какадарзавай...  

Зулун гарал галтад жез, къариблухрай къвезава-а-а-ай 

МичIи йифиз Лезгистанда са къарби тар шезаа ва-а-ай 

И мани лугьузвайди матрос тиртIани, адан рикI дагъвидин, 
кьегьал лезгидин рик! тир. Хайи дагъларихъ, хайи дерейри \ъ 
муьгьтеж хьанвай,  абур  ачкунихъ къарих  хьанвай рикI  тир. 
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Ичьтин гьуьлел, гI)рфан алай гь>ьлел анжах кьегьал матрос-
дми рикIел вичин хайи чил хт\н мумкин тир. Бес ада вичин хайи 
чн.'шкай талгьана, куькай л^гьурай? 

Къурушвидин гур сес штурвалдичъ галай матросдив агакьза-
Mrifi. ТахьайтIа, ада кьил юзурдайни? Адани я5 гузвай. Чайкай-
||ции яб гузвай, лепейрини яб гузвай!.. Гьуьлуь, гару, цифери... 
нприда Къурушвидин манидиз яз гузвай. Бирдан зун кьулухъ эл-
кьвена. О! Я аллать, им гьам яни? Гьуьлуьн Ажлагьан! Секин. 
аалан камаривди ам чав агатзавай. Вилерал чан алай. Абур ге-
пл'ншдиз ахъа хьанвай. Агатна Къурушвидив, акъвазна. Къу-
рушвидиз ам акуна, ада вичин мани кьатIнач, давамарнч. 
Мадни гурлудаказ ван хкажна.. 

Валлагь, биллагь, Гьуьлуьн Аждагьан чан алачир аюх льиз 
нкьвазнавай. Сивяй са гаф кьванни а'къуд тийиз. Амни Къуруш-
ни, кьведни са патахъ, яргъариз килигзавай. Зун, лагьайтIа, 
пбуруз. Абурун чинриз. Яраб аллагь, лутьуда за, адаз Къуруш -
ьидин мани хуш хьанвай жал? ЧIалахъ хьун мумкин туш! ГьикI 
жен хьи и къванцин рикI Къурушвидин маниди хъуьтуьларна-
най? Ярао жери кар я жал? Къурушвиди мани лагьана куьтягь -
далди (ада къастунай мани яргъалди куьтягьзавачир) Гьуьлуьн 
\ждагьанди чIарни юзурнач. Адан гъиле, ам инал къведайяа, 
къалиян авай. Я'б гудайла, ада къалиян сиве тунвай ва гила адан 
кьалиян туьхвенвай. Ам сиве къалиян аваз, бортунив агалтна, са 
юрен яр,гъариз килигиз акъвазна Ахпа Къурушвидиз килитна. 
Чун пудни киснавай. Гар рахазвай. Къив гуз. Гьуьл рахазвай. 
Лепейрин сесиналди. Чун пуд кис хьанвай. Чаз гьар садаз вичин 
фикирар авай. Чаз садаз муькуьдан фикир-хиялдикай хабар ту-
шир. Са герен чун пудни гьа икI акъвазна, ахпа Гьуьлуьн Ажда -i 
ьанди са уьгьуь яна Ам заланз-заланз, гьа атайвал, вичин каю-
Iадиз хъфена. 

Заз акI тир хьи, ам инсан ваъ, са мус ятIани и гьуьле батмиш 
\ьайи ва экуь дуьньядихъ вил галамай ва, исятда гьуьлуькай 
хкечIна, мадни гьуьле квакь хъувур са нин ятIани руьгь тир.  

ТахьайтIа адаз вучиз Гьуьлуьн Ажда,гьан лугьузва? Тахьай' 
rla, ам ихьтинди вучиз я? Идав са сир гвачиз туш.  

VII 

Зун гъалатI тир. Гьикьван гъалатП Заз абур гьеле чир хьан-
вачир. Я Гьуьлуьн Аждагьан, я Къурушви. Куьне багьишламиша, 
а вахтара завай чириз хьун мумкинни тушир. Ахьтин инсанар чи> 
риз хьун? 

Гьуьлуьн Аждагьан виридаз такIан тир, адакай гьатта кичIе* 
ни тир. Мейитдикай гьикI кичIедатIа, гьакI. 
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Къурушви та'кIан тир лугьуз жедач. За, жувалай гъейри, амай 
экипаждиз лугьузва. Ам кIанини тушир. Вучиз ла|гьайтIа, амни, 
гьа Гьуьлуьн Аждагьан хьиз, виридакай кьилди тир. Вич вичиз. 
Тек-туьк захъ галаз раосадай. Вассалам! И кар за квез гила пуд 
латъай сеферда лугьузва. 

Налугьуди, ина вири экипаж са-сад, са гьинай ятГани кьуна 
гъанвай, гьа и тимида кIваIлахиз мажбурзавай есирар тир. За -
лайни Билишалай гъейри. Налугьуди, ибурукай гьар сад кьил -
ди, са гьихьтин ятIани чинебан кардал машгъул я. Сирлу кар -
дал. 

Къара жемятдиз—,матросриз, механикриз, электрикриз... ко-
мандный состав (авайди вад кас тир) такIан тир. Аквадай вилер 
авачир. Абуруз «ладу к!ара>б» лугьузвай. Чпи чпиз «чIулав кIа-
раб». Гимида «лацу кIарабрини» «чIулав кIарабри» сада сада -
кай гьяздачир. Амма портуна, шегьердиз экъечIайла, сад садал 
дуьшуьш хьайитIа, о-о, къужахламиш жедай. Сада садаз тIуь-нар-
хъунар къачудай. Сада сад къужахламишдай. Ина гьа ихь -тин 
адет хьанвай. Виридал ла'кIабар алай. Матросриз «Крчар-хъанар» 
лугьузва. Урусдал: «Рогатые». Электрикриз «шемер» лугьузвай. 
Механикриз пис тIвар ганвай. «Черномазыяр». Лезги чIалал 
лагьайтIа, «чIулавкьацIаяр». Кочегарриз «имашаяр»... Ваъ, заз абур 
чир хьун гьеле фад тир. Заз эвел гьакI хьанай. Чир хьа -на куьтягь 
хьайи хьиз Зун тъалатI тир. ЧIехи гъалатГ И гимида-вай гьар са 
кас чирун патал гьар садахъ галаз лап тIимил тIуьртIа, виш 
кило кьел тIуьна кIанзавай... 

Гзаф иер гьава авай, цава вацра сирнавзавай са йифиз,— 
•сацра гагь циферик акатиз, гагь абурукай хкат хъийиз сирнавза -
вай,—гьа и йифиз чун Астрахань—Баку рейсина авай. Зи рикIел 
мадни гьа отдел кадрода акур лацу дишегьли хквезвай ва зун 
вилерикай гьам карагиз, винел палубадал экъечIна. Гимидин ви-
лиж кьиле якордин зунжур алчуднавай чархунал ацукьна.  

Вуч гуьзел йиф туширни! Гьуьл секин тир. Майдан хьиз. На-
лугьуди, гьуьлуь мурк кьунва. Цавайни, гьуьляйни—кьве чка-
дайни вацра сирнавзавай. Варз авай йифера гьуьлел хьун зурба 
лезет, амма марф къвадайла, тIурфан авайла, жегьеннемдавай 
гьисаб я. Вуна лагь: эгер вилиз са затIни та'кваз вун вилик  физ-
ватIа, ваз гьикI жеда? Гагь виниз гадар жез, гагь агъуз гадар 
жез. Лепейрин винел, талаш ,хьиз. Ваз гьикI жеда? Кьуд пад сур 
хьиз мичIи. Авай-авачир экв куь палубадал алай—сад и кьиле, 
муькуьда а кьиле—кьве ла'мпа я. Гьа экверилай анихъ—кьуд пад 
мичIи сур. Лепейрин винеллаз физва вун. Ваз тъикI жеда? Амма 
варз авай йифериз, гьуьлел хьун—маса лезет я. Зи вилерикай 
ихьтин алахьай, нек иличай хьтин йифериз ,гьа лацу дишегьли ка-
рагзава. Зи япара гьадан сесинини ванзама:  

— Счастливого плавания! 
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Ацукьна зунжур алчуднавай чархунал, гагь зи вилерикай лацу 
'дишегьли каратзава, гагьни зи рикIел етимхана, физу, училище  
й'кнезва .. Хиялрин сиягьатдин и кьиле лацу дишегьли ава, а кьи- 
Катра-Макан. Ба)цIийри, данайри цIин,гаварзавай гуьнеяр, жи-
рьирар - Ватандин багьавал къариблухда чир жеда кьван! 

Ьирдан палубадин юкьвал кьве куьлге пайда хьана. Сад—кьа-
Цьанди,  муькуьди—аокIанди. Ахпа  абур  борт) нив агатна.  Ибуру 
"уыъбетзава.  Ахпа   кьакьанда  аскIанди   къужахда  кьуна.   Вичин 
ьилерал. 
3ai  абур  чир  хьана:   сад  Къурушви  тир,    муькуьди—Минди. 
3)к  илис  жез,  илис жез,  трапдив  агатна, сад лагьана  атъуз 
Щтна. 

Кубрикда Билиш тек тир. Ам кьве гъилни санал ченедик ку-
?уна, вичин чкадал къатканвай. Зун акунни кваз, ада'л чан атана.  

— Муся,—лагьана  ада  заз.—Ваз  минет  хьуй,  зи са  суалдиз 
' Kvanao не/ Аку, дуьз лагь. К'кIана хьайитIа, и Гьуьлуьн Аждагьан 
днрибаш женни, Джонс? 

— Джонс,—лагьана за.—Гьуьлуьн Аждагьан вуч я? Джонсан 
вя гъуд бес я адаз! 

— Зазни гьакI я. Джонс къуватлу я... Пагь, гатан ам ада, за 
(даз са дуьз тIуьн-хъун гудай, валлагь-биллагь, гудай! 

Са герен кисна, ам мадни ра\ана. И сеферда ам лап яртъариз 
йкъатна. 

— Муоя,  ша  чун Мос'квадиз  фин!  Вунни    зун.  Кьве стха! А,  
фидани?  Отпуск  къачурла,  фидани?  Вири  ресторанра    ацукьда 
чун. Кремлдиз «илигда. Шнапс! Ром! Вири дадмишда! Москвадай  
нири жагъизвайди  я. Чир  хьухь!  Гьар  нянихъ са  рушахъ  галаз  
жеда чун. Къведани вун? Юкъуз таксидаваз къекъведа. Мад заз  
и дуьньядал са затIни кГандач. Жегьилзамаз    са кефер    чIугуна  

'Панда... 
Гагь-гать заз и Билишан язучни къвезва. Вучиз лагьайтIа, 

идан кьил-кьилел жедач. Мез рачада, акь>л ксанваз жеда. Вичи 
иучзават!а, ахпа чир жеда. Кар-кардилай алатайла. Им гьахьтин-
IИ. Пакамахъ фад тимидиз хтайла, чун Астрахандавайла,—акуна 
чаз, идал алайди дишегьлидин плащ я. Яру. Амма чна лугьудал -
ш вичиз хабар авач. 

— Ва-а,—авуна  ада кьил  патал  кьуна.—Келле, келле!  Пата- 
най  алатзавай,бур  заз  4an

j
4an    килигзавай... За лугьузвай эхир, 

и раб ибуруз вуч хьанватIа? Ибуруз вуч аквазватIа? Агь,  вакIан 
|(уш... Зи плащдин чкадал вичин плащ эцигна... 

Душдиз фена хтайла, Билишан сив япарив агакьзавай:  
— Гье-|Гье-гье-гье! Трусикни гьаданди я... 
— Нинди? 
— Гьа папанди! Я залумдин руу-уш, з> н кьил-'кьилел алайди 

i уш, вун залайни фейиди хьана хьи! Жуван трусик жуван патав 
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эцигайтIа жедачирни? Вун кьий, вун! Ваз и да^ньядзл вуч кIан - 
дай, Муся? У 

— Чидач,—лагьана за. г 
— АкI  ятIа,  вун  бахтавар я. Заз са хъсан    паб кIандай.  Са  

кIвал. Са кицI. Жуван кIвалин вилик са сал. Мад гьич са затIни.  
Валлать-'биллагь, мад са затIни кIандачI Амайбур за и гъилерив- 
ди жува ийида. 

Зи рикIел лацу дишегьли хтана, килигна-'килигна адан ладу 
хъуькъвериз, яру пIузарриз, хъипи кифериз, вили вилериз, са агь 
аладарна, за лагьана: 

— Хъсан, жуваз кIандай паб жагъурун регьят кар туш. 
— Дуьз   лугьузва   на.   Пара   камаллу   гафар   лагьана   вуна,— 

Билиша башламишна сад латьай сеферда вичин биография ахъа - 
йиз.—Аку, за ваз кьин кьазва, зи уьмуьрда зал садрани акьуллу  
дишегьли  гьалтайди туш.    Абур  вири    гьахьтимбур  я.  Фир-фир, 
фир-фир! Акьул дабанда! Чиниз рангар  ягъиз, пIузарриз 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 акI 
я хьи, и Билишан рикI ачухни я, михьини. Идаз герекди келем -
дин са кIаш я. Къуьрез хьиз. Са паб я. Вичи лугьузва хьи! Идан 
рикIе вуч аватIа, ваз вири аквазва. Ви гъапаллай хьиз. Ида вичи 
вакай са затIни чуьнуьхзавач.  Гьатта вичин гьиссернл.  

Ша ги'ла чун Къурушвидиз килигин. Дуьз я, къуватлу инсан 
я, мерд инсан я. Кич! едай бур укай туш, ятIани низ чида адан 
рикIе вуч аватIа? Нивай чириз жеда? Садавайни.  

Гьуьлуьн Аждагьан... Идаз инсан лугьуз жедани? Ихьтин ин-
сан жедани? Ам инсан ятIа низ чида? Акунар? Акунриз инсан я... 
Амзма адахъ рикI аватIа? Инсанриз хае гьиссер аватIа? Им гьик! 
лагьана IкIвалахал эцигнавайди я? Ни эцигнавайди я? Вучиз? 
Идаз мажиб вучиз гузвайди? Экипаж эзмишзава лугьуз? Ун, 
эзмишзава... 

— Махачкъалада   сад  авай  заз,—суьгьбетзава   Билиша.  —Яб 
тузвани на? Тухуда ида зун чпин кIвализ! Бубадин, лагьана, ях - 
цIурни цIуд йис жезва.  Фена  зун.  Кьве истекай яна  за,  аквада  
заз,  вири  элкъвезва.   Истиканар,  тарелкаяр,    инсанар,  къапар...  
Вири элкъвезва!..  Алатна зи  рикГелай    жув гьина  аватIа.    Нин 
кIвале аватIа.  Вири алатна. Аквада  заз, зи вилик са  итим  ква.  
Айнаяр алай. Им гьа палан буба    жеда кьван!  За идаз лугьуда  
кьван:  «Кьил  тик яхъ,  корнет!»  За  идаз  дуэлдиз  эверда  кьван.  
«Ваз  гьикI  ккIиз  кIанзава,  лугьуда     кьван  за.—Тапанчийралди, 
тахьайтIа, финкайралди?! Хкягъа, исятда ккIида чун!» Им рикI  
зайиф кас жеда, им ярх жеда кьван... Чукурда    ибуру зун кIва - 
ляй... 
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— Ваз тапанчияр, финкаяр гвайни? 
— Валлагь, вунни авам я. Гьинвайди я? Гафар я ман чирна- 

вай! Ахпа ада лагьана: вичин бубадин рикI хъиткьин жез тIимил  
амай, гьакI хьайила, мад чиниз къвемир... ГьакI хьайила, за ваз  
лугьузва:  абур вири Фир-фир! Фир-фир!  Флю, флю, флю!  Гьахь- 
тинбур я... 

— Вири ахьтинбур хьун мумкин туш,—лагьана мадни рикIел 
лацу дишегьли хтана.—Ваз вуч чида вири гьахьтинбур ятIа?  

— Заз чизвайди я. Ингье, Астражанда, и мукьвара сад гьатна  
заз. Хъвада кицIин руша, алаа-амат! Са истикан са хупIда! Ви  
чин  мецеллай  ширин  гаф  вуч  яни? Дидедиз  экъуьтъуьн!   Гафун  
кьилиз—дидедиз зкъуьгъун! КIвал ава, амма ам хаталу я. Пиян  
хьайила...  Юасда!  Сиве  гьатай  гьинаг  хьайитIани    кIасда.    Са- 
рарни ракьунбур  я!  БалкIанди хьиз кIасда... Гьадакай паб же - 
'дани? 

— Вуна алаз хтай трусикни плащ ,гьаданбур яни? 
— Бес нинбур я? Гьелбетда гьадан! Джонса заз вич и гими- 

дай экъечIда лугьузвай,    мумкин я, зунни    экъечIун...    Хъфида  
мадни Владивостокдиз... И легендаваз сирнавиз... 

— Джонса вич и гимидай экъечIда лугьузвай?—суал гана за. 
— Ун. Гьикьван и легендаваз нафтIар ялда? 
Зун хияллу хьана. 

VIII 

Яра'б аллагь, лугьуда за, цавун юкьвал варз алайла, гуьзгуь 
хьиз цIалщIаIм гьуьлелай сирнавзавай гимидин палубадал акъ-
вазна, дуьньяднкай, каинатдикай, кьисметрикай фикир-Iхиял аву-
нилай късан вуч аватIа! Гьич са затIни. 

Варз са патахъ физва, чун муькуь патахъ. Чун вацра гьуьлел 
чIугунвай нурлу рехъди виликди. Гьнкьван фейитIани, 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  кIаник палубадалла.  Бортунин патав.  
— Билаша  вуч  лугьузвайтIа  чидани   ваз?   Билиша     лугьузва 

хьи, вун и гимидай экъечЬава.. .Вунни вич. Владивостокдиз физ  
ва, лугьузва. 

— Мумкин я,— лагьана  Къурушвиди.— Ваз    вучиз    кичкзва? 

— Заз кичIезвач. 
Аламат! Идаз чIар кузвани? Идаз чун инал алайди гьинай чир 

жезва? Идаз чун инал акъвазнавайди ни лугьузва? Валлагь, ида 
чун вилив хуьзва.  Гьуьлуьн Аждагьан кьилел палубадал экъечЬ  
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на. Им чахъ галаз акъажунра ава жал? Ам  га/ь чаз килигзава, 
гагьни аста камаривди къекъвезва. Са гафн» лугьузвач. Я чна  
адаз, я ада чаз. / 

Заз чиз и гимида ахвар авачир кьве кас ава. Гьуьлуьн Ажда -
гьан ва Къурушви! Пуд лагьайди зун я. Лутьун за, ибур са квел -
ди ятIани сад садаз ухшар я, амма зи  ахвар вучиз ат!анва? Бел-
ки, ибурун кьведан арада са сир ава? Белки, ибур йифериз гуь -
руьшмищ жезва? Белки за ибурун гуьруылдиз машатзава? Ибу -
ру винелай рахан тийиз къалурзаватIа? ТахьайтIа, ибур гьамиша 
гьа са вахтунда палубадал вучиз экъечГзава? Инсандин кьилиз-
текъведай фикир авач. Дуьныядал тежедай кар авач. Белки, зун 
Къурушвидин гуьгъуьна гьатун кутугнавач? Залум касдай, на-
лугьуди, гьар са гаф келпетандивди акъ>дзавай михер я, са -
рар я... 

'Гьуьлуьн Аждагьандиз чна вичиз вил язавайди аквазва. Аи 
вичин чкадал акъвазнава. Гьамиша хьиз, яргъариз килигзава. 
Къедалди заз и инсандин сиаяй са гаф кьванни ван хьанвайдв 
туш. Эгер са маса касдн заз лагьанайтIа хьи, 'бес флан гимида са 
ихьтин капитан ава, ам садрани са гафни рахадайди туш. Зун 
чIалахъ жедачир. Белки, им лал кас ятIа? Ваъ, ам штурмандихъ. 
галаз, старпомдихъ галаз рахазва. Гьамни са шумуд гаф. Кьве 
гаф. Пуд гаф. Яра'б аллагь, лугьуда за, им икI вучиз ятIа? Вучиз. 
адаз вири инсанрикай хъел аватIа? Себеб? Эгер ам дерт аваи 
инсан ятIа, эгер ам хажалатри кармашнавай са язух ятIа, ада 
вичин дерт-хажалат суьгь'бетун герек, вичин рикI кьезиларун ге-
рек, амма и кас, налугьуди, са нин ятIани руьгь я, чан хга'на, 
къекъвезва... Идан рикIе са жизви кьванни чимивал авач. Идан 
вилера муркIар ава... Лугьун чна, идан кьилел са мусибат атана,. 
адавай рикIелай алудиз жезвач. Амма чал вуч тачсир ала? Къа -
ра жемятдал, матросрал, механикрал, электрикрал?.. Чна адаз 
вучна? Вучиз ам чахъ галаз икI мишекъат я? Им гьуьл я: йикъа 
са жуьре. Пака, тIурфан алай юкъуз, чи кьилел  низ чида вуч 
къведатIа? Магер лап кIеве авайла сад садан даях жедайбур гьа 
и чун тушни? Аллагьди гайи са юкъуз, эгер чи кьисмет пехъи: 
лепейрин ихтиярда гьатайтIа, чалди куьмекдин гъил ни яргъи 
ийида? Анжах чна! Маса са касдини. Вучиз чун икI я? Сад са -
дахъ галаз мишекъат я? Себеб чирна кIандачни? Лагьана кIан-
дачни? 

Дуьз я, зун яшдиз гъвечIи тир, амма зи акьулди кIвалахзавай. 
За  жува  ж ува з  г заф  суалар  г уз вай .  Жа вабар  жагъчзва -
чир. 

Гимидин чапла патахъай буй пайда хьана. Гьуьл)ьн хаталу 
рекьерин ихтибарлу лишан. Экв. Ам куз-туьхуьзва. Адан пеше 
гьам я. Вич алай чка къалурун.  

Зи рикIел аял вахтар хквезвай. И йифиз. Чун    лап гъвечIиа  
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ачаз кьакьан къавал ксудай. Чун цавай сирнавзавай вацраз ки -
лигдай. 

— Ви рикIел аял вахтар хкведани?—жузуна за. 
— Вуч? 
— Ви рикIел, лугьуда за, аял вахтар чкведани? 
■— Аял вахтар? Аял вахтар... Гье-гье-гье!..—хъуьрена ам.— 

Аял вахтар хъсан вахтар тир... ЧIехи хьунивай хажалатар гзаф 
жеда... 

■— Ваз хуьре вуж ава? 
— Хуьре... Хуьре са ими ава. Амни,  заз чиз, Мутъанда яша - 

миш 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 ятIа, хабар 

кьуна. 
— Заз училищеяр акурди туш,-—лагьана ада.—Зун... товарищ. 

Муталлим... У-уф... Ваз за вуч лугьун? 
— Вуна зун аяддай кьазва. Яни? 
— Аялдай за вун кьазвач. Вун акьуллу гада я. ВикIегьни я...  

Ви'кIегь  хьаначиртIа,   зун  вахъ  галаз  лезги  чIалал  рахадачир...  
ЯтIани зи мхтилат ваз интересни жедач... 

— Вучиз жедач лугьуда на? 
— Вучиз лагьайтIа, 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? 
— Ваъ, Махачкъалада. 
— Ахпа вуч хьанай? 
— За шиирарни кхьидай, музыкаярни... Ахпа... 
— Ваз  минет хьуй,  чан  Жаруллагь    тха,  чан  дых,—латьана 

за.—Суьгьбета, заз чир хьана кIанзава... 
— Ахпа, товарищ Муталлим, зи чарх элкъвенай... 
— Вучиз? 
— Вуа!  Аламат...  Валлагь-биллагь! Ж>ваз жуван  халкьдикай 

регъуь жеда. РикIел хкведайла. Вун халкьдин къайгъуда жеда. 
Ваз адан бахтавар югъ кIан жеда,    амма ам, гьа халкь    тIвар  
алайди, ваз ахма'кьдаз хьиз килигда. Ун, ун! Жуваибур! Зи кьи  
лел  атай кар я. Ядаа-а, валлагь аламатар!  За илимдин IкIвала - 
хар  кхьенай.  Гьаъ-гьаъ-гьаъ!  Музыкадикай!  Лезгийрин! 

— Мисал патал?—жузунай за. Зун адан гъавурда акьазвачир.  
— Мисал патал... Мисал патал музыка къуват! Хъсан, мефт!  

ксурдай ваъ, ам юзурдай, рикI гъуьргъуь ийидай ваъ, рикI гум - 
рагь ийидай музыкади маларизни кваз таъсирзава!  Калерин нек  
артух жезва.    Къецепатан уьлквейрин алимрини,    лап 
дегьзама- 
I0 Заказ 9I9 
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найрин алимрини и кар субутнавайди виридаз чида. Лезгийриз 
чидач. Абурунди нирнияр я. Вири ксанва. Жанавурриз музьжади 
таъсирзава лагьайтIа, чIалахъ жедани вун? ХъуьтIуьн цикIиз 
хуьряй шегьердиз хъфизвай са музыкантдал жанавурри вегьеда. 
Идани тадиз вичин скрипка яда. Акъвазда жанавурар. Ида срип-
ка! 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 гице! Ниринни-
ниринни-ниринни-ниринни-ниринни... Ритмияр я. Ун, чи музыка-
дин. Музыкади тийидай кар авач. ГьакI хьайила, мехъер музы-
кадалди ийизва. Аял хайилани музыка язва. Дяведиз физвай 
аскердизни музыка язва. Кьейилани музыка язва. Музыжадилай 
зурба тер'биячи авач. Са касни. Чи халкь чи музыкантри серсер -
нава Афгъанистан, Иран, Тажикистан, Азербайжан... абурун ма -
нияр лезгиламишнава. Са кас авач и кар аквадай! лугьудай! 
Мердвал аквазмач. Сада садаз мез гудайбур! ЦIегьре хьиз гьа-
райиз, мехъеррик пулар кIватIдайбур... Гье-е-й! У-уф! Гьуьжетна-
гьуьжетна, ахмакь зун, садра за садан суфатдиз са капаш 
вегьенай... 

Заз садрани ам икьван рахаз акурди тушир. Зунни хъсан тир. 
Лал хьанвай. Завай вуч лугьуз жедай? Зун а чIавариз гъвечIи 
гада тир. 

— Яб гузвани вуна? Яб це. Эвел заманайра са лезги чубанди  
кфил яда кьван. Папа идаз фу гъанвай вахт жеда.    КIвачел за - 
лан папа. Чубанди кфил яда, папан руфуна авай аялди чалухда.  
Чубанди  кфил  ягъун  акъвазарда.  Аялдини  чалухин  акъвазарда.  
Им хьайи кар я гьа! Ун, ун! Лезги сусари    гьахьтин гадаяр ха - 
дай. Iьахьтин лезги  бубайрилай. Кфилди    тербия  гайи рухваяр!  
Ун,  абур  мерд тир!  Гьинал хьайитIани!    Зирок тир.  КичIе  хьун 
чидачирбур  тир!  Гилан  гадаяр...  Зун  авам    тир,  а'квадай гьала- 
рай... 

-— Вучиз авам тир лугьузва на?—жузунай за. 
— За гьа и месэлайрикай кхьенай. Закай зи халкь, зи миллет  

пара кIанда лугьуз, вуч авунайтIа чидани ваз? Миллетчи! 
— Ни?—жузунай за. 
— Чибуру. 

'     — Чибуру?—аламат хьанай зун—Чибуру вучиз? 
— Э-э-эть, за ваз гьикI лугьун?    Ахпа чир жеда    ваз.—КIа- 

майри... яраб са касди кьванни зи тереф хвенайтIа! Малар! Сада  
садаз  мез  гузвай  малар!  Къара  малар!  Калер!  Ида  адан тари- 
фар—ада идан тарифар!.. Гьа чIавуз гьуьлерал атай зун—къенин 
Югъ:  мад заз чи интеллигенция  аквадай вилер     амач,    товарищ  
Муталлим! Чир хьанани? 

I46 

За кьил юзурна. Амма гилани за гьайиф чIугваз'Ма. А чIавуз 
фшшрдиз атаначир. Дуьз я, зи гьич цкмуьжуьд йис хьанвачир, 
Къурушвидин къанни цIудав агакьнавай. Эгер а чIавуз зи фикир-
диз атанайта, за адаз лугьудай: 

— Инал аун гьа\ь туш, стха! Чна халкь-хал'кь лугьузва, амма 
чаз чизвайди гьа чаз аквазвай са кьуд-вад кас я! Мегер кьуд-вад 
кас халкь яни? Ви Махачкъалада авай лезгийри вун инжи/клу 
авуна, муькуь лезгийрин, маса шагьерра яшамиш жезвай, район-
ра, хуьрера яшамиш жезвай лезгийрин тахсир вуч я? Анра низ 
чида гьикьван кьегьал рухваяр аватIа? Гьа и вун хьтин! Бес! Гьа 
Махачкъаладани а'бур тIимил авач! Амма заз чиз, виле акьадай-
бур гьашамар я... Са кьве фитнечи аквазва, вири миллетдиз фит-
нечияр тIвар гузва. Са-кьве кичГерхъан аквазва, ахпа вири кIа-
нибур, ваз вун гьахъ я лугьузвайОур гьикьван аватIа, амма ваз 
хайар туш. 

Гьайиф хьи, за адаз гьа икI лугьудай, амма а чIавуз зун авам 
тир, гада тир... Заз акуна маймунрин амалар акъуддайбур! Кьуь-
лериз. Чпивай хьайитIа, чеб лезгияр я! Леаги хесетдихъ галаз са 
алакъани авачир инсанар. Лезги чIалалди рахазва. Са ни ятIани 
мехъеррик, межлисрал... гьинал хьайитIани магъаматар лугьуз -
ва. Лезги тIебиатдихъ галаз са алакъани авачир манияр лугьуз -
ва. Макьамар ягъзава. Вавай ам гатаз жедани? Ваъ! Вердиш 
хьанва! Лезги мани лугьуз жедач. Лезти макьам ягъиз жедач. 
Амма Азербайжандин, Ирандин, Афгъанистандин мани—гьасятда! 
Лезги чIалалди! Вичивай хьайитIа, гьам лезги мани я! Заз ахь-
тин|5ур пара акуна. Къурушвидиз акI я хьи, и кар аквазвайди 
тек са вич я... 

Дегьзаманайрилай инихъ са камаллу мисал ава. Акьуллу 
келледиз акьуллу кIвачерни кIанда. Акьуллу кIва|Чер—им ви да-
ях я. Далу я. Абур авачиз акьуллу келледивай са затIни ийиз 
жедач. Абур авачиз акьуллу келле хьунилай ахмакь келле хьун 
виш пай хъсан я. Вучиз лагьайтIа, тек са акьуллу келледи ви 
уьмуьр зай ийида... Бегьер алай тарахъ мягькем дувуларни хьа-
на кIанда. ТахьайтIа, ам гьасятда ярх жеда. Вични телеф жеда. 
богьерни барбатI 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 ихтйлат куьтягьна, киснавай. 
Гьуьлуьн Аждагьанди трубкадай цIай акъудна. ЦIверекIвар. 

Ахпа амни хъфена. 
Ксун тавуна амайбур чун тир. Гьуьлуьн Аждатьан. Къурушви. 

Садни зун. Вахтадавай матросни штурман—абур кIвалахаллай-
бур тир. 

I47 



— С а арадилай ваз дыхди кьве къая къалурда,—лагьана Къу- 
рушвиди.—Абур  чи  вилик  ква.  Текдиз.    Гьуьлуьн    юкьвал  кьве 
«ъая. 

Низ ватан ва вичин халкь пара кIандатIа, ам ватандивай къа-
къатда, ам халкьдикай чара жеда, дегьзаманайрилай къедалди 
|Гьа икI я. Вучиз икI я? Ам садазни чидач. Мумкин я, арифдар 
инсанриз чида жеди. И дуьньядал себеб авачир са карни авач. 
Ахтармишайла, себбб жагъуриз жеда. Мумкин я, ахьтин инсан -
рин михьи, лащу кIвалахриз, баркаллу кIвалахриз чIулав рангар 
гузва, мумкин я, абурун михьи рикIин гьиссер агъулэмишзава... 
ва гъилибанри, лукIари, алчахри абур лекеламишзава, абур хайи 
чиливай, мукувай чара ийизва... Дуьньядин тарихда гьамнша гьа 
ик[ хьана. Ина цIийи са карни авач. Гьа яргъарани ахьтин ин -
санри хайи чил патал, халкь патал чпин рикIе авай пак гьиссер 
къалуриз жеда. Жуван рикI гьикI дегишда вуна! Гьа яргъара'ни 
абуру ватандиз вуч герек ятIа, тьам 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 ал'чахди! Хам хуь -
звай алчахди! ТIвар лезги, миллет лезги, вич хъутур сада!.. Вири 
дуьньяда гьак! хьана. Вири эсирра гьакI хыана. Мадни гьакI 
жеда... 

Бирдан Къурушвидин ван акъатна: 

— Килиг, Муталлим, и къаяйриз! Абуруз стха къаяяр лугьуз- 
ва! Стхаяр! 

Чи ,гими къаяйрин арадай акъатзавай. Зун гагь и патахъ, гагь 
а латахъ килигна. Налутьуди,. аскIан итимар я, кьилел хъицикь -
дин бармакар алай. Акъвазнава инал, гьуьлуьн юкьвал; къах 
хьана. Вучиз? мусалай? Къван хьанвай стхаяр...  

Якъин хьи, юкъуз, яргъай килйгдайла, абур така'бурдиз акваз-
вай. Амма мукьувай килитайла, налугьуди, туькьуьл кьисметди 
хайи чиливай авунвай инсанар я. Кьил агъузна, фикирзава, хиял-
завй. Чи тахсир вуч тир? Вучиз чун и инсафсуз, пехъи гьуьлуьн 
лепейри гатазва? Юкъузни, йифизни? Чи тахсир вуч хьана? Ву-
чиз чук (кьвед инал тек я? Маса рагар, къаяяр къерехра ава, дагь-
лара ава, амма чун инал, .гьуьлуьн юкьвал... Чи кьиомет ихьтинди 
хьана. 

Зун абур амвазмай кьван и кьве къаядиз килигнай. Чан алай 
инсанар хьиз, чан алачир кыаяярни тек хьун—

]
мусибат я. 

Заз чидач вучиз ятIа, мичГивили туькьуьндалди, зи вилер и тек 
къаяйрилай алатначир. 

• Заз акI тир хьи, «алугьуди, заз сифте яз са вуч ятIани чир 
жезва, за сифте яз са вуч ятIани гьиссзава, аннамишзава. Зун 
чIехи жезвай. 
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Зи къанажагъди, хила битмиш жезвай къанажагъди зав са 
ьуч ятIани веревирд ийиз гузвай, фикириз гузвай.  

Амма са карди зун шад ийизвай. Зак р \ьгь кутазвай: захъ 
Къурушви хьтин арха авай, далу авай. Ихьтин ар\а авай, далу 
авай заз куькай кичIеда? 

Гьак! ятIани ,за дуьньядин 'мишекъатвал, кьиометрин тату-
гайвилер гьисс ийиз, гьахъни-нагьахъ аннамишиз, 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..л 

Вич лутьумир кьван, халкьдин мисалрилай баркаллу, дуьз, 
камаллу гафар санани авайди т_\ш: «Тек тар тамани тахьурай». 
Къурушви тек тир. 

Вич лугьумир кьван, теквили дагъ хьтин инсандин юкьван тар 
хада, ам агажда... 

IX 

Гьар сеферда Махачкъаладин портуниз гьахьдайла, гими яр -
гъа амаз, Гьуьлуьн Аждагьанди пуд гудок гудай. Яргъалди ван -
дай гудокар. Абур ада низ гузвайди тиртIа? Ибур вуч сигналар 
тиртГа? Низ вуч лугьузвайтIа? Гьа и гудокар адан рахун *гир. 
Эхь, ам са нихъ галаз ятIани рахазвай. Чахъ галаз лагьайтIа— 
са гафни! Садахъ галазни. Къуй рахун тавурай! Амма адан чин 
вуч тир, чи-ин! Агаж хьана, биришри кьуна, къайи, чан алачир 
вилери цIар'цIар гуз... 

Адан суйди, валлагь, чун вири аж'алди хьиз, эзмишзавай. За 
са шумудра Къурушвидиз вини палуба къалурна.  

—  Им гьамиша гьа са чкадал акъваззавани? Акъваззава. 
Гьар йифиз! Им гьамиша яргъариз килигзавани? Килигзава. Им 
вуч лагьай чГал хьурай? 

Къурушвиди гъил эляна. Гьа и гъил элягъун—адан жаваб. 
Яни, ваз вуч авайди я? Ам ваз талукь кар туш. 

За и Гьуьлуьн Аждагьан пехъи, тIурфан алай гьуьлуьхъ галаз 
гекъитзавай. Адакай фикир-хиялдайла. Амма пехъи, тIурфан алай 
гьуьлуьн тIебиат адан хесетдилай, адан тIебиатдилай инсафлу 
тир, камаллу тир. Гьуьлуьн тIебиат михьи я. Дугъри я. Гьуьлуь 
мурдарбур, кьенвайбур, чиркинбур эхдач. Гьуьлуь ахьтин вуч 
хьайитIани къерехдиз гадарда. Вичивай яртъаз ийида. Вичи-вич 
михьиз хуьда... 

Гьуьлуьн Аждагьандин тIе'биат эсиллагь масакIа я. Ада вичин 
чина авай суйдивди вири эзмишзава. Къарсатмишзава. Дуьзбур. 
Дугърибур. Загыметчияр. Гунагьсуэбур. Етим-есирар. Четин кьис-
метдин иесияр. Ина кIвалахзавайб \р вужар я? Министррин ру\- 
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ваяр яни? Обкомдин секретаррин рухваяр яни? Ина авайб \р ви-
ри диде-'буба авачир, дяведа телеф хьайи рухвайрин балаяр я. 
Чпин ватан кIани, чпин халкь кIани инсанар я. Абурун бубаяр 
Iьахьтинбур тир! Ваган патал чанар къ}рбанд гайи. Гила р}х -
вайри нафтIар ялзава . Бес икI хьайила, Гьуьлуьн Аждагьанди 
аэур вучиз эзмишзава? Адаз и кар чизвани? Адаз и кардикай 
хабар яни? \да и кар къаст аваз ийизвачтIа, низ чида? Гь}ьлуь* 
\ъел авай ва\тар жеда, гьуьлсл тIурфан жсда. Гьуьл пехъи жеда. 
Гьуьл^ьз хвеш авай вахгар жеда. Гьуьлуь, Iуьзгуьдп хьчз, нур 
гуда. Секиндиз. Ахьтин гьуьлуьз килигдайла, рикI хъуьреда. Ви-
лер шад жеда. Амма Гьуьлуьн Аждагьан гьамиша атIу>гънава. 
Адан чинал гьамиша серг алтаднава. Яраб адаз чун вичин вилик 
муьтIуьтъ хьана кIанзаватIа? Яраб аллагь, лугьудай за, им, 
икьван зйбежер инсан, гьинай ятIа? Вуч миллет ятIа? Им вучиз 
ихьтин эйбежерди ятIа? 

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 гьиссзаватIа? Зун  гьар йифиз са шу-
мудра палубадал экъечIзава. Килигиз. Яраб Гьуьлуьн Аждагьан 
вичин чкадал алатIа? Ам вичин чкадал алаз жезва. Къалияндай 
цIверекIвар акъудиз... 

X 

Гатун сифте кьилер тир. Гьуьлуьн гатун, лу!гьузва за. Вучиз 
лагьайтIа, гьуьлуьн гад—къураматдин гад,—ибур сад туш. Ил-
лаки гатун сифте кьилер. Къураматда гатунни гатфарин арада 
авай мензил аквадач. Гьисс ийиз жедач. Дуьз я, тIебиат гьара -
йиз жеда, вич къалуриз алахъиз жеда, амма инсандиз аквадайди 
вуч я? Цуьквер? Чубарукар хтун? Перер ягъун? Кьуьгъверар 
цан? Тумар вегьин? Умун гьаваяр?.. 

Фикир тагудай инсандиз гьа и лишанарни аквадач.  
Амма гьуьлуьн гатфар ва я татун сифте кьилер... Сад лагьай-

ди—гатфариз гьуьлел рухвар хьтин мурк!ар жеда. Канабдин рух-
вар. Бирдан къизмиш жеда гьуьл, пехъи жеда гьуьл, башламиш-
да ада и канабдин рухвар гадариз, юзуриз, ахпа къудгъун жеда 
ятар, аквада ваз, канабдин рухвар цава къугъвазва, акьазва сад 
сада, гьуьл са жегьеннемдиз элкъвезва, цIуд метр вилик са затI-
ни аквадач, палу)бадал акъвазиз хъижедач, гьуьлни цав какахьда 
сад садак, гими, талаш хьиз, гадриз жеда лепедилэй лепедал, 
иллюминаторарни ци басмишда, им югъ ятIа, йиф ятIа кьил 
акъатдач... 
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Каспи гьуьлуьн гатфарар гьа ихьтинбур жеда. 
Ихьтин йикъар алатнавай. 
Гатун сифте кьилер тир. Умун гьава авай. Гь)ьлни секин. 

ГзафСур пал>бадал экъеЛнавай. Ихьтин юкъуз, ихьтин, кьейиди 
кучудиз кIан тежедай, цавни, гьуьлни хъуьрезвай юкъуз, гьуьлуь 
цав, цаву гьуьл къужахламишнавай юкъуз, мегер кубрикда ацу-
кьиз жедани? Гьуьлуь, гуьзгуьди хьиз, цIар|цIар гузва. МуркГадин 
рухвар аквазмачир. Яд чими хьанвай. Палубадал рагъ гузвай 
касдин чандиз регьят жезвай. 

Кьин кьада за квез, Гьуьлуьн Аждагьанни экъечIна вичин 
чкадал акъвазнавай. Гьамиша хьиз, кIвачин кьилел. Сивени 
трубка. 

Ихьтин югъ гьуьлел алай касдин суварин югъ я. Ихьтин югъ 
гьуьлеллайдаз аллагьди ракъурнавай са савкьват я. Ун. Ниси -
налди. Нисинилай кьулухъ... 

Нисинилай кьулухъ Каспидал чан атана лагьайтIа, дуьз же -
дач. Адал чан гьамиша алайди я. Ам кьенвайди туш. Нисинилай 
кьулухъ садлатьана Каспи дили хьана лагьайтIа, пехъи хьана 
лагьайтIа, гижи хьана лагьайтIа, чун гьахъ жеда.  

Эвел Кефер патан гар къарагъна. Каспиди башламишна куш-
кушиз. Вуч ятIа лугьуз, амма чун, гьуьлераллайбур, авамар, 
гьуьлерал алаз гьуьлуьн чIал чидачир ламар, гъавурда такьаз.  

Са сятда кьван Каспиди кушкушна, са вуч ятIа хабар гана, 
ахпа тIурфан къарагъна. Ван алай. Уьфт язвай. Яд, сел хьана, 
са патахъ авахьзавай, вацI хьиз, дагъдин вацI хьиз, сад садал 
гадар жез, сада садаз чангар вегьизвай лепейрин ванци япар би -
ши ийидай тГурфан!.. Низ чида ихьтин тIурфанри шумудни са 
гими Каспидин кIаниз авуднатIа, гьана мидаим чкадал эцигна -
ватIа? 

Дуьздиз ацукьна са кардал машгъул жез, ксуз хь>н —мам-
кин кар тушир. Налугьуди, вун лелейралла. Гагь а кьилиз, гагь 
и кьилиз. Гагь полдиз килиг, гагь къавуз... Кроватдал къаткун? 
Гье! Къатук. КутIунна кIанда гьанал. ТуштIа, кIвачер а кьиле, 
гъилер и кьиле акIурна кIанда 

Иифди гьа икI хьана. Пака экуьнахъни тIурфан яваш хьанач  
Вири гьуьл дере-тепе хьана. 
Чаз, матросриз, акьван четин тушир. Чи кар штурвалдихъ 

шкъвазун я. Курс тайин яни? Я. Яхъ штурвал мятькемдиз. Ахъай-
Ашр гъиляй. Амма механикринни дизелистрин гьал... Абур, язухар, 
"ях'цIур дережа чими чкада галтад жезвай. Лелейраллай хьиз, 
(Галтад! 

Вахта куьтягь хьайила, ai6yp чир хъижедачир! 
— Шемеее-ер!  —гьарайзава   аIбуруз  Билиша.—Туьхуьмир! 
Адаз жаваб гудай кас авач. Юргъун я вири. Галтад хьуни 

^'гьелекзава.  Батмиш  хьуникай  кичIе  хьун?  Батмиш  хьун  гьуьле- 
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раллайдан фикирдизни къведай кар туш. Батмиш жедалди. Гьа-
миша тIурфанравай инсанар я, вердиш хьанва. 

И юкъуз гьа пакамлай няналди кино къалурзавай. Виш сефер 
акунвай кино я: килигзавайдини са цIуд кас я. Виш сеферда 
акурди яз. Вилер гьа экрандал алазва. Вирини киснава. Вирида -
лайни тIимил рахадай инсан, заз чиз, гьуьлераллай инсан я. Яраб 
акI вучиз ятIа.'

)
 Hy.i гайигIани, ка^ьулдиз рахада. 

Кпве кIва-ши вилик квай стулда ( а м  полдихъ кукIурнавай-
ди я) акIурна, абур аралу эцигна, кьуьнтернк[ метIермз яна, 
гъутарни ченедик кутуна, вири санал галтад жез, гагь атъуз, гагь 
виниз физвай экрандиз килигзава. 

Налугьуди, ина са касни авач. Гьакьван секин я. 
«Дагъустанди»  суза  ийизва ..   ЧIакьраа-а'кь!   Шакьра-акь! 
— Буьркьуь  хьанва,   валлагь,  хьанва!—икьван   чIавал   кисна- 

вайбурукай  сад  рахазва.—Акваз-акваз  хандакIрай  гьалзава... 
— Мадни хандакIдиз авудзава!.. 
— Им  старпом    я!  Гьам  я,  гьам     я! ХандакIриз    гьалдайди. 

гьам я... 
Гьа ихьтин с^кьве гаф лагьана, кинодиз килигзавайбур мадни 

кисэава. Гьардан-бир ахьтин кьакьан лепеяр къвезвай хьи, гими 
гьа кьакьан лепейрин кукIушдал хкаж жез, ахпа фуруз хьиз, 
агъуз гадар жезвай... Дагьардиз хьиз. 

Нисиниз мукьва зини Къурушвидин вахта тир.  
— И  тIурфан  кьвед-пуд суткада  давам  жедайди  я.—лагьана 

Къурушвиди.—Низ  чида Астрахандив  мус агакьдатIа?..  
КIаник палуба лепейри кIевзавай. 
КIаник палубадал пайда хьайи касди гимидин вилик кьил 

вилив хвена кIанзавай. Лепе виликай къвезвай. Лепе къведайла, 
тадиз са куьхъ ятIани ккIана кIанзав!ай. Мятькемдиз. Тахьай -
тIа... Лепеди гваз фида вун. 

Эхь, им гьахьтин са югъ тир. Гьеле чун гьинваа-ай! Гьеле ха-
лис мусибатни, халис шадвални, пашманвални вилик квай. Амма 
чаз абур жедайдакай хабарни авачир. Низ чизвай чи кьилел вуч 
къведатIа? Чаз гьинай чир жедай? ГьикI чир жедай?  

Гьа икI гагь лепейрин кукIушрал хкаж жез, гагь дагьарриз 
аватиз, «Дагъустанди» вичин рейс давамарзавай. 

Зун и гимидиз атай йикъалай инихъ заз садрани гьуьл и жуь -
ре печъи хьана акуначир. Гьуьлуьн винел пад вири—кьил\яй-кьил 
каф тир. Гьуьл вири ргазвай. Лепеяр чамгарал хкаж жезвай. Сад 
садал гадар жезвай. Абуру «Дагъустан» алчудзавай ва, пеш 
хьиз, члиз кIани патахъ гадарзавай. 

Бирдан садла|гьана атай зурIба, звер алай лепеди «Дагьустан-
дин» палуба михьиз кIевна. Кьве палубани санал! Заз бортуни -
лай гьуьлуьз гадар хьайи са нин ятIани кьил акуна. ТахьайтIа, 
зи   вилерикай   карагзавайтIа?   И   арада   Къурушви   штурвалдихъ 
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акъвазнавай, зун, лагьайтIа, адан кьулухъ. Ада са легьзеда 
штурвал зи гъиле вугана. Садни акуна заз, адан кьве вил заз 
килигна: адан кацин хьтин вилера кьве лампа кузва. Къурушвиди 
вичи вич кьилихъди гь>ьлуьз гадарна. Ам лепедин кукГушдаллаз, 
гьасятда гимидивай къакъатна. Ам .гьасятда пехъи гьуьлуь туь-
кьуьмна. 

ЦIийиз атай, са маса лепеди ам вичин винел хкаж хъувуна...  
Яраб аллагь им гьам тир жал? Гьа исятда зи патав гвай Къу-

рушви тир жал? И балугъди хьиз сирнавзавайди?  
Чун чал хтайла лепейрин кукIушрал са касни аквадачир. 

Ргазвай, сад садал гадар жезвай, сада садаз звер гузвай лепей -
рин арадай инсан акваз жедайни? 

Штурманди тревога ганв&й: «Человек за бортом!»  
Гьасятда гьар сада вичин чка кьунвай. Тревога хьайила вуж 

гьинал жедатГа, ни вучна кIанзаватIа, виридаз чизвай. Виридак 
къала'бхлух квай. Вуж я гьуьлуьз аватайди? Вучиз аватна? Бел -
ки маса гимидай я? 

Бирдан чаз гимидивай яргъа гъвечГи Миндидин кьил  акуна. .  
Вич лугьумир, лепеди къачуна фейиди Минди я кьван! Яраб 

адаз чи патав къвез кIанзавай жал? Къурушвидинни зи. Тахьай-
тIа ам вучиз палубадал экъечГнавай? Адаз вуч герек тир? Гьуьл 
акваз  кГанзавайни?   Лепейриз   килигиз   кIанзавайни?   Низ   чида? 

Минди, виридалайни кьакьан, лацу лепедин кукГущдаллай. Са 
легьзеда кукГушдал хьана, ахпа ам дагьардиз 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 така|б>рлу жедай, амма къе-
далди за садрани кьегьал инсан кичIерхъандилай фад рекьидай -
ди хиялначир. Кьегьал патал гьинал хьайитIани ажал гьазур я. 
Кьуд пата. Гьамиша. Заз ам, шем хьиз, маса кас патал экв гана, 
вич къур(банд жедайди чидачир. Кьегьал инсандин, гьел'бетда, 
тарифарда, адаз баркаллагь лугьуда, ам виридаз хуш ва кIани 
жеда, ам вич сагъ амачирла. Гье-гье! На тугьуди, ада и кье-
гьалвал алчах кичIерхъанри вичикай суыгьбетар авурай лагьана 
i йизва. Налугь}ди, адаз кичIерхъанрин ва алчахрин тарпфдин 
гафарин дарвал ава, игьтияж ава!  

Гьелбетда, экипажда виридалайни къалабулух квай кас зун 
тир. Гьуьлуьн пехъи лепейрин ихтиярда авайди, абуру туькьуьм-
зававайди, а'буру незвайди зи арха, зи Къурушви тир. Заз ам ина 
гьакI Къурушви тушир, зи ватанни, зи манини, зи даяхни... зи 
вири тир . За тек са Къурушви квадарзавачир, за абур вири ква-
дарзавай. Гьа и юкъуз. Вири санал. Зи такабурвал, зи викIегь - 
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вал, зи къуват, зи шадвал... зири кзахьзавай. Гьуьлуь туькьуьм - 

завай!.. 
Гимидин ход догишарнавай. Кьулухъ ход. Гила эгер гьа Мин-

ди тухвай хьтин лепе атанайтIа, чун ада батмишардай. Шаксуз. 
Чаз герекди гь}ьлуь незвайбурув мукьва хьун тир. Абур къвер-
давай чавай яргъаз жезвай. ГьакI хьайила, инсанар къутарми -
шун патал виридалайни эхиримжи мумкинвиликай менфят къа-
чузвай. Вири къурбанд \ьайитIани. Им Гьуьлуьн Аждагьандин 
буйругъ тир. Ам вични капитанский рубкадиз атанвай. Ам штур-
иалдихъ акъвазнавай. 

Зи вилер виридалайни, мумкин я, хщи тир. Зи вилери гьар са 
лепедин кукIуш фагьумзавай. Мукьуфдивди. Са гьихьтин ятIаIни 
гьиссини заз лугьузвай хьи, кичIе жемир, ам, ви Къурушви, са 
тIурфандивайни вичиз муьтIуьгъариз жедай кас туш! Ам муь -
тIуьгъ хьун патал халкьнавай инсан туш. Ам вич т!урфан я! 
Исятда гьуьлел кьве тIурфан ала. Сад Къурушви, муькуьди— 
пехъи лепеяр. Бирдан за гьараина: 

— Ингьее-е-е ам! 
Сифте заз, балугъдин лув хьиз, лепедикай хкечIай кьуьнт 

акуна,   ахпа   Къурушвидин  кьил  акуна.    Минди     Къурушвидихъ 

ккIанвай... 
Къучагъ Къурушвиди гагь лепедик акатиз, гагь лепедикай 

хкечI хъийиз, оалугъди хьиз, сирнавзавай. Зани адаз куьмекза-
вай.  Валлагь,  биллать,  куьмекзавай. Жуван  рикIин гьиссеривди.  

— Батмиш жемир, Къурушви, >батмиш жемир, ваз минет хьуй  
батмиш жемир!.. Чан аллагь, вуна адаз куьмек ая!.. За къенин  
йикъалай  гьамиша  садакьаяр гуда,  чан  аллагь,  куьмек  ая!..  За 
вири мажиб садакьа гуда, чан аллагь, вуна куьмек ая!.. Батмиш - 
мир ам!.. 

За садрани Гьуьлуьн Аждагьандик икI къалабулух акатдай -
ди фикирначир. Адан вилер, адан чин михьиз дегиш хьанвай. 
Вири санал къизмиш хьанвай. 

Механикар, электрикар гьатта как Варварани вини палубадал  

хкаж хьанвай. 

— Господи!   О  господи!—минетзавай  Варваради  вилел  на^ъв 

алаз. 
Виридан вилер лепейрал алай. Абуру вирида Миндидиз туьгь-

метарзавай. Игьтиятсуз хьана лугьуз. Амма Варварадиз аферин. 
Адани, за хьиз, вичин аллагьдивай акъваз тийиз минетзавай.  

— О господи! Вуна а'буруз куьмека, о господи! 
Гими  лепе  галай   Къурушвидивни  Миндидив  агатзавай. 
Гимидинни  Къурушвидин    арада  са  къанни  цIуд  метр  амаз, 
Гьуьлуьн Аждатьанди буйругъ гана: 

— Стоп! Буюк! —гьараина Гьуьлуьн Аждагьанди. 
Старпомди буюк гъайила, пулеметдиз ухшар са яракь, Гьуь - 
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|уьн Аждагьанди Къур>швидал лишан кьуна. Гьа легьзеда бу-
юкди тфентдин ван гана. Певдин яр|гъи еб, са кьил буюкда амаз, 
муькуь кьил Къурушвидин патав аватна. Ам чаз акваз-акваз 
Къурушвиди кьуна. Зайни, старпомдайни кьведайни санал гьарай 
.чкъатна: 

— Молодец, Джонс! 

Гьуьлуьн Аждагьандини са гаф лагьана: 

— Ду-у-урра! 
Къ} рушвиди епин кьил кьунвай. И кар акурла, Гьуьлуьн Аж-

да/гьандин чина, валлагь-'биллагь, зун гагь адан чиниз, гагьни 
Къурушви галай патахъ килитзавай,—са гьихьтин ятIани, хъвер 
хьтин н>р гьатна. Вичин жуьреда, ам гъвечIи легьзеда хъуьрена. 
Лмма гьаоятда мадни сугъул хъхьана. 

Старпомди еб алчудиз, Къурушвини Минди яваш-яваш гими-
див апатзавай. Бирдан гимиди эвел чапла патахъ, ахпа эрчIи па-
гахъ ян гана. АкI ян гана хьи, чун са патахъ ярх жез са жизви 
амукьна. 

— Якорь!—гьараина Гьуьлуьн Аждагьанди. ,'"> 
Ада мад сеферда гьараина: 
— Мотоо-ор! 
Ви-I лугьумир стармехни, муькьуь механикни, мотористни... 

вири палубадал экъечIнавай кьван! Двигатель акъвазайла, гими 
ми\ьиз лепейрин ихтиярда гьатнавай. Стармехни, мотористар, 
цIай илисайбур хьиз, агъуз катна. Гена хъсан я, эбурувай гьасят-
да двигатель х>дда тваз хьана. Чнани Къурушвини Минди гими-
диз хкажун патал подъемный кран кардик кутуна. Крандаллаз 
гьуьлуьз луьткве авудна, Къурушвини Минди гимидиз хкажна. 
О, Гьуьл\ьн Аждагьан чалишмиш хьана гьаа-а! Дирйбаш итим 
тир! За акI лааъаначир. Къурушви палу!бадал акурла, ам чина 
кус аваз, атъуз, вичин каютадиз хъфена. 
Сад лагьай  сеферда  Билиша  Къурушви  къужахламишна. Ахпа  
чна  Къурушви  каютадиз хутахна.  Стармехди гидроком-нас 
ахъайна, ана    авай кьван   спирт цана,    гъана    каютадиз, гьа 
пиртда!ди Къурушвидин вири беден тIушунна. Варваради Мин -
дидин беденни гьа спиртдалди тIущунна. Им вуч тIурфан тир, эхир 
авачир? 

«Дагъустанди» чIакьрэкьриз, иллюминатор лепейри кГевдайла, 
за лугьудай, гьа исятда гими кьве пад жеда, ва чун гьуьлуьн 
кIаниз фида. Чи эхир жеда. 
Зи хиялдиз  мадни лащу    дишегьли,  адан хъипи чIарар, ранг 
янавай

I
 пIузарар хквезвай. Ахпа мадни аял вахтар... 

Катра-Макан. ШуькIуь гумар акъатзавай гурмагъар. Kynla-
рун цIаяр. ЦIингаварзавай данаяр, бацIияр, катзавай кIелер... 
Яйлахар, Шагь датъларин чIафар... 
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Ахмакь зун... Герек жуван хуьре са тар акIурдайди тир...  
Гьа икI цла эцигдай са къванцин хийирни тзган.маз, рекьел 

экъечIнавай са валан хийирни таганмаз, гьуьлуьн кIаниз фейи -
тIа, дуып.ядилай юх хьайитIа вучда? 

Мэдни зи вилерикай лацу дишегьли карагзавай...  

XI 

СмсЬтенн-сифте Билишан ван ачълтна: 
— Гьур,ра-а! Къецеллайди са кеф я! 
Къе-целлайди, дугъриданни, маса дуьнья тир. Нурлу. Секин. 

Нурфан хьайиди ятIани чир хъижезмачир. Мадни гьуьлуьн винел 
пата гуьзгуьди хьиз цIарцIар гузвай. Налугьуди, гьуьлуь мурк 
кьунва. Гьакьван секин. Галатнавай жеди. Акьван къизмиш хьа-
на, акьван чалухна, вагьшивална, эхирни ингье, сует хьана. Гьа 
и йифиз заз ахварар аквадай. Ахварай лацу дишегьлнди заз те-
менар гудай. 

— Гила вун итим я, лугьудай. Гила вун уьмуьрдиз гьахьзава.  
Гьахьа зи къужахдиз! Вун зи гъуьл я, гьахьа! 

Зани лацу дишегьли къужахламишдай. Ада заз мадни лу-
гьудай: 

— Гила ваз чир жеда, уьмуьр вуч затI ятIа. 
За лугьудай адаз: 
— Зи  виридалайни  масанди!  Гьатта  тIурфан  алай тьуьлерал  

ял ятъиз, са  геренда вил мичIайлани,    зун вахъ галаз  хьана, за 
вун рйкIелай алуднач. Ша за ви вили вилериз са темен гун...  

Гьа и чIавуз гавур Билиша захъ гелянай: 
— Гьурра-а! Къецеллайди са кеф я! 
Рекьиз кIандай заз Билиш! Кьей хциз са маса вахт амачир, 

зун ахварай авуддай. Мад гила вучда на? Хьайиди хьана.  Ибур 
гьич, са маса карди зи рикI къарсурна. Старпом атана зи патав, 
кьилди захъ галаз рахана. 

— И рейсинин эхирда  ви земляк чакай  чара жезва.  Ваз ла - 
гьанани ада? 

— Ваъ,—за кьил галтадна.—Хабар туш. 

— Ам экъечIзава. 

— Вучиз? 
— Вуна  адавай  вичивай xai5ap    яхъ. Заз  вавай  ха'бар    кьаз 

кIанзава: ам вучиз экъечIзава? 
— Заз чидач, 

— Акъвазра ам. 

— ГьикI? Завай ам акъвазриз жедани? 
— Жуван чIалал рахух. Белки, Гьуьлуьн Аждагьандикай кат- 

заватIа,  Гьуьлуьн Аждатьандиз вючиз и легендай экъечIиз кIан- 
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зава.  Адаз а кар чизвач. Лагь адаз. За латьана, яб гузвач. За 
кьил юзурна. 

— Чидач ман. Ам ина инжиклу авур кас авани? 
— Са  касни.  Гьуьлуьн Аждагьандикай    квез вуч  ава?    Квез 

ала са гаф кьванни лугьузвани? Ваъ.  
Къурушви кубрикдиз хтайла, чун сад садаз килигна.  

— Ваз   вирида   баркаллагь  лугьузва,—латьана  за.—Амма   ви- 
рида лугьузва, бес вун маса гимидиз физва.    Садазни вун фена  
кIанзавач. 

— Амма заз физ кIанзава, товарищ Муталлим,—лагьана ада. 
— Каопарда зи арзадал къул чIу|гунва. 

— Вун гьиниз фида? 
— Владивостокдиз. 
— Вучиз? 
— РикIи яртъариз вач лугьузва. 
За кьил юзурна. 
— Владивостокдиз финин пата|хъай ла,гьайтIа, за арза вугана  

зур йис я. Гила адал къул чIугунва. Шут-рашут авуна, зун ргкье 
гьатда. Сефил жемир. Чин вучиз чIурзава?  

— Кагъаз хьайитГани кхьихь. Кхьидани? 
— Кагъазарни кхьида, ахпа зунни хкведа... 

Зун   Къурушвидин вилериз  килитна. Я  алла^гь,    яраб    абура 
авай, кузвай лампайри вуч лугьузвайтГа? Ахьтин вилер адаз гьи -
най кьиомет хьайили тиртIа? Абур адан чанда авай къуват тир -
тIа? Алакьун  тиртIа? Адаз  аллагьди  ганвай са  гьихьтин ятIани 
бахтлувилин  лишан  тиртIа?  Заз  чиз  адан  вилера  кузвай  эквер, 
нурар, ишитъар адаз аллагьди ганвай са  бахтлувилин, садахъни 
ззачир  са  бажарагълувилин,  алакьунин,  гужлувилин лишан тир. 
Ун. Амма  ам  аквадай, ам хуьдай  кас авач!  Гьа и кар себеб яз. 
адан  эахтлувал  бахтсузвилиз элкъвена.  Кьисмет  чIурна. ЯтIани. ада  
кьилин  агъузвалзавач.  Итимсузвал  ийизвач. Алчахвал  ийиз-иэч. 
Мумкин я, вичин ватанни, вичин халкьдин руьгьни, музьжа -ии  
к!анивиляй  ам  абурувай  мадни  яртъаз  къакъатзава.    Нивай лу-ьуз  
жеда?  Абурухъ  авай  вичин  пак гьиссер  хуьн  патал.  Ун. Гьа  
гьиссер  ви ин  рикIяй  садрани  акъуд тавун  патал.   Гьа  пак (ьиссер   
рикIеваз  такабурдиз  яшамиш    льун    патал.  Заз  ахьтин пнеанар  
авайди, хьайиди, мадни хъижедайди чида. Ламарин дес-Iелик 
акэтна,  ви икайни лам ийиз  кIанзавач...  Кард хьиз,  та^а -оурдиз.   
Кьакьанра  сирнавзава.  Кард  яз  амукьзава...  Ахьтин ру-\ва<яр  
авайди  я.  Сир  туш:  ватандивай     яргъавайдаз     ватандин накьв  
нез кIан жеда.  Гьакьван ам ширин жеда.  Ватандивай яр -ъарава"аи   
ватандин   къванерихъ   галаз,   рекьерихъ    галаз,   жи-|ъиррихъ  
галаз  рахада...  Адаз  гьа  яргъара  вичин  кьеб  ахварай лквада.  
КупIарин  гумадикай ни  чI>Iгваз, леззет ,къачуда. Анжах яргъаравай 
халис итимди, вичин ватандин хци. 
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— Муаллим,—лагьана Къурушви зи къаншарда акъвазна.— 
Муталлим, и са йисан вахтунда заз вун бегенмиш хьана. Гьами -
ша, гьинал льайитIани уьтквем ква хьухь! Чи дидейриз, чи бу-
байриз къунши халкьарини кваз чIехи гьуьрметар ийидайди тир... 
Гила  малар пайда жезва. Леэги чIалал рахаз чидай, кьве кIвач  

квай малар... 

За кьил юзурна: гъавурда а
!
кьазва. 

Явацьяваш, бембецIил хьиз, галчIур жез-жез, «Дагъустан» 
Бакудин  портуниз  хтана. Чун гимида  амаз,  Къурушви  Каспар- 

диз рекье гьатна. 
Нянихъ чун цIийи рейсиниз экъечIзавай. Гьа вахтунда Къу-

рушви чи патав хтана. Виридав гъил вугана. Виридаз сагърай 
лагьана Дуьз лагьайтIа, ам вичин дафтарарни ктабар патал 
хтанвай. Вичин чемоданар къахчуз хтанвай. Авай авачир вар-
девлет... 

За ам причалдал кьван рекье туна. Гимидай. Гьанал чун сад 
садан вилсриз килигна, мятькемдиз сада садан гъил чуькьвена, 
ам гьакI акъвазнамаз, зун гимидиз хтана. 

Валлагь-биллагь, чи вири экипаж палубадал зкъечIнавай. 
Абуруз Къурушви икI кIани тирди за садрани фикирначир. Аква-
дай гьаларай, Минди къутармишайдалай кьулухъ Къурушви ви -
ридт халис кьегьалдай гьиса'бзавай. Язни тир. Ада авур кар тек -
туьк жедай кар тир. Гьар налай хьайитIани алакьдай кар тушир. 
Гила ахьтин хва чпивай къа'къатна низ кIан жедай? Садазни. 
Ахпа мадни са кар авай: Къурушвиди са касдинни хатур хана 
лагьана ван хьаначир заз. Ам вич вичиз тир. Амма инсанрихъ 
галаз садрани векъи гаф рахадачир. Инсанриз чIуру чин къалур - 

дачир. 

— Счастливого   дальнего     плавания,    Джонс!—гьарайна   Би- 

лиша. 

Къурушвиди хъверна. 

Зун инихъ-анихъ килигна. Тек са Гьуьлуьн Аждагьан палуба-

дал экъечIнавачир. Тек са гьам. 
Чн двигателри    ван  къачунвай     Аквадай гьаларай, Къуруш-

видин къаст чун рекье туна, ахпа чаз яргъай гъил юзурна, чакай '■ 
чара чьун тир. Адет гьакI я эхир. Къураматда вуж аму|кьзаватIа, 
ада  гьуьлуьз физвайбур рекье    тун герек я. Къурушвиди и адет 
чIурзавачир. Адаз и адет чIуриз кIанзава>чир. 

Иигье, «Дагъустан» яваш-яваш цДийи рейсиниз рекье гьат-
зава  Чун гьуьлелай цIуьдгъуьнзава. 

Къурушви чаз килитзава.    Чун вири лал я.  Гьайиф,    ихьтин 

юлдаш квадариз. Гила чаз вири экипаждиз ам иллаки пара кIан 

жеда. Вич чахъ галаз амачирла. Чи ихтилатар гьамиша гьадакай 
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Якорь хкажна, чун ачух гьуьлуьз экъечIдайлани, Къурушви, 
ТЫ\ са чкадал гувмбет хьиз акъвазна, чи гуьгъуьна килигзавай...  

Низ чида мад чун сад садаз ахквадатIа? Садазни. Яргъал 
океанриз сирнавиз физвай зи играми ватанэгьли. За адаз гъил 
кпурна: 

— Хъвач, хъвач! 
АскГанрай лув гузвай чайкайри чи гимидилай чархар язвай ва 

Гщрдан гъвечIи Миндиди вири къуватдивди гьарайна. Шехьиз-IIкч\ьиз: 
— Вуна зун ажалдикай къутармишна,  ахпа вучиз гадарна?..  
Ам, чин гъилеривди кIевна, шехьна. 
— Господи!   О   господи!—лагьана   Варваради.—Секин   хьухь! 
Закай старший матрос авунвай. Къурушвидин чка заз ганвай.  

Лавай Къурушви эвезиз жезвайни? Къурушви эвездай инсан гье-
ле дидеди ханвачир. Ун. Ам нин рикIелай алатда? И экипажда 
им нивай рикГелай алудиз жеда? Ам чи ваъ, Астрахандин порту-
нин фялейрин рикIелайни алатдач. Ада вичелай ажуз инсан ин-
жиклу ийидачир. Гьатта IкикIидайлани. Гьа итимвал ада гьинал 
\|>айитIани хуьдай. 

Гьуьлуьн  Аждагьан   кьве  кжъуз   палубадал  экъечIнач    Мум-
ьин я, экъечТун, амма за зам акунач.  

Пакаман рагъ экъечIдайла, чи гими Махачкъаладин портуниз 
i ьа <ьна. Няналди чун азад тир. Билишаз мадни ресторанриз физ 
кIанзавай. За кьил къакъудна. Заз маса къаст авай. Зун жуван 
шиирарни <кьуна, редакция галай патахъ акъатна. Ха^бар кьаз-
кьаз. Вич лугьумир кьван Махачкъалада редакция ьгуьлуьн къе-
ре\ча ава. Лап гьуьлуьн къерехда лугьуэвач за. Редакциядинни 
i ьуьлуьн арада са дараматни авач. Са рехъ ава, садни са гъвечIи 
парк. 

ЭкъечIна зун коридордиз. Редамциядин. Фена зун коридордин 
i a n  а кьилиз. Инал са кас акъвазнава, Билишаз ухшар. Идан 
(\фатни балкIзндин суфат—сад я. Гьа суфат хьиз, нерни яргъиди 
и Чинал чIар ала. Тувд шуькIуь я, цIам хьиз, лацу перем кьа -
цIанва. Галстукди перем агажнава. Кьилелни ахьтин са шляпа 
лла хьи, налугьуди, идан шляпадив аялар ф\тбол къутъвана .. 

Вагь! Бирдан и касди зав вичин гъил вугана. 
— Миши  Паша  я зи тIвар,—ла,>гьана  ида.—Шаир я зун! 
Аллагьдал «ьин хьурай, им рахадайла ваз балабан язвай хьиз  

жеда.  Гьа'кьван  ам  нерай  рахазва. Ам  рахайла,    зак    хъуьруьн 
акатна. 

— Зав  зи шиирар гва,—лагьана  за.—За  а'бур  низ  къалурин? 

— А-ан,  вунни  шаир  я  лагь  ман,  кьарай    атIайди!—лагьана 
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ада мадни зи гъил чуькьвена.—ГьутIа кабинетда са кицI ацукь-
нава, Iгьа кицIин патав вач. Са вагьрам хьтин нер алайди я, не -
ралнн цIимил \ьтин са матI! 

Фена з\н кабинетдиз. Пагь ина са ни ава! Дуьз я, гьа Миши 
Пашади лагьай кас—вагьрам хьтин нер алайди, нерални матI 
алайди ацукьнава стодихъ. Салам гана, за и ни вуч ни ятIа чир -
на Кабинетдин пипIе электчрикдин пич ава. Гьа пичинал са чIехи 
къажгъан     ргазва.     Гьа    къажгъанда,     аквадай     гьаларай,    як 

ргазва. 
\ллагь, и 'касдиз шиирар \уш жеда жал? Гагь зи вишерай им 

рамагбан жезва, Iгагь ара!бачи, гагь ламар, балкIанар ахта ийи-
дайди... СакIани и ка: шиирралди машгъул инсандиз ухшар туш. 
Пешединни инсаидин акунрин арада са гьихьтин ятIани алакъа 
ава эхир, я стхаяр! Гьа пешеди инсандал вичин муьгьуьр адигза-
ва эхир! Куьне лугьуда, эцигзавач? Эцйгзава. Гагь, за идакай 
марф къвадайла, кьллеини са канабдин р>х ва я шешел вегьена, 
столдин IкIаникай идан кIвачер хкатнава, гьа кIвачел яхцIурни 
цIуд размердин кIвачин къапар ала. Ида тIуш гайи къав низ 
чида гьикI жедатIа? Ракь льиз. Гьа ихьтин папари чи хуьрера, 
марф къвадайла .кьилелни са кана'бдин рук ва я шешел вегьена, 
къавариз тI)ш  гудай. Эхир .хьи, вуч ятIани. за идавай зи са шуму 
д шиир кIелна, заз са жаваэ гун тIалабна. 

Гьина кIвалахзавайди я?—жузуна ида. 
— Гьуьлерал,—лагьана за.—Гимида. 
— Шиирар мусанлай кхьизвайди я? 
— Етимханада авай 4Iавалай. 
— А-ан, в\н детдомдай я ман? Агьаа-ан!.. 
КЛелна ида зи шиир, амма кицIин хци гьар са цIарцIин вилик 

са суа'л эцигна   Гьар гафун кIаникайни са цIар чIугуна. Заз ак - 

ваз-акзаз. 
— Ибур... Э-э, йбур вуч я? Ибур    ваз, стха    чан, за лугьун... 

Шиирар лугьуз. . за ваз, стха чан, авайвал лугьузва... Чи газет...  
Чи газетди... Чи газет обкомдин    орган я!.. Партийный газет я .. 
Амма ви и шиирар пис... пне... писмисмаяр я, стха чан.—Ида ви 
чин чин акI  агажнава,    налугьуди, им кIвачин рекье физва, на- 
лугьуди, им гьажетханада ацукьнава,    тфу-у!.— Чи газет а вуна 
лугьудай газетрикай туш, стха чан... Обкомдин орган я. . Чаз гьа- 
низ эвериз, ^ьар юкъуз, гьана абуру чи чан акъудзавайди ваз чир  
хьайитIа... Чун ина чандивай    хьана, гьа са жуьре са  парча фу  
нез, жуван югъ няни ийизвайбур я, IгьакI хьайила, стха чан, вун  
закай  инжиклу жемир, за ваз  авайвал лагьана, а'бур  пис. .  пис- 
мисма хьуниз килигна, чи партийный газетда    чавай абуруз ч,ка  
гуз  хьун мумкин туш... Вучиз лагьайтIа,    чна ахьтин гафар чап  
авурла, гьа чIехйбуруз чакай хъел къведа, стха чан, чан, абуруз  
хъел атайла, аэуру чаз выговорар |гузва... Им вад йикъан дуьнья  
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я, гьакI хьайила, вун зи гъавурда дуьз акьукь, заз ви хатур хаз 
кIанзавач, ятIани, чи газет партийный орган хьуниз ки -
пигна... 

— Акъудиз жедачтIа,  акъудмир, —лагьана за.— АкI  рикI ву 
чиз агажзавайди я, чин вучиз агажзавайди я? 

•— Ваъ ман, вун гьуьлерал алай iKac я, тимида кIвалахзавай 
кас я, вуна кхьихь, гьа вун алай гьуьлерикай, гимийрикай. Гьун 
бес! Чаз ван хьунай, гьа гьуьлерал алай гимияр чпин рекьерай 
физвайди я. Гьа акатайвал физвайди туш. Вуна гьа ихьтин кIва-
лахрикай кхьихь... Куь гимида шумуд стхади кIвалахзаватIа 
кчьи-хь, интернациональный дуствилерикай кхьиль, стха чан, ахпа 
соцсоревнованиедикай кхьихь, стха чан, ур>с стхадикай, гьада 
чун къенин бахтавар йикъал гьикI гъанагIа, гьада революция 
IгьикI авунатIа, чаз виридаз бахтар гьикI пайнатIа, Ленинан пар-
тиядин чIехивиликай, камаллувиликай кчьихь, стха чан... Чи вири 
чал'кьарин дуствал, стхавал т:икI мягькем жезватIа, гьа куь ги-
мидилай башламишна, кхьихь, стха чан... ТахьайтIа, пис... пис-
мисмаяр... 

Акуна заз, им садра худда гьатайла акъваздайбурукай туш, 
им жува \ьайитIани акъвазарун чарасуз я. ГьакI хьайила, за ха -
бар кьуна: 

— В>на  и шиирдиз  пессимистический  вучиз лугьузва? 
— Бес сур вуч я, стха чан? 
— Вуч, вуч?—гъавурда экьунач зун. 
— Сур ман, сур, сур! 
— А-ан, чир хьана. Гьун? 
— Бес сур вуч затI я? Ана кьенвай инсан кучудзавачни?  

• — Дуьз я. 
, — Бес сур эгъуьнин,  инсан кучудун  партийный газетда  гьикI 
жеда?  Чаз  обкомди  ахьтин  ихтиярар Iгузвач,  стха  чан... > — Вуа! 

— Кьиникьар, сурар... абур пис... писмисма гафар я, стха чан. 
— Вуа!  Бес    куьн,  куь о'бкомдавай    инсанар — рекьидайбур 

тушни? 
— Вири рекьизвайди я, стха чан, амма рекьизвайди я лугьун  

\ъсан туш ман... Сурар гьинай, партиядин идеология гьинай? Вун  
гъавурда  акьазвани?  Вуна  кчьизва,  бес су рал  фу эцига.  Гьа са 
гафуниз  килигна,  чун вуч я, вири кIвалахрилай чукурда!  

Тапарарзавай. Регъуьни тушир  алчахдиз! 
— Редакторни вун хьтинди ятIа,  чун 'бахтавар  халкь я,—ла 

гьана за. 
— Б>йдиз ам залай са кIус кьван кьакьан я,—лагьана ада.— 

Амма зун писатель я, а     туш. Зини са шумуд кта|б акъатнавай - 
ди я... 

— Леэтийрин мефт! юзурзава на,—лагьана за. 
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— Жедайвал   ийизва   мал...  Вирида...     Партиядикай     кхьихь, 
абур стхади гьасятда акъудда... 

— Яшамишрай виридуьньядин бахтавар  гележег тир  Комму- 
нистрин Партия! Рази яни? 

— ГьакI лать, стха чан, IгьакI лагь, гьакI лагь! Ви гьа сивиз  
кьирай  зунни инавайбур  вири!  Писимис    вучиз жеда?    Писимис  
хьайила, обкомдиз хъел къведа! Ун. 

Зи мецел са пис гаф къвезва, бирдан  идаз а гаф лугьуз ки-
чIела, зун тадиз коридордиз экъечIна. Малдихъ >галаз гьик! ра-
хада вун? Им, ихьтин къарамал, инал ни эцигнава? Къарамалди, 
гьелбетда! 

Миши Паша чкадилай юзанвачир. Гьа алай чкадал акъваз -
нава. Мих хьиз. Зун акуна, кьил юзурна. 

— Гье-гье,—а'в>на   ада.—Заз   чида,   ада   ваз   вуч   лагьанат!а? 
Писимис лагьанани? 

— Валлагь, лагьана,—за .хиве кьуна. 
Миши 'Пашади зи япал кушкушна. 
— За ваз са секрет лутьудани? Чи арада амукырай. Виликаи]  

редактордиз вири гьарфар чидай. Гиландаз гьарфар вири чидач. | 
Гьамни и кьасабчи, писимис лугьудай кицI, кIеви дустар я. Ваз и  
кицI иниз гьинай гъанвайди ятIа чидани? Ш-ш! Чи арада амукьраи! 
И кицДи базардал   кьилерни кIвачер   маса гузвайди тир. Калин,   да- 
найрин... Гьанай йикъа са келлени, кьуд    кIвач гъидай и кицIи. j 
Иниз, редактордиз! 

— Вуа!—мягьтел хьана зун. 
— Ун! 
Бирдан ка'бинетдин рак ахъа хьана. Кабинетдай гьа нерал 

матI алай лам экъечIна! Ида ви-шн руфунал са пIатIнус кьунва. 
ПатIнусдални вуч ала лугьун за квез? Калин келле! Кьуд кIвач!! 
Чранва и'бур. Бу.тъ алахьзава. Са >кIунч! серкер. Са б)лка. Кьел...  

— Маса чка амаини акъваздай?—гьарай тана ада чаз. Ламра!  
— Им  буфетчик я лагь  ман,—з > н   Миши    Пашадиз  килигна. 
— Буфетчик? .Буфетчик... Ам ада редактордиз тухвай т!уьн я!  
— Вуа! — гьарай акъатна зай.—Редактордиз >кьилер-кIвачер? 
— Ун. Щийидан  хуьрек я.  КидIер я ман!  Кьведни яна кIан - 

завайбур  я!  КицIер хьиз!  Кабинет  агализ, >кьилер-кIвачер незваЬ 
КицIер я ман, кищкр! Ваз кишЛеривай вуч кIанзава?  

За агъуз йибермишна. 
ЭкъечIна рекьел, са герен фикир-хиялна. Ах'макь зун, ви ина| 

вуч авайди тир? Мегер ваз ван хьайи Къурушвидин гьар са гаф>| 
са ктабдай туширни? 

— Сынок,  помоги, сынок,—ван  акъатна  зи  патавай. 
КилигайтIа, кь^ьзуь къари я. КIулац. Куь'гьне плащ ала. Гъи- 

ле кIекIец ава. Рекьелай тротуардал хкаж жез кГанзава, жезвач. 
Гуж акакьзавач. Куьмекна за. Язух атана заз. Якъин хьи, касни  
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авайди туш. Тек къари я. Тек тар тамани тахьурай... Инсанар па -
ра ава, и шегьерда са шумуд агъзур инсанар ава, амма и къари 
тек я.. 

— В}н гьиниз физва?—хабар кьуна за. 
— Аптекадиз,—жава'б гана ада кьил агъузна. 
— Вавай аниз физ жедани? 
— Иналлайди я. 
— ЯтIани за ваз куьмекда. 
— Ваъ, зун жув фида, —лагьана къариди.—Вавай заз са къад 

кепек гуз женни?—лагьана ада кьил агъузна. 
— Къад кепек?—мурмурна, зун къаридин чиниз килигна. Ли 

мон хьиз хъипи я. Кьуранва. Низ чида и тек къаридиз шумуд югъ  
аматIа?   «Пессимистический»  фикир   авун дьана.   Бирдан  абком- 
давайбуруз  чир жеда, чукурда зун абуру и шегьердай. Я  кьада.  
Кар  гуда.    Нивай  лугьуз жеда?      Завотделдин    чIалахъ    хьана 
кIанда. 

Акъудна за жуван пул. Къурушвини Минди гьуьлел алайла, 
иехъи лепейри абур алчуддайла, сада садал тадардайла, за са -
дакьа хиве кьунай. Ина гила кIандайди вич пайда хьана.  

Кьуна и къари йадедин гъил жуван ^гъапа, эцигна цIуд ма -
иатдин чар, за адан гъуд акьална. ЯтIани, 'бадеди гъуд гьасятда 
ахъайна. Килигна. Аквадай гьаларй, адан 'вилериз аквазмай. Ам 
къудтъун хьана, захъ элкъвена. 

— Сыно-о-ок! Ты что, сыно-о-ок? 
— За садакьа ,хиве кьурди я, баде, ам види я! Гьалал а ваз! 
— О господи,—хаш чIуIгуна бадеди.—Ахпа вичин вилер  михь- 

иа, кIвачер зурзаз-зурзаз, ам аптекадиз фена. 
Зунни гьа инлай Iгьуьлуьн кьерез эвичIна. Кьакьан рагарал 

акьахна. Инал чуьхуьнагарзавайб) р, гьуьле з-хъвезвайбур пара 
пла. Незвайбурни ала. Хъвазвайбурни ала. Инал кьузуьбур, же-
иьилар, аялар, рушар, гадаяр... вири ала. 

Зун жьакьан рагарал текдиз а/ц>кьна. Зи хиялдай Къурушви 
.жъатзавэчир. Гьамиша вилерикай гьам карагзавай. Яра|б исятда 
. iM гьинаватIа? Штурвалдихъ акъвазнаватIа? Ресторанда ацукь-
иаватIа? Кубрикда ксанватIа? Чакай фикирзаватIа? Гьайиф, и 
редакциядиз атана пара чIе\и къелет авун хьана. ТакIан хьана. 
Вири. Заз икI чида^ир. Ихьтин ламар ахта ийидайбуру редак -
цийра кIвалахзавайди низ чидай? Ида ктабарни кхьиавайди я, 
IатьайтIа, ахпа вуч жеда? Ида, ихьтинбуру халкьдиз тер'бия гузна? 
Чпин макъалайралди? Ктабралди? Гьегь! гила зун Къуруш -иидин 
гъавурда акьуна. Ам женгина \ьана. Гьа ихьтин маларихъ олаз. 
Вичин такабурвал агъ>знач. Кьил агъузнач. Вичин намус, инждан 
чвена. Вичин ата-<бу|байриз вафалу хьана. Ихьтин сад \ьана, 
ихьтин'бурухъ (галаз санал яшамиш хьунилай адаз яргъал ■ 
ьуьлерал сирнавун хъсан яз акуна. Мумкин я, ада Минди къу- 
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тармишдайлани гьакI фикирна. Вучзавайди я ихьтин маларихъ 
галаз яша'миш хьана? Михьи иъуьле мидаим хьун квелди пис я? 
Валлать, заз чиз, ада а т!урфан алай тьуьлел Минди къутармиш-
дайла, гьакI фикирайди я. ТуштIа, заз са затIни чидач.  

Къурушви чакай чара хьайи йикъалай зун михьиз дегиш 
хьанвай. 

Зазни са тьиниз ятIани яргъариз физ кIанзавай. Вучиз ятIа 
зазни и дуьнвя дар жезвай. Зи рикIни гзаф сугъул жезвай. Се-
беб? Ингье, тьа и акур мал себёб тушни? Вучда ихьтинбур акваз 
яшамиш хьана? За и!буруз малар лугьузва, гьа идалди малар 
агъуззава... Къуй малари заз 'багъишламишрай. Са тахсир акъат-
на зай. Ихьтинбур, сурал фу зцигун такIанбур, ихьтин кIвалах-
дикай кхьиз, рахаз кичIедайбур малар ваъ, хамар я, яебни, ки -
цIери жакьвана-жакьвана тунвай, туькуьмиз тахьана, зибилрин 
ящикрин  патав  амай  тIветIер,  ветIер  ацукьнавай  хамар  я!..  

— Хъирхъишар,—лагьана за ван  алаз,  ахпа жувни хъуьрена. 
—Ун,  хъирдъишар,  хъирхъишар!   Ибур  акурла,    ибуруз  лагьана  
кIанда:—Эй, Хъирхъи-иш! Хъирхъи-иш! 

ХутI>нна парталар, эцигна къванцел, зун гьуьлуьз тьахьна. 
РикI серинарна кIанзавай. За лап гьа къерехдилай башламишна, 
яргъаз, лап яргъаз, гимияр физвай патахъди сирнавна. Чин да-
вал. Ахпа кьве гъилни кьилик кутуна, зун цин винеп «ъаткана. 
Лап кьакьанра, аршда цифер авай. Туп-туп. Лащу |булутар. Зи 
рикIел къе гьа Къурушви хквезвай. Къе заз зун са йис чIехи хьайи 
хьиз тир. 

Теидиз секин тьуьлел хьун, цин винел... 
Гъетерини жуван винелай рапрап iryH... 
Герек жуван рикIелни лащу   дишегьли хквен... 
Ярсгъал бушлухрикай, инсанрин кьисметрикай, сур ва сурал 

эцигай фу такIан, абурукай кичГедай маларикай фикирар авун!.. 
Гьикьван зур'ба леззет я! И дуьньядал яшамиш хьун, и дуьньядал 
са вуч ятIани аннамишун, са вуч ятIани кIан хьун, са вуч ятIанк 
такIан хьун, са низ ятIани нифрет авун, са низ ятIани вирида -
лайни пак гьиссер бахш авун... гьихьтин зурба бахт я!  

Ахпа мадни мичIи яргъаз килигун... Хайи ватандикай, хайк 
чиликай манилугьун. Матросди хьиз, лепе алай, пехъи лепейри са-
да сад незвай, сада сад тертзавай гьуьлол. ТахьайтIа яшамиг

г 

хьана вучзава? 
Галатнаваз, кьве гъил къваларилай, paiKbap хьиз, залан хьана,. | 

куьрс хьана, къерехдиз э*къечIдайла, лап патавай завай аялдин| 
сесини хабар кьуна: 

— Халу,  вуна  зунни  аниз  тухудани?  ГьутIаа-аниз тухудани?] 
Зи патав,  пицIиник кьван це аваз, шуькIуь,  куьруь киферни,;  

псидин тумар хьиз хьана, япарилай куьрс хьана,   IбицIи са руш] 
акъвазнавай. 
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— Гьиниз тухудани?—жузуна за. 
— Гьу-у-утIаниз,  —  ада, тьуьл    къалурна...—Гьу-утIа    вили 

чкадиз! 
КкIамарни сад садак ккГайла, заз ам цин винел эцигнавай 

нини хьиз атсваэвай. За адан |гъиликай кьуна. Чун кьведни санал 
•къерехдиз экъе>чIна. БицIи руша вичин гьа псидин тумар хьтий 
кифер шуткьуниз башламишна. Адан трусикдикай кужум жеэвай 
яд рехи къванцел «ьуразвай. 

Чи патав кьве жегьилни са итим атана. Итим яцIуди тир. 
Жегьилар—яхун. Итим шалварни, агъдин перемни аламаз гьуьлуьз 
гьахьна, ада вич кьежирна ва ахпа ам тьа агъдин шалварни, гьа 
агъдин перемни вичел аламаз, къумадал къаткана. Чин кIаникна.  

— И  зи  юкьваз  тIуш ще/чан  Кьасум,—мурмурна  ада. 
Жегьилри са вуч IятIани кушкушна.    Абуру    сада    муькуьди  

кIула кьуна. Ахпа вичин юлдаш кIула кьунвайди агъдин шалвар-
ни, агъдин перем аламаз 'къумадал къатканвайдан кIула акьах -
на. ТIуш туз. 

— О-о-о!     -Кьасу-ум!—гьарай  акъатна     къатканвайдай.—О-о! 
Кьасу-ум! Вун яхун акваз вуч залан я! Ооо! Ооо! 

Вири хъуьрезва. Жегьйларни ван а«ъуд тийиз хуьрезва.. Зунни 
чъуьрезва. Зи рикIелай пис кIвалахар а'латна. Са легьзеда чинал 
хъвер хьайила, зи сугъулвал, пашманвал квахьна. Къаткана зун -
ни и къванцел. Агъзур йисуз агъзур инсанди, виш несилри чпин 
ял тунвай къван къе зиди хьана. Низ чида пака нинди жедатIа? 
Гьуьл хьиз вили ва секин цавари, щавун 'бушлухрини заз лайлай 
язвай. И дуьньядин >чIехивал вуч я! Инсанрин рикIерин |гуьтIуь-
вал (дуьз ла'гьайтIа, инсанрин ваъ, маларин ва я Хъирхъишрин) 
вуч я! Налугьуди, циферилайни а пата, лап кьакьан бушлухра са 
ни ятIани са гьихьтин ятIани музыка язавай, кфил язавай ва адан 
вири дуьнья вичихъди жаламишзавай сирлу сес гьа яргъал буш -
лухриз чикIизвай. А сесини зазни тьа яргъариз эверзавай.  

Зун элкъвена гьуьлуьз 'килитна. Кьуркьушумдин ранг алай 
яргъал ятара тек са гими аквадай. Заз ак! тир хьи, а гимида тек 
Къурушвиди сирнавзава. 

Гьуьлуьн лепейри зун алай къван Iгатазвай: лерш-лерш! Низ 
чида абуру вуч лугьузвайтIа? Лепейрин чIалал. Чпин чIалал. Низ 
чида а'буру вуч ха'бар гузвайтIа? Абурун винел са талаш алай. 
Абуру гьа талаш къванце эцягьиз, мадни гваз хъфизвай. Ахпэ 
мадни къуватлу леи едал эцигна, мадни эцязавай. Низ чида, абуру 
и тек талаш гьикьван и къванце эщадатIа!.. Нурфан жедалди, а 
талаш гьабурун ихтиярда жеда. Нурфан хьайила, и шепеяр чеб 
чпел гадар жеда ва талашни гьуьлуьвай къерехдиз гадарда... 
Гьеле гьуьлуьн къанунрай садан кьилни акъатнавач.  

Гишин чайкайри т!уьн патал дяве ийизвай. Гьуьлуьн даяз 
къерехра. ЧкIана. Ван ацалтна.    Сад садал гадар жез. Кьегьал - 
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виликай магьрум хьана. Игитвиликай магьрум хьана. Анжах са 
тIуьнин къайгъуда. КIизри кьаз. Ни кIизри кьуртIа, муькуьбур 
Iгьадал гадар жсз. Гьадавай а кIизри къакъудиз. Сада садаз кIуф 
ягъиз. 

Бязи вачтара лепедик акатиз, а'бур телеф жезвай... Динж жез-
вай. ТахьайтIа, им «ъушарин уьмуьр яни? КIизрийрин туьгъуьна 
гьатун?.. Гьамиша лепейрал? Гьамиша галтад жез? Гьарайиз? 
Садаз муькуьдахъай кичIез?.. 

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  гьакIан сесер  акъат-
завай: '   — Ну, ну, ну! Ну, ну, ну! Беляши! 

Аквадай гьаларай, къе ri5yp кьведни санал ,хьанвай. Низ чида 
къе Билиша шумуд официанткадиз, «Шнапс!» «Ром!» лугьуз, за-
чгазар iraHaTia? 

— Ваз  гьикI     кикIиз  кIанзава?    Тапанчийралди,    тахьайтIа, 
къилинжралди? 

— Ну, ну, ну!—вичин кьам Iчухваз, старпом хъ>ьрезвай. 
Билишанди зарафат тушир: 
— Эвера    жуван  секундантдиз.—Билишан     фикир    ам IгьакI 

ахъаюн тушир.—Корне-ет! Къе ви эхиримжи югъ я! 
— Ну-у!—хъел къвезвай старпомдиз. 
— Господи!—ван   акъатна   Варварадин.— Господи,   мадни   вич 

вичел алач. Биля! 
Са гъиле перемдин цен кьуна, Варваради Билиш галчIуриз-

галчIуриз кубрикдиз хутахна. 

XII 

Баркаллу Къурушвиди, валлагь, зун рикIелай алудначир. Зу-
лун эхирдиз Бакуда, Каспарда зун адан чарчи гуьзлемишзавай 
кьван. Заз а чар Каспардай чи гимидиз старпомди хкана.  

Зун, за квез кьин кьада, гьеле чар кIел тавунмаз, ам вич акур 
кьван шад хьанай. Юлдашрини гуьзлемишзавай: аку кван вуч 
кхьизватIа. КДелна за, чина хъвер аваз, лезгидал ккьенвай, дуьз 
я, виридаз салам-дуьаяр авай. Са касни ри>кIелай алуднавачир. 
Гьатта Гь>ьлуьн Аждагьандизни! Амма адаз ни лугьудай? Стар-
помди? Лугьурай. 

— Гьина кIвалахзава?—жузуна Миндиди. 
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— БМРТ-да   кхьенва,—лагьана   за.—Ам  траулер   я.   Большой 
морской рыболовный траулер! БМРТ! 

— Мажиб   гьикьван   аватIа,   кхьенвани?—хабар   кьуна     Вар 
варади. 

— Ада,  валлагь, вири 'кхьенва... Чйб ругуд    вацралай    садра 
къерехдиз  хквезва  лагьана кхьенва...  Хтайла,  мажйб вири санал  
са вад агъзурдав агакьзава, лугьузва... 

— О-о-огьо-о!—ван  акъатна  Билишан.  —  Санал  вад  агъзур! 
Шнапс! Ром! Шнапс! Кьве ващралай    зун гьана ава! Все! Бес я  
чан акъатайди и легенда! Нафт авай легенда! Уь-уьфт! Вад агъ 
зур!  Санал!  Къе йифиз за Джонсаз чар кхьида! Санал фидани?  
—Билиш заз 'килитна. 

— Гьелелиг завай гаф гуз жедач,—лагьана за.—Акъваз кван 
садра! 

За йифди Къурушвидикай фикирнай. Къурушвиди кхьиовай 
хьи, 'бес ч0б р>гуд ва я  муьжуьд вацра океанда жезва; дуьз я, 
аниз почта гъизва. Транспортдин гимиди. Гзаф вахтара самолет-
ди гъида. «'Самолетди почта гъидайвал ваз акуназ хьуй,—кхьиз-
вай ада.—О, товарищ Муталлим,—гьа ина хьиз захъ галаз зара-
фатзавай.—Радиодай хабар (гуда. Чунни жеда цавуз килигиз. Па-
лубадал. Къведа самолет, гьа чи патав гадарда са челег. Ра.кьун. 
Сварка авунвай челег. Лурфан алайла, кIиреривди гьа челег кьа-
далди чан акъатда. БМРТ пароход туш, Муталлим, им са шегьер 
я. Ина консервияр ийидай завод ава. ЧIехи завод. Ина 'киноте-
'атрар, бассейнар, ресторанар, ^библиотакаяр, гьамамар... вири 
ава! Нянин школани ава... —Дуьз \я, вичиз чарар къвезвач, 
кхьизвач. Ни кхьида?—Вуна хьайитIани кхьихь». 

— Валлагь, за ваз йикъа са чар кхьида, сивиз зун кьейи Къу- 
рушви, 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 фейдай яхъ! 
И арада чи кубрикдиз старпом атана. ГьакI. ТIама-тIама 

къугъваз. 
— Зун  Владивостокдавайдай  яхъ,—лагьана  адаз  Билиша. — 

Заз куьн, лацу кIарабар, садни чизмайди туш! 
— Ну, ну, ну!—авуна старподи.—Шнапс! 
— Зунни физва,—лагьана за. 
— Ну-у! Вунни?! Бес ви чкадал ни кIвалахда? 

— Ни «IандатIани кIвалахрай! 
— Уь-уьфт!—авуна    старпомди.—Кьве  йис!    Кьве йис!   Кьве 

йис  кIвалахун чарасуз  я!  Дальний  плаваниедиз физ  кIанзавай  
гадаяр! 
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Къугъванач Билиш адахъ галаз тIама-тIама Башламишна Би-
лиша заз минетиз. 

— Аку, вун фин герек я Гьуьлуьн Аждагьандин патав. Гьадаз 
кIан хьайитIа, ваз фидай ихтияр гуда. Ваз характеристика кхьи - 
дайди гьам  я. Старпомдин чIалахъ жемир.    Ам цуфатI я!    Вач  
Гьуьлуьн Аждагьандин патав. Каютадиз... 

— К'вахь, вун кими хьанва! 
— Зун дили хьайитIани, кими хьайитIани, за ваз акьуллу гаф 

лугьузва! 
— Валлагь,  вун   кими льанва!   Гьуьлуьн  Аждагьанди  заз  яб  

гунни? 
— Вучиз гудач? 
Зун амукьна агь аладриз. Билишаз яб (гудани, гудачни? ГьикI 

авуртIа, хъсан я? Варварадини лагьана: вач! 
Каютадин ракIарив ага'кьдалди зун Билиша рекье туна.  
Гатана за рак Жаваб авач. Мадни гатана. Сурай къведай 

жьтин са ван атана: 
— Да-а... 
За рак ахъайна. Урусдалди салам гана. 

— Здравствуйте! 
Ам дивандал къашанвай. Каютада стол, стулар, гуьзгуь, Кас -

пи гьуьлуьн карта, са этажерка кта'бар авай. Этажеркадин винел 
таблеткаяр алай. Вмчин дивандин винелай Лермонтован портрет 
куьрснавай. 

— Ихтияр авани?—хабар кьуна за урусдал 
— Ацукьа,— явашдиз лезги гаф ван хьана заз. Зун къудгьун  

хьана. 
— Зун ви патав атунин себеб ам я хьи,—уруодал рахана зун. 
— А|цукьа!—ван алаз рахана ам. Яраб ам тир жал? Лезгидал? 

Зун мадни къудгъун хьана. И рахазвайди вуж хьурай?  
Гьа икI са шумудра: ида ащукьа лугьуз лезгидалди, зун къуд-

гъун жез, инихъ-анихъ килигиз хьана. 
— Зун лезги я,—лагьана ада.—Лезгидал рахух. 
— Вуа-а!—мад сеферда    'къудгъун    хьана  зун.—Вун  лезги?! 

Леаги? 
Зун ацукьна. 
— Лагь вуч хабар >ятIа! 
— Зун училищедай атана са йисни... 
— Куьрелди! 
— Ина са къурушви авай, гьам фена... Гьада... 
— Куь-рел-ди! 
— Эгер куьне ихтияр... 
— Владивостокдиз?—гьарайна     ада.—Владивостокдиз...   Къу- 

рушвидиз са лезгини кIанзамачир! Ваз вуч хьана? 
— Зунни Билиш... 
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— 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  пшаваниедиз!  Фе 

на!—налугьуди, ада, лозунгар лугьузвай, ам гьа жуьреда ударение  
:>цигиз  рахазвай.—Пулар  пара  къачуна!  Са  кьве йисалай  пабни 
къачуна!  Мадни тьуьлел!   Вун  гьуьлел—паб    масабурун    гъиле!

I 

Аяларни жеда! Мадни са вад йис алатда! Акъатда и кар дуьздал]  
Чир жеда ваз. Гадарда вуна вири! КЛвални, пабни, аяларни! Эл - 
къвена хкведа вун гьа иниз, Тек са шаЛвар алаз! Са куьникайни  
гахьана! 

— АкI жедатIа,    ваз    вуч чида?—жузуна  за. Регъуь    хьана. 
Хъсан хьана, ада жаваб иганач. Заз адан вилер акваз кIан льана.  
Килигна зун абуруз. Налугьуди, дакIарар я, шуьшеяр хана,,  къан- 
вай утагъ я. Йисарашди цIай тавунвай... Я т\штIа, им вилер ахъаз 
амаз, кьенвай инсан я. 

За |гьиссзавай хьи, и инсан са мус ягIани пара къуватлу ин-
сан хьана. Ра'кь хьтин. Асландин рикI авай. Жуьрэтлу. Ахпа адан 
кьилел са мусйбат атана... 

Адаз инсанрихъ галаз рахаз кIанзамач. Адаз са ни ятIани лу-
Iьуз тежер са вафасузвал авуна. Амма ам чна лугьудай Гьуьлуьн 
\ждагьан туш, 'бедбахт са инсан я. 

Чун киснавай, жув иниз вучиз атайди тиртIа—зи рикIел ала-
мачир, валлагь, ашамачир. Двигателдин ван къведай: ryp-iryp-ryp-iyp! 

Лугьуда хьи, са шумуд йисан сиягьат са «амунилай башла -
миш жезва. Бес са шумуд йисан сиягьат куьтягьни гьа са каму -
налди жезвачни? О-о! И инсандикай чна авур кьван фикирар! Чи 
яргъал сиягьат, хаталу сиягьат, дагъдин жигъирар, джунглийрай 
фенвай рекьер,  аквадай  гьаларай, Iгьа  инал  куьтягь жезвай...  

Зи вилик кьуьзуь ИТЙМ квай. Кьилелай 4lap фенвай. Туьхвен-
вай къалиян фитIинзавай. Чина агъзур бириш авай. * — Фена  
Варварадивай    са  недай затI  гъваш,—лагьана    ада, < Зун 
кГвачел къарагъна. 

— Зи тIвар Къарабег я! Мад Гьуьлуьн Аждагьан лугьуз та-
чьурай! 

Зун къецел экъечIна. «Яра'б им гьакъикьат ятIа?—рахазвай 
^ун жув жувахъ галаз —Зун вичин патав атана акурла, ахъа 
чьанва ..» 

4
 И йифиз зи вил а,х«ариз феначир. Инсанрай 
кьил акъудна куьтягьиз жедани? 
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Пака за адавай хабар кьада. Яраб адан кьилел вуч мусибат 
атанватГа?  Вучиз  адаз рахаз  кIандачтIа?  Инсанар  та'кIан ятIа? 

Гила чна адаз (гьикI лугьун? Къарабаг? Гьуьлуьн Аждагьан? 
Гьа виликан хьиз Гьуьлуьн Аждагьан лугьудани?  

Бегьсм са пуд юкъуз зун адан патав хтанач. Заз ада вичи 
эверна кIанзавай. Амма ада эверун анихъ хьурай, мумкин я, гьа-
тта зун вичин рикIелайни кваз алуднаваи жеди. 

Вач зун адан патав. Каютадиз. Гьа вич я. Са кГусни дегиш 
хьанвач. Зун гьасятда рахана: 

— Куьн тьихьтин хажалатди эзмишзаватIа, заз лагьайтIа же- 
дачни? 

Ада кьил галтадна. Ахпа адан мишекъат чина хъвер гьатна 
Амма садлагьана адан чин гжI агаж хъхьана хьи, заз адан ра-
цIамар кьуьгъуьрдин рипер хьиз акуна. 

— Ать лезгия-яр-туьремеяр! . —ада заланз-заланз пудра кьил 
юзурна.—Чавай шегьерриз экъечIиз хъижезма'ч... 

Зун амукьна фикир-хиялиз: яраб идаз туьрема-лезгийри вуч-
натIа? 

Э>хирни са юкъуз, дуьз лагьайтIа, ратъ акIидай вахтунда, зун 
вахтадавайла, атана зи патав Гьуьлуьн Аждагьан. Къалиян фи-
тIинзава. 

— Лугьудани за ваз?—гугрумарна адан сесини.— Чир хьухь! 
Иоятда  Никита Сергеевича лезIги харжар алудна'ва!  Сталиназни,  
Багъировазни цIай язва!—ада  вичин гъил  вилик    яргъи    авуна, 
юзурна.    Налугьуди, ам захъ галаз ваъ, а пата гьуьлел алай са  
нихъ галаз ятIани рахазвай. — Туьрема-лезгийри вучзава? Тфу! 
Квасадин жинсер! 

Инал за квез лугьудай са кар ава: им I956-йис тир. Къубадин 
лезгийри «лезги харж» гузмачир. Милли месэлаяр вири халкьдин 
месэладиз элкъвенвай. 

— Къилинждив хьиз, чи хайи чил кьве патахъ пайнава!—ла- 
гьана  ада.—Гьа  месэладикай  Моеквадизни  чизва!  Маса  халкьа- 
ризни чизва! Гьа  месэладал машгъул хьана кIанзава, амма туь - 
ремайри вучзава? Гьа меоэла арадай акъудзава! Гьа месэла кIев - 
зава! Чир осьухь!  Сада цIийи    «Искра»    акъудзава! О-о!  Ленин! 
Бакунин! Ба'бушкин! Са масада (ЦIийи «Современник» акъудзава!  
О-о! Некрасов! Белинакий! Герцен! Хорассандин къабачидин хци- 
кай Максим Горький хьаива! О-о! Ида цIийи союзар туькIуьрза- 
ва! Инал са десте! Анал са десте! ГьутIанал са десте! Вучда на?  
Чукуриз гьатзава вилик! Туьрема-лезгияр!.. Чаз я Бакуда, я Ма- 
хачкъалада шегьердиз экъечIдай чин амач, хтул!  

Дуьз лагьайтIа, а вяхтара йбур заз чидай месэлаир тушир. 
Гьуьлуьн Аждагьандиз вичин рикI бушариз кIанзавай Са низ 
ятIани лагьана кIанзавай. Низ лугьудай?  
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Зур'ба лувар «вай пуд чайкади гимидин винел чпин лувар 
Дчьайна. Абур са легьзеда гьак! акъвазна. Бирдан абуру пудани 
С^нал  Гьуьлуьн Аждагьандин  сес  тикрарна.  Чпин  чIалалди.  

— Кью! Кью! Кью! 
Ахпа абуру заланз заланз лув хгана. Заз абуру Гьуьлуьн Аж-

д.н'ьандиз салам гайи хьиз тир. 
Дуьз 'Я, зун а йисара |гьакIан гада тир. Амма леэги гада тир[ 

IU\ хуруда лезги рикI авай, зи дамарра лезти иви авай!.. 
...Гила захъ галаз я  Къурушви амач, я  Гьуьлуьн    Аждагьан.  
Гьуьлуьн   Аждагьанди   Атлантикада  'балугъар   кьазва.  
Гила  зун  адан  гъавурда  акьазва..   Туьремайри    зазни  садра 

|ичъуь авуна.    Бакуца  са редакциядиз фенай зун. Шиирар гваз. 
Лянет хьурай абуруз. Мад за а|5ур кхьизмач! Жуваз абур са загI 
\ьиз жедай. И за лугьузвай кар жедалди. Гьа икI Бакуда са ре, -
дакциядиз фена зун. Ина гьалтна зун Iгьа  Гьуьлуьн Аждагьанди 
лу|гьудай туьремайрал!    Зурба  ксар  я  ибур.    Чпивай    хьайитIа. 

Кьуд кас! Сад, алим я   Сад вождь я. Кьвед шаирар.  \лимди лез-
тйрикай макъалаяр <кхьизва: успатзава  хьи, бес вири  халкьариз 
чIалар  гвайла, лезгийриз чпин чIал авайди тушир,  абур  гъилин 
пшарайралди рахаз жедай .. Им гьа и рекыяй алим я кьван! Ба-
куда! Вождь сив япарив ага'кьзавай  (иллаки хъуьредайла)  лезги 
■ ] I а л чидай монгол \я. Ида «Правда» газетдай са-кьве жава

(
б къах-

чунва. Вири дуьныядин    месэлаяр    гила идан    гъиле ава!  Be,-ecJ 
•^Правдадай»  маса  ни жаваэ  къачуна?  Вождь!    Лезгийрин >бахт 
л ила ахъа жеда, гьа чарари, жавабдин чарари ахъайда! Муькуь, -
бур шаирар я: сад лагьайди аквадайла, ина адал вири хъуьрезва. 
Себеб? Ида и дуьньядал гьич са жасдивайни ийиз тахьай ва тсже -
дай  аламатдин  кар  авунвайди  я.  Автоэусда...  Инсанриз виридаз 
лкваз-а'кваз...  Ахпа суддини  къарарда  кхьенва:  «вичин  спермаяр 
масабурал    чукIурна».  Гила им  лезги    халкьдин    вилик-кьилик 
квайди я.   Налугьуди, нуькI я, тум акъатнавай нуькП Тум квачир 
нуыкП Яраб идан гьал къазаматда гьикI хьанатIа?  Кьуд ла,гьай-

ди—классик!  Чин яру я.  Чинални картуф хьтин са  нер.    Сивин 
къвалай гъер авахьзава   Уму ми дафтарар акъудзава   Жибиндай. 
Гьабура идан классический шиирар ава   Ви^лай гьейри, са кас -
дивайни  кIелиз  тежедай.  КIвачел  кIарасар   \ьтин  чекмеяр.  Маз 

такунвай. Ирид йисуз. Вилер—вечрен -вилер   Нер авахьзава.. Яй-
лух авач .. 

И бур, лезгийрин вождар, гьатн^ва Баку дин куьчейра .. Редак-
цийра,  издательствойра.  Чпини  лезгидриз  экъуьгъзавайди  я, Гила 
зун я Бакуда, я Махачкъа'ладд-пкуьчейриз экъеч!зам.ад< Гила  зун   
Кьурушвидин,    Гъуълуьн     Аждагьандин    Iгъэвурда хъсандиз   
акьазва.  Эхь,   чина  тракторри,   гурцIулри,  калери  сир-навзва...  
Чина  самолетри,  лекьери,  пеленгри щанар  цазва..   бал-кIанри, 
щIегьери манияр лугьузва... 
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За табдач: зи пак гьиссер, зи ирид цавариз лув гудай тьунар - 
лу гьиссер йис-сандавай хкахьна. Тахьай хьиз. Михьиз.  ' 

Гила жуваз «ъуьруьн къведа. Айгьамдин хъуьруьн: зи авам-
вал вуч тир? Зи дуьзенавал вуч тир! 

Зи пак ва гьунарлу гьиссер Къурушвидини Гьуьлуьн Ажда-
гьанди—зи муаллимри яргъал океанриз тухвана. Зи пак ва така-
бурлу, тьунарлу гьиссер «гьабурухъ галаз ава. 

ТIурфанра. 
Къаяра. Мекьера. 
ГьакI хьайила, за гьа сифтедай лагьай гафар исятдани тик-

рарзава: 
— Руфуна фу авачир, диде ахварай аквадай 'бахтавар йисар!  

Куьн xynl гуьзел туширни!  Куьн xynl ширин туширни! 
Гила, налугьуди, са ни ятIани зи вилер яйлухдизди кутIун -

нава. 
Гила заз яргъарай гьич садрани яргъи рушан нурари эвер 

,гузма'ч. 
Квез чида: къураматдин зул сефилди жеда. 
Пашманди. 
НачаIгъди. 
Гьуьлел, лагьайтIа, зул пехъиди жеда. Азгъунди жеда. Гьаф-

тейралди тIурфан алайди. 
Чими кубрикдиз хтай галатнавай матросди пакадин йикъакай 

фикирда: 
— Яра'б  пакани тьа  икI  амукьда жал? Лянет хьурай ихьтин  

гьуьлуьзни, ихьтин зулузни! Кьведазни! 
Амма за я гьуьлуьз, я зулуз, садазни лянетзавач. Куьз ге -

рек я? 
За квез гьикI лугьун: зун, адет яз, гьамиша    киснаваз жеда.  
Нихъ галаз рахада? Хиялар-фикирар яргъара жеда. 
Зи вилерикай гьамиша Къурушви |КараIгда. 
Заз гьамиша адан манидин ван къведа. 
Заз адан къуватлу руьгьдин, сесинин ван жезва. Вучда ван 

хьана? 
Гьуьлуьн Аждагьанни рикIелай алатдач. Заз а|5ур кьведни 

сад я. Къуватлу. Такабур. Мерд... 
Тек-туьк, куь кьин зал алач, чIалахъ хьухь, валлагь, гьа сад -

ра са легьзеда акур Лацу Дишегьли вуч тир,—гьамни вилерикай 
каратда... Яраб адаз зи .рикIикай хабар ятIа? Бажагьат. Бахтавар 
хьуй вичиз. Куьнни бахтавар хьуй. 
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ЧУН ЧАЗ КИЛИГДАЙЛА... 

Повесть-эссе 

Зулун   гарал   галтад   жез,   къариблухрай   къвезавай, 

МичIи  йифиз  Лезгистанда   са   къарби  тар   шезавай . 

Лезги халкьдин манидай  

СИФТЕ ГАФ 

лъЪанажагълу гьар са инсандиз чида: гьа хайи йикъалай 
башламишна, инсанди вичин сур галайнихъди гьерекатзава. Куь-
не садра кьванни и кардикай фикирнани? Вичин эхиримжи мес-
кендихъ. Гьа мескен ни гьазурдатIа, гьинал жедатIа, нин къва-
лав жедат/а, вун аниз ни рекье твадатIа... гьич са касдивайни, 
,'ьайиф хьи, лугьуз жедач. 

ГьакI ят/ани, са кьадар яшариз акъатайла, акьуллу инсандин 
уьмуьрда ахьтин са легьзе алукьда хьи, ацукьна текдиз, ам вин 
оичихъ галаз рахада: 

— Яда! 
— Гьун! 
■— Ви шумуд йис я? 
— Лугьунрай са яхцIурни цIудав агакьзава... 
— ЯхцIурни цIудаа-а-ав? О-огьо-о! 
— Вуч о-огьо-о? 
— ЯхцIурни цIудав... лугьун чна, вун пудкъад мертебадин са  

кIвале яшамиш жезва... Яшамиш жезвай. Хьуйни? Гила вун  гьа 
пудкъад лагьай мертебадай эвичIнава яхцIурни цIуд... Лап чилел  
агакьиз амайди... «Аман бала, Суна чан»... Гъавурда акьазвачни?  

— Ваъ. 
— Эй! Чугундин чайник! Ваз ей мескен аквазва, мескен! Низ  

чида  шумид югъ аматIа,  шумуд варз аматIа? Шумуд йис ама- 
тIа?.. Фикир ая: низ вуч лагьана к!анзавай? Вуч рикIелай алуд- 
нава? Вун мад кьулухъ элкъведайди    туш гьа! Лагь жуван эхи  
римжи гаф! 

И ктаб гьакI пайда хьана. Эхиримжи гаф хьиз. 
Лезги чилин вилик, ВАТ АН ДИН вилик, халкьдин вилик —• 

эхиримжи гаф. Амма заз гьеле эхиримжи гаф лугьуз кIандачир. 
Захъ ийидай кIвалахар ава. 

А кIвалахар за тавуртIа, маса касдивай бажагьат ийиз жеда. 
Абур анжах са за авуна кIанзавай, зи хиве авай кIвалахар я. 
Жавабдар кIвалахар. Пак кIвалахар. ВАТАНДИЗ, ЛЕЗГИ ЧИ -
ЛИЗ, ЛЕЗГИ ТАРИХДИЗ талукь к!валахар. 
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Къуй заз аллагьди (Къурбанд хьурай чун вичиз) гьа кIвалаг 
хар кьилиз акъуддай муьгьлет гурай. Артух гьич са югъни. Гыж 
са сятни. 

Са шумуд гаф и ктабдикай. «ЧУН ЧАЗ КИЛИГДАЙЛА» njyd 
паюникай ибарат я. Вири паяра ЛЕЗГИ ХАЛКЬДИН ТАРЙХ -
ДИН, 4I АЛ АН, КУЛЬТУ РАДИН месэлаяр, яру гъал хьиз, вилиз 
аквазва. Гьар паюна вичин проблема ава. Гьар са пай виш чини-
кай ибарат я. Гзаф кьадар кьилдин кьилерикай. Гьар кьилиз ви-
чин мана-метлеб ава. 

Сад лагьай паюна, гьа и ей гъилевай паюна, чи ата-бубайрин 
яргъал кечмиш заманаяр ава. Античный тарих. Делилар. Малу-
матар. Рекъемар... 

Кьвед лагьай паюна,—Сталинан, Багъирован девиррикай, къе 
чи кьилел атанвай пашман гьалдин асул себебрикай.  

Пуд лагьай паюна,—чи къенин югъ. Чун авай гьал. Литерату-
радинни искусстводин къуллугъчийрин, шаирринни писателрин 
уьмуьрдикай. Яратмишунрикай. Ни вучзаватIа, гьам. 

КIвалах куьтягьна (дуьз я, муькуь паяр набордиз гьазурна 
кIанзава) чин уьзуьагъ яз, рикIи хъвердайла, ни ятIа хабар 
кьазва: 

— ГьикI я? Кьве роман кхьенайтIа, хъсан тирни? Лагьанайни, 
кьамир и кар гъиле? Кьве роман маса чIаларал акъатайла, низ  
чида, ваз шумуд агъзур манат пул къведайтIа!.. Вун гьиниз ялар  
ягъиз фидайт/а? Са вад-цIуд лезгиди ей и затI я кIелда, я кIел- 
дач. 

И футфачидиз са ни ятIани зи сесиналди жаваб гузва: 
— И ей гафариз са виш йис идалай вилик Пришвина жаваб  

гана:  ваз  чидани ада  вуч лагьанат/а?   Чидач?    «Яратмишунрин  
бинеда писателдин къилих ава». 

Дуьз жаваб гана. Адан фикир зани давамарзава: 
—■ Зи герояр вири кесиб инсанар я, татугай кьисметрин же-

гьилар я. Вирини жагъурзавайбур я. «Диде ва Дагъларда» Суь-
лейман вичин бахтунихъ къекъвезва. 

«Къурушвида» вичин гимидивай къакъатнавай къурушви ви-
чин бахтунихъ къекъвезва. 

«Яргъи мехъерин» иеси Идрис вичин бахтунихъ    къекъвезва.  
«Стхайрин йифен гуьруьшда» Сули вичин бахтунихъ къе-

къвезва. 
«Лацу Гар»—чубандин кицI вичин кечмиш заманадихъ, хайи-

бурухъ,   чубанрихъ,   суьруьйрихъ,   киц/ерихъ  къекъвезва.  
Эхирни «Чун чаз килигдайла» эсседа зун, — гьабур вири 

яратмишай кас,—пелел гъил эцигиз, рикIик къалабулух кваз, 
гагь кьулухъ килигзава, гагь—вилик. Чун накь гьи гьал тир, къе 
гьикI я, пака гьикI жеда? Зи ватанэгьлийри и кардикай фикир-
заватIа? 

АВТОР. 

I. АТА-БУБАЙРИН КЪУВАТ 

i /Легьзаманадин Ирандин машгьур пача|гь хьайи Дарийди 
садра скифрин пачагьдиз чар ракъурда кьван. Кхьида хьи, бес 
оз вахъ галаз дяве ийиз кIанзава. Вуна вуч лугьуда? Вун гьа -
|_\р яни? Гьазур хьухь. 

А вахтара ха|барсуздаказ гьужум авун айиб кIвалах яз тьи -
сабдай жеди. Скифрин пэчагьди дяведикай кьил къакъудда. Ра-
швал тудач. 

Дарийди мад сеферда чар ракъурда: «За ваз вуч лагьанай? 
Гьазур хьухь, зун къвезва». 

Чара атIуда окифрин пачагьдин. Вучрай ада? И сефердани 
ада са'бурлувал хуьда. Жаваб ракъурда: «Чна вучиз дяве ийин? 
Чахъ куьне къахчудай шегьерар авани? Авач. Багълар-мулкар 
.чвани? А'бурни авач. Чун куьчери хашкь я, къе инал—пака анал. 
Динж акъваз, саташмиш жемир». 

Дарий динж акъваззавайни? Акъваздач Дарий динж. Залум -
щн хци гила пуд лагьай чар ракъурда: «АкI ятIа, куьн кичIер-
хъанар я». 

Гзаф фикирда, тIимил фикирда, эхирни скифрин пачагьди и 
къудурмиш льанвайдаз ихьтин жава|б ракъурда: «Вуна чаз ки-
чГерхъанар лугьузва, яни? АкI (ятIа, ша 'Чна икI ийин. Флан де-
реда, вацIун ,кьере чи ата-бубайрин сурар ава. А чилерни, а су-
рарни чаз ата-бубайри тунвай пак аманат я. Куьне гьа сурарик 
\куьра, ахпа «вез нун чир жеда». 

А-атьаа-ан! Дарийдиз герекди гьа им тир кьван! Къведа Да -
рий гьа лагьай чкадиз. БарIбатIда залумди скифрин ата -'бубай-
рин сурар. Klyp гуда. Сурарикай амукьайбур тьакIан келекуь-
•|уьрар жеда. «Ма квез куь ата-бубайрин пак чилер, пак сурар!»  

Хабар жеда и кардикай окифриз. Къведа скифар, акьахна 
чпин дили 'балкIанрал. АлукIна вирида зирегь партал. Са гъиле 
къалха^, муькуь гъиле тур. Гьар са касдин вилерай иви авахьиз. 
Япарай «гум акъатиз. Бе-ес, ргада щбурун иви! 

Ата-бубайрин пак сурариз гьакI 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, 
Iьарайиз, къирмишда ибуру Дарийдин кьушун.  Сад амай  кьван!  

Тарих бубади гьа икI ихтилатзава 
Ата-бубайрин сурар несилрин зитьин я. 
Ата-бубайрин сурара вири ава: къуват, зиреквал, жуьрэтлу -

иал, са)гъламвал... кьегьалдиз мани лугьуз хьун, кьегьалдиз кьуь-
лериз хьун, вири, вири, вири! 

Мус а'бур ви рикIелай алатайтIа, 'чир хьухь: вун ажуз жеда. 
Вун шуьткьведа... Лап дидедин руфуна амаз на'бутдиз элкъведа. 
Валай жувалай аслу тушиз. 
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Ваз жуваз течиз. 
Взз ви къуншийри, ви чирхчирри ви тIвар лугьудач, ви гуы- 

гъуьна тIу,5 туькIуьриз, вал хъуьруьнарда: / 
— Туьрема... / 
Аллагьди чаз ахьтин кар «ьисмет тавурай. Ахьтин ютъ чи ви-

шериз такурай. 
Дегьзаманайрин ата-бубаяр чир хьана кIанда. 
Чаз чизвани а'бур? 

2. ПЕЛАЗГИЯР ВА Я ЛЕЗГИЯР? 

Акьуллу-камаллу авторди кхьенвай ктаб 'к!елунилай чIехи ле-
зет аватIа? Бажагьат. Амма и сеферда, нубатдин цIийи ктаб 
кIелна куьтятьайла, за са гъил ченедик кутуна. У-у-уф! Зи хия-
лар яргъал тарихриз фена .. 

И кта!бди зав веревирдер ийиз вугана. Хъсан а.кунач заз чи 
зигьин. Чаз чи дувулар гьи девирра аватIа чизвач Чи хал'кьдиз, 
лугьузва за. 

Эхь, эхь, чаз чун дуьздиз чизвач, стхаяр! 
За и ктабдин тIвар авайвал ,хуьзва. Урусдал: «Черноморская 

держава Митридата Евпатора». Акъуднавайди Саратовдин уни-
верситет я. 80-йис. 

Чи эрадин I-виш йисуз ЧIулав гьуьлуьн Кефер пата, Кьибле-
дин ва РагъэкъечIдай патан къерехра авай вири хал/кьар, къебе-
леяр (бегьем са виш) санал кIватIа, Понтидин пачагьлугъ—Мит-
ридат Евпатора зурба са государство туькIуьрда. Амма чир хьана 
кIанда, РагъакIидай пата Рим авай. Виридалайни зурба ва гужлу 
государство! Римдиз Митридатан государство аквадай ви-лер 
жедани? Ваъ, гьелбетда. Вучна кIанда? МуьтIуьгъарна кIан-да. 
БарбатIна кIанда. Тергна IкIанда. 

Римдин кьушун, кьилени вири дуьньядиз машгьур полководе-
цар аваз, гьатда Кавказ галайвал ракье.  

Эвел Сулла. 
Адан гуьгъуьналлаз Лукулл. 
Эхирни Помпе-ей! 
Акакьзавач Митридатан гуж. Ам ГъвечIи Армениядиз кат -

зава. Адаз Ал'баниядивай куьмек кIанзава. Пудкъад агъзур атлу 
кьушун къачуна (ал'банвияр) ам Помпеяхъ галаз дяведиз рекье] 
гьатзава. 

ЯтГани,  къебелеяр—къебелеяр  тир.  Абуруз    низам    чидачир.^ 
Абурни Помпеян кьушун сад садав гекъигиз жедайни?  
Албанвиярни вири телеф жезва. 
Эхирни, къад чIал чидай, пуд жунгавдин къуват квай Митри-

дата вич душмандиз есир тахьурай лагьяна зегьер хъвазва. Ам - 
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( м а  адаз, гьамиша маса касди вич зогьерламишуникай кичГсз, 
\«зегьердиз акси зегьер хъвайидаз» тила зегьердини таъсирзамач. 
Эхирни и кьегьал касди вичин нуькердин вилик кьил эцигзава. 
Гьамиша вичин къуллугъдал хьайи. Гьамиша вич хвейи л \кIра-
вай тIалабзава: 

— Ягъа гардан! 
Исятда ЧГулав гьуьлуьн къерехда адан тIвар алай дагъ ава: 

Митридат дагъ. 
Арменияни, Ал'банияни (грекри кьазва. Шумуд йисуз? Кьве 

виш йисуз? Пуд виш йисуз? Вад виш йисуз? Лугьузвач Тарих 
бубади. И чилерал абуру чпин хуьрер к>тун тавуна жеч. Дяведа 
гъалиб хьайида магълу'б хьайидан чилерал агъавал ийидайди сир 
туш. Тарих буIба кис хьанватIани, ЧIал 'буба кис хьанвач. Ча \ъ 
чи чIал ава. Лезги чIал. ЧIал тарихдин гуьзгуь т. Тарихни чIал са 
арабадин кьве чарх я. Яшамиш хьуй чи чIал! Исятда ада чаз са 
бязи сирер ачухда. 

Ащукьнава зун са гъиш ченедик кутуна. Гагь закай дегьзама-
надин албанви жезва, гагь грек... 

Грецияда АрхитI лугьуз зурба философ хьана. 
Грецияда АрхитI лугьуз зурба зодчий хьана. 
Лезги чилелни гьа тIвар алай са хуьр ава: АрхитIар.  
Вергилийдин «Энеидада» рутулар ава. Пелазгийрин 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 ик! мадии давамиз жеда. 
Лезгийрихъ кфил ава, грекрихъ кифара, лезгийрихъ тукъа 

ава,  чIулуник кутадай,  Грецияда токъа  гьяр'кьуь чIул  я.  
Ацукьнава зун са гъил ченедик кутуна: Iяра'б, аллагь, икьван 

гафар, тошонимар, чкайрин тIварар дуьшуьшдин кар я жал?  
За вахт-вахтунда Грециядин, Албаниядин музыкадихъ яб гуда.  
«Зи баладин сурун кьилихъ», «Хабар кьуртГа зи гьалдикай 

дустари».. грекри тек кларнетдал яда, о-о-о, вун я'б 'гунивай бах-
тавар жеда! Тиранадай дегьзаманайрин леэги макьамар яда, ма -, 
нияр лугьуда (чуьнгуьрдал), акI жеда —ви рикIел мелгьем эциг-
зава. Я'б туз, ви гьиссер ирид цавариз \каж жеда. Абуру гьа^ь-* 
ван устадвиливди яда... 

Дуьз я, «генетически»—чун гзаф какахьнавай халкь я. Ам чи 
кГашубри лугьузва. 

Чи   арада  дегьзаманайрин  Ал*баниядин   къебелейрин  т\хумар 

ава. 
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Чи арада грекрин тухумарни ава. Абур кьакьан буйдин, лацу 
якIарин инсанар льиз чида заз. Гзафбурун вилер mlapy ва я вили. 
Мили къилихдин, ачух рикIин, мерд инсанар.
 
/ 

Чи арада каганатдин амукьаярни ава. Вагьши чIижер. Арай-
рин, монголрин амукьаяр... 

Монголрин амукьаяр заз мичIи йифиз са километрдай чир 
жеда. 

Ацукьнава зун текдиз. Фикир-хиялиз. Жува жувавай хабар 
кьаз: 

— Яраб чи милли тIвар пелазIгийрилай атанватГа? Пелазги-яр-
лезгияр... 

3. ГАФУНИН СИР 

«Алпандин цIай» лагьана ван тахьай лез'ги авач жеди.  
«Алпан»—дегьзаманаирин лезгийрин аллать тир. Аллагь гаф 

арабри гъана, мусурман диндихъ галаз, виликан чи динни, чи 
аллагьни чи мефткдай а'къудна, гьа'м туна 'чи мефтIеда.  

ЯтIани, чи лезги чIала «Алпан» (гаф амазма. 
Лезги  чилел  атай  кьван  чапхунчийрин  сан-тьисаб  авач. 
Садбур къвез хьана, садбур лъфиз. Амма абур гьикьван ата-

натIани, абур гьикьван алахънатIани, йбурузвай лезгийривай 
лезги чIал къакъудиз хьанач. 

Кеферпатан Африкада 'бедуинрин (са къебеле) чIалакай зурба 
ара'б чIэл хьана, ам вири Мукьвал РагъэкъечIдай патаз чкIана. 
Монголиядилайни а пата, РагъэкъечIдай пата пайда хьайи туьрк 
чIал Балкан уьлквейрив агакьна чкIана, адакай гзаф халкьарин 
чIал хьана. Лезгийрин и патавайбуруни, а пата авайбуруни. Лез-
гийри ам кьабулнач, амма латьана: куь чIал 'чи чIалалай артух 
туш, иер туш, чаз чи чIал ава. Чи чIал куь чIалалай къадим 
чIални я, варлу чIални я. 

Маса  са ч!ални кьа'булнач лезги халкьди. Баркалла  адаз!  
Чун чи ихтилатдивай .яргъаз IкъекъечIзава. Чун алпандикай 

рахазвай. Алпан, къуй арабар, мусурман дин 'къведалди чи ал -
лагь хьурай, бес и алпандин цIай вуч лагьай гаф я? Им къула -
вай цIай ятIа? Хъархъун кIарасдин щIай ятIа? Мегъуьн чхайрин 
цIай ятIа? Им вуч щIай хьуй? Им вучиз аллатьдин ш,Iай хьуй? 
Аллагьди щIукай вучзавайди я? Аллагьди вичиз хуьрекар гьазур-
аавач кьван! 

Кеъйдна кIанда хьи, и дуьньядал гьеле вичин ери-бине авачир, 
вичин ранг алачир, вичин ни гашачир, вичин тарих авачир, физи-
ческий кьеткнвал, сес авачир... са гафни хьайиди туш, я жедайди 
туш. 
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\ 
Гьар са гаф тарихдихъ, дуланажа;гъдихъ, яшайишдихъ гала? 

алакъалу жеда. 
\      Къ>й IгьакI  хьуй, 'бес и алпандин цIай мус пайда хьайиди я? 
Чан акъуд тавуна гьам лагь ман!  

Исятда, исятда, чан дуст каа-ас! Гьиндистандин дегьзамана-
дин эпос «Махабхаратада» (3500 йисан гарих авай эпос я гьа) са 
гьихьтин ятIани аламатдин, вуч хьайитIани тергдай яракьдикай 
кхьизва. 

«...ЦIу .хьиз нур гудай, iilapiilap тудай, тум тийидай снаряд 
ахъайна... кьуд пад михьиз мичIи хьана... налугьуди, рагъ квахь-
на...» И яракь лугьуз тежедай хьтин «забрдиз фидай цIайлапан-
рин юкьва авай... ам хъиткьиндайла, налугьуди, цава цIуд агъ -
зур рагъ кузвай»... 

И яракьдиз чка-чкадал «аллагьрин яракьни» лугьузва. 
Са  бязи  чкайрал  «аллагьрин  цДайлапанарни»  лугьузва.  
И яракьди вири тертзава. «...Са шумуд йисуз гъетер ва <я ратъ 

акваз хъжедач...» Абур «...щифери ва тIурфанри кIевнаваз жеда...»  
Чач я и яракь герек туш, я ракъар, цифер, тIурфанар...  
Чаз герекди и гаф я: «Алпандин цIай...» «Алпандин цIай ават-

рай». «Алпандин цIу...» «Алпандин цIай атурай...» 
Квез и келимайринни «Махабхаратадава» «аллагьрин яракь-

дин» садвал гьикI 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 догьзаманайрин са къеледин цлар ахтармишнава. И цлар 
гьи тарихда эцитнавай'бур ятIа садавайни лугьуз же^вач. Са кар 
вирида тестикьзава. Абур зцигнавай мармардин кьванер (зур!ба 
pairap) цIранва. Мармардин къван цIранва! Мармар цIурурун 
патал I000—I300 градус чимивал тсрек я! 

Алимри лугьузва хьи, гьа инани гьа «Махабхаратада» лагьан-
вай хьтин яракь ишлемишнава. 

Гила чун дуьньядин са маса патахъ фин. Чун дегьзаманаирин 
хеттрин меркез хьайи Хеттус шегьердин \арапIайриз килигин. 
Гьа и харапIаяр ахтармишдайлани... Гьа «Маха'бха.ратада» лагьан-
вай яракьдин гелер аквазва. Шегьер зурба температуради цIурур-
нава. КIвалер, мескенар... вири! Дегьзаманадин Вавилонда 46 
метрдин кьакьан 'къеледин амукьайрин 'Кьилелни гьа ихьтин муси-
бат атанвайдан пшгьидвалзава. Инани къванцин керпичар щIран-
ва... Им ихьтин вуч яракь хьуй? 

Алпандин цIай... Аллагьрин яракь... Аллагьрин шДайлапан... 
Гила чун мадни Гьиндистандиз хквен. Ина Мохенджо-Даро лугьу-
дай лап дегьзаманаирин харапIаяр ама. Абур xapanla хьана 3500 
йисалай пара я. Алимри ахтармишайла малум хьана хьи, ина са  

I2* I79 

 



километрдин радиусда вири щIранва. Са километрдин радиусдин^ 
къецепата гарун зурба къуватди вири чукIурнава.  

Алимри успатзава хьи, и мусвбат гьич са касдизни ixa'6ap ава/ 
чиз, садлатьана хьанва. Скелетрин гьалари, абур авай жуьрейр^ 
тестикьзава хьи, и вахтунда, и мусибат кьилел къведайла, шегьер-
дин  агьалийри   кеф-кефина  аваз,  куьчейра  сейр  ийизвай... 

Гьа ина 4000 йис идалай вилик кьенвай инсандин скелетдин 
кIара>бра 50 сефер артух радиоактивнивал ава. Ибуру вирида са 
кардин шагьидвалзава: инсаниятдин тарихда ядерный яракь 
дегьзаманайрилай инихъ малум я. Ида мадни са кардин шагьид-
валзава. Чи чIалан шать дувулдин деринвал! Аку чи <чIал тарих-
дин гьикьван яргъарай атана чав агакьнавай чIал ятIа!  

ГьакI хьайила ам маса чIаларивай муьтIуьгъриз хьанач жсди.  
Чи халкьдин ата-бубаяр лап дбгьзаманайрин халкьарин, 

дуьньядин катаклизмадин шагьидар хьайи халкьарин хтулар 
ятIа? 3000—4000 йисара халкьди хвенвай гафари и кардин ша-
аъидвалзавачни? 

Алпандин цIай... 
Алпандин цIай аватрай... 
Алпандин цIай атуй... 
ЧIал хуьз алакьун—ватанпересвал я, чIал кьацIурун, мурдар 

авун—мердимазарвал ва алчахвал я. Хайи IчIалан сирерай кьил 
акъудиз алахъуни инсан баркаллу ийида! 

4. МИДИЯ ГЬИНАЛ ХЬАНА? 

«Илимдинни техникадин тарих» сериядай СССР-дин илимрин 
Академиядин Сибирдин отделениеди В. Е. Ларичеван «Иландин 
арифдарвал» тIвар алай, чи дуьньядин лап дегьзаманайрин «а-
лендаррикай тзаф кавдаллу, 'кьадарсуз къиметлу са кта'б чапдай 
акъуднава. (Москва, I989-йис). 

И ктабдин кьилерикай са кьиле ихьтин кхьинар ава: Цицерон 
са карди тажуб ийизвай. Ада Iгьихьтин зур'ба ва чIехи философ-
риз Я'б гайитIани, адаз акI жедай хьи, и философрин гафар вичиз 
а'ял вахтара Посидонийдивай ван хьайи гафар я. Посидонийдивай 
таре къачун патал ам, гъвечIи гада яз, Родос островдал рекье 
гьатнай ва ада вичин сифте чирвилер ЧIулав гьуьлуьн 'къерехар 
тирвал маштьур философ Посидонийдивай къачунай. Гуьгъуьнай 
дуьшуьш хьайи философриз яб гудайла, ада гьамиша са кар 
гьиседай: и философри адетдин инсанрикай гьамиша са вуч ятIа-
ни чуьнуьхзава, гьар са философди вичелай вилик хьайи философ-
дин фикирар кваз кьазвач, абур лугьуз кIанзавач, гьар сада вич 
вине кьазва... Амма Посидонийди вичелай вад виш    йис    вилик  
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ишамиш хьайи Фалесан тарифардай, адалай зур'ба философ цил       / 
и.Ч'Ч, лугьудай. Фалеса, лугьудай Посидонийди, вичин и дуьмьядии        ^ 
нири сирерай кьил акъатуналди, и дуьньядал вуч жсдатIа ВИЛИК .чмаз 
л>гьуз  ашакьуналди,    садра эллинар     вири    мягьтсларнпй: -'...Ада 
йикъакай йиф мус жедатIа     виликамаз    лагьанай ва    си шумуд югъ 
алатайла гьада лагьайвал хьанай...»  

«...589-йисан (чи эрадалди) 28-майдин пакамахъ са пата Ал-
пата аваз, муькуь пата Астиа|гьун, Галюс тIвар алай сертьятдин 
ьащIал кьве кьушун,—мидиявийринни лидиявийрин кьушунар, — 
сад садан винел гадар жедай вахтунда, 'бирдан раIгъ чIушав хьа -
на, йиф алукьнай...» 

Мидиявияр?.. Къедалди заз масакIа чидай. Чна мектебда 
кIелдай йисара чаз «Азербайжандин тарих» ктабдай Мидия Иран-
дин Кеферпатавай уьл'кве 'яз чидай, амма и ктабдай аквазвайвал. 
Мидия Греция талан патахъ акъатнава. Им гьикI хьайи кар 
хьурай? 

«Азер'байжандин тарих» ктабдин сад лагьай чинал чIулав,  
ири гьарфаралди ихьтин гафар  кхьенвай:  «Чи къадим  ата-'буба-
 
j 
яр мидиявияр я».
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Грека-ар? Кьил акъатдай кIвалахар туш. 
Чун мадни са ктабдиз килигин: «Дегьзаманайрин РагъэкъечI-

дай патан литература». Дегьзаманайрин Ирандин, Индиядин ва 
Китайдин литературайрин пакаман нурар... (Москвадин государ-
ственный университет. I980-йис.) 

И са хазинадик квай кта'б «Авестадилай» башламиш жезва. 
Низ «Авеста» ву^ эсер ятIа «чидачтIа, чир хьурай: къуръан Ме-
гьамед пайгъам'барди 'кхьей кта'б яз гьикI кьабулзаватIа, «Авсс-
тани» Заратуштради кхьейди яз кьа(булзава. Дегьзаманайрин 
Иранди алла'гь Ахура Мазда тир, и ктабдин сифте кьиле гьадан 
тIвар кьазва: «... и уьлквеяр заз Ахура Маздадин куьмекралди 
кьисмет хьана: Иран, Элам, Вавилон, Ассирия, Армения, Египет, 
Иония, Лидия, Мидия, Бактрия, Согдиано, Гандра, Сака, Сатта-
гидия, Арахозия, Мака...» 

Ибур Заратуштрадин гафар я. 

Эгер чна чи аял вахтара кIелай «Азербажандин тарих» кта'б -
да авай Мидия гьа и Заратуштради лугьузвай Мидия ятIа, ам 
дегьзаманайра виридалайни зурба ва яужлу империя хьайи Иран 
империядин са вилаят хьайиди аквазва. Адавай а зурба империя-
дикай къекъечIна, Грециядавай Лидиядихъ (галаз дяведиз вучиз 
ва гьикI физ хьурай? 

Адаз ахьтин ихтияр ни гуда? 
Александр Македонскийди чапхундалди Иранди Юкьван Азия-

дин ва Мукьвал Ра'гъэкъечIдай патан винел гьамиша агъавал 
авурди виридаз чида. 
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Къуй  тарихчийри лутьурай:  Мидия  гьинал  хьана?    Ирандин/ 
Кеферпата? Грецияда? 

5. АЛИМРИ ВУЧ ЛУГБУДАТIА? 

Лап и мукьвара ктабрин туьквенра чIулав жилд алай са ктаб 
пайда хьана. Мумкин я, тзаф'буру ам гъиле кьуна, эхцигна. Ву-
чиз лагьайтIа, адан формат екеди тир. Им сад лагьайди. Кьвед 
лагьайди —адан жилд кьелечI чарчинди тир. Гьа<кI хьайила, а 
ктабди гьар нин хьайитIани фикир жел'бзавачир. 

Урус  чIалал  сад    аагьай  сеферда    пайда    хьанвай  и эсерди 
(«HgajjARH  дегьзаманайрин  эпос.  Папакан  хва  Ардащидан__алд-_ 
кьунар»)  чун патал тзаф сирер ачухна. Зун патал аламатдин кар 
хьана! 

Вучиз, гьихьтин аламатдин кар? 
Са'бурлу хьухь: и ктйб лап дегьзаманайрин иран чIал .хьайи 

пегьлеви чIалай таржума авунва. 
Текст (эпосдин) кьве чIалални ганва. 
Эвел—пегьлеви, гуьтъуьнай—урус чIалалди. Лап эхирдай 

/глоссарий ганва, са кьадар пегьлеви гафар урус чIалаз таржума 
авуна. 

Дегьзаманадин Ирандин гафар латиндин алфавитдин жуьреда 
кхьенва. КIелиз жеда. Дегьзаманадин ирандин алфавитдалди ваъ, 
ам чун хьтинбурувай кIелиз хьун мумкин туш. 

Латин алфавит типографияди кьабулдач. Гьа и кар себеб яз, 
за чи алфавитдалди са шумуд мисал гъизва. 

Ан — III местоимение. 
Бар — груз. 
Эн — этот. 
Залан — тяжелый. / 
Гирде — вокруг. ^ 
Гирами — любимый. 
Гьан—тот, в тот же момент. 
Ин — указ. местоимение. 
Кар — дело. 
Куь —■ местоимение и союз. 
Пад — предло-, обозначающий направление. 
Тан — тело. 
Шур — молоко. 
Та — предлог. 
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Мадни давамариз жеда, амма гереквал авач. Вири ашкара я.  
Ша гила чун, играми дустар, са фикирдал къвен: эпос вири са 

къанни иДуд чин ава. И гъвечIи эсерда икьван «чи нафар» хьа-
Йила... 

Вагь! Дегьзаманадин Ирандин чIал ва лезти 'чI»л? Икьван 
мукьвабур! Нин хиялдиз .къведай? Ни лугьудай?  

Амма интье делилар. Делилри субутзава. 
И гафари дегьзаманайра лезгИяр иранвийрихъ и-алаз санал 

хьайиди субутзавачни?  Ни лугьудай чун  чIалан    стха.яр  тирди?  
Ирандиз, Египетдиз, Грещиядиз хьиз, вичин чIехи тарихда пуд 

чIал хьана. Лап дегьзаманайрин (гьа и чи тафар авай), юкьван 
асиррин ва алай вахтунин. 

Алай девирдин иран чIалан группадик акатзава: осетинар, 
|атар, таджикар, талишар...  

Дегьзаманадин Ирандин чIал, Грециядин чIал, Араб чIал... 
вири детиш ,хьана. Гьа дегьзаманадин [гафар чи чIала амукьунин 
сир вуч хьурай? 

Чи чIал я арйб чIалавай, я туьрк чIалавай муьтIуьгъриз хьа-
нач. 

Яраб чи лезти чIал вучиз икьван дурумлу хьанатIа?  
И мичIи утагъда экв хъувун чи пак буржи я: гаф алимринди 

я—чIалан алимринни тарихчийрин... 

6. ЧИ ТАРИХ КХЬИН НИН ХИВЕ АВА? 

Ракъиник квай мурк (гатун юкъуз), дуьз ла'IьайтIа, мурк ваъ. 
муркIадин къаяб низ акуна? Ам югъ къвердавай гьикI цIрада? 
Лезги тарих; гьа гьалда ава. Ша чун тарихдиз килигин. Тарихда 
чакай лагьанвай, кхьенвай вишералди ктабрай са шумуд делил 
рикIел хкин: 

«...Албаниядин мержез Къа'бала шегьер хьана. Гилан Азербай-
жан ССР-дин Къуткъашен район. А шегьердин харапIаяр гилани 
ама. 

Кьиблепатан Дагъустандин тарих-
дин очеркар. Махачкъала, I964-
йис, 2I-чин. 

rJ «...Яшамиш жезва абур (албанвияр) Ибериядинни Каспи гьуь - 
арада. РагьэкъечIдай пад Каспи тьуьл я, РагъакIидай пад 
Иберия.  ...Кьйблепата  Армения  жезва,   Кеферпата—дагълар.. » 

Страбон, Кб, XI-4-кьил, I-чин. 
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«...Удинар лугьудай IгъвечIи лезги халкь (иоятда Азерб. ССР-
дин Нуха районда ва Варташен райондин Нидж хуьре яшамиш 
жезва) албанвийрин тухумар я...» 

Кьиблепатан Дагъустандин очер-
кар. Махачкъала, 64, I9. 

«...Кавказдин албаниядин чIал Кавказдин 
(
чIал тир, ам исят-

дин >дин чIалаз гзаф ухшар тир. Мумкин я, ам дегьзаманадин 
удин чIал хьана, вични литературадин...» 

Академик А. Г. Шанидзе. Кавказ-
дин Албаниядин ч/ал ва кхьинар. 
Гуржистан ССР-дин Илимрин Ака-
демиядин Общественный илимрин 
хабарар. I960-йис. VI нумра. I88— 
I89-чин. 

«...Такърибан 625-йисара абуру (гьезерри) алишверишдинни 
стратегиядин даях тир Дербент шегьер иранвийривай къахчуна. 
Гуьгъуьнай гьезерри гьа инай Закавказьедиз гьужумар тешкилиз 
хьана»,— кГелзава чна «Ахтынамедай». 

IX асирда Аль Беладзориди кхьизва хьи, арабрин полководец 
Мервана гьезерар бар

(
батI авурдалай гуьгъуьниз, абурун амукьа-

яр САМУРДИННИ ШАБРАНДИН арада авай ЛАКЗ областдиз 
куьчарна. 

Беладзори.     Уьлквеяр  чапхун аву-
никай ктаб. Урус текст, I8-чин. 

Тарихда шумудни са авторди и ЛАКЗ-рикай кхьенайтIа! Ам 
Албаниядин къебелейрин арада виридалайни чIехи къебеле тир. 
Беладзоридиз а кардиз килигна агъзур рагьмет хьурай хьи, ада 
и ЛАКЗ-ар алай чил, чка къалурна. САМУРДИННИ ШАБРАН-
дин арада. Гилани и тIварар лезги чилел алама. ТахьайтIа чи та-
рихчийри гьинал и келима, ЛАКЗ-ар кхьейтIа, алава ийида: (име-
ется в виду всех дагестанцев). 

«Кьиблепатан Дагъустандин тарихдин очеркар» ктабдай чна 
кIелзава: «...I500—503-йисара Сефевидрин (Эрдебилдай акъатна-
завай са династия), «Къизилбашийрин» кьиле аваз, Исмаила Ба -
ку, Ширван вичиз муьтIуьгъарзава». I08-чин. 

Сефевидрин гужлу государство пайда жезва. Меркез—Тебриз. 
Абуру чпелай Кеферпата авай чилер къакъудзава. Джунейда сан-
гьисаб авачир кьадар кьушун кIватIзава. Ширвандал (арабар 
къведалди инал маса тIвар алай—ЛАКЗ-арин чил, Самурдинни 
Шабрандин арадавай чил, гила анаг мадни гегьенш хьанваи) гьу-
жумзава.   Чна  тарихдай  кклзава:   «...Самурдин    къерехда   Ы60- 
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нисуз и чшгерал тахьай хьтин зурба женг кьиле физва. Джунейд, 
адан дервишар, къазияр (чпин дин гъизвайбур, аквадай гьаларай, 
шиитар я, мусурман диндин са хел) лезгийри вири барбатIзава. 
Катайбур катна къутармиш жезва».  

И. П. Петрушевский. Азербайжан-
дин государство. XV асир. Баку. 
I940. 

II62-йисуз Бакуда Ширвандин шагь Халилуллагьа Лезги мис-
кIин т!вар алай виридалайни (а вахтара) гуьзел имарат эциг -
зава. 

Кьиблепатан Дагъустандин тарих-
дин очеркар. 64-йис. 

«...I22I-йисуз Ширван чапхунна Монголар Кефердихъ рекье 
гьатзава, гзаф кьадар ЛАКЗАР (аку гьаа-а, ширвандавайбур ву-
жар ят!а) къирмиш хьана, мусурманарни, мусурманар тушир -
б|урни...» 

Ибн   аль Асир. Тарихи аль Камил.  
Араб ч!алай таржума. Баку,  I940, 

I42-чин. 

Аквазвайвал, I22I-йисуз мусурман дин кьабул тавунвай лез-
гиярни авай кьван! Заз аламат кар, ЛАКЗ-арп монголрикай 
Ширван хуьн я. Аквадай гьаларай, арабри чаз ЛАКЗ-ар лагьана. 
Лезгияр—лакзар... 

I456-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 къел'еда...аллагьдин лукI-
ра... къуй аллагь-таалади адан эхир бахтлу авурай... И къейд бе-
гьем 200 кас, Къуруш, Маза, Чикчик, Кьурать, Рутул хуьрерин 
виридалайни гьуьрметлу къужаяр аваз ийизва. Абур шагьидар я»...  

И ктаб    квахьнава.    Академик А. Бержедин лугьунрай    араб  
■I€кст Императордин ктабханада хуьзма. Вучиз лагьайтIа, а руко  

пись гьа и академикди вичин гъиливди Имиератордин ктабхана- 
диз вахкана. И ктабдин урус текст амукьна кIанзава.  

}; Кьиблепатан      Дагъустандин      та- 
•^ рихдикай     очеркар.  X.  Рамазанов, 

Г) А. Шихсаидов. Махачкъала, 44-йис. 

I456-йисуз лезгийрихъ ихьтин зурба алим хьана кьван! Гила 
адан ватан тир  хинелугъни ама, ана инсанарни    ама, абур пас - 
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портда азербайжанвияр я! Вучиз икI? Мегер дуьньядин къанунар 
дегиш хьанани? Мусанлай ахьтин къанун акъатна: «Девеяр, фи -
лер, 

(
бал'кIаIнар, яцар и дуьньядал герек я, цIегьер, хпер, мара-

лар, пеленгар, асланар, къуьрер герек туш?» Ихьтин кIвалах же-
дани? 

Чна тарихдай кIелзава: «I509-йисуз Исмаила, сефевидрин 
кьили, Ширван, Дербенд вичиз муьтГуьгъагзава...» 

I578-йисуз сефевидрнн государство зайиф жезва. Туьрквери 
Закавказьедал вегьизва. Туьрквери Генже, Шамахи, Дер'бенд 
къакъудзава. Чпиз муьтIуьгъай Ширвандин кьиле Осман паша 
эцигзава. 

«...Сефевидриз акси дяведа туьрквери, лезгийри, Крымдай 
атанвай татарри (туьркверин чIалан ва диндин сшайри) ишти-
ракзава. Татарар I2 агъзур ава, лезгияр вад  агъзур, ширванви-
яр...» кГелзава чна. 

Кьиблепатан   Дагъустандин   тарих-
дикай очеркар. III-чин. 

Я чан стхаяр, ширванвияр лугьудай халжь низ ван хьайиди я?  
Абур 'мус хьайиди я? Абур гьи чIалал рахадай? Инаг гьа Бе-

лодзориди лагьай ЛАКЗ-арин чил тушни? И тIвар, Ширван, араб-
ри танвай чпин тIвар тушни? Я. 

Амни гьич, бес и лезги гаф гьамиша кавычкайра вучиз тваз -I 
вайди я? Яни ам вири дагъустанвияр латьай чIал я, тушни? Ша 
гьадазни килигин чун. И кардизни. 

Гуржистандин    тарихда,   литературада    лезгийрикай     тIимил| 
кхьенвач. А кар Дагъустандин литературада ва тарихда икI кьа -
булзава: абур, а гуржийри лугьузвайбур датъустанвияр я, лезги -I 
яр туш. Яни, аварар, лакви'яр я, амма лезгияр    туш.    Ша чун н| 
кардиз  делилралди   килигин.   Къачун  чна   цIахуррин  ханар: 

Али Куркулу 'бек. Щахурви Мамед хан бек. Мамед хан цIа-
х>рвидин хва Халил. Эмир Юсуф бек. Щахурви Алисултан. Ща-
хурви Агьмедхан... 

Сиягь мадни давам ийиз жеда. 
И'бурун ханлух, 200 кас атлу кьушун авай ханлух —пуд виш 

йисуз давам хьанва. 

Ирандин Шагь Тагьмасиб I лагьайда вичин са фарманда Али 
Куркулу 'бекан тьакъиндай  кхьизва:  «И фарман    твай Захурдин| 
хан чи вафалу дустарикай сад я...» 

Шагь Абас I ла,гьайда вичин фарманда ЦIасхурдин хандиз! 
кхьизва хьи, «чун патал а къуллугъ кьилиз акъудун  давам| 
хъия...» 

Шагь Сефиди са шумудра цIахурдин кьилевай тIвар-ван авай-I 
буруз савкьватар ва пулар ракъурзава, Гуржисталдал, Кахетия -| 
дал гьужумар авун давамарун тIала!бзава.  
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Шагь Абас II лагьайдани ихьтин тIалабунар садрани «ьведра 
ийизвач. 

Кьиблепатан Дагъустандикай очер-
кар. I00-чин. 

Гила ахьтин Щахур Iгьинва? Гьиниз фена Щахурдин ханар? 
Ингье KBS3 «вири дагъустанвияр»... 

Къенин йикъаз килйгиз, тарихдикай баянар гузва...  
Гьеть! Ам вуч латьай гаф я? Леэгийривай Гуржистандал гьу-

л<умиз жедани? 
Леэги чилин тарих кхьей касдиз за зи са ктабдин гонорардихъ 

лап са вижевай гуьмбет эцитиз тада. 
Мармардин. 

Чун мад сеферда «Кьйблепатан Дагъустандин тарихдин очер-
кар» ктабдиз килигин. А кта^бда «хьизва: «...чаз аквазвайвал, I 
на IV асирра Албанияди вичин эхиримжи йисар легрин чилерал 
давамарзава, Албаниядин политический уьмуьрда «лезги» къеэе-
лейри кьилин роль къутъвазва...» (22-чин)" 

Гьа инални лезги кавычкайра. Ал'банар, иберар, лбинар, джи-
гибар, каспияр... Авайвал. Гилан тарихчидиз лугьуз кIанзава: а 
касди кхьизвай легар и 'чи девирдин лезгияр туш, вири дагъус-
ганвияр я! 

Аквадай гьаларай, ,гила кхьизвай тарихчидини вилик девиррин 
Iарихчиди, сана л ацукьна, чаяр xynl ийиз, гума.рни акъудиз, лез-
iийрикай ихтилатзава: 

Гилан девирдин тарихчи: 
— А вуна кхьенвай легер, лакзар ава гьа-, чна абурукай «ви 

ри дагъустанвияр» ийизва... 
Дагьзаманадин тарихчиди кьил галтадзава:  
— Ваъ, ваъ, ваъ! Гьар са тарихда гьар са халкьдал, гьар са  

милел вичин талукь тIвар хьана... АкI авун айибни я, гунатьни я...  
— Зун  гъавурда  акьазва...  Амма  чун,   алимар  интернациона- 

листар я, тьакI  хьайила, чаз вири сад хьун «герек я... ТахьайтIа,  
ш ктаб... 

Дегьзаманадин тарихчидин вилер экъис жезва:  
— Вагь! Вун лацу хьана хьи! Ма дарман! Мецик кутур! Вагь...  
Гилан девирдин тарихчи: 

— Чна абурукай «вири дагъустанвияр» авунва...  
— Гьеъ! Ма, <мадни  са  дарман... Мукьвара  куьне Бакудикай  

Москва   ийида,   Киевдикай   Ташкент...  Куь  кIвалахар зурба    я...  
I план  девирдин  Дагъустандин  тарилчийрин,  лугьуда  за.  
Зани, и цIарарин авторди, гьакI фикирзава. Араб  автор   Йакъута  
кхьизва:   «...Бйб  аль  Абвабдинни   (Дербент)   Маскатдин  
арадавай  ЛАКЗ-рин  уьлкзедин  агъалияр  муь- 
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куьбурулай а кардалди тафаватлу я хьи, абур виридалайни гзаф 
я, туьзел кIалубар авай, мягькем бедендин сагълам инсанар я, 
абурун хуьрер къалин я, хуьрерин арада тьамиша алакъа ава...» 
Мадни: «...ЛАКЗ-ринни Баб аль Абва|бдин арада Табасаран 
шагьдин уьлкве ава, чпин кьадардалди абур ЛАКЗ-рилай тIимил 
я, Та'басарандилай а пата Филан ава, ам тъвечIи са вилаят я.. .» 

Йакъут. I-ктаб. 438-чин. 

Аку стха, гьикьван ачухдиз, декъикъдиз мхьизватIа! Лакзар, 
таэасаранар,   абурулай  анихъни  филанар...  Къайтагъар  ятIа?  

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, Шир-
вандин ва филандин пачагь лишанлу тир. Ада IгьакI КАБК дагь-
ларин ( ? )  ва маса чилерин пачагьарни тайин ийидай, а'бурухъ 
галаз икьрар «ьана, а!бурувай харж къачудай...» 

Беладзори.   Уьлквеяр    чапхун аву-
никай ктаб. Баку. I927-йис. 

Аквазвайвал, агъзур йис идалай вилик «хьей тарихчийри, 
сиягьатчийри гьар са чилин, гьар са халкьдин тIвар авайвал 
кхьизва. 

Какадарзавач. Вири санал кIватIзавач. 
Азербайжанви Абас Къули Бакиханова лезги халкьдин гьа-

къиндай кхьизва: «... Къуба уезддин Рагъ акIидай патан, Самур -
дин ва гьакIни Куьредин агьалияр (вири ваъ, гзаф паяр) и чиле -
рал гуьтъуьнай атай халкьарихъ галаз какахьнавай лап къадим 
заманайрин халкьарин тухумар я...» 

Абас  Къули Бакиханов.    «Тарихи-
Ирем». I848. 

Зун литератор хьиз са карди мятьтеларзава: Бакихановаз, 
аквадай «гьаларай, лезги чIал чидачир. Яраб чидай жал? Адаз 
лезги чIала авай «алпандин цIукай», «Махабхаратада» авай «ал-
лагьдин дIукай» бажагьат хабар хьана... Я адаз лезги чIаланни 
дегьзаманадин Ирандин чIалан мукьвавиликайни ха'бар тушир. 
ИкI яз хьайила, адаз лезги халкьдин тарихдин дувулдин дерин -
вал гьинай ва гьикI акуна? 

ТахьайтIа, халис тарихчийрихъ, шаиррихъ хьиз (халисбурухъ), 
ирид лагьай гьисс авайтIа? 
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7. ХАЛКЬДИН ЧАН 

Чи дамарравай иви, чи ри"кIин такабур гьиссер, чи акьулдин 
кьатIунар, чаз чи Ватан, кайи чил кIан хьун, чна чи диде-буба 
рикIелай алуд тавун... йбур вири чи халкьдин музыкадив тва. 
Халкьдин музыка чавай къакъатайла, чун, лезгияр, кьейи югъ я. 
Ам пакдиз хвена кIанзава. Ам кIамайдан, авамдан, туьремадин 
■гъиле туртIа, чи кьилел мусйбат 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 руыгьни лигимарзава. Квелди? Музыкадалди! Муьгьуь-
ббатдин манийралди ваъ, махаралди ваъ, жуьрэт, викIегьвал, 
.чиреквал авай тьавайралди, музыкадалди! 

Пакамахъ аскер музыкадалди ахварай ав\дзава. ЦIуд декьи-
кьада 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 чIиб чIехи жедай. 

Жентиниз фидай аскердизни музыка ягъизва. Жентинин му-
зыка. Мехъер—музыкадалди. Мел—музыкадалди. Сувар—музы-
кадалди... 

Пагьливан симинал хкаж жеда—музыкадалди. 
Алимри фадлай успатнава: музыкади сагъламвилизни таъсир -

зава. Гуьгьуьл шадардай, руьгь хкаждай музыкади, дарманди 
хьиз, на'чагъ инсандиз сагъ жез куьмекзава. 

Гьатта чи йикъара маларин фермадал ацазвай калериз хуш 
макьамар ягъиз хьайила, абурун нек артух жезва. Аку гьа-а, мала-
ризни кваз музыкади ийизвай таъсир! 

Дегьзаманайра яртъал сефердиз экъечТзавай грекди вичин 
кIвале музыкант тадай. Пул тана. Адаз тапшуругъ гудай: зун эл-
къвена хкведалди вуна ихьтин-ихьтин макьамар ятъиз жеда, дуст 
кас. Гьар пакамахъ, гьар нянихъ. Йикъа кьве сефер. Абур зигьин-
диз, къанажагъдиз, ахлакьдиз ва марифатдиз таъсир ийидай ма-
кьамар жедай. А макьамри хзанда гьуьрмет ва берекат хуьниз 
куьмекдай. А макьамри аялрив 'буба рикIелай алудиз гудачир. 
Папазни вичин гъуьл кIвале авай хьиз жедай.  

Чи шаир Тагьир бубадин кац 'чубанрин алачухрик акатай 
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 кта!бра 
хзандин месэлайриз, марифатдин, ахлакьдин, тербиядин месэ -
лайриз ганвай чIехи къимет вуч я! О-о, чун «производственный» 
романри, «революционный» романри 'буьркьуь авуна хьи! Къачун 
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чна  эвел  замандин  ара'бри  музыжадикай  авунвай  фикирар...  
Эгер инсанрян арада алчахвал, виждансузвал, адалатсузвал, 

итимсузвал... къвердавай артух жезватIа, чир хьухь: абуру чпи.ч 
ягъай лайлаяр  ва  чпн сифте лагьай  манияр  рикIелай алуднава. 

Эгер инсанриз чпин музыкадин ван тахьайтIа, (гьа аял чIавуз 
ран хьайи), абуру чпин дице-буба рикIелай алудда. Абур зигьин-
суз жеда. 

Эгер инсанриз садаз сад беген'миш жезвачтIа, абур кьама ял 
аваз къекъвезватIа, кьиле тар аваз къекъвезватIа, абуру чIехидаз 
гьуьрметзавачтIа, сада садалай фитнеярзаватIа, чир хьухь: абуру 
чпин дувул квадарнава, а'бурун дувул кьуранва, абур туьремаяр 
я, зигьинсузар я. 

Эгер ваз ви тарих чизвачтIа ва ам чириз кIанзавачтIа, чир 
хьухь: вун туьрема я, салавай аюх я. 

Чир хьухь: диде-'бу'бади /гузвай тербиядилай адузыкади гузвай 
тербия гужлуни я, эбедини я. 

Чир хьухь: музыкадивай инсан саймазризни жеда, сарсахриз-
ни. Сефини ийиз жеда, семени. Алчахни ийиз жеда, лап гьа амач 
лагьай кичIерхъанни. 

Акьуллу гьар са инсандиз чида: атIай нек, чIур хьайи чIем, 
ни акатай як, вахт алатай хуьрек... гьич са лукьмандивайни вичин 
гуьнтуьниз хкиз жедач. Ам гьалдай акъатна. Гадрун герек я!  

Ихьтин чIур хьун инсандин <къилихдани, руьгьдани кьиле 
фида. 

Куьн чIалахъ хьухь, инструментраи сесер акъуддаибуру чи 
халкьдин руьгьда гьа за лагьай хьтин «руьгьдин деградациядин» 
процесс арадал гъанва. 

Нянрихъ, лезги концерт гудай вахтунда, за кичIез-кичIез (ри-
кIин ритмни гьаоятда дегиш жеда) приемник кутада. Яраб чибу-
ру вучзаватIа? Гзаф вахтара кларнетри IцIугъиз жеда! За регу-
лятор чапла патахъ элкъуьрда: -маса стхайри вучзаватIа? Бар-
калла! Чпин хал'кьдин манияр лугьуз жеда! Яб гуда за. РикI ше-
хьиз... Ахпа йифди ксуз жедач... Квахьзава чи музыкальный куль-
тура. Лезгивал аквазмач. Вучда? Са  мисал :гъиз кIанда заз.  

Лап дегьзэманайра фиригъвийриз (чи фиригъвияр ваъ. Грг-
циядин фиригъвияр) Мидас лугьуз са пачагь жеда. Вичин махсус 
кьатIунар, чирвилер авай са кас жеда. Гьа и кар себеб яз, и 
Мидаса Аполлон алла^ьдин манийрилай кфилдин авазар виниз 
жьада. КIватI жеда аллагьар вири санал. Ибуру Мидасаз жаза 
туда. Аллагьри гайи жаза яз, и Мидасаз ламран япар экъечIда. Куз-
хъукъуз амукьда язух. Вучрай? Фите алукIда. Бес япар чуь-нуьхна 
кIандачни? Амма нуькерриз чир хьанваз жеда. Нуькер-рин арада 
сад жеда—сир ,хуьз тежедай. РикI акъатда идан. Ла-гьайтIа, винел 
акъудайтIа, ;гардан яда. Вучда?    Фида им, и сир  
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цуьз тежедайди, са яргъал чуьлдиз. Булахдал. НацГарин юкьваз. 
Г*|,а инал,  булахдал, нацIарин юкьва  ида  вичин сир ачухда : 

— Мидасан кьилел ламран япар! Мидасан    кьилел ламран...  
РикIиз   регьят хьана, элкъвена шведа  и сир хуьз тежедайди.  
Зул алукьда. Инлай алатна физвай чубанди и нацIарикай са  

ннцI атIана, вичиз кфил ийида. Башламишда ягъиз.  
— Мидасан  кьилел  лаадран япар!  Мидасан  кьилел  ламран... 
Акъатда кфилдай ванер. 
Вич лухьумир, а касди 'булахдал вичин сир лугьудайла, нацIа -

риз ван жеда кьван! Сир—садрани сир яз амукьайди туш. Ам 
дуьздал акъатда. Тарихда гьамиша гьакI хьана.  

Къе чи милли тарихда, милли культурада кьиле физвай ал-
чахвилер, ооинвилер, «ъайгъусузвилер сир яз амукьдани? Ни вуч-
<ава? Ни вуч авуна кIанзавайди я? Амма...  

Алай вахтунда (гзаф вахтара) радиодай гузвай, телевизордай 
къалурзавай лезги музыкадин концерт тьа Мидасан кьилел экъе -
чIай япар хьиз я. Виридаз чизва. Амма... вирида сир хуьзва. Ву-
чиз? 

За тикрарзава: атIай нек, ни акатай як, ктIай емиш, щуру 
хьайи хуьрек... вичин сгуьнгуьниз хкиз жедай лукьман гьелени и 
чилерал атанач. 

Халкьдин руьгьдин къуватдин къадир авай шумуд кас аватIа?  

8. ГАФУНИН УСТАДАР 

Эвел заманайра писателриз, шаирриз тафунин устадар лу -
гьудай. 

Абурун гаф къизилдилай багьа жедай, къилинждилай —хщи. 
Идахъ галаз алакъалу 'яз, зи рикIел са риваят хквезва. Ам 
Къуръандин риваят я, амма за эм чIехи шаир Низамидин ктэб -
дай кIелна. Зи аял вахтара. 

Са залум гъуьрчехъанди са Жейрандал хер ийида кьван. Иер, 
такабур жегьил Жейран жеда им,—вичин туьл-чеменлухда и 
дуьньядин гуьзелвилинни ширинвилин гъавурда акьазвай. Бахта -
вар гьиссеривди вичин югъ няни ийизвай, садрани, санал кьван -
ни са гьашаратдиз кьванни са писвал тавунвай, гунатьсуз са 
Жейратс! 

Катда и Жейран, «атда иви авахьиз ва эхирни атана са бу -
лахдал акъвазда. Яд хъваз кIан жеда. И арада са хъипре цяй 
кьил акъудна. Жейрандивай хабар кьада: 

— Вуна акI суза вучиз ийизва, я чан Жейран  стха? Ваз вуч 
хьанва? 
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Килигда Жейран и хъипрез вилел нагъв алаз: жаваб гудани, 
гудачни? 

— За ваз вуч хьанва лугьун? У-уф,—агь аладарда Жейранди. 
—И  патара са  залум  гъуьрчехъан  пайда  хьанва,  гьада  зал хер  
авунва... 

— Ать,  кIвал   ч!ур  хьуй  вичин!—гьарайна  лугьуда  хъипре.— 
Яраб адаз чавай, жейранривай, вуч кIанзаватIа?  

— Вуч?   Вуч?—къудгьун   жеда  Жейран.—Вуна   вуч  лагьана? 
— Адаз  чавай,  жейранривай,  вуч  кIанзаватIа,      лугьуда за...  
— Вакай,  хъипрекай    Жейран  мус    .хьайиди  я?  Вуна  вунни 

жейрандай гьиса'бзавани? 
Ярх жеда Жейран гьа  инал. Эхиримжи нефесдал >кьил хкаж-

на, хъипрез лугьуда: 
— Гъуьрчехъандин хьелдивай зун рекьиз хьанач, амма ви га - 

фуни зун кьена. 
Гафунин устадар хьана эвел заманда. 
Ктабдихъни къимет хьана... Са кIвалин! Са суьруьдин. Са ра-

ма^гдин! Бе-ес! 

9. ГЬИК! ЖАВАБ ГУДА? 

Тарари пеш авадарзава. Себеб ава: зул къвезва.  
Ахпа кьуьд къведа: живер къвада, хилерал ацукьайла, хилер 

хада. 
Тарар хъуьтIуьз гьазур жезва. Гележег хуьн патал, телеф та-

хьун патал, тухум хуьн патал. 
" Тарари пеш авадардайла, луж-луж хьаиа, къушарини лув 

гузва. Чизва: къаяр къвезва. Къе-пака кьуьд жеда. Яда къаю. -
Недай затI жагъуриз жедач. Чка дегишна 'кIанда. 

Вири тIеэиатди: гьайванри, къушари чеб хуьзва, тележегдин 
къайгъударвал ийизва. 

Са гъил ченедик кутуна, ацукьна-ацукьна, эхирни са легьзеда 
зун ачвариз физва, о-о, аламат! Гьа легьзеда заз а,хвар 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, тьакьван адан чина биришар ава. 

— Зун начагъ я, агата, бала... 
— Лагь, баде,— зун адаз агъадай винелди килигзава.  
— Чан 'бадедин, заз лакзарин гьал чириз    кIандай?    Гьинва  

а'бур?  И  удинвияр,  хинелугъвияр  гьинва?  Ибур  садни  аквазмач 
эчир! 
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Зун кьил агъузна акъваззава.  
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 кIвале 
санал чIехи хьаййбур туширтIа, эгер тьа бубадин кIвал зи зи-
гьинда амайди туширтЛа, чи ракIарар, чи гуьрцелар, чи гурар, чи 
гьаят, суза ийиз ахъа жедай ва суза ийиз агал хъижедай 'чи да -
къваз, чи рехъ, чи кIвалин мукьув гвай мурдар вир, гьамиша зун-
журда жедай, тумуниз звар гана, рехъди фидайбурал гадар же-
дай чи Пеленг, гьамиша галатнаваз аквадай, тьамиша кьил агъуз-
наваз аквадай чи лацу !балкIан... чахъ ибур хьайиди туширтIа, 
'йажагьат зи рикIел зи стхаяр аламукьдай. Аламат кар ам я хьи, 
гьа и за лагьай ва талгьай затIари, абур рикIел хкведайла, абу-
рухъ галаз санал (гьамиша) стааярни хкизва... Сад БАМ -дал 
ала. Сада бубадин кIвал хуьзва. Муькуьда Бакуда к!валахзава. 
Зун Махачкъалада ава. Гьарма сама.  

Бубадин кIвали чун стхаяр тирди чи рикIелай    ракъурзавач.  
Хзан патал бубадин кIвал авайвал, .халкь патал, миллет па-

гални сад садан арха ийидай, сад садав агуддай, вири патал умуми 
тир са вуч ятГани; хайи чил, Ватан, тарих, чIал, музыка... хьун 
чарасуз я. Абур чаз ата-'бу'байри тунвай идигарар я, амана-гар я... 

Абур ни чГуриз акуртIа, адаз тфу гана кIанда. Ам негьна 
кIанда. 

Бубадин кIвал амачир стхаяр гьикI жедатIа,— абуру сада са-
дахъди ч!угвадач. ЧIал, тарих, музыка... квахьайла, ,халкьни, 
миллетни гьакI жеда. Садвилин гьиссер кутадай яракь хьана 
кIанда, къуват хьана кIанда. 

Дегьзаманайрилай къедалди, чи дувулрин деринвал атъзур 
йисара авайди ашкара я. Чун деяъзаманадин албанвиярни я, чак 
грекарни какахьнава, иранвиярни, гьезерарни, арайарни, монго-
ларни (абур заз ййфиз са «илометрдай чир жеда) какахьнава. 
Мадни хъсан. Къе 'чун вири санал—лезгияр я. Ча,хъ са Ватан ава, 
са 'чIал 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, чапхун -
чияр авачир девирда, чи тарих, чи чIал, чи музыка чавай  къа-
къатзава; вучиз чун буьркьуь жезва, 'биши жезва?  

ТахьайтIа чун суьгьуьрда тунватIа? 
■   Яра|б халкьдин вилик-кьилик квайбуру вуч лугьудатIа? '   
Абуруз и к!валахар аквазватIа? 
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I0. ТIЕБИИВАЛ 

ИНСАН тIебиатдин хайи велед я. Адавай гьич са вахтундани 
тIебиатдиз ва адан тIебиивилиз акси экъечIиз жедач. И кар, и 
чирвал лап дегьзаманайрилай 'башламишна гьар са (

!
мефтI чка-

дал алайдаз; амма чи девирда гьатта бязи алимринни «ваз мефт! 
тухулдиз куьч хьанва)  касдиз малум я, тьар са касдиз 'чида. 

ТIебиатдиз ва адан тIебиивилиз акси яз ахмакьдавай физ же -
да. Акьул къакъатнавай, кьиле гар авай «ас хьана к!анда.  

Играми дуст! Небиатдихъ чаз течир аламатдин къанунар гзаф 
ава. ТIе'биат вич философиядин ктаб я кьван! Герекди ам IкIелиз 
чир хьун я. Ам чавай кIелиз жезвани? Ада чи кьилиз къвезвай 
гьар са суалдиз жаваб жагъурнава. Чаз а'бур аквазвани? Вири -
даз а'КвазвачтIани, сад-зурдаз аквазва. 

Лебиатда 'къалпвал жедач. Ада къалпвал эхни ийидач. ТIе -
биатда бегьемсуз са затIни жедач. Гьар са кар, гьар са ватI тIе-
бии яз, вичин метлёб аваз, чIехи философдин, чIехи устаддин 
гъиляй акъатнаваз аквада. 

А устад, арифдар кас тIебиат вич я, адан тIебиивал я.  
Гьа и тIебиивилерикай садни жуван жинс хуьн я, жуван ту-

хум хуьн я, жуван дувул чирун я. 
Мисал патал: къавах таран са гъвечIи хел вич вичелай хада, 

ам чилел аватда, «гьа аватай чкадал, чилик дувул кутуна, адакай 
маса тар экъечIда. 

Вири набататри цуьк акъудзава. Ахпа абур вири тумламиш 
жезва. Гьа и жуьреда гьар са на'бататдини вичин т>м, ви-чин жинс 
хуьзва. Гьич са гьайвандини, тьич са на;бататдини вич и дуьнья-
дилай «вахьуниз рехъ гузвач. 

'Къушарин, гьайванрин, маларин дуьньяда и кар камаллуда -
каз тешкил хьанва. Ам икI ни авунва? Небиатди. Сада садаз 
куьмек авун, IгъвечIибурун >къайгъуда хьун, дуствилелди кьил 
•хуьн, эркекданни дишидан арада рекьидалди вафалувал хьун, 
сада садаз таб тавун, кьведани санал 'балайрин, веледрин къай -
гъу чIугун, муг, магъара гьазурун, балаяр кьведани санал чIехи 
авун, абуруз кьведани санал тербия тун, дишидаз гьамиша тьуьр -
мет авун, икрам  авун... ибур вири тIебиатдин къанунар я.  

Са жинс вири санал кIватI хьана, са маса жинс терг ийиз ре -
кье гьатдач. Гьар са жинсини вичин 'марифатдин, низамдин, къай-да-
къанунрин нормаяр хуьда. 

Гьайиф хьи, инсанри и 'кIвалахрал гьамиша амал ийидач. Ин-
санрин обществода и къайдаяр вахт-вахтунда чI^рда. Гьак! ятIа-
ни, адахъ гьа и зайифвал, кимивал аватIани, инсандихъ гьайван-
рилай, гьашаратрилай, набатрилай виниз тир, артух тир са жи -
гьет ава. Акьулбалугъ инсанди вичи вичивай гьамиша ха'бар 
кьада: 
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— За и дуьньядал вуч тазва? 
Инсандн и кардин гьакъиндай вичин акьулдивди, къанажагъ-

дивди фикирзава. Адахъ зигьин ава. Зигьин хьуниз килигна, ам 
нисан я; тахьайтIа адазни гьайван лугьудай.  

Инсанрин арада гьихьтин пешекарар, гьихьтин арифдарар 
ава! Философар, художникар, шаирар, музыкантар, зодчияр, 
лукьманар... 

Акьулбалугъ вири инсанри гуьзелвилин вилик икрамда. Инсан 
гуьзелвили къарсурда. Инсан гуьзелвилин вилик ажуз жеда. Гьа 
и гуьзелвилин вилик икрам авунин гьиссини инсан рсгьимлу ийиз-
ва, инсан мегьрибан ийизва, тьахълу ва дугъри ийизва, адав ан-
намишиз гузва, веревирд ийиз гузва ва эхирни    фикириз гузва:  

— За и дуьньядал вуч тазва? 
Инсанди вичин вилик тьа и суал зцигиз хьаначиртIа, и д)ьнья 

фадлай барбатI жедай. ГьакI хьайила са гьинал ятIани ахцегь -
види ва я къубавиди ичин Iбагъ кутазва ва а багъ тазва. Са ни 
ятIани мал-къара артухарзава, са ни ятIани туьзел имаратар 
эцигзава, са ни ятIани ктаб кхьизва, а кта

!
б тазва, са ни ятIани 

цIийи рехъ кутазва. Вучиз лагьайтГа, вичиз чизни, течизни инсан-
дин мефтIеди, инсандин ивиди адан силис ийизва: 

— Зун, и дуьньядал атана, хъфизва. Зун и дуьньядал атунин,  
хъфинин метлеб вуч хьуй? 

Играми дуст! Инсан са патахъай тIебиатдин 'бахтавар бегьер 
я. Адахъ зигьин ава, кьатГунар ава. Адавай вичин уьмуьр вичиз 
кIандайвал къурмишиз жезва. Ада вичин уьмуьрни къурмишда, 
ада вири инсаният патални са гьихьтин ятIа цДийивал ахтармиш -
да, жагъурда, (яратмишда. Ада гележегдин несилар патал руьгь -
дин къуватар тада... 

'Къе чна, вунани, зани фикирзава: 
— Яраб, аллагь, сифтени-сифте и цIай вуч затI ятIа, низ чир 

хьанатIа? ГьикI чир хьанатIа? Гьинал чир хьанатIа? Вири инса - 
ниятда  а касдин вилик икрамна кIанзава. Ша чна мекьи йифер  
рикIел хкин, пичина цIай тахьайла... 

— Яраб,  аллагь, сифтени-сифте цIал як чрай кас вуж ятIа?  
— Сифтени-сифте кьел чирай кас вуж ятIа? 
— Тараллай емиш дадмишна, ам дадлу тирди ни лагьанатIа?  
— Сифтени-сифте цанар цайиди вуж (ятIа? Фу оъикI, гьинал  

ва «и чранатIа? 
— Сифтени-сифте ни араба раснатIа?    Ахпа    фургъун,  ахпа  

поезд?..—Алпа пайда хьана барут, тфенг, туп... 
, Ахпа и дуьньядиз Менделеев атана. Ада вичин уьмуьр метал -

лар жагъуруниз бахшна. Ахпа Павлов атана. Ада медицинадиз 
къуллугъна. Рефлексар чирна, кицГерин чан акъудиз, кицIериз 
зулумар ийиз, илим вилик тухвана. Ахпа Циалковский лтана. 
Ада  ракетайрал кIвала\на. Илизарова какур    хьанвай кГарабар  
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дуьзар хъийидай къайда чирна. Шумуд агъзур инсан азабдикай 
азад авуна. Жордано Бруноди лагьана: «Зун куг, амма за тик -
рарзава—-чил алемдин юкь туш. Каинатдин и кьил, а кьил авач, 
ракъарин, дуьньяйрин гьиса'б кьуна куьтягьиз жедач». Услара 
Кавказдин тзаф халкьарин сифте грамматикаяр туькIуьрна. Ко-
лумба цIийи дуьнья, Америка, ачухна. Гагарина космосдиз лув 
гана. Пикассоди, Рафаэла, Левитана, Родена, Фольконеди, Репи-
на, Лисиппа, Давида, Рубенса... чпин эсерралди чи дуьнья мадни 
гуьзеларна... 

Гьайиф хьи, ихьтин 'чIехи инсанар гьа са вуч ятIани авуна, 
шем хьиз, хкахьна, физва. Абуру 'башламишай кIвалахар уче -
никри, цIийи несилри давамарзава. 

Ацукьна текдиз, секин йифиз, дуьнья вири ширин ахвара 
авайла, яргъал Каинатдин бушлухрай нур гузвай гъетериз кили-
гиз, вун яргъал лиялриз фида ва вуна жува жуваз суал вугуда:  

— Вуа!  И дуьнвядин, дугъриданни, я  и 
!
кьил авач, я  а кьил 

авач, и дуьнья мидаим \я, амма инсан гьа са шумуд йисуз атана  
хъфизва... 

Гена хъсан я, такабур гьиссини ви пашман гьиссер ажъва-
зарда. 

— КIвалахар амукьзава. 
— КIвалахрихъ  Iгалаз   санал   инсанни   амукьзава.  Адан   къа-| 

мат,  адан чан,  адан кIанивилер,  адан такIанвилер, кстахвилер...|  
вири адан кIвалахрай акваз амукьда. 

Гена хъсан я, и такабур гьиссини пашман гьиссер акъвазарда.| 
Такабур гьиссини вичин ван лкажда: 

— Инсандиз 
(
кьве кIвач  квай гьайван лугьудай.    Вучиз  адаз| 

кьве  кIвач  квай  гьайван лугьузватIа, чидани    ваз? Чидач? А-а,| 
адаз,  инсандиз,  вичин  ата-бу'баяр  вужар    хьанатIа,    абур тьикI[ 
яшамиш хьанатIа, чириз кIан жеда... 

II. ПЕЛАЗГИЯР: АБУР ВУЖАР Я? ГЬИНАЙ Я?  

ЭВЕЛНИ-ЭВЕЛ ша чна чи къуншийриз яб гун. Акван абуру 
чакай вуч лугьузватIа. Абуру лагьайла, чи къуншийрин лап дегь-
заманайрин ата-бубайри. Къунши о-уржийри чаз лсгар лугьуда. 
Вучиз? Ам гьинай атанвай гаф я? 

И суал чна рикIелай алуддач. Акван гуржийрин лап дегьзама-
найрин риваятри вуч лугьузватIа... Абурукай сада Кавказдин хал-
кьар тьикI пайда хьайиди ятIа, суьгьбетзава: Нуьгь пайгъамбар -
дин хва Таргомасаз рухваяр хьана—Картлоси, Гаоси, Бардоси, 
Мовакан, Легоси, Героси, Кавкаси, Эгроси. 

Бубади вичин рухвайриз чилерни пайна. Легосаз—Дарубанд 
гьуьлелай (Каспи) Ломеки (Терек) вацIув агакьна...  
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Мадни са мисал: дегьзаманайрин Кавказдин Албаниядин та-
Йнфайрин тIварар: албанар, утинар (удинар), гаргарар, сельвар, 
дилурар, гелар, легар... 

Дегьзаманайрин Грециядин мифолагиядин кьилин геройрикай 
сад тир Минос пачагьдихъни ЛЕГАР ва я ЛЕЛЕГАР ава. Абур 
Минос пачагьдин гимийра къуллугъзавай аскерар—луьтквечияр 
тир кьван! 

Гомера вичин «Илиадада» суыгь'бетзава: 

Гьараяр акъатзава троянвийрай, 

Рахадай сесер сад тушир абурун. 

Сад хьанвай жуьреба-жуьре 

Халкьарин сесер тир абур .. 

Троя элкъуьрна кьунва. Гьужумзавайбур ахейвияр я, аоуруз 
ГОМЕРА аргивияр лугьузва. Данайвияр я. Са гафуналди Пело-
аенессдин атьалияр я. Абурун кьилени Агьилл ава.  

Гила килигин чун и Агьилла элкъуьрна кьунвай къеледа, Тро-
ядин къеледа, авайбур вужар ятIа...  

Гьелбетда, гьар са касдиз малум а: троявияр я. Абурун кьиле-
най 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, а'бурун пата Фраки -
ядин пачагьдин кьушун ва кьушундин кьилени адан башчи РЕЗО 
ава. 

Ина ПЕЛОПЕНЕССдин лап дегьзаманайрин агьалияр—ПЕ-
ЛАЗГИЯР ва ЛЕЛЕГАР ава... 

За лугьузвайди гьа и ЛЕЛЕГАР тир.  
Гуржийри чпин риваятра чаз легар лутьун, .гьа ихьтин лап 

яргъал  тарихра  хьанвай  гьакъикъатдихъ  галаз  алакъулу  кар  я.  
Риваятрин шагь дувулар яргъал гьакъикъатра авайди фадлай 

малум я. 
ЛЕГАР, дугъриданни, хьанвай халкь я,ПЕЛАЗГИЯРНИ ЛЕ-

ЛЕГАР Грециядин дегьзаманайрин тайифаяр я. Им за ваъ, де -
лилри лугьузва. 

«...Щийи эра алукьдалди XVI—XIII виш йисара Грециядин 
чилел Микен культура лугьудай культуради цуьк акъудзава, 
агьейвийри Юкьванчилин тьуьлуьн къерехра чпин агъавал мягь-
кемарзава, — кIелзава чна «Агъзур йисарин рекьера» ктабдай. 
(Москва,Молодая гвардия, I990.)—XI асирда атана (цIийи эра-
далди) агьейвийри инай лап дегьзаманайрин агьалияр, чкадин -
бур, ПЕЛОПЕНЕССДИН агьалияр—ПЕЛАЗГИЯР ва гьетто 
(хетто-лувияр) ГъвечIи Азиядиз акъудзава. 

Троя муьтIуьтъарайлани, агьейвияр динж акъваззавач. Абуру 
гьуьлуьн а патан къерехравай атьалийрал гьужумар авун дава-
марзава...» 
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И вакъияр кьиле физвай чилер  гарихда хъсандиз малум чи - 

лер я. 
й чилерал агъзур йисан вахтунда садрани ислягь уьмуьр хьа-

нач. Гьамиша дявеяр. Дяве дяведин гуьгъуьна.  

ПЕЛАЗГИЯР...

 

J 

ША ЧУН эвелни-эвел и Пелазгияр вуч ксар ятIа, хъсанди^!  
килщгин. Ша чна абур чирин. Зи гафаралди ваъ, илимдин >бин|Н  
даллаз. "̂Ш 

«СОВЕТРИН ЭНЦЙКЛОПЕДЙЯДИН ГАФАРКIВАТI». АкваИ 
и ктабда ПЕЛАЗГИИРИКАЙ ВУЧ ЩХЬИЗВАНА. Щ 

Амма и ктаб ахъайна, 
[
чна чаз герек гаф жагъурдалди са шуШ 

муд гаф чарасуз лаоъана кIанзава. И чарасузвал са карди ара -j 
дал гъанва: и мукьвара за Рудольф Итсан гзаф акьуллу ва ка -  
маллу са ктаб кIелна. За адан тIвар урус чIалалди хуьзва: «Ще-, 
пот земли и молчание неба». (Москва. Политиздат, I990). И ктаб  
да шумудни са чкадал дуьшуьш жезвай туьрк    гаф урус чIалаз  
дуьз транскрипция авунвач. Туьрк гаф ГУЬН—РАГЪ лагьай чIал 
жезва.  И гаф гьакI  хвенва, туьрквери лугьудайвал, амма тьикI  
кхьенва? ХЬЮН. Жуваз жуван кьилиз са лапIаш вегьиз .кIан же - 
да. ГьикI жен хьи, икьван жавабдар ктабда, суьгьбетда гафунив  
гьа акатайвал эгечIун дуьз я, а? 'Кьамуз сад вегьидани? За и ми - 
сал вучиз гъанватIа, квез исятда аквада.
 
I 

Гьа икI «СОВЕТРИН ЭНЦЙКЛОПЕДЙЯДИН ГАФАР -I  
КШАТI». Ахъайзава чна 992-чин. КIелзава: «ПЕЛАСГИЯР— 
Античный риваятрай аквазвайвал, грекар пайда жедалди лап 
дегьзаманайрин Грециядин, 

г
Кьибле патан Балкан полуостров-дин, 

Эгьей лъуьлуьн островрин, Эпирдин, Фессалиядин ва гьакIни ГъвечIи 
Азиядин Рагъ экъечIдай патан къерехра яшамиш хьайи агьалийриз 
гьакI лугьудай». 
Къейдна кIанда хьи, «пеласгияр» гафуна авай с сес з сесини-I 
кай авунва. Вучиз трекрин з урусрин с-далди эвезнава? АкI дуьз! 
туш. 3 сес з сес яз амукьуна лазим я. Транскрипция вучиз чIур- 
заватIа,  кьил  акъатдач.  ГьикI  жен  хьи, зур'ба    тIвар -ван    авай 
алимар   сесерив,   гафарив  икьван  жавабдарсуздаказ    эгечIзава?  
Гьа и жуьре чи алимри Гьакимакай Аким ийизва,    Гьажидикай  
Гаджи ийизва. АкI дуьз туш. Хаким, Хаджи кхьин герек я. Ан  
тичный  девиррикай  кхьенвай  ктабар  кIелайла  малум  жеда  хьи,  
Афинадин Акропол эщигдалди ПЕЛОПЕНЕССДИН гьа и кукIуш- 
дал ПЕЛАЗГИЙРИН къеле ПЕЛАЗГИКОН алай. И имарат, мес  
кен  Юкьванчилин  гьуьлуьн  къерехра  виридалайни дегьзаманай 
рин мескен хьана. j 
И чилерал гуьгъуьнай пайда хьайи    агьейвийри а мескен чу«|  
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кIурна, чкадин •агьалияр чпиз муьтIуьгъарна ва, эхирни, уьмуьр-
дин вири хилера ПЕЛАЗГИЙРИН вири гелер михьна. Гьа са 
вахтунда абурухъ хьайи хъсан вуч аватIа; риваятар, адетар, кIе-лун-
кхьин... "чпиз кьабулна. А)бурукай чпин эменни авуна. Иллаки 
риваятрикай. Ни лугьудай, дегьзаманайрин трекрин риваятар 
ПЕЛАЗГИЙРИНБУР я? Гьераклидикай, Миносакай, Делалакай, 
Тесе!якай... 

«Ина мадни са 'кар ава,—кхьизва «Агъзур йисарин рекьера» 
ктабда,—Грекар-агьейвияр иниз къведалди, ПЕЛАЗГИЙРИННИ 
ITHnETBHI^PHH арада си\ алакъаяр авай...»  

И алакъайрин, кьуд-вад агъзур йис идалай вилик хьайи, мадни 
дуьз лагьайтIа, чи эрадалди вад агъзур йис вилик хьайи алакъай -
рин шагьидвал чи чIала ийизва. РА—дегьзаманайрин египетвий-
рин Ракъинин аллагь я. Лезги чIала РАГЪ...  

РА—РАГЪ, АППОЛОН—АЛПАН... 
И гафарин алакъалувал буьркьуьдазни аквазва.  
Гзаф яргъияр тавуна лугьун чна, атьейвийри ПЕЛАЗГИЯР 

чпин мескенрай акъудзава. Крит остров ПЕЛАЗГИЙРИН эхи-
римжи меекендиз элкъвезва. Ина абурухъ чпин цIийи культура 
жезва, дегьзаманадин тарихда адаз МИНОРIДИН культура лу -
Iьузва. 

л 
il 

I2. ПЕЛОПЕНЕСС ВА ПЕЛАЗГИКОН 

ПЕЛАЗГИКОН—пел—холм. И гаф дегьзаманадин грек чIалай 
икI таржума жезва. 

И тIвар, ПЕЛАЗГИКОН, мус пайда хьанатIа чна лагьанай. 
Лгьейвияр пайда жедалди. Чи эрадалди цIуд агъзур йис вилик? 
Щикьвед агъзур йис вилик? Атлантидадин девирда?..  

И гьакъиндай Платона вуч кхьизватIа аку: «Грекрин алфавит 
IIЕЛАЗГИЙРИВАЙНИ финикийвийривай къачунвайди я. Гьа-
Г>урни этрусар хьиз я...» ЦIийи эрадалди са виш йис вилик яша -
миш хьайи Дидор Сицилийский: «...и гьарфариз, адет яз, грекри 
чпинбур яз кьа'булнавай&уруз, финикийвийринбур я лугьузва, ам-
ма абур ПЕЛАЗГИИРИНБУРНИ яз кьабулайт!а, дуьз жеда, ву -
чиз латьайтГа, а алфавитдалди ПЕЛАЗГИЙРИ чпин «хьинар 
лвуна...» (Москва. Молодая Гвардия. «Агъзур йисарин рекьера», 
«Асгард ва ваннар» макъала).  

I3. АРХЕОЛОГДИЗ АКУР АЛАМАТ 

КЬИБЛЕ ПАТАН Америкадин индейцийрин майя тайифадин 
пан тахьай кас бажагьат ава. Абурухъ  Чечен-Ице тIвар алай еа  
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шегьер ава ва шегьердани—пак къую. И кыую американви архе-
ологди ахтармишна. 

Ахтармишайла, алимдиз аламатдин делилар жагъана. Пак 
къуюдай жагъай делилри шагьидвалзавай хьи, виридаз чидай майя, 
Кьиблепатан Америкадин индейвияр, вич лугьумир... Атланти-дадай 
экъечIайбур 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 чIавалди майя Кьиблепатан Америкадин дегьзаманай-
рин агьалияр яз, чкадин агьалияр яз кьабулнавай, амма архео-
логди субутзава хьи, акI туш, майя Атлантидадай атанвайбур я...  

ГьикI хьана атайбур я? 
Себеб? 

I4. СА РАГЪ 

МАШГЬУР УРУС шаир, романист, философ-мистик Д. С. Ме-
режковскийди вичин «Атлантида ва Европа» ктабда Атлантидади-
кай, адан кьисметдикай кхьиналди, вичин фикир лугыузва:  

«...чаз чизва ва я гила чир жез башламишзава, неинки дегьза-
манайрин Египетдин, гьакIни шумеррин, аккадрин, Эламдин, 
Вавилондин, Ханаандин, Хеттрин,—мумкин я, дегьзаманайрин 
культурайрин шагь дувул сад я, абур вири са жуьредин нур гуз-
вай, са ракъинин экв я, вичини дегьзаманайрин виридалайни кьа-
кьан дагъларин кьулухъай, вичин акIизвай ракъинин туьхуьзвай 
иурар чалди ракъурзава, адан умуми тир, сад тир рагъ гьинал 
ала?» 

Чаз гьа и кар чизвач. 
Чир хьанвач. 
Атлантикадин деринра батмиш хьанвай дерин океандин ята-

рин кIаник квахьнавай Атлантидадин рагъ вири инсаниятдиз та -
лукь ятIа? 

I5. ГОМЕРА СУЬГЬБЕТЗАВА... 

ВИЧИН  девирдилай  са  шумуд  агъзур  йисарин  вилик  хьайн | 
чIехи вакъиайрин, женгерин суьгьбетчи Гомера, буьркьуь ашукь-
ди, лугьузва: 

Чехирдин ранг алай ятарин юкьва Бахтавар 

инсанрин остров Крит ава. Кьудкъанни цIуд 

шегьерда яшамиш жезва, 
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Гьар са чIалан ван жеда   аквада ваз агьейви 

Дявекар критвидихъ галаз санал, Бурма 

чГарарин кикунвияр, Кносс шегьерда Яшамиш 

жезвай ПЕЛАЗГИИРИН тайифаяр... 

ГОМЕР  «Илиада». 

I6. СА РАГЪ 

МИНОИДИН (Критдин) цивилизация яваш-яваш квахьна. 
РикIелай а_латна. Эгер буьркьуь ашукь Гомера адакай, дугьри-
данни, уьмуьрда хьайи гьадисаяр, риваятар хьиз суьгьбетначир-
i l a ,  абур грекри рикIел хуьдачир. 

Эвелни-эвел буьркьуь ашукь Гомераз баркалла! 
Алай ва-хтунда Минойдин цивилизация Европада виридалайни 

къадим зам-анадин цивилизация яз гьисабзава. 
Мумкин я, адак чи пайни ПЕЛАЗГИЙРИН-ЛЕЗГИИРИН 

майни ква. Делилри и кардин шагьидвалзава. 
Им гьеле башламишун я... 
Исятда чи ихтилат ЛЕЛЕГРИКАЙ я, вучиз лагьайтIа и халкь 

Iьамиша ПЕЛАЗГИЙРИХЪ галаз саналла. Мадни са месэла ава: 
чаз, лезгийриз, чи къуншийри, мисал патал гуржийри ЛЕКАР, 
ЛЕГАР лугьузва. 

Ахпа и лелегар, легар АЛБАНИЯДИН са тайифани я...  
Ша чун -Минойдин риваятрикай садаз килигин. Абурукай Зев-

i ан хва Миносакай риваятдиз яб гун чна. Риваятда суьгьбетзава 
\ьи, Миносан диде Финикиядин Тир шегьердай хьана. Яни ам 
i речанка тужи, финикийка я. Адан тIварни Европа тир. КIан же-
[п ам Зевсаз. Вучда? Зевса вичин акунар дегишда. Вичикай бу -i 
ьа ийида. Акунар дегишна, чуьнуьхна Зевса Европа. Вичин свае -
пи гваз хкведа ам Критдиз. Вичин ватандиз. Ина Европади адаз 
рухваяр хада: Минос, Серпедон, Радамант. 

ЧIехи хьайила, Миноса вири Крит вичиз къахчуда. Стхаяр 
маса патахъ рекье гьатда. Критдин пачагь хьана, ина Миноса цI,и -
ии къайда-к'ъанунар твазва. Ада Критдани, гьуьлерални агъавал-
Iава. 

Аристотела адаз «виридалайни дегьзаманайрин къанунчи» 
л.а-i ьай тIвар гузва. 

За и ихтнлат, и куьруь обзор вучиз ийизватIа, исятда гъавур -
да акьада куьн. 

Геродота кхьизва хьи, бес ГъвечIи Азияда яшамиш жезвайбур 
(са  мус ятIа_ни Критдин патав гвай островра яшамиш хьайибур) 
кьарияр туш, абур ЛЕЛЕГАР я. 

Абур  Миносан  гъилик хьайибур  я.   Риваятри  шагьидвалзава 
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хьи, абуру, ЛЕЛЕГРИ, Миносаз харж гудачир, герек атайла, a6j 
ру Миносан кьушундиз аскерар ракгурдай. 

Миноса вичин девирда дявеяр гзаф авуна, ада мукьвари! 
гвай халкьар вири муьтIуьгьарна. ГьакI хьайила, ЛЕЛЕГАР '  
девирда виридалайни пвар-ван авай халкь хьана 

Гуьгъуьнай, са агъзур йисарилай ва я вад агъзур йисарилай 
ПЕЛАЗГ'ИЯР Ван пачагьлугъда, ЛЕГАР ВА Я ЛЕЛЕГАР Кав.| 
каздин Албаниядин составдик жезва. И кIвалахриз чун гуьгъуь»' 
най къведай кьилерикай са кьиле килигда. 

Инал къейд авун чараауз я хьи, Троя хьайи чкадал исятдг 
Гыссарлыкъ шегьер ала. Туьркияда. 

Троя  барбатI  хьайидалай гуьгъуьнай,  ам  хвейи ва сагъ 
кьай кIеретIар Рагъ экъечIдай патахъди туькIуьзва... 

ПЕЛАЗГИЙРИ Рагъ экъечIдай патахь гьерекатзава.  

ЧIехи миграция кьиле физва. 

I7. ВАН ПАЧАГЬЛУГЪ (УРАРТУ) 

ЦIИЙИ эрадалди са агъзур йис ама... 

Закавказье. 

Кефер патан Иран. 
Ван   пачагьлугъ ..  Им  дегьзаманайрин  пачагьлугъ яз  гьисаб^ 

зава. 
И пачагьлугъдин юкьни-юкь дагълух Армения я. Эрменистан Я.I 

Гилан  Ван  гьуьлуьн  патав  а девирда Ван  шегьер хьана.  
И государстводикай са шумуд ктаб кхьенва. За абурун тIва 

рар урусдал хуьзва. КIандай касди жагъурна кIелрай: ПиотроЯ 
ский, «История и культура Урарту». Ереван, I944; Суксян, «Го 
сударство и право Урарту», Ереван, I963. 

Урарту лугьудай тIвар и государстводиз ассириивиири ганваЯ 
ди я кьван. 

«.Агъзур йисарин  рекьера» ктабда,  мадни декьикьдиз лагьа! 
тIа, а  ктабдавай «Асгард ва  ваннар»  макъалада ваннар ва  Ва| 
государство гьинай  атайбур ятIа, гьикI  хьана    пайда    хьайиб 
ятIа, ахтармишзава. 

Макъалада  субутзава  хьи,  Фригъистан  ва  Пафлогония, — 
кьве пачагьлугъдин бинедал, гьа ибурун чкадал, гуьгъуьнай Вг 
государство пайда хьана. И государствояр а девирда Урартуд* 
Рагъ ак!идай патан ва Кьибле патан къуншияр хьана.  

За и макъаладикай жуван фикирар кхьинихъ ихьтин са себ? 
ава: и макъалада дегьзаманайрин Ван государстводин (Урарт 
чIалай са къад-къанни цГуд гаф ганва ва авторди а гафар ypj 
(славян) гафарихъ галаз гекъигзава, гьа идалди славян чIалаш 
урартудин чIалан мукьвавал къалурзава. Ша чна    адаз    михь!  
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|)пкIин сидкьидай чухсагъул лугьун. Ада авур хьтин зурба KlBa-
лах я чи лезги тарихда, я чи ч!алан тарихда бажагьат маса кас -
швай ийиз хьана! Чухсагъул, валлагь, пара кьван сагърай вгун! 
Гьа и къад гафуникай бегьем муьжуьд гаф чибур, лезгибур я! 
Аламатрин аламат! Тади къачумир, тади къачумир, исятда за 
куьн Урартуда яшамиш хьайи уллу-бубайрин хтулар тирди су-
(ч/тда ва квезни куьн вужар ятIа чир жеда... И макъалада авторди 
Ван—Урарту гафар урусдалди ганва. Гьа икI, играми дуст, жува 
кIела, жува веревирд ая, зазни муштулухдай са чухсагъул лагь. 
Лугьуз жедат!а эгер! 

АТСУ—таржума: месяц. Месяц ясный. Лезги чIалал—ЛАЦУ. 
Мад инал артухан зуьрне-далдам герек яни? БУРА ва я ПУРА: 
IаржIума: много. Абурун, Урартудин БУРА ва я ПУРА лезги 
чIалалди гьнкI жеда? ПА-РА! ПАРА! Авторди алава хъийизва: 
vpyc гаф тир «сбор» гафунихъ галаз сад я, гьа са дувул я, гьа са 
сес я. Низ чида? Мумкин кар я, амма... за и касдиз Баркаллуви -
Iин са Орден гьазурзава Славян чIалан шагь  дувул къалуриз 
кIан хьана, вичиз чабарни авачиз, лезги миллетдин кьил са чIиб 
нинизна! 

ДИ—Са гышихъ ятIани гьерекат къалурзавай эхир. Бес чи 
'|Iала гьикI я? ДИ—са терефдихъ гьерекат авун: дагъдихъди, 
чалди, няналди, пакадалди, Бакудихъди,  Шагь дагъдихъди ... 

КАР — та/ржума: покорять. Авторди алава ийизва: ван чIалай. 
(екьикьдиз таржума: карать. 

КАР кыун, КАР гун—лезги ч!алал. 

ЛИД—покрывать. 
ЛИТ—Лезги ЛИТ. Алачухдин къав кIевдайди. Чубандин 

къуьнер, кьил кIевдайди. 
ИНИ—къалурунин тIварц!иэвез. 

ИН—лезгидалди— и кас, и ктаб... 

I8. ДЕЛИЛРИН ТУЗ 

ПИСАТЕЛЬ  В.  Янан  «Финикиядин гими» повестда финикия-
дин азбука ганва. Къад гьарф. К гьарф чи девирдин К хьтинди я.  
\нжах адан чин пад кьулухъ элкъуьрна кIанзава. Гьа и гьарфу-
пин къаншарда 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 чIал  ятIа чи чIал!  Ада чаз чун чирзава!  Гелер таз -таз 
Iтанва! Ша гила хьайитIани чна а гелериз фикир гун, чун а ге -

лерин къайгъуда жен. Дуьз лугьузвани за? 
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I9. МАДНИ С А ТУЗ 

В. ЯНАН «Финикиядин гими» повесть кIелдайла квез лап гьа 
сифте чина аквада, куьне лап гьа сифте чина кIелда:  

AM—-финикий чIалалди—диде. 
ЭМЕ—финикий чIалалди бубадин вах, лезги чIалал гьа фини-

кий чIала гьикI аватIа, гьакI ама. Лакрин, чи къуншийрин, чIа -
лани гьакI я; Эме—тетя. 

Финикиядикай са кьве гаф: анин Тир шегьердай Зевса вичин 
Европа чуьнуьхнай гьа-а! Тир шегьердикай, алатай девирра ам 
алиш-веришдин гурлу шегьер хьана, гила Ливандин чилел, и ше-
гьердин чкадал са шумуд дехме алама. 

Иниз атай кьван чапхунчияр! Вирини чпин динар, аллагьар, 
зуьрне-далдамар гваз! 

Египетвийри Амон гъана. 

Ассирийвийри Бэлом гъана. 

Грекри Зевс гъана. 

Римаийри Юпитер гъана 

Христианри Христ гъана. 

Арабри Мегьамед гъана . 

Эхирни Финикия вич и дуьньядилай квахьна, адан тIвар 
амукьна  куьгьне ктабра. 

Язух ПЕЛАЗГИЯР! АБУР ПЕЛОПЕНЕССДАЙ иниз, Фини-
кзиядиз акъатна. Финикиядайни абуру РагъэкъечГдай патахъ гье-
рекатна, ина абур Ваннрихъ галаз санал хьана; са государствода 
хьана, амма баркалла  абуруз,  абуру чпин чIал гьамиша хвена!  

20. КЬИЛИН ДАРМАН 

ЧIехи вацIар гвечIи хуьлерилай башламиш жезва. Агъзур ки-
лометрдиз сиягьат са гъвечIи камунилай башламиш жезва. 
Дуьньядин кIвалахар вири гьакI я.  

Лап яргъал заманайра Кьтайда са ихьтин кар хьана лугьуда. 
Тарих бубади. ГьикI ятIани садра императордин мукьва-кьили-
бурукай садан кьил тIа жеда. Са шумуд юкъуз. Галаз -галаз. 
Ийида дарманар, амма са чара жедач. Гуьнуькъара жеда язух 
инсандин. Эхирни экъечIда и кас кIваляй. Фида вичин салаз. Къа-
чуна керки, башламишда кIвалахиз.  

КГвалахдайла, гьикI ятIани ада вичин кIвачин чIехи тIуб яда. 
Керкидивди. Хатадай, гьелбетда. Tlap жеда идан тIуб. Амма гьа 
керки галукьай легьзеда кьилин тIал атГуда. Кьил тIаз амукьдач...  

Хабар пуда императордиз: 
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— КIвачин туп!а  керки  акьуна,  кьилин  тIал  атIана.  
Акъудна императорди цIийи къанун: 
— Нин  кьил тIа хьайитIа, гьадан    кIвачин    чIехи    тупIуз са  

Керки! 
И  кар императорди вичин  медицинадин ктабда кхьиз вугуда. 
Гуьгъуьнай адаз «къванцин раб ягъун» лагьана. И кар, гьелбетда, 
халкьдин медицинадин са чешме я, амма ам П>икI хьана пайда   
хьанатIа, гьа кар маракьлу я. 

2I. СА АЛАТДИН СИР 

СА ШУМУД йис идалай вилик Африкада са мухбир жеда. 
Японви. Ииа адаз садра гьикI ятIани са музыкадин алатдин ван  
жеда. Японви хиялди тухуда: ина, Африкадин юкьва, абурун му-
)ыкадин алатдин тIвар? Мягьтел жеда мухбир. Ада юлдашриз 
хабар гуда. Африканвийриз. 

Ихьтин тIвар алай алат чина, Япониядани, ава.  
Ахпа японвидиз малум жеда хьи, ина, Африкадин юкьва, са 

ойифа ава, аб\рун чIални япон чIал сад садаз ухшар я.  
Ахтармишайла малум хьана хьи, чIални, абурун музыкадин 

Татарии внри японвийринбур я. 
Ибур, и японвияр, иниз гьи девирда атана? 
Ибур иниз вучиз атайбур я?  
Музыкадин алатдин тIварци гьахьтин сир ачухна, гьайиф хьи , 

чаз и дуьньядал чIалар мус пайда хьайиди ятIа чидач ва халкьар 
шумуд сеферда  санай  масаниз  ку^ч  хьанатIа  хабар  туш.  

Чаз гьа са гьал чизвайди чи зра я, адалай вилик вуч хьанатIа...  

22. ТIВАРАРИКАЙ 

ИВАН ЕФРЕМОВАН «Таис Афинская» роман кIел тавур кас 
сад-зур ава жеди. Авторди вичин романдиз, дегьзаманадин гре-
циядин чIал, тарих, культура чизвай пешекарди хьиз, сифте гаф 
кхьизва. «...гафар гьа виликан жуьрейра хвенва, абурун эхирар 
са кIусни дегишнавач, «ида», «ланда», «эрида»... Ибур лезги чIа-
лалди бубадин тIвар жезва. Урус чIала авай «евич», «евна» хьиз.  

Грек чIалал—Тиндарид Елена, Лаэртид Диссей... 
Лезги чI алал—Алид балкГан,  Гьажид диде,  Велид гьер... 
Чна лезги чIалал гъанвай мисалрин эхирда литературадин 

чIала н гьарф алава ийизва, амма ам, дугъриданни, илимдин би-
недаллаз ааунвани ваъ, гьуьжет алай кар я. Мумкин я, и эхир 
герек я жеди, гьа алава авачиз чи халкьдин чIалан структурани  
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грек чIалан структура сад я. Акьван михьиз сад тахьайт!йни, 

мукьва я, са группадин чIалар  хьиз я.  
Зи хайи Вурвар хуьре мус>рмандин тIварар, мпсал 'патал, 

Агъа Мегьамед, Ибрагьим чи хуьруьн кьетIен къайдада лугьуда. 
Мисал  патал  Агъамет,  И бром...  Грекрин  Адмет,    Диомет    хьиз. 

Я хзан сагъ хьайибур, чи хуьрера чаз аял чIав\з ван хьайи 
фольклордин манияр кIватIнавач!!! Дуьз я, А. Гъаниевади лезги 
халкьдин дишегьлийри лугьудай мамияр кIватIна. Баркалла ви-
чиз! Мегер фольклор гьа са дишегьлийри лугьудай манийрикай 
ибарат яни?  Ктабрай кгабриз куьчарзавай халкьдин мисалрикай  

ибарат яни? 
Зи аял вахтара чи хуьре пара шехьунал рикI алай гададиз 

«цIизна кака» лугыудай. Им вуч лагьай гаф хьурай? Идан мана 
вуч хьурай? Пара недайдаз «жигьуьр» лугьудай. Гила заз чир 
хьайивал, дегьзаманайрин Грецияда гьа и тIвар алай, садрани 
тух тахьай, гьатта гьамиша вичин аяларни кваз тIуьр аллагьдин 
тIвар Гьуьруьнос хьана кьван. Дувул сад я ГЬУЬР.  

Аял вахтара, эгер чна чилел терезрилай кам авуназ хьуй^ 
кIвале са гьарай акъатдай хьи!.. Терезрилай кам авун гунагь кар 
я кьван. Элкъвена инихъ кам хъийиз хпудай. Вич лугьумир, те-
резар гьахълувилин, дуьзвилин, барабарвилин лишанар я! ГьакI 
хьайила абурулай кам авун айиб я. Зи аял вахтара чна манияр 
лугьудай: 

Щингил, Щингил цIамари-и-и, 

Хъуртак цIамар кума-а-ани?.. 

Им вуч мани хьурай? Им гьинай атайди хьурай?  
Вири акваз-акваз квахьзава... Чи эрадалди кьуд агъзур-вад| 

агъзур, адалай виликни низ чида са шумуд агъз|ур йисар хьана -
тIа, ПЕЛАЗГИЙРИ ПЕЛОПЕНЕССдай и патарихъ гьерекатиз... 
ЯтIани икьван делилар ама. Ша чун тIварариз килигин ва абур 
лугьудайла, сесериз яб гун: Гьеракли! Нимейрин Аслан, Лерней-
рин ирид кьил алай гъуьлягъ, Кернейрин жейран, Микенрин па-
чагь, 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 чIалай маса чIалаз атунихъ, са 
халкьдивай маса халкьди кьабулунихъ вичин тIебиивал, къайда-
къанун ава. Тарих ава. Себебар ава.  

Тарихчийри ва археологри тестикьзава хьи, VI ва I I I  агъзур 
йисара (чи эрадалди) «циркомпонтийская зона» (Балкандин ва 
ЧIулав гьуьлуньн къерехар) гзаф активный алакъайрин культу-
райрин миграцийрин меркез хьана. И зонада и девиц гьа и кар - 
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далди, культураяр какахьуналди лишанлу жезва. Аку гьа! Чи 
эрадалди кьуд агъзур йис амаз! 

Ни лугьуда хьи, чи Алпан гьанай гъанвай Аполлон туш? Бес 
къадав агакьна топоиимар? Абур цавай аватнани? Вучиз цазай 
аватна? Муькуьбур патал, чи къуншияр патал вучиз аватнач? Ву-
чиз Ширванда, Арранда, Куьр вацIун дуьзенда и топонимрикай 
сад кьванни авач? 

Вучиз и грекрин чкайрин тIварар вири чи дагълариз атанва? 
И суалриз жавабар гана кIанда. 
Я аквазвай кар хн&е кьуна кIанда, хиве кьаз туна кIанда, я 

инкарна кГанда, илкариз пуна кIанда.  

23. СЕСЕРИ ВА ЭЦИГУНРИ ВУЧ ЛУГЬУЗВА? 

ЛЕЗГИ чIалан сесерин бинеда лап дегьзаманайрин сесерихъ 
галаз алакъалу лншанар гьасятда чир жеда. ЧIал сесерикай ибарат 
я. Гам сарикай, гъаларикай, рангарикай жезвайвал, чIалан 
бинедани сесер ава. Гьайиф хьи, лезги чIал гзаф редактироват -
зава. За анжах кьве мисал гъида: ланш. Адакай авунва лаш. Н 
квадарзава. Вучиз? Кьуьнк. Адакай авунва Кьуьк. Мадин н ква-
дарзава. И рахунршн чка къведа... 

Исятда чун лезги чIалан сесерикай рахазва. Музыкада ритм 
авайвал, поэзияда везин авайвал, чIала сес ава, сес! Адан сос -
тавда тГебии яз агъзур йисара хьайи сес къе хкудна гадриз 
хьун?.. 

Вучиз? Тарихди в>ч лугьуда?  Сесинихъ вичин тарих ава...  
Гьа икI, ша чна сесериз яб пун. Лап дегьзаманайра Гьинди-

станда вири чилер-цавар яратмишай аллагьдин тIвар вуч ятIа 
чидани квез? Тваштар! Фикир це: Тваш, Гъваш! Аку абурун ара-
диз в гьикI гьахьзаватIа! Им, дуст кас, гьар са  чIала авай кье-
тIен'вал туш! Ахьтин кьетIенвилер редактироватиз «чIал ахта ийи-
дайдаз» вуч лугьудатIа чидани квез? Ам за са масанал лугьуда. 
Шумеррин тIварариз килигин чун. Аждагьандин тIва.р—ВИРИГ-
РА. Ваъ, заз чиз, Виритра Гьиндистандин эпосдай я. Шумеррин 
эпосдин игитдин тIвар: ГЬИЛГЬЕМИШ! Аждагьандин тIвар: 
ХЬУНБУБА! 

Гьиндинстандин эпосрай, риваятрай аквазвайвал, абуруз гье -
ле гьа вахтара чи чилин шардин, чи планетадин яш мал|ум тир: 
4,32 миллиард йис. 

Чи девирда космический техника пайда хьанвайла, химиядин, 
срнзикадин анализрин бинедаллаз чи планетадин яш тайин авуна. 
Гьикьван хьанатIа чидани? 4,5 миллиард йис. 

Яраб а эпосра  суьгьбетзавай девиррани гьа    ихьтин техника  
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авай жал?  ТахьайтIа  абуруз исятда чп  алимриз течизвай сирер 
гьинай чизвай? 

Дегьзаманайрин Тибетдин хроникади суьгьбегзава хьи, 
Гьинд Океанда Лемурия лугьудай материк авай. Лемурия, Ан-
тарктида, Кьибледин Африка ва Гьиндистан сад тир, са материк 
тир. Са гьихьтин ятIани и дуьнья дегиш авур катаклизм хьана, 
абур сад садавай къакъатна. 

Лемурия гьуьле, океанда батмиш хьана. 
Лемурия дуьньядилай квахьна. 
Лемурарни, абурун культура, техникани квахьна.  
Атлантида, атлантар, абурун техника, культура океандин кIа-

не ава... 
Абурулай гуьпьуьна ПЕЛАЗГИЯР ава... 
ПЕЛАЗГИЙРИН гуьгъуьна, АГЬЕЙВИЯР—ГРЕКАР къвезва... 

«Махабхаратада» суьгьбетзава: лемуррихъ ахьтин зурба тех -
ника аваз хьана хьи, абурун техникади и дуьнья катаклизмадал 
гъана. Планетадин акунар дегиш хьана. Эхирзаман хьана, ахпа и 
дуьньядал са шумуд агъзур йисалай вири пайда хъхьана. Гила , 
чи девирда, ахтармишунар кьиле тухузвай алимри гьихьтин ачу-
хунар ийизва! Аламатар: виридалайни кьакьан дагъларин ку-
кIушра балугърин хъипIрепIар ава, гьуьлерин, океанрин деринда 
вацIарин дереяр, шакъаяр ава... 

Къванерал шикилар атIанва. Абурун I4 агъзур йис тирди ма-
лум жезва. Къе, чи девирда, къванерал шикилар атIуз жезвач, 
четин я, амма I4 агъзур йис идалай вилик атIанва...  

Цаварин картадин, чи планетайрин, ракъинин системадин ши-
килар ачух жезва. Къванерал! Абурун I7 агъзур йис я! Низ чида 
чи чилин шардал Адаман эвледар яшамиш жез шумуд агъзур 
йисар ятIа! Чи алимар, чун авазва гьамиша тикрариз:  

— Чи эрадалди... Чи эрадин... 
Чидайда гьа са гафар я. В|уч эра, мера?! Чилин тарихдин и 

кьил, а кьил садазни чидач! Инсаният мус пайда хьайиди я? Гьи 
халкь мус пайда хьайиди я? Гьарда вичин фикир кхьизва. Гьа-
къикъат садазни чизвайди туш. Вучиз лагьайтIа а кьиликай са-
дазни хабар туш. 

Ша гила чна са фикирин. Са куьпчиди—«алимди»—лезгийри-
кай айиб чкаяр пешеривди кIевнавай, гьеле чпин чIални авачир 
тайифаяр ийизва; тамара дувулар, цеквер нез кьил хуьзвай. Заз 
адан, лезги халкьдин, дувул яргъал цивилизацийра аквазва. Лез -
ги халкь, адан чIал агъзур йисара, ПЕЛАЗГИИРИЛАЙ къедал -
ди гьерекатда ава, ам гьа битмиш жезва, адал хилер ала: грек, 
гьинд, финикиялдин, ирандин... гуьгыуьнай араб, туьрк, урус... 

Чи бубайрин чанда авай чилер зурзунин кичI зурбади я. Лад 
дегьзаманайрилай башламишна чи ата-бубайри кIвалер эцигдай-
ла, абур залзаладиз дурумлу хьун сад лагьай кар яз гьисабна.  
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Ша чун чи къунши халкьари чпин кIвалер гьикI эцигзаватIа кн-
лигин, ахпа чи лезги халкьди. Чи къунши халкьари к!валер 
эцигда: кIарас галачиз. Цлар, паруяр хкаждайла, к!арас к!вала -
ха рдач. Къелеяр эцигда. Кьакьан, зурба. Вири къванцин керпич -
ди кай. Амма лезгийри пару акI эцигдач. 

Тек са касдиз, «Дагълара къеле» ктаб кхьей касдиз, и кар 
туна ва ада и гьакъиндай чинни гре'крин кIвалерин садвал кь-
ейдна. 

Лезги кIвалин бинеда къванцин пару жеда. Адан винелай са 
пуд жерге накьвадин керпичар. Ахпа яргъи гъвар. Нажахдивди 
ян а, керпич хьиз кьуд пипЬен авунвай гъварар. Сад къеняй, муь-
куъди къецелай. Абуру вири пару кьазва. Мецер атIана, сад садал 
эцжгна, абурун мецериз кIарасдин мих вегьизва. Мадни адан ви-
нелай керпичар. Са вад жерге. Адан винелай вири пару тирвал 
кьуд пипГен аЕ|унвай гъварар (абуруз чи хуьре кетилар лугьуда). 
Мадни мецер атIана, мез мецел эцигна, кГарасдин хкуналди 
мя гькемарда. Вири пару тирвал. Эхир хьи, эцигун, дарамат кье-
фес хьиз я. Ам шшхъ анихъ къакъатдач. Залзала хьайитIани, ам 
гГарасри хуьзва. 

И кар анжах са шумуд агъзур йисуз яшамиш хьана, гзаф зал-
залаяр акуна, мусибатар акуна, уьмуьрдин камаллувал, ариф -
дарвал къазанмишнавай лап дегьзаманайрин халкьдивай ийиз 
же дай кар я. Гьатта Ахцегьа ва я Кьурагьа кIвалер эцигдайла, 
и кар текдиз ийидачир. Къубадиз фена, яцар, гамишар гваз, 
г»велни-эвел кетилрин, гъварарин месэла гьялдай... 

Вичин муг икьадар мягькем ийизвай са халкьдиз са гьи де -
мирда ятIани залзаладикди чГехи мусибат хьун ашкара я ва ан -
жах гьахьтин катаклизм акур халкьди вичин тухумриз чи жуьре -
дин к!валер эцигдай махсус къайдаяр тада... 

Чи суьгьбет сад садаз ухшар сесерикай тир, ша чун гьа суьгь-
Оегдал хквен. 

Дегьзаманайрин Вавилонияда аллагь дишегьли хьана. ТIвар -
пи—ЙШТАР. Ина Яргъирушаз ИШТАР аллагьдин хтар лугыудай 
кьван. Куьне сесериз яб це! ИШТАР, ХТАР... Тек са сесералди 
чIалан мукьвавал къалурун—авамвал я. ГьакI ятIани, сесери 
л чух тийидай сир авач! Вири сеоерилай башламиш жезва. ЧIа -
.чан бине лугьузва за. Сесинихъ вичин тарихдин, манадин-метлеб-
цин, рангунин, физический кьетIенвилин хасвилер ава. ЦIАЙЛА-
ПА.Н: цIайни алпан, физический ва сесинин, ЯР—яру хьиз, КЪАЗ -
рсъацу хьиз ва гьа икI. 

Дегьзаманайрин Грециядани са аллагь хьана, дишегьли! Ви -
чин тIварни гьакьван чи рикIиз хуш—ИРИДА! Дегьзаманайрин 
Грецияда Яргъирушаз Иридадин хъвер лугыуз хьана кьван!  

Чна Яргъируш лугьудайла, са вуч ятIани квадарнавай хьтин-
ди я. Гедезейхур хьиз! Гада ЦIийи хуьр. 
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Иридадин хъвер, Иштаран хтар... Яргъируш. Пуд чIалани ди-
шегьли я. 

Бес Хважамжам? Ам бинесуз гаф я. Са авамда лагьана, чIа -
ла гьатнавай гаф я. Гьундуьрар хьиз. Икьван лезги гафар аваз: 
кьакьан, син, шив, арш, арш рагьман, чIалахъ гьисс авачир ин-
санри гьуьндуьрар кхьида! Дербентдай къарийри гъанвай гаф я 
гьа-а! Кнубадин лсзгияр хъуьреда: ву-а, яраб ибуруз лезги чIал 
чидач жал? Хважамжам гьа гьуьндуьрар хьиз я. 

Иридадин хъвер, Иштаран хтар, Яргъируш... аку гьикьван 
кутугнавай гафар ятIа! Амма Хважамжам вуч хьурай? Им квехъ 
галаз алакъалу я? Хва? Хцин рангарихъ галаз вуч алакъа ава? 
Руш тиртIа, маса месэла! Жамжам вуч хьурай?  

ЧIалав акатайвал эгечIна жедач! ЧIал—ата-бубайри тунвай 
вирндалайни багьа аманат я. 

Ам чЬурзавайбуруз лянет хьурай! 

24. «СЕД ХЬУЙ ВАЗ!» 

ХЪЕЛ атайла гьар са дишегьлиди къаргъишда. Гила акI туш-
тIани, виликдай гьакI 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 
икрамзава. Ам а кардиз лайихлу я. Ада кхьенвай чун патал кьа-
дарсуз багьа ктабар... 

Суьгьбетдал  хквен.  Вири къаргъишар сад садаз ухшар я:  
— Вун аллагьди икI авурай, ваз аллагьди акI aeiypaft, ви ирид| 

тухум икI хьуй, ви диде-буба акI хьуй, гъил алатрай, сив патахъ  
хьурай, кIвач хурай, гьача-пача хьурай, вилер буьркьуь хьуй, япар 
биши хь\й, вун кьена, ви балаяр кьена, ви кIвале яс хьурай, ваз 
аллагьди бала пурай ва гилан девирдин иДийи къаргъиш: ви кIва -| 
ле капитальный ремонт хьурай!.. 

Заз туьрк халкьарин чIалар, урус чIал чида, зун и халкьарин I 
лрада яшамиш хьана, заз дагъустанви халкьар чида, зун абурухъ 
галаз яшамиш хьана ва гилани яшамиш жезва, аламат кар ам я 
хьи, и  халкьарикай гьич са халкьдини лезгийри хьиз къаргъиш -I 
дач. Лезги дишегьлиди хьиз лугьузва за: 

— Ваз оед хьуй ваз! 
— Сед хьайиди! 
Зун, квез чида, лингвист туш. Зун литератор я. Гьа и пеше се-[ 

беб яз, заз лингвистдиз хае са бязи кьетIенвилер хае я. Гафуни -
кай ни ат|ун. Гафунин ранг акун. Гафунин дад гьисс авун...  

Сед хьуй лугьудайла, лап чIехи мусибат хьурай лугьузва! Сед\ 
нин гаф я? Мусибат я ирандин гаф я, я арабрин. Амма сед? Му-| 
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сибат вуч ятIа чун гъавурда акьазва. Амма сед? Ам гьикI  жез-
иайдн я? 

Ша чна «ВЕТХИЙ ЗАВЕТДАЙ» са кIус кIелин: «...буба рекье 
гваз, ада (ихтилат Авраамакай физва. —Р. Гь.) Гьалдейрин Ур 
гадарна, ам Гьаррандиз куьч хьана ва Ягьведин буйр|угъдалди. 
вичин тухумни, мукьвабурни вири туна, вичин хтул Лотахъ галаз 
ганал Фелестиндиз рекье гьатна, гьана адакай азад ва куьчери. 
;а кас хьана, гьана ам яшамиш хьана. Ина Амор ва Сед шегьер -
рин агьалияр чпин алчах тахсиркарвилералди, чпин намус ва 
виждан кьацIурунай жаза гана вири санал терг жезва ва тек са 
Лот, гьич са куьникайни хабар авачир гунагьсуз яз, сагь амукь -
ова...» (И. Шифман. «Ветхий завет и его мир». Москва. Изд. 
полит, литература. 89-йис. 77-чин). 

Тарих бубадиз фадлай малум я, археологрини гила субутза -
па: и шегьерар, Амор ва Сед хьайи шегьерар я. Абур кьведни са 
иифиз, са геренда чили туькьуьмна, тахьай гьисабна. Залзала 
хьайила. 

Ихьтин мусибат а девирра хьайи кар тушир! 
И мусибат са несилди муькуь несилдив агакьа.риз хьана.  
Гьич са шакни алач: и СЕД хьурай гаф чи патарихъ я арабри, 

и чувудри гъана, я ПЕЛАЗГИИРИ. 
РА—РАГЪ, ИСИДА—ИСИТIА. 
СЕД гафуникай рахайтIа, ам, гьа чна виликдай лагьайвал, 

чили туькьуьмай шегьердин агьалийрин кьилел атай мусибат, бела 
хьиз, неенлри рикIелай ракъур тийиз, сада садаз лап пис, ви-
ридалайни 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 гре -

кар я, я гьиндусар я лугьузвач. Чун, лезгияр—лезгияр я. Амма 
са кар ава: зун чи милли таран шагь дувулдикай ва адал алай 
хилерикай рахазва. 

Яб це хъеандиз: ваз чида Мегьамед пайгъамбар гьикI пайда 
\ьанатIа. Ваз чида ислам гьикI пайда хьанатIа. Ваз чида Араб 
халифат гьикI пайда хьанатIа. 

Ваз чида монголри гьатта Европадин са пайни  (Монголиядай 
лкъатайбуру)   гьикI  чапхуннайтIа.  Исятда Монголияда     Чингис 
\андин сур авайдини ваз чида. Ваз чида Осман империя гьикI иайда 
хьанайт!а. 
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Ибур вири вуна ктабрай кIелна, ибурай вуна имтигьанарни 
вахкана. Шумудни садра! 

Вуна садрани лезги миллетдин гьакъиндай имтигьан вахка-
нач. Мектебда ахьтин таре гузвач. За зи и ктабдин сад лагьай 
паюна эцигнавай са месэла ава: дегьзаманайрин Грецияда хьайи, 
ПЕЛОПЕНЕССДИН ЧКАДИН АГЬАЛИЯР ХЬАЙИ ПЕЛАЗ-
ГИЙРИННИ ЧИ ДЕВИРДИН ЛЕЗГИЙРИН тарихдинни, чIа-
ланни культурадин ухшарвилер, садвилер къалурун. За абур 
къалурна: ч!алалди. Топонимиядин мисалралди. Тарихдиз ва 
археологиядиз хае жува кIелай ктабрай за лезги кЬелдайдаз 
суьгьбетна: ПЕЛОПЕНЕССДАЙ ПЕЛАЗГИЯР грекри—агьей-
вийри акъудна, агьейвийрикай абурун чилерин, абурун культура-
дин иесияр хьана. 

ПЕЛАЗГИЯР гъвечIи Азиядиз акъатна. Абур шумудни са 
агьзур йисуз Египетдихъ, Финикиядихъ, Фригиядихъ ва лап эхир-
дай ВАН государстводихъ галаз санал хьана ва къедалди ада, 
гилан лезги миллетди, вичел агъзур йисари эцигай абурун гелер 
хвена, чалди агакьарна. Авачирбуру чпиз ТАРИХАР туькIуьрза-
ва, чаз гьа авайди аквазвач. За илимдин кIвалах кхьизвач: захъ 
ахьтин фикир авайтIа, за жуван субут авунин система, концеп -
ция Т)ькIуьрдай. Герекди садра машинкадал элягъ хъувун жедай. 

Кьин кьазва за, лап къизилдин синидаллаз гъана, зи вилик 
академиквилин шагьадатнама эцигайтIани, за ам кьаб|улдач, заз 
ам герек туш, за, гьелбетда, чухсагъул лугьудай ва ахпа алава 
хъийидай: 

— Митарован музейдиз хутах. 
— Музейдиз?   Къизилдин   синини   Митарован   музейдиз?—ван 

къвезва заз шаир Байрам дашан.—Валлагь вун кими жезва... 
— А-ан, сини?.. Сини турай!  Сарар    авахьнава зи,  белки са- 

рарин духтур къалажугъви Байбута... 
— Акунани?  Академиквилин шагьадатнама герек т(уш лугьуз- 

ва,  къизилдин синидай  чухсагъул...  Сарар    амачир  писатель я... 
Зарафатсуз за и эсседал гзаф зегьмет чIугуна. Пуд романдин 

зегьмет. ЯтIани зи рикI шад я. Вучиз ятIа чидани? Чи хайи чIа-лан 
вилик, чи хайи чилин вилик, чи хайи халкьдин вилик буржи кьилиз 
акъудай хьиз я! Я чаз, я чи хтулриз, путулриз чи милли руьгьдин 
цIай хкахьзавай югъ акун кьисмет тахьурай, эй аллагь! Гьа и 
гафар за гьар пакамахъ, гьар нянихъ ийизвай капI я, ал-лагьдивай 
ийизвай тIалабун ва ялвармишун я.  

26. АНТИЧНЫЙ КОЛОНИЯ 

ПУДКЪАННИ кьве йисуз ирид да!пIардин кIаник, ирид сейфда, 
ирид ракьун сандухда чинебадаказ хуьзвай сирерин пара паяр 
эхиримжи кьве йисуз винел акъатна! Ахьтин сирерикай рахадай 
кьилднн чка ва вахт къведа, исятда заз маса месэладикай са 
куьруь суьгьбет ийиз кIанзава. Краснодардин край низ ван хьа-
нач? Виридаз ван хьана. Ана Геленжик шегьер авайди низ чи -
дач? Виридаз чида. ЧидатIа лап хъеан я. 

За лугьузвайди ам хьи, гьа и Геленжик шегьерда грекри, грек 
миллетдин векилри чпин кимел Советрин грекрин Вирисоюздин 
общество туькIуьрнава. 

Ин-а, Геленжикда, цIийи эрадалди ругуд виш йис амаз дегь-
заманайрин грекри чпин античный колония туькIуьрнавай кьван!  

Чи йикъара гьа грекрин тухумри, чпин чIал ва культура хуьн 
патал, чшин Геленжикдин ва къваларив гвай чилерин экология 
хуьн патал милли общество туькIуьрнава. Грецняда ва Кипрда 
авай о рганизацийрихъ галаз алакъа хуьзва. 

Аквадайвал, и грекар Кавказдиз атана кьве агъзурни вад 
виш йнсалайни виниз я. 

И малуматдикай (I990-йисан январдин «Известия» газетри-
кай са_да и гьакъиндай кхьизва) даях кьуна хьуй, и грекар гьа-
тта Сулладин кьушунри Митридат, ГъвечГи Армения, Албания 
кукIва_рдалди са шумуд виш йис вилик куьч хьанва...  

Аквазвайвал, заз чи чилерикай Грециядин чилерин ни атун, 
.чаз чи ч!алакай грек чIалан ни атун дуьшуьшдин кар туш. Зун 
геле гь.агнава. Заз аквазва, зиди буш амп авун туш.  

27. АГЪЗУР ЙИСАРИН АГЪЗУР ШАГЬИД 

ПРОФЕССОР М. И.Шагьновича вичин «Халкьарин адетри -
кай» кгтабда грек халкьдин са шумуд адетдикай кхьизва. Вич 
лугьум ир кьван, дегьзаманайрин грекри, гзаф кьурагь хьайила, 
рушарикай са рушал къацу пеш алай хилер алукIдай, тайин тир 
жуьреда руш хилеривди кIевдай. Ахпа са касди адан виликай кьадай 
ва ам епинаваз хуьр тирвал гваз къекъведай. Манияр лу-гыуз-
лутьуз. Гьа идаз грекри «Гуни» лугьуда. Гуни гьар кIвалин иилик 
акъвазардай ва гьар кIваляй экъечIай касди Гунидин ви-пелай са 
къапунавай яд иличдай. 

Чна_ идаз Пешапай лугьузва. Амма Гунини ава чахъ. Ам мар-
фар акъвазарна рагъ гъун патал ийидай. Зи рикIел рушари лу-
Iьудай манияр алама:  
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А Гуни-гуни хьун герек, 

Гуни ;из рагъ гун герек! 

•!"' Цава авай чIулав пехъ 
Ракъин нурди кун герек! Чими 

ракъар низ кIанда? Къуьлер 

кIватIдай ратIариз! 
'   > ЧIимел йикъар низ кIанда? 

Щинин шараг нуькIвериз! 

Афин ккшниш низ кIанда> Чи 

Гунийрин сивериз! 

Гуни гвай рушариз ширинлухар гудай: какаяр, пампасияр, 
шуьреяр, пахлаваяр, пситIа ва гьич са затIни тагудай кIвалернн 
жедай. Авачир. Девир гьахьтинди тир, амма адетар, къилихлр 
авай, абур х|уьзвай. 

28. ТИРШ 

САДРА са ахмакь грекди вучиз ятЛани язух Диогеназ къур-
хуяр гуз жеда. Диоген—вичин челегдин къеняй экъечI тийизвай. 
кас, са касдихъ галазни рахан тийизвай кас. И залумдин хва 
къанмаз атана гьавалат жеда Диогенал.  

Диогена идаз гафни лугьудач, им гьич тIветIряйнп кьадач. 

Эхирни и къанм'азди 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 катда.    Кьулухъ    вил ягъиз!  

Себеб? 
Себеб ингье: лап дегьзаманайра хьайи са гьи ятIани импера -

торди вири уьлкведа пДийи къанун твада кьван: эгер хьи, са ин-
санди ви чапла пата    тирш яда, вуна    адаз    гьасятда    лагьана  

кIанда: 

— Хийир хьуй!—И кар тавурдаз жаза гуз хьана. Жерме ийиз  

хьана. 

Лезги халкьди и адет гилани хуьзма. Чапла    пад, эрчIи пад  

гьисаба кьазмач, тирш ягъайдаз лугьуда:  

— Хийир хьуй! 

ДЕГЬЗАМАНАДИН   ГРЕЦИЯДА  таза   аялдин   пелел   тIарун  

алтаддай, вил такьурай лагьана. 

Лезти бадейрини таза аялдин пелел тIарун алтадда.  
ДЕГЬЗАМАНАИРИН чувудри чпин ракIарин гуьрцелдилай 

дуьаяр авай запаб куьрсдай кьван. Гьада и кIвализ хата -бела, 
чинерар, иблисар ахъайдачир кьван. 
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Дегьзаманайрин Грециядин агьалийри пьрцелдин патарив 
гвай чкаяр чинеррин мескенар яз гьисабдай кьван. Чи лезги 
халкьдини гьакI гьисабда. Гуьрцелдилай камна алатдайла, кIва -
чин кIаник килигна кIанда_ Чинерриз тIуш гуда на, ви к!вала-
хар мух жеда. 

29. ВАХТУНИН АЛЛАГЬ 

КВЕЗ чида: дегьзаманайрин Грецияда гьикьван аллагьар 
авайтIа! Советрин девирда муаллимрилайни пара а девирда ал-
лагьар аваз хьана. Бегьердин, Рекьерин, Гьуьлерин, Муыьуьб -
батДин, Цаварин, Сагъламвилин, Пехилвилин, Ажугъдин, Экуь-
нин, Агалкьунрин... 

Абурукай виридакай та*раватлу са аллагь авай: Вахтунин! 
Вахтунин аллагь ГЬУЬРУЬНОС! Вири тух жез хьана, тек са 
ГЬУЬРУЬНОС тух тежез. Вучиз лагьайтIа ам ВАХТУНИН ал -
лагь тир! Вахт гьадан ихти ярда ава. Ада вири незва. Гьатта ви-
чин аяларни! ГьакI хьайила, вири адалай аж>з жезва. Къанмаз-
дилай вири ажуз жезва! Къанажагъсуздалай, марифатсуздалай 
вири ажуз жезва... 

Риваятдин камаллувал аку тIун! Дугъриданни, виридалайни 
къуватлуди, виридалайни камаллуди, виридалайни гужлуди, маса 
къачуз Тсжедайди, гаф акат тийидайди, инсафсузди, дегишиз те-
жедайди— ВАХТ я. 

ВАХТУНИ вири ийида, вири дуьздал акъудда. Вири чпин 
чкайрал ахшукьарда. Гьар садаз вичин алакьунриз килигна гуда. 
Лайихлувилериз килигна гуда. Эхир хьи, ВАХТУНИВ гвай ихти-
ярар садавни гвач 

Гьа и тух тежедай алл-агьдални ЗЕВСА гъалибвал къазан-
мишна. Са зурба къванциксай къундах авуна, а къван тангарик 
кутуна, вугана вахтунин аллагьдин сиве, туькьуьмна и къван, ре-
кьида ГЬУЬРУЬНОС! 

За тикрарзава: зи хуьре„ зи аял вахтара, тух тежедайдаз ЖИ-
ГЬУЬР лугьудай. Дувул сад» я: гьуьр. 

Яраб чаз и тарихдин, культурадин гелер вучиз акуначтIа? 
Тахьайт!а Советрин девир атайдалай инихъ чи кар -юеспи суза -
авун хьанатIа? Заз чиз, гьак! хьана. Суза авун, кьил хуьн...  

30. КА^ЛЕНДАРАР 

ЛЕЗГИ халкьдихъ вахтунин  календарар    ава: са шумуд. Чи 
къунши халкьарихъ чпин календарар авач. Дагъустанда яшамиш  
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жезвай вири халкьарин векилривай за хабарар кьуна. Хиве кьа -
да: авач. 

Лезги халкьдин дегьзаманайрин календаррин гьакъиндай 
«Литературадин Дагыустанда» са шумуд авторди кхьена. Алай 
вахтунда, заз чиз, профессор Агьмедуллагь Гуьлмегьамедова 
«Лезги календаррин» винел кIвалахзава. Баркаллу кар я, чидач, 
ам кIелун мус кьисмет жедатIа. 

Дуьньядин виридалайни дегьзаманайрин халкьарин календа-
рар авай са ктаб акъуднава: «Иландин арифдарвал». Чи лезги 
календарар а календаррихъ галаз гекъигун (жедайтIа эгер) зур -
ба кIвалах жедай. 

Календарри халкьдин яргъал ва дерин тарихдин, халкьдин 
культурадин ва илнмдин шагьидвалзава. 

3I. У.ЕТАЛЛРИН TIBAPAP 

СЛАВЯН халкьарихъ чпин чIаларин «хзан» ава. Туьрк хал-
кьарихъ чпин ч!аларин «хзан» ава. 

Лезги чI&л иберийско-кавказский группадик акатзава, «Да-
гъустандин  хзандик».   Вучиз?   Кавказда  яшамиш  жезва   лугьуз?  

Грек чIал, мисал патал гьич са группадик ва я «хзандик» 
акатзавач. Тек я. Вич вичиз. Эрмени чIални гьакI я. Алимар чи 
чIалан месэлайри* килиг хъувун герек я. Ша чна лезги чIалалди 
металлрин тIварар лугьун: Ракь. Гьулдан. Буьруьнж. Кишпир. 
Цур. Кьуркьушум. Мукьруф... Ша чна и тIварар са-сад лугыуз, 
сесиниз яб гун. Ахпа фикир ийин: физический ери ва металлдин 
сес! Аку абурал гьикьван тIебии ва къадим тГварар алатIа! 
Советрин властдин девирда фантастический кIвалахар кьилиз 
акъатна: са затIни авачирдаз вири хьана, вири авайди са затIни 
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 рикIел хуьх! И дуьньядал вири гьадисайрин, 
чIехи ва гъвечIи вакъиайрин, бахтлу ва бахтсуз кьисметрин, на-
чагъвилерин ва сагъламвилерин, илимлувилерин ва авамвилерин 
арада сих алакъа ава. Эгер йифиз ви руфун тIазватIа, юкъуз 
вуч тIуьнатIа, рикIел хкваш, адакай азад хьухь. Эгер пакамахъ 
ви кьил тIазватIа, нянихъ вуна вуч хъванатIа рикIел хкваш ва 
тедбир аку. 

Вири инсаниятдиз и кар дегьзаманайрилай инихъ малум я...  
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Эгер къе ваз чи умуми милли гьал сефил ва пашман яз 
ак-вазватIа, себеб чира: тедбир аку, тахьайтГа, цIуд 
йисалай мадни лис жеда. 

33. ЛЕЗГИСТАНДИН ЯРГЪИРУШАР Памфлет 

ДУГЪРИДАННИ, чи дуьнья кьиляй-кьилиз михьиз дегиш 
жезва. Нин рикIе вуч аватIа, ачухдиз лугьузва. Ихтиярар ганва. 
Абхазри, осетинри, чеченри, ингушри, тувинри, татарри, 'башкир-
ри, талишри, немсери, гагаузри, комийри, якутри... чпиз кьилдин 
республикаяр тIалабзава. 

Чи лезгийрихъни са дерт ава: Сталинан девирда IгъалатI яз 
кьве патахъ пайнавай лезги халкь санал хъийидай са рехъ жа -
гъур (Хъийин. Лезги халкьдин акьуллу келлейри и кардиз чIехи 
къимет гузва, абуру и кардин винел кIвалахзава, амма гьа и 
арада садазни хабар авачиз акьван гьвечIи вождар пайда жезва 
хьи, а^н вилер экъис хьана абуруз килигиз амукьзава. Ибур 
гьинай пайда жезвайбур я? И'буруз вуч герек я? Ваз абуру къа-
рагъарзавай кьван месэлаяр акуназ хьуй! Сада, мисал патал, ви -
чин пулдалди (идахъ икьван пулар гьинай атанатIа? Чарарин 
пул, кьуллугъчийрин мажибар, типографиядин машинрин пулар, 
рабочийрин мажи'бар...) цIийи «Лезгистан» газет ачухзава. Ре-
дакциядин дарамат эцигна куьтягьзава. Ирид мертебадинди. 
Гьамни идан пулдалди я. Редакциядин вилик чар гьавизар! Паль-
мадин, кишмиш-хурмадин багълар, аквариумар... Гьар са отдел-
диз са «Шкода» машин. Вичиз, лагьайтIа—са «Мерседес». 

Са масада цIийи журнал ачухзава. Журналдин тIварни «Лез-
гистан» я. Ида вичин журналда анжах романар чапзава. Журнал 
цIувад разделдикай ибарат я. Объем—къанни цIуд печатный 
лист. «Новый мирдилай» яцIу я. Редсоветдин членар—къанни 
вад кас. Чи уьлкведа тек са и журнал мелованный чарарал акъуд-
зава. 

Пуд лагьайда лезгийрин прогрессивный писателрин ассоциа-
ция тешкилнава. Ида ягъай цIиртI виридалайни яргъаз фена! 
Идан ассоциащиядин членрин кьадар виш касдилай анихъ алат-
нава. Гьич са гьикая, са шиир кьванни кхьиз тахьай писателарни 
ава Лап са цIар вуч я, гьа са щIар кьванни кхьиз тахьаибур ава. 
Аваз хьурай. Кар ккьинал алач. Кар алайди—гьевес хьун я. 
Ибур писатель жез тьевес авай легийрин ассоциация я жеди, 
гьакI хьайила чпи чпиз прогрессивный писателар лагьай тIвар 
тузва. Хъсан я ман. Икьван чIавал кта'бар акъатай, халкьдиз чи-
дай пнсателар вичин ассоциациядиз кьабулзавач. Ада ахьтин'бур  
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саймишни ийизвач. Исятда вири лезги хуьрериз, мектебриз, за-
водриз, фабрикайриз акъваз тавуна чарар ракъурзава: низ писа-
тель жез кIанзаватIа, дуьз лагьайтIа, лезгийрин прогрессивный 
писателрин ассоциациядин член жез кIанзаватIа, председатель 
Гьафтом Гьайи.чан тIварцIел арзани взнос ракъурун т!алабзава. 
Къул. Взнос—къанни вад, яхнДурни цIуд манат. Идарайривайни, 
майишатривайни  пулар тIалабзава.  Абуруни ракъурзава.  

Гила суварар гьикI кьиле тухузватIа акунани? Лезгийри ви-
рида кьуьлерзава. Трпбунадин вилик. Бармакар цавуз вегьез. 
Абурун гьарайрин, алхишрин ван дуьньядилай алатзава.  

— Яшамишрай лезги халкьдин вождар! 

— Яшамишрай   чи   миллионерар—писателар,   гьурра! 
Лезги халкьдин милли руьгьдин дамах, шумудни са премий-

рин лауреат, вири дуьньядиз машгьур писатель, ассоииациядин 
председатель Гьафтом Гьайима вичин къацу шляпа юзурзава. 
Хъверзава. Бахтавар я. 

За и памфлет кхьинихъ гьихьтпн метлеб аватIа лугьудалди, 
заз къейд ийиз кIандай: зун са ламран арабадин суракьдава. И 
Кумторкъала галай пата са фскьи пайда хьанва. Лугьунрай, ада -
вай чинерар кьаз жезва. Лап диши чинерарни! Заз гьа ламран 
арабадаваз са  бязи гадаяр тухуз  кIандай фекьидин патав.  

Чина вири какахьнава. Аку кIвачер: кIвачери тухуда, хкида. 
Аку гъил: гъили вугуда, къачуда. Аку вилер: вилериз аквада. 
Аку   япар: а'буруз ван жеда. Аку   келле: ада вири идара ийида... 

Чина вири какахьнава. Хъипре, хкаж хьана чIередал, кIекре 
хьиз, гьарайзава. ТIветI, вич лекь я, лугьуз, хпел гадар жезва...  

Зи рикIел арифдаррин гафар хквезва: и дуьныядал вири гьади-
саяр, вири вакъиаяр сад-садахъ галаз алакъалу я. Энер къе ви 
руфун тIазватIа, накь вуна... 

Гьиссеривди, эмоцийривди къабачивилер ийиз мумкин я, мил-
ли месэлаяр гьял ийиз хьун мумкин туш.  

А'бур  кьац!уриз  жеда...  Ви  газет,  ви журнал    низ  кIанзава?  

34. КОРОЛЬ КЬЕЙИ ДЕВРИШ 

ТАРИХЧИЙРИ суьгьбетзава хьи, Франциядин король Генрих 
гьич са касдизни хабар авачиз, садлагьана кечмиш жеда. Ахпа 
малум хьайивал, королдин чандиз къаст авунва кьван! Гьарда са 
гаф лугьуда. 

— Низ чида, нин лапан тум цIимнатIа? 

— Королни къудур хьанвай лам са гафар я... 
Амма са кьадар вахт алатайла, королдин чандиз къаст авун -

вай кас чир жеда. Ам кьада. Жегьил итим, тIварни Равеляк! Са 
шумуд вацра адан суд ийида. И кар вири дуьньядиз .хабар жеда.  
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Бирдан яргъал Гьиндистандай кьуьзуь са девришдилай Фран-
щиядиз чар къведа: 

«...Королдиз ахьтин гъаза авун, гьелбетда, мусибатдин кар я, 
зи 'башса|гълупьвал кьабула, амма гьа са вахтунда за квез хабар 
гузва хьи, куь король кьейиди а жегьил кас туш, зун я, кьуьзуь 
гьиндус. Зун жуван жаза кьабулиз гьазур я».  

И чар кIелиз, королдин (рагьметлудан) къваларив гвайбур 
хъуьрез жеда. Гьиндистан гьинва? Франция тьинва? Ида вуч 
кхьизва? 

Амма а'бур нагьакь хъуьрезвай... 

35. ДЕВРИШДИН ЧАРЧИН КЬАТ! 

«...Зун и дуьньядал са виш йисалайни гзаф яшамищ хьанва, 
чир хьухь, тахсиркар зун яз, куьне маса касдиз жаза гун зи къа-
нажагъди кьабулдай кар туш. Исятда за квез вири хьайи -хьайи-
вал ккьида. Яб це, стха'яр. Чаз, гьиндусриз, таб авун чидай кар 
туш. 

Чун хьве дуст тир. Гьихьтин дустар! Са юкъуз фенай зун жу-
ван дустунин патав. «Ша чун са /герен гьуьлел фин,—тIалабнай 
за жуван дустунивай.—Къведани вун?» 

Зи дуст кIанзни-такIанз захъ ,галаз гьуьлел атанай. Аламат! 
А юкъуз хьиз, зи рикIи садрани гьуьлуьхъди чIуг}начир. Сир-
навнай чна, бирдан... зи дуст квахьнай. Ван алачиз, ам 'батмиш 
хьанай. Тек са аял авай адахъ. Маса велед авачир. Са руш. За, 
гьел'бетда, адан хзандиз алакьдай куьмекнай. Са шумуд йисалай 
адан руш са нихъ талаз ятIани катна лагьана ван акъатнай. Фена 
адан кIвализ, чирнай за: эхь, адан руш са грекди гваз катна -вай. 
Ахпа заз чир хьайивал, абур эвленмиш хьана. Грецияда яша-миш 
жеда. Ибурузни са руш аял жеда. ЧIехи хьайила, и аял кIе-лиз 
ракъурда. Париждиз. Вичин кIелунар куьтягьайла, и руш ина га 
француздиз гъуьлуьз фида. Ибурузни са хва жеда. ТIвас 
эцигда Равеляк. Куь король кьейи жегьил. Эгер  а юкъуз за зи 
дуст кIваляй акъудна, гьуьлел тухваначиртIа... И къаст авунин 
кьил  гьинал, гьикI ва ни башламишнатIа квез аквазва.  

Куьн захъ инанмиш хьухь, стхаяр! И дуьньядал гьич са гьа-
дисани, гьич са дуьшуьшни, гьич са кьисметни цаварилаи 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 гьа-
зур я...» 

Гьиндусдин чарчикай  чнани са  нетижа  хкудин.  Гьихьтин?  
— Себеб авачир са карни авач. Эгер къе ви руфун тIазватIа, 

накь вуч тIуьнатIа, рикIел хкваш. 
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— Эгер вун къе бедбахт ятIа,    себеб ви диде-буба я,    я вун     I 
жув. Аку  вуна гьихьтин гъалатI ахъайнатIа.  

Миллетдин, халкьдин кьисметни гьа икI я. 
Эгер са виш йис идалай вилик лезгияр са ханлухда яшамиш 

хьайибур тиртIа, чи гьал къе икI жедайни? 
Эгер чи халкьдин баркаллу рухваяр ■—Къ. Агъасиев, М. Ай-

динбегов, М. Ахундов, М. Лезгинцев, Н. Самурский, А. Исмаилов, 
Н. Шерифов... телеф хьаначиртIа, къе чи гьал икI жедайни? 

Ничего, урусдиз акур, ниче>го... 
За металлрикай, календаррикай суьгь'бетзавай.  
Заз яракьрикай суьгьбетиз кIанзавай, гзаф яргъариз акъатун 

хьана. Багъишламиша. 
36. ЯРАКЬАР 

С А ВИШ йис идалай вилик, къекъвезва чун тур базарда, гагь 
Ахцегьрин, гагь Къубадин, гадь КиЛарин... Яб гузва чна:  

— Валлагь,   хванахва,—лугьузва  тфенгар  маса  гузва?  касди. 
—Гьар са тфенг са аялдик квайди я! 

Къилинжар маса ,гузьайдани гьакI лугьузва. 
Шив балкIан маса гузвайдани |гьакI лугьузва. 
— Са аялдик квайди я... 
Аял — им гада, хва лагьай чIал я. 
БалкIан, тфенг, къичинж маса гузвайда маса гаф лугьудач. 

Маса гаф герек жедач. Гьа гаф лагьанани? Савда куьтягь ,хьана.  
Яракь авачир, тфенг, къилинж, тапурар, хенжелар авачир лез-

ги кIвал хьайиди туш. Зи аял вахтара, чи кIвале ата-бубайрилай 
амай тфенгар, къилинжар авай. ЧIехибур дяведа телеф хьана 
ва я Бакудиз кIвалахал фена, кIвалер хуьзвай'бур чун тир. Гада 
аялар! Эркек аялар! Вегьена къуьнуьз тфенг, рекьел экъечIна, 
жув къалурна, элкъвена хкведай чун! Са чIиб чIехи жедай. Къи-
линж гъиле кьурлани, гьакI жедай. Акваз-акваз чIехи. Гужлу ва 
зирек... 

Зи хуьре вичин чукIул авачир лезти гада хьун мумкин тушир! 
ЧукIул авачирди руш тир. ЧукIул квахьун... Заз адалай чIехи 
мусвбат чидач, буба рекьин, диде рекьин са затIни туш. ЧукIул 
квахьай гада акваз-акваз щIрадай. ГьакI хьайила, чукIул авай 
жибиндал гъил алаз жедай. Ам, чукIул, юкьвак квай чIулунал 
■кутIуннаватIани, чукIулдал гъил алаз жедай. Адет яз, балкIан-дал 
ва я ламрал акьахдайла, абурулай эхвичIдайла, чукурдайла, I 

хандакIдилай, кIанчIунилай... хкадардайла, хабарни авачиз, чу-
кIул аватдай, квахьдай... ГьакI хьаайила, чукIулдин тумуних за-кIал 
кутадай ва а закIалдик кашу (гьялнавай хамуникай авун -вай 
шуькГуь цIил), кашудин са кьил юкьвак квай чIулунал ку-тIундай... 

Лезти халкьдихъ тфенгар пара ава: тфенг умуми тIвар я.  

220 
 

Казна. Даяндулдурум. Тек луьле. Къуша луьле. Беш атлии...  
Къилинж, къалхан, хенжел, шушка (шуьшка лугьудайбурнн 

ава, амма за садра тьакI лагьайла, завай пуд юкъуз п!узарлр 
дуьз хъийиз хъхьанач ва эхирни са гьайванни къачуна, эцигна 
арабада, фена пIирел, гьа къур'банд хьайида зи пIузарар са ,гьал 
къайдадиз хкана), тупуз, гурда, жида, кIир... 

Зирегь партал. «Импортный лезгийриз» и <гаф чидач. ГьакI 
хьайила, за алава ийизва, зирегь партал женгинин партал я, си-
мерикай хранвай перем >я, чепкен я. 

Дакъкъа симерикай хранвай, япар квай бармак я (садбуру 
бермек лугьуда). Дяведиз фидайла алукIдай. Бермее-ек! Гье-гье! 

Гьар са хуьре «яракьдин устIарар авай. 
Гьар  са  хуьруьн яракьдал  лишан жедай.  Хуьруьн лишан!  
Къанни цIуд йис жезва за литературада кIвалахиз. Им тIимил 

вахт туш. Къанни IцIуд йис я за «зирегь партал» ва маса лезгн 
гафар кхьиз, амма къанни цIуд йис я за кхьей лезги гафар чIу -
риз. ЧIурна, винелай са чарни алкIурна, мурмурни ийида:  

— Лезги чIал чIурзава на... 
Килигда зун  чиниз:   монгол ятIа,  чувуд?  ТахьайтIа... 

37. АБУ ДУЛАМАНИ АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН 

ХАЛИФ аль Мансура вичин халифатда цIийи къанунар тва -
да. Гьатта парталарни кваз цIийи жуьреда алукIун чарасуз жеда. 
Вири халифатда—гьар са карда дегишвал! Агьалийривай витI 
акъудиз жезвани? Эхзава. Амма виридан къен кузва.  

Кьилел  алукIна  кIанзава 'бармак—адан  винелай  чалма!  Ин-
гье,  База  МискIин!    Перем—валчагъ,  ам  метIерив    агакьдайди. 
Перемдин далудални Аллагьдин ктабдай кхьинар: «Куь кьиле-лай 
аллагь .гьич садрани кими тахьурай. Адаз вири аквазва, адаз вири 
ван жезва». 

Пек-партал анихъ хьурай. Куьчедиз экъечIзавани вун? 
ЭкъечIзава. Къилинж яхъ. Вав къилинж хьана кIанда. И зегь -
римар хьайи къилинжни гила халифдин буйругъдалди ц!ийикIа 
кутIунна кIанзава. Икьван чIавалди къилинж къвалал кут]ун-
завайтIа, гила тумунал кутIунзава. Бе-ес! Кам къачудайла. кIвач 
гатадайвал! 

Садра гьикI ятIани и Халиф аль Мансуран патав (IцIийи жуьреда 
пек-партал алаз, тумунални къилинж кутIунна) 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 гьикI тахьурай, эй халиф?—лугьуда Абу Ду- 

22I 



ламади.—Ваз аквазва: зи кьилел мискIиндин са минара ала. 
Алани? Зи перем метIерив агакьзава: адан далудални аллагьдин 
пак ктабдай кхьинар ала. Алани? Зи тумунални къилинж ала, 
Адани зи кIвач гатазва... 

Халифдик хъуьруьн акатна, лугьуда.  
Пака халиф аль Мансура вичин цIийи къанунар дегишиз та -

.да. Вири уьлнведа. Шаирдиз лагьайтIа, атана вичин патав, авай 
гаф чинал лугьунай   савкьватар Iгуда. Баркалла лугьуда.  

Чи девирда инсанар акI туш. Гьи шаир ЧIЕХИ КАСДИН па -
таз халкьдин дерт лугьуз фена? Са шаирди ва я са алнмди ла -
гьана лугьуз, мегер ЧIЕХИ КАСДИ къанун дегишдани? Ахварай.  

Чи девирда гьар са кас вичин къайгъуда ава. Бес халкь? 
Халкь зурба вацI я. И къерехдай а къерех таквадай. Секиндиз 
авахьна физва. Гьамиша виликди! 

«Къуьн къуьневаз, кам камуна туна, виликди!» Гьамиша ви-| 
ливди! 

Акъваз тийиз,  ял ягъун рикIел  аламачиз, гагь мекьила, 
гишила, гагь шехьиз, гагь хъуьрез, гагь мет гатаз, гагь  кьил iraj 
таз, виликди! 

Ни гуьзлемишзаватIа, чидач. Гьинал гуьзлемишзаватIа, чида»  
Вучиз физватIа, чидаIЧ. Физва. Гьа виликди! А кьил агам 

дай чка аквадач. Нив атакьзаватIа, [гьамни чидач. Мус агакьда 
тГа, гьамни чидач. 

Тандал перем аламач, кIвачел кГвачин къаб аламач. Гьикьван 
фида?  «Кам  камуна  туна,  къуьн  къуьне туна,  виликди!»  

Кис хьанва халкь. Амма халиф аль Мансуран девирда хьи i, 
виридан къен кузва. Амма вучда? Ина Абу Дулама авач,  ина ал. 
Мансур авач... 

Эхнрни Кеферпатан Кавказда дидеди са писатель хада. ТIвар 
эадгда:  Александр.  И Александра  са гьал чIехи    хьайила    Абу 
Дуламадин шиирар кIелда. Аль Мансуран тарихни кIелда. Эхир 
хьи Александразни Абу Дуламади гьикI авунатIа, гьакI нйиз кIан 
жеда.    Ада идавай-адавай  хабарар  кьада:  чун  гьиниз физвайдп 
я? Бес тушни фейиди? Гьикьван фида? Адаз жаваб гудай кас же 
дач. Гьа и гафарин ван хьанани? Вири катда! ЯтIани садра Алек 
сандра са ЧIЕХИ КАС авай чкада вичин суал вугуда:  

— Чун—виликди,  ам—кьулухъди!  Адав  мус  агакьда? 
— Гьидав? 
— Гьа КОММУНИЗМДИВ! 
— Агьааа-а-ан! Анти! Анти! Анти! Анти! 
Ирид  йис гуда  Александр  Солженицыназ!     Гьар тафунай 

йис! 
Эй язух, Дуламадин девир тьи девир тир, ви девир гьи девир я] 
Ирид гафунай  ирид йисуз Архангельскда тамар  атIана... Са 
тахсирни квачир писателдив тамар атIуз гун тIимил акуI  
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—ам къеце патан уьлкведиз чукурна, вучиз чукурна лагьайтIа, 
ада вучиз дустагъда акур кГвалахрикай са гъввчIи повесть кхье -
на. Дуьз гафар лагьана. Авайвал кхьена. «Ватан маса гайиди» 
тIвар гана адаз. Дуьз таф рахун—Ватан маса гун я кьван! Низ 
маса гана? ГьикI маса гана? Куьн маса гана? Ни маса къачуна?.. 
И'бур вири сир яз амукьна. 

Гила   Александр   Солженицыназ   вирида   баркалла     луп.у.чна» 
вучиз лагьайтIа, сидтени-сифте дуьз гаф лагьана: 

— Чун виликди,  ам—кьулухъди,   адав  мус агакьда? 

Гьич са чIавузни! 

38. ПАЧАГЬАР ВА ФИЛОСОФАР 

Дарийдин буйругъ... 

«...Гьестаспадан хва Дарийди эфесви Гьераклигаз салам-дуьа 
ракъурзава. Вуна тIебиатдикай зурба ктаб кхьенвайди заз хабар-
я. Вуна и дуьньядин, вири Каинатдин сирерай кьил акъудзава, 
aiMiMa зун а ви ктабдин гъавурда такьадай чкаяр гзаф ава. Заз 
чида: элинар вун хьтин инсанриз къимет гуз чидай инсанар туш, 
гьакI 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 кIан хьайитIа, гьадалди таъмин яз 
яшамиш жеда ва зани ви камаллу меслятриз гьамиша яэ гуда...»  

ГЬЕРАКЛИТА ЖАВАБ ГАНА... 

«...Эфесви Гьераклита Гьестаспадин хва Дарийдиз салам-дуьа 
ракъурзава. И дуьньяда гьикьван инсанар аватIани, а'буруз ви -
ридаз 'бес тежезвайди гьахълувални дуьзвал я: абуру вирида ан-
жах пис кIвалахрихъди: азгъунвилихъ, пехилвилихъ, инсафсуз-
вилихъ, такабурвилихъ, мискьивилихъ, зулумкарвилихъ, мари-
фатсузвилихъ... ялзава. За, лаIгьайтIа, жуван мефтIедай пис кIва-
лахар михьиз акъуднава, заз игьтияж вуч затI (ятIа чизмач ва. 
чириз кIанни ийида'ч, вар-девлет заз хьайи затI туш, я зи фивдр-
да, я зи уьмуьрда. ГьакI хьайила, зун ви Иран пачагьлугъдин чи-
лел къведач, гьа авайдал рази хьана, зун жуван чилел акъ -
вазда...» 
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ДИОГЕНАЗ ВУЧ KIAH ХЬАНА?.. 

' Александр Македонви къведа челегда яшамиш жезвай фило -
софдин патав. Ван эляда: •■ — Э-э-эй, челегдавайди! 

Диогена витI акъуддач. * ■— Э-зй, Диогее-ен! 
Им зун я, Александр я! 

Мадни челегдаи ван-сес акъатдач. 
— Дио-Iгее-ен! За и    дуьньядин са пай    муьтIуьгъарнава, ваз 

вуч кIанзаватIа, лагь заз! 
Диогена жава'б гудач. 
— Вун ксанвани,—Диоген?—Александр    Македонви челегдал 

къат жеда.—За дуьньядин са пай муьтIуьтъарнава! Лагь, ваз вуч  
кими я! Исятда жеда! 

Диогена гзаф кагьулдиз жаваб гуда:  
— Алата залай. 
— Вуч? 
-— Рагъ кIевмир. 
— Вуч,   вуч?—Александр  Македонвидин    вилер   экъис  жеда 
— Заз вавай кIанзавайди вуна и зи рагъ кIев тавун я,—жа 

ваб гуда философди вичин челегдаи. 

39. ТАПАРХЪАНАР-ФИЛОСОФАР 

ГЬИК.I ятIани са уьлкведа пайда жеда жаллатIар. Ибурун 
гъиле гьатда вири ихтиярар. Къирмишда абуру, жаллатIри, 
агьалияр. Къирмишда, къирмишда, къирмишда, ахпа эверна фи-
лософриз, гуда ихьтин 'буйругъ: 

— Аку, чна чи кар ийизва, амма куьне чи тарифар ая!  
Амукьда философар сад садаз килигиз. Агьалияр къирмишза - 

вайбурун тарифар гьикI лагьана ийида? Им тарифардай кIвалах 
туш эхир! КДватIда жаллатIри философар санал. 

— Агьа-ан! Чир хьана:  квез чи тарифар  ийиз  кIанзавач?!  
Къирмишда  жаллатIри философарни.  Сад  амай  кьван  вири.  
Амукьда и уьлкве философар авачиз. Философар .хьана кIанда.  

Абур авачиз гьикI жеда? КIватIда жаллатIри етим-есирар, диде-
буба такурбур вири санал. Лугьуда а'буруз: 

— Гьа и йикъалай куьн чи философар я! Чна чи кар ийизва,  
куьне чи тарифар ая! 

Гуда и философриз гьардаз са ракьун манат! ЖаллатIри 
къирмишда агьалияр, и тапархъан философри абурун тарифарда. 
Ахпа жеда идакай къанун! Адет. Къилих. ТIул. Вирида гьамиша 
таб авун адетдин са кар жеда. Лацудаз чIулавди лугьуда, чIу -
лавдаз лацуди... 
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I Эхирни тапан философри акьван тапарарда хьи (КЬЙЧУЧ pl= 
кь}н манатар), жаллатIриз, дугъриданни, чпи баркалл} к!пйЛIМф 
ийизвай хьиз жеда. Тапархъан философризни акI жеда хьи, дуг% 
риданни, жаллатIри ийизвай мусибатар, зулумар виридаляйнн 
мергьяматлу в а суваб кIвалахар я. Чпини абурун тарифар аиум 
пак кар я. МасакIа хьун мумкин туш. 

Гьа икI, элкъвез жеда и дуьнья Садра кIватIда и тапархъа-нар-
философар са зурба залдиз. Гуда иоуруз жаллатГрин баш-чиди 
ихьтин са су ал: 

— Лугьунрай,  пачагь  Дарийди   Гьераклитаз    вичин    кГвализ  
эверда, амма Гьераклит адан патав фенач. Куьн уьлкведин чIе \и 
философар я, куьне и кардин гьакъиндай в) ч лугьуда?  

Виридалайни   арифдарар   (тапархъанрин    тапярчъанзр)   къа-
рагъда кГвачел, жаваб гуда: 

— Гьераклитан бу'бадин бубани, бубани, ам вичнп ахмакьрин  
ахмакьзр хьайиди я! 

— Дуьз я! Дуьз  я!—гьараярда чкайрилай.—Адан  чкадал чаз 
ахьтин гаф лапьанайтIа,  чун фена  адан    гурарин  к lane къатки- 
дай... Чи пачагьди чаз ахьтин гаф лугьурай тIун!  

— Лугьузва, квезни лугьузва! Куьне гила гьарда са ктаб кхьи*  
да, Кта'бдай пулар квез, куь ктабда жедай камаллувал, акьуллу - 
вал — чи халкьариз! 

—Куькай?—хабарар   кьада   тапархъанри.  
— Исятда чир жеда квез. Мисал патал, и дуьньяда  гьикьвам  

чIалар ава? Низ  чида? Вучзава абурукай? Куьз я абур? Са чIал  
бес я. Сада гьа ихьтин ктаб кхьихь! Са масада...  

Гадарда тапархъан философриз ракьун манатар.  
КIватIна ракьун манатар, ацукьда философар чпиз лагьай кар 

ийиз. Кта'бар кхьиз. Кьилди-кьилди ктабар. 
Сада: чIалар  герек туш. Куьз герек я миллстар хьун, чIалар 

хь\н? Вири са чIалал рахана кIанда. Вирн са миллет хьана кIан да. 
Са масада: и гъвечIи вацIар-хуьлер куьз я? Ибуру чилср кье 

жирзава, кьацI>рзава. Са чIехи вацI хьун чилин абур я! Адллди 
дамахиз жеда! 

Пуд лагьайда: и кIунтIар хьтин дагъларикай вучзаваЛди И? 
Ибуруз дагълар н:и лагьайди я? Ибур вири санал кIватIна, ел мши 
километрдин кьакъан дагъ авуна кIанда! 

Кьуд лагьайда: и трусикар, майкаяр алукIна вучзава? Mcicp 
са яргъи терем алукIайтIа жедачни? Вучиз гьавая вахтар рекьиз-
ва? 

Вад лагьайда:   ибур ихьтин вучтин кГвалер Iя? Вучиз  пбуруи  
къенепата икьван .утагъар ава? Са кIвал — вич са утагъ! Яшамиш 
хьуй ана кьве виш хзан! Са квадрат-километрдин чкадал еа утт и 
дин кIвал эцигна   кIанда. Яшамиш хьурай цIуд, an.jyp кве иирн 
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санал! Иуьрай вирида са къажтъандай! Са къапунай яд хъурай? 
Са месик ксурай. ГьакI хъайила, абурукай халис стхаяр жеда. 
Абур стхаяр хьиз хьайила, дуьньядал гьуьрметни жеда, берекат-
ни... 

Алатна са кьадар йисар. ЖаллатIрин инсансуз, инсафсуз кIва-
лахар вири дуьздал акъатда. ЖаллатIарни квахьда и дуьньяди -
лай. Ам'ма дуьнвя михьиз дегиш жеда. Аквада хьи пачагьдиз, ви-
чин агьалийри вирида табзава: ида — адаз, ада—• идаз. И'бурун 
рикI алай кар таб авун я. Вирини ялтахар я. Пиянискаяр я. Сар-
сахбегар   я.   Уюйбазар   я... 

ИкI вучиз? КIватIда и пачагьди дуьньядин лап яргъал пипIера 
амай философар, къалурда абуруз вичин агьалияр, абурун мари-
фатсузвилер, абурун къилихар, хабар кьада: 

— Им вуч азар хьурай? 
— Ам тапархъанри-философри авунвай кар я, эй пачагь, — лу- 

гьуда философри. — Вуна ви мет-кьил гатамир! Ам сагъариз хъже- 
да. Ви чан сагърай. 

— Куьне и тьарамзадайрикай инсанар хъийиз жеда лугьузва - 
ни? — шехьда пачагь. 

— Эхь, — лугьуда философри. — Халис философри абур сагъар 
хъийида. Вахт герек я. 

Ракъурда пачагьди вичин везнр-векил, гъиле пачагьдин 'буй-
ругъ аваз:  

— Пачагьди  халис  философриз  вичин патав эвер  гузва!   Па  
чагьди халис дилософриз... 

ЖаллатIри халис философар' тунвайни? 

40. ПУД МИДИЯ... 

(Мидия гьинал хьанатIа, мус хьанатIа чирзавай тарихчийриз) 

СОВЕТРИН   ЭНЦИКЛОПЕДИЯДИН   ГАФАРКIВАТI: 
МИДИЯ — Ирандин Кефердинни РагъакIидай 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 чапхун-
зава. IV асирдин эхирда цIийи кьилелай вич вичел хквезва. Ада 
Кьиблепатан Азербайжандин са пай кьазва, чапхунзава, гуьгъуь -
най аниз гагь Атропатан, гагьни ГъвечIи Мидия лугьузва. 

Ибур ЭНЦИКЛОПЕДИЯДА авай, гафар я. Виридалайни ариф-
дар (Советрин девирдин) тарихчийрин гафар я. 

ЯтIани и ксари гъалатI ахъайнава. За тикрарзава:> «АДА 
КЬИБЛЕПАТАН  АЗЕРБАЙЖАНДИН  СА  ПАЙ   КЬАЗВА, чап- 
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хунзава, гуьгъуьнай аниз гагь Атропиган, гагьни ГъвечЫ Мидия 
лугьузва». 

Заз суал гуз кIанзава: Алай девирдин Кьиблепатан Азербай-
жандин са пай кьунани? Эгер тьа девирда Азербайжан авайди 
тиртIа, вучиз къе чна чун Мидиявийрин тухумар я лугьузва? Квез 
герек я? 

ВА Я ИРАНВИЙРИ тIвар алачир са чил чапхунна (гилан 
Азербайжандин, мадни дуьз лагьайтIа Кьиблепатан Азербайжан-
дин са пай), аниз тIвар гана — сифте Атропатан, гуьгъуьнай 
ГъвечIи Мидия? 

Энциклопедияда ганвай малуматдин гъаву.рда гьикI акьуртIа 
хъсан я? Логика течир им гьихьтин кIамай тарихчи я ва я ибур 
сьихьтин   кIамай   тарихчияр   я? 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯДА кхьиэвай гьар са гаф д \ьзди, ачухди 
хьун герек я. 

Мадни са гъвечIи суал: «Дегьзаманайрин Ирандин эпос: «Па-
лакан xiBa Ардаширан алакьунар» кIелайла, анай МИДИЯ куьрде-
рин пачагьдин тIвар тирди аквазва. Глоссарийда ганва: Мидия — 
Куьрд пачагьдин тIвар. Вучиз им Мидиядин вичин пачагьдин 
тIвар туш, куьрд пачагьдин тIвар я?  

Вучиз и тIвар Атропандин ва я ГъвечIи Мидиядин пачагьдин 
тIвар туш? 

Та,рихчийри ЭНЦИКЛОПЕДИЯДА ганвай куьруь малуматдин 
гафариз ва и куьрд пачааъдин тIварцIиз фикир ганайтIа хъсан 
жедай. Илимда, тарихда, культурада къалпвал яргъалди фидач, 
■ги гьикI хьайитIани са юкъуз, фад-геж винел акъатда, квахьда... 

4I.  АРИФДАРРИН   ЧАРАРИ   ВУЧ  ЛУГЬУЗВА? 

ПИФАГОРА Анаксименаз кхьей чарче ихьтин гафар ава: 
«...эгер вун инсанрин арада виридалайни хъсан инсан тир Пифаго-
ралайни виниз хьаначиртIа, вун а жуван миллет гадарна, иниз 
къведай, къвен тийиз хьа'йила, заз чида, ана вун хуьзвайди ви ата-
бубайрин машгьур тIвар я... Эгер куьне, виридалайни хъсан ин-
£анри, куь хайи шегьерар, хуьрер гадриз хьанайтIа, марифатлу-
рал, инсанвал, низам, къайда-къанун амукьдачир, квахьдай абур, 
вири чГур жедай, мидиявийрин вилик вири рекьер ачух жедай...» 

Анаксимена Пифагораз кхьей чарче ихьтин гафар ава: «...вун 
чалай акьуллу хьана, гьикI акьуллу хьана лагьайтIа, вун Самосдай 
куьч хьана, гила жуваз кIандайвал, секиндиз яшамиш жезва. Амма 
ина ийизвай зулумрин сан-гь»саб авач, миллетвийри чпиз зу-
лумзавайбуруз икрамзава, мидиявийрин пачагьди лап чи хамарни 
кваз алажзава, чи лап эхиримжи нефесдилайни кваз харжар къа-
чузва. Ионвийриз мидиявийрихъ галаз дяве ийиз кIанзава...»  
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42. «ВЕТХИЙ ЗАВЕТДИ» ВУЧ ЛУГЬУЗВА? 

И пак ктабдани Мидиядикай са кьадар кхьинар ава: мисал па-
тал Иудадин пачагьдин тIвар Азария я, псалмаяр кхьидайди Асаф> 
я, чаз и тIварар ваъ, Мидия герек я. Мидиядикай вуч кхьизва?  
...Израилви Товит ассирийвийри Ассириядиз гъанва. Товит ви-чин 
ватанда диндар, регьимлу, гзаф дугьри са инсан тир, ам къа-
риблухда акьван шехьзава хьи, эхирни адан вилер 'буьркьуь жез-
ва, ада вичихъ авай-авачирди вири квадарзава... Товит чна гьа 
инал тан. 

Кьвед лагьай герой Сарра я, Раиъуилан руш. Амни бедбахт яг  
ирид сеферда гъуьл\ьз физва, амIма садрани адаз вичин чамари-^ 
кай са чамрахъ галазни ксун кьисмет жезвач. Чамар вири рекьиз- 
ва. Кам вегьена кГвалин къенез, гуьрцелдилай алатдайла, гьана^  
ярх жез, вири рекьизва. Иридни! Ирид сеферда Саррадик лишана;  
к\туна, ирид сеферда адан патав чамар хтана, ирид сефердани  
и кар тикрар хъхьана.
 
» 
Эхирни аллагь-тааладн адан патав малаик Рафаил ракъурзава. 
Амни къвезва инсандчн акунар алаз, инсан яз, тIварни Азария... 
Гила чун Товитал хквен. 

Са мус ятIани и Товита, гила вилер буьркьуь хьанвай касди, 
Гьаваилаз бурж ганай кьван, Гьаваил лагьайтIа, гила МИДИЯ-
ДИН РАГА шегьерда яшамиш жезва., (Мидиявир чувудар хьана 
жал? — Р. Гь.) Товита вичин бурж къахчуз хва ракъурзава. Рекье 
адал Рафаил — Азария гьалтзава, ибур кьведни санал Экбатан-
диз (МИДИЯДИН меркез — Р Гь.) акъатзава.. 

Куьрелди: Товита вичин хциз Мидиядиз куьч хьун 'буйругъзава. 
Гьана динждиз, секиндиз яшамиш хьухь, лугьузва (И. Ш. Шиф -
ман. «Ветхий завет и его мир». Москва, Политическая литература, 
I987-йис. 209—2I0-чинар). 

Азария — Одедан хва, чувудрин пайгъамбар. 
Азария — чувудрин пачаоъ. 228-чин. 
И ктабда государствойрин гербрикай ава. Абур гьихьтинбур 

тир? ЦIИЙИ ВАВИЛОНДИН пачагьлугъдин герб — лекьрен лу-
вар   квай   аслан. 
МИДИЯДИН пачагьлугъ кьуд лув  квай,  кьуд кьил  алай пеленг. 
(Гьа тIвар кьур ктабдин 70-'чин). Гьа икI ПУД МИДИЯ-- Сад 
Грециида. 

Кьвед лагьайди «ВЕТХИЙ ЗАВЕТДА» авай чувудрнн МИ-
ДИЯ. 

П\д лагьайди- Ссветрин энцичлспедиядин гафаркI2атIда Ана 
авай  малуматар   логика   а>вачирб\р  я. 

МИДИЯ, дугъриданни, хьана. Ада вичелай гьихьтин гелер тун-
ва? Гьинал тунва? Мидиядихъ кхьинар хьанани? ЧIал хьанани? 
Культура хьанани? Абур гьинва? Абур низ, гьи халкьдиз кьисмег  
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о! 
хьанва? ТАРИХДИН ШАГЬИД чIал я. Гьинва Мидиядин чIалан 
гелер? Тарихдивай табиз жеда. Шалавай табиз жедач!  

Низ чида ПЕЛАЗГИЯР ПЕЛОПЕНЕССАДАЙ мус экъечIна -
тIа? 

Грекри-агьейвнйри АФИНАДИН АКРОПОЛ эцигдалди и пе-
лел ПЕЛАЗГИКОН алай, — кхьизва шумудни са касди. ГЬА 
ДЕВИРРИЛАЙ КЪЕДАЛДИ ЛЕЗГИ чIалан махсус лишанар 
хвенва. ЧIалан терминар: 

РА —РАГЪ, ИСИДА —ИСИТIА... Шалан садвилин топони-
мар. Маса махсусвилер.. 

СА ХАЛКЬ са гьи ятIани маса халкьдикай хьанвайди я, лу- 
гьудайла, делилар хьана кIанда. Эвелни-эвел чIал! АкI хьаначир- 
тIа, туьрквери лутьудай: чун византийвияр я. Уьзбекри, къазахри 
лугьудай: чун скисрар я. Туш эхир! Абуру лугьунни ийизвач!
 
< 

Я чIалан гелер хьана кIанда, я антропологиядин гелер хьана 
кIанда, я культурадин гелер хьана кIанда... 

Аилрин макьамар нивай хьайитIани акъудиз жедачни? . * 
— Чи ата-бубаяр    виридалайни, виридалайни,    виридалайни.... 

дегьзаманайра хьайи лемурар я, чун гьабурун хтулар я!!!  
— Чи ата-бубаяр Нуьгь пайгъамбардин рухвайрикай я!!!  
— Чи ата-бубаяр фараон Рамзесан хтулар я!!! 
— Чи ата-бубаяр Ахура Маздадин тухумдикай я!!! . 
— Чи ата-буба-яр Буддадин рушан балаяр я!!! ,; 
— Чи  ата-бубаяр  Аллагь бубадин  мукьва-кьилибур я!!!         i ь 
Аферин ва вит баркалла туьрквериз: i 
— Абуруз чпин ата-'бубаярни туьрквер  яз чида. Монголрнзни  

чпин ата-бубаярни монголар яз чида. Татарризни чпин ата-бубаяр 
татарар яз чида. 

Ша чна и суьгьбет тан. ' >■ 
Ата-бубаяр къекъвез жагъурдай затIар туш. Гьардал жуван ата-
бубайрин лишанар, гелер хьана кIанда, эй играми юлдашар, 
тарихчияр! 

43. МАДНИ  КЬВЕ  ШАГЬИД 

• 

ЧИ ВИЛИК цIийи са кта'б ква. Са рамагдик квай ктаб, ш 
акъ^днава Москв.ада, «Педагогика» издательствода, I984-йисуз. 
Адан тI«ар я: «Ж'&гьил филологдин энциклопедиядин гафарган». Ша 
чна адазни са вил ягъин. Адан I4 ва I5-чинра чна кIелзава: Кав-
каздин Ал'бан»яд:ин чIалалди зу гаф зун лагьай жезва. У сана —■ 
йисаз лугьузва. А-кI хьайила, ус — йис... 

Ибуру вуч лугъузва? Куьн шагьидвалзава? Бес тушни кьве ша-
гьид? Квез чиданз!, дегьзаманайрилай къедалди суд-дуван ийи-
дайла — са кар субут авун патал кьве шатьид — бес жедайди?, 
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