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Алирза Саидов (1932 - 1978 г.г.)



Шаир гьикьван еке хьайитIа, гьакь-
ван адакай кхьинни четин я, жа-
вабдарвални пара я. Бязи шаирдин 
яратмишунар гьеле вичел чан ала-
маз рекьида, бязидан яратмишунри 
вич кьейидалай кьулухъни халкьдиз 
къуллугъ ийида ва ахьтин шаирдии 
тIвар, адан къелемдикай хкатай гьар 
са цIар багъри халкьдиз къвердавай 
истеклу жеда.

Ахьтин чIехи шиаррикай сад Алир-
за Саидов я.

Алирза Саидов Дагъустанин шии-
ратдиз 60–йисарин эвел кьиляй ата-
на. А йисарин шаирри чпин яратми-
шунра асирра арадал атанвай гзаф 
суалриз жавабар жагъурзавай.

Вичин чIехи устадвили, ватандаш-
вилин гьиссди, девирдин вилик авур 
жавабдарвили, хайи чIалал кIевелай 
ашукьвили Алирза Саидов а чIаван 
шииратдин гьерекатда сад лагьай 
чкадал акъудна ва ам къени гьа дере-
жада, кьакьан кукIуш яз, амазма.

Алирза Саидов 1932–йисуз Ахцегь 
райондин кьакьан дагъдин Къутунхъ-
рин хуьре дидедиз хьана. Адан чихи-
буба Ахцегь Магьарам эфенди чIехи 
камалэгьли, философ, шаир, астро-
ном, муаллим тир. Ада дагъвийрин 
азад ийидай женгиниз ХIХ асирда 
руьгьдин жигьетдай регьбервал гайи 
Ярагъ Мегьамедазни тарс ганай. Ада-
вай лагьайтIа, чирвилер имам Шами-
ла, шаир ва алим Алкьвадар Гьасана 
ва масабуруни къачурди рикIел хкун 
ктугнавай кар я. Икьван деринриз 
фенвай дувул авай ирсини Алирза Са-
идован яратмишунрин къамат, адан 

тан, хилер, путар арадал атунизни таъ-
сир тавуна тунач. Ихьтин сир вичив 
агакьнавайтIани, А.Саидова цIийи 
аямдин кьилин чирвилер Москвадин 
М.Горькийдин тIварунихъ галай Ли-
тературадин институтда къачуна. Ада 
гьам урусрин, гьам ракъэкъечIдай ва 
рагъакIидай патан халкьарин зур-
ба ирс чир хъувуна. Гуьгъуьнлай 
лагьайтIа, ада вири а чирвилер санал 
сижифламишна ва яратмишунрин 
цIийи хел – вичин, Алирзадин, хел 
арадал гьана. Ана дуьньядин халкьа-
рин шииратдин агалкьунрихъ галаз 
санал хайи хуьруьн яратмишунрин, 
фольклордин еке девлетдикайни мен-
фят къачунва. Иллаки ам вичин хайи 
халкьдин къадим тарихдай атанвай 
риваятрал, махарал, адетрал, халкь-
дин лугьунрал, камаллу ибарайрал 
кIевелай ашукь тир. Халкьдин ирсини 
ам вичин хайи чилин сирериз, халкь-
дин къанажагъдиз, руьгьдиз генани 
мукьва авуна.

Алирза Саидоваз вичин вахтуниз 
талукь гражданвилин дерин гьиссер 
квай эсерар кхьин иллаки артух хас 
тир. Йисаралди арадал атай тежри-
бадин нетижада ада вичин шииратда 
вичикай ва аямдикай иллаки ачухдиз 
суьгьбетна. Дуьньяда гьинал гьихьтин 
вакъиа кьиле физ хьанатIани, шаирди 
я тIал ва я агалкьунрин гьалаба вичин 
хсуси тIал хьиз, хсуси шадвал хьиз 
кьабулиз хьана. И жигьетдай «Уь-
муьрдин жилет» тIвар алай баллада 
иллаки таъсирлуди я. Ана тIвар–ван 
авай гуржи духтур, вичи сивинсузриз 
аялар хьунин жигьетдай медицина-
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дин рекьер жагъурай профессор Ан-
дро Жордания рикIел хкизва. Балла-
дада еке къалабулух кутадай вакъиа 
кьиле физва. Цавай цIай кьуна ават-
завай самолетда чIехи духтурди ви-
чихъ авай инсан хуьдай жилет патав 
гвай аялдив вутузва. Вичин чандилай 
гъил къачуна, аялдин уьмуьр хуьзва. 
Гьа ихьтин жавабдарвал шаирдини 
гьиссзавайвиляй, гьакьван дерин ма-
надин образни арадал атанва.

Дуьньядал чеб тIимил тир халкьар 
пайи–паяр ийизвай девирди шаирдик 
генани еке къалабух кутуна. Ам вичин 
хайи халкьдин кьисметдал датIана 
бенд тир. Адаз художественный лите-
ратурадин куьмекдалди халкьдиз ви-
чин эрзиман мурадар кьилиз акъуд-
дай, лезгийрин садвал, мили идеалар 
хуьдай мумкинвал гуз кIанзавай. И 
тема иллаки 60–70–йисарин чи ши-
иратда кьетIендиз къарагъариз хьа-
на. Тарихдин кьисметрикай галай–
галайвал рахун тавуна гьич са чIехи 
шаирдивайни ва прозаикдивайни 
акъвазиз хьанач. И жигьетдай, Етим 
Эминанни Алкьвадар Гьасанан граж-
данвилин эсеррилай гуьгъуьниз, За-
бит Ризванован, Фейруз Беделован, 
Алирза Саидован ва адавай тарсар 
къачур гзаф шаиррин алахъунар та-
рифлубур я.

А.Саидова миллетдин садвилин, 
аслу садвилин, аслу туширвилин, 
мили къанажагъ хуьнин, тарих-
дин гьахъвал хуьнин месэла «Лезги 
куьче» тIвар алай эсерда лап хци-
даказ къарагъарнава. Девирда кьи-
ле физвай гьахъсузвилерн чинни 
астIар гьихьтинди ятIа бес кьадардин 
викIегьвилелди ва жавабдарвилел-
ди ачухарнава. Ам вичин халкьдин 
кьисметдал, адан тарихдал, руьгьдин 
чешмейрал лап кIевелай ашукь тир ва 
адахъ галаз ивидалди алакъада авай-
ди гьиссзавай.

                            (поэмадай кьилер)

Адан «Лезги куьче» азадвилихъ, 
садвилихъ тамарзлу тир халкьдиз 
бахшнавай ва «гележегдин вилери-
лай чешмегар» алуддай жегьилриз 
тунвай веси я.

Шарвилидин туруниз ирид темен гуз 
гьазур тир, халкь патал ирид гуьлле 
кьабулиз гьазур тир шаирдиз халкь-
дин рикIе авай экуь мурад хъсандиз 
чидай. ГьакI хьайила, Самурдин кьве 
патани экIяй хьанвай лезги чилин 
садвал хуьн шаирди вичин ва хцин 
сифте буржи тирди ачухдиз лугьузва.

«Хцихъ галаз ихтилат» тIвар алай 
чIехи эсер шаирдин къелемдикай 
хкатнавай эхиримжиди тиртIана, ана 
адан гьиссер иллаки хцидаказ, нур, 
экв алаз, ифин алаз ачух хьанва. Ина 
куьлуь–шуьлуьйриз ва  я кьвед ла-
гьай дережадин месэлайриз чка тун-
вач, кьилин месэлайрикай: муьгьуьб-
батдикай, Ватандикай, уьмуьрдикай, 
чIалакай, инсандикай ихтилат физва. 
Вични секиндиз ва я ярумчухдиз ваъ, 
ачухдаказ, ван–сес алаз суьгьбетза-
ва. Ана шаирди «бубайринни рухвай-
рин» тема (чи вири литературайриз 
вири девирра хас тир тема) гзаф те-
рефрихъай ачухнава.

Алирза Саидов уьмуьрдин куьруь 
рехъ фена. Гьайиф! Амма гьакъикъи 
бажарагъдиз ва шииратдиз садрани 
яшар ва я са гьихьтин ятIа гуьтIуь 
сергьятар гуз жедач. Уьмуьрдин фак-
тарихъ галаз гьакъикъи талант са 
акьван белки алакъадани жедач. 
Адахъ са акьван метлебни авач жеди. 
И жигьетдай 27 йисуз яшамиш хьайи 
Лермонтов, гьакьван тIимил яшамиш 
хьайи Есенин ва я лезгийрикай Али-
бег Фатахов хьтин устадрин яратми-
шунар рикIел хкун кутугнава. Абурун 
биография абурун яратмишунра ава. 
Яратмишунри абурун уьмуьрдиз эбе-
дивал гузва. Алирза Садовни гьа жер-
гедай сад я.

                                  Ханбиче Хаметова.
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ди гьиссзавай.ди гьиссзавай.ди гьиссзавай.



                            (поэмадай кьилер)

                                 САД ЛАГЬАЙ КТАБ
                            
 Гьуьрметлу дустар, и поэма за вич халкьдин дерин къатарай акъатай 

эцигунардай зурба устIар изобретатель ва общественный деятель, Ахцегь  
райондин КьакIарин хуьряй тир рагьметлу Юнусов Идрисаз бахшзава.

Азиз дагълар, вучиз даим киснава?
Гзаф крар акурвиляй я жеди?
Белки, куьне зи сирерни гьисснава?
Белки, абур зав хьиз квевни гва жеди?

Яргъарай къвез султанрини халифри
Князрини шагьари квез къван гана,
МуьтIуьгъ тежез тураризни элифриз
Куь метIерал Шарвилийри чан гана.

Хуьн паталди гьа сурарин секинвал
Киснавани кьилер цава акIурна?
Шекер туш куьн, бес вучиз куь ширинвал
Булахар жез физва дере ацIурна?

                                    * * *
Азиз Самур, югъди–йифди эвериз
Нихъ къекъвезва дагъларани дерейра?
Къекъвезвани кьуьчхуьрвидин вилерихъ,
Гъалиб хьайи ханар лугьур девейрал?

ТахьайтIа вун кузвани чи Етимдиз
Милиз хъверна хъфей рушан дердини?
Къекъвезвани марифатдин гьаким тир
Сулеймана лугьун тавур бендинихъ?

ЧIулав вилер авай жегьил рикIеваз
Лезги накьвар ийизвани тупIалай?
Ягъ!
       Ягъ
             Ягъ! Лугьуз кьил виневаз
Тебрикайди сифте хьайи гапIалар.

                            * * *
Къизилгуьлер, беневшаяр, бубуяр,
Яру партал алукIун куь муд яни, 
Ва я чIагьран рангар кIани жадуяр
ТIебиатди негь ийизвай суд яни?
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Кьейибурал лацу кафан алукIда,
Яру кафан кьисмет жеда женгчидиз,
Агъасиев и дуьньяда амукьда
Бубуйринни беневшайрин илчи хьиз.

Юсуфанни Валентинан, Салманан
Сурарални къизилгуьлер къалин я,
Уста Идрис, вуна тунвай аманат
Сифте акур аял хьиз чаз ширин я.

Йисар физвай гагь шехьиз, гагь хъвер ийиз,
Куьгьне дуьнья тухвай магьфе гъилемай,
Коммунистрал цларихъай хер ийиз
Алакьдайбур гьеле гьар са хуьремай:

Келледа экв кьери хьанвай кулакар
Алахънавай кесибрин экв хкадриз.
РикIе – кьисас, жибинрани яракьар
Туна абур дуьнмиш хьанвай жаллатIриз.

СССР–ди эцигзавай дарамат
Гьулдан, техил, ктаб садахъ гилигиз,
Лезги халкьди алукIзавай шаламар
Физвай рекьин муькуь кьилиз килигиз.

Зи дагълара кIашунин ван гьатнавай,
Раг рагарив, вацI вацIарив агудиз,
Зи Самурди халкь мелериз кIватIнавай,
Кесибвилер, гъарибвилер алудиз.

«Майдандиз ша муьгъ эцигиз жедайбур, –
Лугьуз вацIу гьарай тунвай дерейра,
Ваъ, ятIа куьн сел атайла шедайбур,
Фена акьах чIимчIирар хьиз чIерейрал».
    
Жегьил тир вун, зи Дагъустан, яшариз,
ТIурфан муьтIуьгъ жедани ви элдивай?
Жаваб гузвай куьтенрини кIашари:
«Совет власть тухуз жедач селдивай!»

Жир ксар тир жеди куьгьне лезгияр,
КьейитIани элкъведачир гафунлай,
Акьван диндал кIеви хьанач фекьияр,
Техил сифте ийидачир сафунлай.

Вар агалддай яц тухвайла кьулухъди
Итим ядай гьич тIварни чир тавунмаз,
Гатун ракъар рикIел гъидай зулухъди,
Свасни гъидай садра кьванни такунмаз.

– ЦIуд манатни гъвечIи пул туш, шагьини,
КтIай ебни жагъидай туш куьчедай,
ШакIуртвиле рекье твада Шекидиз,
Сеняат чир жеда вад–цIуд гьафтедлай.

Мектебдавай муаллимар перт хьана:
– Чна гуда а цIуд манат, Идрис, ваз, –
Зигьин авай гада бегьем серт хьана:
– Вучиз илим аквазва икI ужуз ваз?

– Солдат жеда! – жаваб гана куьрелди,
Пакад юкъуз шалам–дулах гьазурна,
Къулгьуваллагь кIелна хуьруьн пIирелни,
Идрис ада Варташендиз ракъурна.

– Азиз бала, бахтлу сефер хьурай ваз, –
Лугьуз диде килигзамай гелериз, –
Сад Аллагьди вичи нуьсрет гурай ваз…
Экуь накъвар хъиткьиннавай вилериз.
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Мектебдавай муаллимар перт хьана:
– Чна гуда а цIуд манат, Идрис, ваз, –
Зигьин авай гада бегьем серт хьана:
– Вучиз илим аквазва икI ужуз ваз?

– Солдат жеда! – жаваб гана куьрелди,
Пакад юкъуз шалам–дулах гьазурна,
Къулгьуваллагь кIелна хуьруьн пIирелни,
Идрис ада Варташендиз ракъурна.

– Азиз бала, бахтлу сефер хьурай ваз, –
Лугьуз диде килигзамай гелериз, –
Сад Аллагьди вичи нуьсрет гурай ваз…
Экуь накъвар хъиткьиннавай вилериз.

«Чидани ваз, риваятрин лувара
Игит са кас ама, хтул, цIакул хьиз,
Тур гатайди, гадрай ирид цавариз
Шарвилиди, лап са гъвечIи чукIул хьиз.

Шарвилидин туруниз яд гайиди,
Уста Демир, тIурфан авай рацIамра,
Уста Демир, вилера цIай хвейиди,
Уста Демир, накьв хвейиди шаламра.

УстIардин гъил хкIур гьар са туруна
ТIурфан жедай, душман кудай цIай жедай,
Лезги чилер жакьвадайбур зурунал
Ам акурла гьар патахъ цIал–цIал жедай.

Анжах садра даим азад Самурди
МуьтIуьгъ хьунин залан зегьер кужумнай,
Уста Демир ахвараваз акурди
ЖаллатIри лап намердвилел гьужумнай.

КичIевиляй адан мукьув къвез тежез
Яргъалай хьиз буйругъ гана хьелериз,
Чан аламаз Уста Демир кьаз тежез
Акуна кьве хьел чуькьвена вилериз.

Рагар шехьна – вацIариз сел атана,
Гъамлу мани яна бирдан къушари,
Итимар – лал. Дидейри мет гатана,
Турар гъиле кьуна эхир рушари.

Кьве гъил чилиз яна кьве гъаб накьвар гваз
Уста Демир къарагъна са дагъ хьана,
Кьве вилелай физвай ивид накъвар кьаз
Накьвар гуьцIна вилеривай – сагъ хьана».

Лезги накьвар, чи бубайрин рикIер квай
Чи дидейрин ипек хьтин киферни,
Надира кIур гайи рушар – цуьквер квай,
Хъвериз кьейи чи балаяр – лиферни.

Лезги накьвар гунагь квачир кьеб хьтин,
Гапурдихъни лайладихъ яб акалай,
Зегьметдинни муьгьуьббатдин герб хьтин,
Хура туниз лайих  я куьн:
Ийиз гуьзел гьайкалар!..

«– Къуй и накьвар гьамиша захъ галаз хьуй, –
Демира накьв туна вичин шаламра, –
Къуй зи кIвачер и накьварал алаз хьуй,
Пайгъамбардин гъил жедайвал каламрал.
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Халкь женгиниз физва – чилни атурай,
Чили цуьквер гъизва – халкьди атIурай,
Лугьуз, Уста Демира тур гатазвай, –
Халкь тур ятIа, чил къакъар яз акурай. –

Гъиливай тур, гъиливай тIур кьаз жедай
Гьар са лезги экъечIнавай женгиниз.
– Гьинава хур дагъвидин тур кьаз жедай –
Эзмишзавай душманар серт денгини.

Душман катнай. Лезгистандин варарал
Къуьн къуьневаз зурба кьве раг акъвазнай,
Уста Демир Шалбуз дагъдин рагарал
Хакьди вичин къуьнераллаз хкажнай.

– Зи вяде я, кучук зун и синерал,
Шаламравай накъварни вегь дерейриз,
Къуй садрани дагъви халкьдин вилерал
Хажалатдин нагъв тагъурай дявейри.

Аскерар ваъ, устIарар хьуй лезгияр,
Эциграй кIвал, туькIуьррай муьгъ, дарамат,
Суфрадал хьуй ислягьвилин дердияр,
Берекатдал ая дуьнья аламат, –

Бес, хтул, чахъ гьахьтин ксар хьайид я, –
Демирчиди куьтягьна и риваят, –
УстIарвилин пеше элди хвейид я,
Мусурманри хуьдай саягъ дуьаяр»:

Идриса яб гузвай чатук, кис хьана,
Ам шакIурт тир машгьур устIар Гьазретан.
Шеки пата кIвалахиз са йис хьана.
– Хтул, на гьакI квадармир зи зегьметар,

Гила ахлад, устIар я вун барут квай…
КIаш кьунвай мад демирчидин гъилери,
Курум–курум гьекь кIвахьзавай чурудкай,
Тар хазвай хьиз жакь–жакьзавай къуьнери.

Дагълара куь тIвар акъатна
Лезги устIарар,
Ашкъилу я, гайибур хьиз
Верги, устIарар.

Уста Идрис, ви гъилерик
Рахазва къванер,
Цла тунвай гуьзгуьяр хьиз
Аквазва къванер.

Уста Режеб, им на нехиш
ЧIугвазва цIам хьиз, 
Ахпа кIарас гуьрчег жезва
Гимишдин цам хьиз.

Уста Режеб, им на нехиш
Акъудай къав я,
Налугьуди, ракъинин экв
Гьатнавай цав я.

РикIер чIехи, гъилер михьи
Лезги устIарар
Ашкъилу я. ГанватIа квез
Верги, устIарар?! 
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Аскерар ваъ, устIарар хьуй лезгияр,
Эциграй кIвал, туькIуьррай муьгъ, дарамат,
Суфрадал хьуй ислягьвилин дердияр,
Берекатдал ая дуьнья аламат, –

Бес, хтул, чахъ гьахьтин ксар хьайид я, –
Демирчиди куьтягьна и риваят, –
УстIарвилин пеше элди хвейид я,
Мусурманри хуьдай саягъ дуьаяр»:

Идриса яб гузвай чатук, кис хьана,
Ам шакIурт тир машгьур устIар Гьазретан.
Шеки пата кIвалахиз са йис хьана.
– Хтул, на гьакI квадармир зи зегьметар,

Гила ахлад, устIар я вун барут квай…
КIаш кьунвай мад демирчидин гъилери,
Курум–курум гьекь кIвахьзавай чурудкай,
Тар хазвай хьиз жакь–жакьзавай къуьнери.

И мукьвара «Кард» журналдин ре-
дакциядиз лезгийрин рикI алай пеше-
кар композитор Мегьамед Гьуьсейнов 
мугьман хьана. Алай йисуз адан 75 
йис тамам жезвай йис я. Лезги же-
мятди, Дагъустандин вири халкьари 
чи гьуьрметлу композитордин юбилей 
къейддай хейлин мярекаяр тухвана. 
Чнани адаз чи «Кард» журналдин па-
тай мад мубаракар ийизва.

– Вун атуй, рагъ атай, гьуьрмет-
лу композитор, чи редакцияда вун, 
кIвачерик ракь вегьедай хьтин, лап 
кьит мугьман жезвай ксарикай я.

– Салам, салам, дустар, куьн гьахъ 
я. Катдай галтугдай вахтар себеб яз, 
къе–пака лугьуз сакIани и патарихъ 
акъатзавачир. Амма рикIе куьн гьа-
миша авай.

– ЦIийи манияр, макьамар, музыка-
дин поэмаяр, ораторияр яратмишунал 
машгъул ятIа, чун лап рази я, устад, 
де ахъая чаз квел кIвалахзаватIа.

– Кхьенва, кхьизвай затIарни хей-
лин хьанва, арадал татанвай затIарин 
тIварар кьаз гьеле фад я.

Гьайиф хьи, лезги музыка арадал 
гъизвайбурун алакъаяр чеб–чпихъ 
галаз зайифбур я, санал тупламиш 
хьана искусстводин и хел мягькема-
рун адет хьанвач. Кхьей затIарни къи-
мет тагана амукьзава. Гьайиф къве-
дай кар я. Чна кхьей затIар анихъ 
амукьуй, халкьди чаз тунвай, чпихъ 
къимет авачир жавагьирарни яваш–
яваш рикIелай алатзава. Сад–кьве 
несил мад алатайла, абурун, ахцегь-
вийри лагьайвал, рабатвал хъувун 
тавуртIа, чи руьгьдин хазина са кьа-
дар кесиб жеда.

– Куьн гьи жуьредин затIарикай ра-
хазва, Мегьамед муаллим?

– Сифтени–сифте халкьдин маний-
рин ва кьуьлерин макьамрикай. Бес 
чаз абур гьикьванбур ава, амма гилан 
несилдивай хабар кьуртIа са 10–15–
дан тIвар кьуртIа хъсан я. 

– Мегьамед муаллим, вавай шумуд 
макьамдин тIвар кьаз жеда?

– Лап гзафбурун, за гьисабнач.
– Ша, гьисабин, Мегьамед муаллим.
– Хьурай ман, яб акала:
Йигин макьамар, Лезги макьам, 

Апай, Тала, Алабан, Яру ич, Гилияр, 
Ахцегьар, Ашукь Абдуллагь, Мулей-
ли, Беневша, Шагьсенем, Ала вилер, 
ЦукутIар, Шамуна, Къенфетар, Къай-
тагъар, Акъуша, Терекма, Хунчаяр, 
КIек муькъвелай, Рекьин гьава, Сусан 
гьава, Къавумар, Мирзебала, Надиба-
ла, Кавха, Назлу, Аман бала, Сунаяр, 
Билдир, Кару, Женг, Жейран, Сили-
бир, Перизада, Кумари, Билдир бе-
невша, Ша багъдиз, Яр, Лачин, Магьи 
дилбер, Къарид  руш, Керем, Эслид 
мани, Келегъа, Дарман, Лагь бала, 
Суваллай яр, Пейкер баха, Лайлай, 
СтIалар, Мегьарамдхуьр, Тайгъун, 
Мискискар, Хинар, Лакарар, Ялахъ-
ар, Кьасумхуьр, ЭчIехуьр, Самур къа-
нал, Авар кавха, КIири буба, Яралияр, 
Гьасанар, Нуран мани, Абасар, Ме-
гьамедар, Гьажияр, Загъадур, Шуь-
ше ханум, Айишатар, Зуьгьре ханум, 
Къизилгуьл, Гьуьруь, Сегьерар, Ча-
рар атана, Яц кьейи макьам, Зул гьа-
рай, Даллай, Са рипе къуьл, Яру гъед, 
Гар алай югъ, Чими рагъ, Къазама-
тар, Экуьн ярар, Вар залай йиф, Къа-
ри, КинтIу, Дуьгмеяр, 20 нумра, Ма-
гьузар, Зарафатдин гьава, Чамарин 
гьава, Дурнаяр, Загъамар, Гудуяр, 
Квасаяр, Арачидин гьава, Шагьвар, 
Цуьквер, Вацран эквер, Мучугъар, 
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Муьшкуьр, Тавли, Гьуппани, Гереяр, 
Игелар, Базарда, Чан кьакьан дагъ-
лар, Яргъи векьер, Уьруьгар. Алипу-
латар, Виливилер, Хеб цIаракай ва 
мсб.

– Баркалла, Мегьамед муаллим, 
икьван тIварар анжах музыкадал 
ашукь касдин рикIел аламукьда. 
Дугъриданни, халкь патал чIехи дев-
лет я, къадирлувилелди эгечIна, къве-
дай несилриз тун чи буржи я.

– Бес зун гьанкай рахазвачни, исят-
да авай гьал рикIик гъалаба кутадай 
гьал я.

– Мегьамед муаллим, вуна «Кард» 
журнал патал затI–матI гъанвани?

– Мад сеферда нотаярни, чIаларни 
галаз гъвечIибур патал кхьенвай ма-
нини гъида лагьана за хиве кьазва.

– Вахъ агалкьунар хьурай, гьуь-
рметлу устад.                                  

8 СОКОЛЁНОК1/2017



        ТАЙЧА–ШИВ
  (эвел алатай нумрайра ава) 

ГьикI ава ам, яни сагъ?
Сефил яни, я начагъ?» – 
Вич иер я, авач гаф,
Агатнава ам гзаф:
ШуькIуьвилиз я вич кьал,
Юкь кьаз жеда са капал.
Фин кумазни вич гъуьлуьз
ЯцIу жеда ам михьиз.
Пачагь язва адан чам».
Вацра: «Агь, залум я ам!
ПудкъаницIуд йисаваз
КIанзава руш гъиз адаз!
Анжах са кар чида заз – 
Амукьда ам гьакI чам яз!
КIан я кьуьзуь кьантIадиз
Вичи тацай никIяй гуьз!
ПIупI ква адак ацIана!»
Ивана икI лагьана:
Ава мадни са тIалаб,
Кит–балугъдин я тIалаб…
Яргъи хьанва кит гьуьлел,
Алач юзар гар вичел:
Къвалар адан эгъвенва,
Зурба хкар чуькьвенва…
Минетна заз бейгьалди
Вавай жузун паталди:
Мус алатда азаб–гьал?
Квелди къахчун гьалалвал?
Куьз ава ам къах хьана?»
Инал вацра лагьана:
«Авурвиляй ада чIур
Аллагьдин къаст, хьанва мур:
ТIуьр кьван, гвачиз ихтияр,
Къанни цIуд я гимияр.
ХъувуртIа азад абур,
Алудда Аллагьди мур,
Вири хирер жеда сагъ,
Гуда яргъи уьмуьр чагъ».
КIвачин хьана чи Иван
Хъфиз патавай Вацран,

Къужахда ам кьаз хьана,
Хъуькъвериз пуд пIагь гана.
Рахана Варз, руш Вацран:
«Де, Петрудин хва Иван,
Сагърай, зани хци ваз
Алхишзава, гьуьрмет гваз.
Чи разивал зи рушаз
Хутах – регьят хьуй адаз,
Лагь вуна зи хайидаз:
«Диде ава вахъ галаз;
Мад хъийимир шелни–хвал:
Вири дердер жеда гьял, – 
Фин жедач вун кьантIадиз,
Фида иер гададиз,
Гьадаз некягь ийида».
Хъвач! Аллагьди вун хуьда!»
Икрамна хьиз жедайвал,
Иван вичин тайчадал
Ахкьахна, туьнт яна уьфт,
Вичин рекьиз хьана цIуьхт.
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Муькуь юкъуз чи Иван
Ахгакьна мад гьуьлел кьван.
Шив китдилай физва фад,
Адан къвалар тIариз мад.
Дерин са агь чIугуна,
Кит–балугъди жузуна:
«ГьикI хьана, лагь, зи тIалаб?
ГьалалдатIа заз яраб?» – 
Шивци адаз гьарайна:
«Хьухь са кIус вун агъайна!»
Зверна фена шив хуьруьз,
Эвер гана итимриз.
ЧIулав фири юзуриз,
Хьана вич икI рахуриз:
«Гьей, яб це заз, хзанар,
Диндал алай инсанар!
Цин пачагьдин гъилик низ
Жез кIан туштIа, фад–тадиз
И чкадай вири кат.
Жеда ина аламат:
Гьуьлел къати къведа звал,
Элкъуьрда къе китди къвал…»
Вири лежбер хзанри,
Диндал алай инсанри:

«Къаза къвезва! – гьарайиз,
Зверна чпин варариз.
Фад фургъунар гьазурна,
Пар эцигна ацIурна,
Мал–лапагни фад кIватIна,
Китдин далу азадна.
Нисин бере алукьна,
Хуьре садни амукьнач,
ИчIи хьана хуьр ацIай,
Фейиди хьиз лап Мамай!
Шивци китдин тумунал
Зверна, тваз кам камуна,
ИкI гьарайна, кваз къуват:
«Гьей кит–балугъ–аламат!
Ваз хьайи кьван дердияр,
Ваз Аллагьди ихтияр
Тагана, на и гьуьляй
Я гимияр тIуьрвиляй.
Це абуруз азадвал,
Аллагьди ваз регьятвал
Гуда, хирер хъийиз сагъ,
Гуда яргъи уьмуьр чагъ».
Куьтягьна и ихтилат,
Кьенер жакьваз, шивци фад,
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Ял тваз чанда, герек ял,
Хкадарна къерехдал.
Кит са жизви юзана,
КIунтIуни хьиз ян гана,
Гьуьлел лепе акъулдна,
Ахпа сивяй акъудна
Вичи тIуьр кьван гимияр,
Кьусучияр, елкенар.
Ахьтин къал–къил акъатна,
Гьуьлуьн пачагь аватна
Ахварай: яна тупар,
Ягъиз хьана къаргъуяр;
Лацу елкен хкажна,
Гару пайдах акъажна;
КIеретI галай кешишди
Дуьаярна еришдив;
Кьусучийри, алаз ван,
Шад манидал гъана чан:
«Гьуьлер тирвал ятарай,
Гегьенш яргъал патарай
Чилин кьилиз, алай яр,
Акъатзава гимияр…»

Лепейрик звал акатна,
Вилерикай хкатна
Гимиярни. Китди мад
Гьарайзава жервал пад,
Сив ахъайиз лап гьяркьуьз,
Тумунив лепе ягъиз:
«Заз куь къуллугъ лагь, дустар!
Гун квез гьихьтин савкьатар?
КIандани зар–хъитIрепIар?
Я туш ири гевгьерар?
Я туш къизил–балугъар?
Гъида квез, квач шулугъар!»
«Ваъ, кит–балугъ, са затIни
КIан туш чаз, са савкьатни, – 
Иванай акъатна чIал, –
Жагъура на чаз закIал –
Я ам Пачагь–рушанди,
Чи пачагьдин сусанди». –
«Де хъсан я! Дуст патал
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Къурбандда чан – хьуй гьалал!
Алукьдалди пака экв
Жагъурда за а безек», –
Иванав икI луькIвена,
Гьуьлуьн кIаниз кит фена.
Тумунивди ягъиз яд,
Гьарайзава, ийиз кIватI
Килфет къизил–балугърин,
Рахаз ихьтин буйругърив:
«Пачагь–рушан заз закIал
Экв жедалди гъваш инал.
Ава ам са кьватида.
Ни заз фад–фад ам гъида – 
Адаз къуллугъ за гуда,
ЧIехи гьаким ийида.
Гьял тавуртIа зи эмир,
ВучдатIа за, хьухь квез чир!»
Икрамна хьиз, балугъар
Гьялиз фена буйругъар.
Кьве дельфиндиз эверна,
Абуруз икI эзберна,
Тагькимарна кIевелай,
Бес пачагьдин тIварцIелай
Къекъуьгъ вири гьуьлера,
Кефчи ёршдиз эвера,
Гьарайдайди, кикIирди,
Дуьз рекьеваз тефирди
ГьинватIани жагъура,
Пачагьд кьилив ракъура.
Икрамна хьиз, дельфинар
Ийиз фена къекъуьнар.
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Им лап дегь замнайра хьайи кар 
я лугьуда. Ирандин пачагьрин ара-
да Кир тIвар алай са пачагь хьа-
на кьван. Пачагь ятIани, ам кьа-
ма ялар авай мацIахай яз хьана. 
Адак кьилел чIугвадай хесет квай. 
Иниз–аниз кьушун галаз физ, та-
риф акъатнавай къелеяр, шегьерар 
барбатIдай. Кир пачагьдиз Вави-
лондин машгьур къеледикай хабар 
авай, адан кьарай квахьна-
вай. КIватIна хьиз кьушун, 
гьатда Кир пачагь рекье Вави-
лондин къеле барбатIиз. Вин Вави-
лондин къеледив вуч гва, ам вучиз 
барбатIзавайди я? – суалар  Кира 
вичин рикIел гьич гъизвачир. Рехъ 
атIуз, мензил атIуз гьатна рекье Ки-
ран кьушун.

Атана Ефрат вацIал агакьна. 
ВацIалай элячIдайла башламишна 
вацIу Киран рикI алай балкIан ту-
хуз. Михьиз пехъи жеда Кир. Кир 
пачагь жен, са гьихьтин ятIа вацIу 
адан балкIан гваз фин? Ни эхти-
яр гана, гьикI?! Бес зун Кир пачагь 
вучиз я, са вацIун дуванни ийиз те-
жерла?

– Акъвазра кьушун! – буйругъ 
гуда. Кир пачагьди.
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Кьушун акъваз жеда. Кашамри ата-
на Кир пачагьдиз икрам ийида.

– Кьушун акъвазнава. Ви гьукум 
гьихьтинди я, эй чи дуьньядин рагъ! 
Буюр, чун тамамриз гьазур я, – буй-
ругъ гуда пачагьди.  – Гьар са аскерди 
са пер гъиле яхъ! 

Агъзур аскерди агъзур пер гъиле 
кьада.

– Акъвазара Ефрат вацIун егинвал, 
квадара ам и къумлухра – гьарайда 
Кира.

– Башуьсте, чи играми рагъ! – жа-
ваб гуда аскерри.

Ахмиш жеда Киран кьушун вацIун 
кьерез. АтIуда кьушунди хандакIар, 
кутада хулар, вирер, ахъайда вацIун 
яд къумлухдиз. Фадлай цихъ къарих  
хьанвай къумлухдини фитIинна тада 
вацIун яд, акваз–акваз квахьда Еф-
рат вацI.

– ГьакI ман – шад жеда Кир па-
чагь. Вич–вичелай рази хьанвай Кир 
кьилеваз давамарда Киран кьушунри 
чпин инсафсуз рехъ. Агакьда эхирни 
гьа тIвар–ван авай Вавилондив. Гьу-
жумда. Ирид цавариз хкаж хьанвай, 
инсаниятди вичел дамахзавай Ва-
вилондин къеле чукIурда. Вучиз? Ви 
а къеледив вуч гва лугьудай суалар 
адан кьилиз къведач.

И суалар гьа девирдилай кьулухъ 
агъзурралди, чукIурнавай къеле-
дин харапIаяр акур туристри гузва, 
ва Кир пачагьдин ахмакьвилел та-
жубвал ийизва. Пачагь жен, икьван 
инсафсуз, фагьумсуз жен?! Гьа икI 
Вавилон чукIурна. Бес къумлухда 
квахьай Ефрат вацI гьикI хьана? Ам 
Киравай кьуруриз, квадриз хьана-
ни? Гьелбетда ваъ. Лап гзаф йисара 
вацI къумлухдин кIаникай физ хьана. 
Эхирни вацIу вичин рехъ жагъурна, 
винел хкаж хъхьана, рехъ давамарна. 
ТIебиатдин къанунрихъ галаз женги-
низ экъечIай ахмакь пачагьдивай а 
къанунар дегишиз хьанач.
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                   * * *   
Цми, Цми, кичIехъан, 
Акьада ви кIваче къван.
Гъилелди гар кьур Цми,
Шалварда ял тур Цми,
Тархна, шалвар пад хьана,
Чаз, аялриз, шад хьана.
Чун ван алаз хъуьрена,
Цми катна хъфена.

                    * * *
Вун гьинава, я Цми,
Ша вацIал фин, ша Цми,
ТIветIвел алай чин Цми,
Бармак алай жин Цми,
Чаз, аялриз, аян я,
Цмид гьамам тиян я.
РикI алай затIя стух я,
Ви тIветIелрин язух я,
Кацум хьанвай кIвач юзур.
Туьгьмет я ваз виш агъзур.

                   * * *
Экъиснавай кIул, Цми,
1–дар, 2–дар бул Цми.
Са фу неда акадин,
Къайгъанах вад какадин
Гьар тарсуназ энгел я,
Цми туш, са темпел я.
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Юкьван ассиррин зурба лукьман–
алим Ибн Синадин тIвар вири дуь-
ньядиз машгьур я, ам тийижир кас 
бажагьат жагъида. Лугьунрай, ада-
лай чIехи алим гьеле и дуьньядал 
хьанвач. Гьа и чIехи алимдиз кичIе 
хьун вуч затI ятIа чириз кIан хьана. 
КичIе гьар са инсандиз жезва. Амма 
адан таъсир гьихьтинди я? Пис-
ди? Хъсанди? Алимди и кар чирун 
кьетIна. Тежриба патал ада кьве хеб 
гъида. Твада абур кьвед кьве кьефес-
да. Кьефесдин рак ачух яз тада. Са 
хпез ара атIуз, гъиз жанавур къалу-
риз хьана, муькуьдаз ваъ. Са кьадар 
йикъарлай жанавур къалурдай хеб 
рекьида. Гьа икI алимди кичIевал 
бедендиз зиян тирди тестикьарна.
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Мусадик са чIуру хесет актна-
вай. Кандудиз гьахьзавай кьиф 
хьиз, ада мукьвал-мукьвал дидедин 
киседиз гъил вегьезвай. Ада са шу-
муд сефер мад чуьнуьхдач лагьана 
кьинерни кьунай, амма а кьинер 
гьакIан гафар яз амукьна. Гила, 
кIваляй са шеъ квахьнамазди 
Мусадал шак физвай. И кар адаз 
агъур тир. Ингье, къе мад дидеди 
адаз мектебдин буфетдай тIунутI 
къачу лагьана 3 манат пул гана. 
тIунутI Мусади къачунач, пул 
ада къенфетрихъ гана. пуд ла-
гьай тарсунилай гуьгъуьниз вири 
аялри буфетдиз чукурна. Муса 
лагьайтIа, пашмандиз классда 
амукьна.

Садлагьана кьил хкажай Муса-
дин вилер классда куьрсарнавай 
аялрин палтумра, пенжекIра акьу-
на. ЧIуру хесетди ялзавай. Муса 
аялрин жибинра къекъвена. Эхир-
ни са жибиндай адаз 3 манат гьат-
на. Шад хьана, гъута 2 манат кьу-
на классдай экъечIиз кIан хьайи 
Муса, ракIара акъвазна вичиз ки-
лигзавай муаллимдал расалмиш 
хьана. Тешвиш хьайи Мусадиз 
регъуьвиляй гьекь акъатна, ам яру 
хьанвай.

– ГьикI хьана, Муса, вун начагъ 
хьанани?

Мусади жаваб ганач, ада кьил 
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агъузна. Гъута чуькьвенвай пулуни 
адаз зурзун гъизвай.

– Пул чкадал эхциг хъия, гада, 
пака буба галачиз мектебдиз хъве-
мир, – лагьана муаллим классдай 
экъечIна.

Вич вичел хтай Мусади пул гьа 
сифте гьалтай жибиндиз хъивегьна, 
ва ам тади кваз классдай экъечIна 
хъфена.

КIвализ хтайла, ам акур дидени 
теспача тир. 

– Вун начагъ хьанани, хва? Ви 
рангар атIанва хьи?

– Ваъ, диде – табна Мусади, – 
урус тарсунай заз вадан чкадал кьуд 
эцигна. Эхиримжи тарс гудай учи-
тельница азарлу яз,чун кIвалериз 
ахъайна.

– Къайгъу туш, зи хва, – секинар-
на дидеди, – мад сеферда вадни къа-
чуда на. Ша, гила чун туьквендиз 
фида, вазни ви стха Рамазаназ хиве 

кьунвай цIийи ботинкаяр къачуда 
чна.

И югъ Муса патал кьиляй-кьилди 
няс югъ хьана. Туьквендиз агакьай-
ла, киседиз гъил вегьей дидедин чин 
михьиз чIур хьанвай.

Ам дикъетдалди Мусадиз килиг-
на.

– Мад гьа чиркин хесет? – хабар 
кьуна къвалав гай бубади.

Мусадивай мад эхиз хъхьанач. 
ам шехьна. И сеферда ада дидедин 
киседик тIубни кянавачир, амма 
кIваляй вуч квахьайтIани шак Му-
садал хъфизвай.

– Киседа цIуд манат кими я, – ла-
гьана дидеди.

Мусадиз диде вичи а пул чуьнуьх 
тавунвайдан, ина гъалатI хьанвай-
дан гъавурда тваз кIанзавай. Амма 
туьквенда маса инсанарни авай. 
Ихьтин гьалара вичин гаф ише те-
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фирди Мусади кьатIана. Амукьайди 
ишехьун хьана.

Уьзуькъара хьана кIвализ хтай 
Мусади вичи вичиз къарар акъуд-
на. Ада вичиз эсер хьурай лагьана 
вичин тIуб атIун къастнавай. Амма 
чукIулни гъиле кьуна куьриз фидай 
рекье адан фикирар какахьна.

Куьруьз агакьай Мусади вичи–ви-
чиз лагьана: «ТIуб атIайтIа бубадиз 
мадни пис хъел къведа, ахпа низ 
чида гьихьтин жаза гудатIа?»

Муса фена мичIи куьруьн пипIе, 
гъилер хкажна, са кIвачел акъваз-
на, им ада вичиз гузвай жаза тир. 
Са кьадар вахт алатна. Мусадин 
кIвач гацум хьана, гъилерни гада-
диз муьтIуьгъ жезмачир, абур куьри 
жезвай.

– Ваъ, икI жедач – фикирна Му-
сади, – садазни такурла им вуч жаза 
хьурай? ИкI лагьай Мусадиз сифте 
зверна, юлдаш Алидихъ галаз мес-
лят ийиз кIан хьана. Амма Алидин 
къундармаяр рикIел хтай, ам акъ-
ваз хьана. Лап гьа и фицякьра Али-
ди вири гадаяр алай чкадал вичи 
Мусадиз математикадай задачаяр 
гьялиз чирна лугьуз ялакь хабарар 
ахъайзавай.

– Э-э-э, ана хьайиди жеда, фена 
хьайи-хьайивал бубадиз вири хиве 
кьуртIа хъсан я, – лагьана Мусади.

Куьряй экъечIна, бубадихъ къекъ-
вей Мусадиз ам багъда жагъана, ада 
таран пуназ пер язавай.

– Базардал са кило чуьхверар 
куьн я, Муса? – хабар кьуна бубади.

– ЦIуд манат я, буба, – явашдиз 
жаваб гана Мусади.

– АкI ятIа, хва, ма, и къелем 
акIура, ада ваз виш сеферда гьар йи-
суз цIуд манатар гуда.

Муса гъавурда акьуна, ада гъилер 
къакъажна, лапатка гъиле кьуна. 
Мусадин рикIел алай пар алатна-
вай.
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Ильяс буба чубан я
Вич гьамиша кIубан я,
Чи дагъларин уьлкведа
Адан къилих уьтквем я.
Гагь жеда ам атлу яз
Шивдал, беден жанлу яз,
Гагьни патав жигъирдин,
Кфил ягъиз зирингдиз.
Лапагар гва гуьнейрив,
Теспачавал уьрдегрив,
Назик дамах цуькверив,
Юргъунвални циферив.
Чирагъ вацIу зверзава,
Хивдин чили хъверзава –
Майдин йикъан сегьер я,
Ильяс буба серкер я.

20 СОКОЛЁНОК1/2017



Хабар кьазва муаллимди,
Жаваб гузва Алиди.
– Ичер гьана на къе 5,
Гъайивалди тIуьна 1.
Дуьз лагьа заз гила фад –
Шумуд ич вав гума?
– Сад.
– Я хва декьей къемеда
Самар авай келледа,
Ийимир тIун заз инад!
Шумуд ич вав гума?
– Сад…
…Забит муаллим, къвемир хъел,
ЧIурмира заз акI ви пел!
За экуьнахъ гъай ичер
Апайна мад рушариз,
Классдавай дустариз.
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– Чи телевизордай, вуче-е, кьалур-
на ма-ан, асланри еке крчар алай га-
миш ярхарна тIуьна!

– Пагь-пагь! Ам яз вуче! Чи теле-
визордай асланри фил нез кьалурна-
вайди-е! Фил зурбади тирди чидан 
ваз ви гамищдилай?!

Ихтилатар ийизва аялри.
– Абур иниз-чиниз атайтIа вущда?
– Иниз гьикI кьведай абур Индия-

дай: гьуьлер, океанар авайди–е!
– Гьуьлер, океанар авачир чкаяр–

чилерни авайди-е, къвез жеда абуру-
вай!

– Недайди я атайтIа.
– У-ун, зун ваъ! – чин анихъ эл-

къуьрна са руша.
– Пагь, атурайтIун-е! Абуру 

атайтIани хъсан кIелзавайбурук кя-
дайди туш, – лугьуз фурсар ийизва 
женжел хуртIа.

Инал тарсар кIел тийидай, шуькIуь 
вилер авай са рушни алай. Ам, гаф-
ни лугьун тийиз, вилер генани агаж-
на кьуна, идан-идан рахазвайдан си-
виз килигзавай. Ахпа явашдиз фена, 
ктаб кIелиз ацукьна.

– Яъ, – лагьана юлдаш руша, – 
вуна ктаб кIелзава хьи?

– Айгьан, асланарни филер 
атайтIа, зун ктаб кIелиз акурай.
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Муаллимди тарсуна бицIи рушаз лугузва:
– Хъсандиз, иердиз кхьихь. Хъсан кхьейла вакайни хъсан руш 

жеда.
– Жедай туш, – пашмандиз рахана аял. 
– Вучиз?
– Бахди гьамиша вахан тарифар ийида, гьадакай хъсан руш же-

дади я, закай ваъ.
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Киледалди алцумдайди къизил туш.
Пурар ягъ тавурдакай шив жедач, ксай 

къиб иландини недач.
Лам вацIу тухвана, кьил Мусадин гатана, 

шехьайди Иса хьана.
СикIре тумуналди ядач, амалдалди яда.
ЦIам цIамунал эцигай нуькIре муг ийида, 

къван къванцел эцигай устIарди – кIвал.
Гъили гъил хуьда, кьве гъилини – кьил.
Тумуналди яда, сараралди кIасда.
Жанавурди гьерекай фикирда, гьере – ве-

кьикай.
Руфун – далдам, кьиле – гар.
Мез – гъедгъетI, крар – бистIи.
Хатадикай хкатна, хапIадик акатна.
Сада–садак цIай кутада, къведни куда.
НуькIрекай къаз авурда къазракай фил 

авуна.
Вичихъ я ранг, ядал авач.
Акъван секин затIи мад авач.
Я чими туш,  я вич серин.
Виридалай я ам ширин.
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                    * * *

ВацIа, гьуьле вили къаш,
ХъуьтIуьз къайи лацу аш,
Гум хьиз цавуз экъечIда,
ЗатI авач вич эвездай,
Гуьзгуь жеда аяздал,
Я вирт туш ам, я нек туш
Ам галачиз, ам авачир
Чаз дуьньяни герек туш?
             
                     
                      * * *
Тай авачир багьа затI я эбеди,
Гекъич жеда анжах чинив диде-

дин.
                     
                      * * *

Лацу, чIулав памбаг  цавал 
элкъведа,

Къайи, рагъул симер хьана 
хкведа

Гьамам я ам цуькверизни тара-
риз,

Хаталу я таж алачир рушариз.
                 
                      
                       * * *
Гимишдин чIул – лезги чилин 

дамах я,
Сят хьиз йиф-югъ акъваз тийиз 

кIвалахдай.
Тайинариз хайи чилин бинеяр,
Эхиз гагь-гагь бязи касдин тегь-

неяр.
                    
                       * * *

Гурлу ийиз мелни-мекъер 
кIубан я,

Ясдин юкъуз мез кьурбур хьиз 
пашман я.
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