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Редактордин гаф

 Абдуселим  ИСМАИЛОВ

ЦIИЙИ УМУДРИН ДЕВИР

Вич вичихъ агъунваз, Владимир Владимирович Путинан 
тIвар герек авазни-авачизни тикрариз, вич ада ракъурнавай 
«пайгъамбар» хьиз къалуриз, рикIиз кIанивал, гъиляй атайвал 
ийиз хьайи Рамазан Абдулатипован девир куьтягь хьана. 
Лугьудайвал, вичел баркала, аферин тагъана куьтягь хьана.

20I3-йисан хъуьтIуьз Кремлди вахтуналди републикадин 
кьиле ам тайинарайла, дагъустанвийри виликанбуру 
республикада дувул ягъиз тур татугайвилер, гьахъсузвилер, 
халкьарин арада тефир тунар цIийида эхирни пунарай акъудда 
лагьана фикирнай. Гзафбур икI жедайдахъ инанмиш тир. Вучиз 
тир лагьайтIа, вич политикадиз атана алатай вири йисара 
ада Москвадай хквез чкадин гьакимриз абурун гъалатIрикай 
ачухдиз лугьуз, туькIуьр хъийидай рекьер къалуриз хьанай. 
Ачухдиз чирзавай хьи, эгер ам вич Дагъустандин кьиле 
акъвазарайтIа, вири масакIа жеда. Гьардаз вичин чка чир жеда, 
гьар сад Дагъустан Республика вилик тухунин, халкьдин 
яшайиш ва дуланажагъ хъсанарунин гьерекатдик кутада.

Гьайиф хьи, акI хьанач. Рахунрилай рахунрал философиядин 
деринриз эвичIиз, тайин крарикай тIимил рахаз хьайи 
республикадин Кьил гьа сифте йисуз шит жез эгечIна. Варцар, 
йисар алатиз – мадни.

Са рахунралди алатзавайтIа, вуч къайгъу тир? Ада вичин 
ниятрин хаталувал, кьабулзавай къараррин зиянлувал ачухдиз 
къалуриз ва  абур вахтунин истемишунар хьиз агакьариз 
эгечIна. Дагъустанвийриз субут хьана хьи, им чпин къайгъу 
чIугваз, республикадин крар вилик тухуз, цIийи ерийрал, 
еришрал алудиз хтанвай кас ваъ, вичин куьгьне мидяйриз 
кьисасар хкьаз, вичин кIвалин, тухумдин, хуьруьн ва райондин, 
ахпани, вахт ва такьатар амукьайтIа, чпин районрин ва 
халкьдин крар туькIуьриз хтанвай кас я.
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Белки чнани адак умудар кутунвай жеди. ГьикI кутадач 
кьван – Дагъустандин алигархар са-сад гьукуматдин краривай 
къерех ийизвай, гьеле советрин девирдилай инихъ, векьин 
маркварихъ галай бугъаяр хьиз, районринни шегьеррин кьиле 
акъвазнавайбур дегишарзавай, милли культурадиз артух 
фикир гуз эгечIнавай.

-ТIимил я абуруз!- рахазвай дагъустанвияр.- Бес я халкьдикай 
ягьанатар авур кьван!

Амма яваш-яваш, йикъалай-юкъуз абуруз чпин умудар 
бинесузбур тирди ашкара жез эгечIна. Халис ягьанатар гьар 
са камуна акваз эгечIна.

СМИ-дин такьатра и тIвар акьалтай АГР-ди са регъуьвал-
кичIевални авачиз Бюджетдин пулар анжах вичин мукьвабурун, 
абурун хусуси игьтияжриз къуллугъзавайбурун ихтиярда тваз 
эгечIна. Гьавиляй Мегьарамдхуьруьн районда шегьре рекьел 
кIвалах ийиз Кизилюртдай бригада къвез хьана, Кьасумхуьрел 
администрацидин дарамат Махачкъаладай къвез аварри 
ремонт авуна. Дербент райондин виш гектарралди 
ципицIлухар аварвидин карханадин ва Абдулатипован вичин, 
стхадин танишрин, дустарин хусусият хьана. Дербент 
шегьерда авур ремонтривни чкадин эцигунрин фирмаяр ерли 
агуднач. Юбилейдин мярекатарни вичин халкьдин сувариз 
элкъуьрна…

Ихьтин мисалар вишералди гъиз жеда. Абдулатипован 
девирда бюджетникрин мажибар хейлин тIимил хьана, 
амайбурни тайинарнавай вахтунда гуз амукьнач, аялриз, 
яшлубуруз гузвай пособияр я стIу ганач, яни вахтунда гуз 
хьанач. Министрар алудиз цIийибур ахцигун адетдиз элкъвена. 
Дагъустанвияр инанмиш тирвал, им анжах цIийибурувай 
дуллух къачун патал ийизвар кар хьана. Миллетрин арада 
тефир тваз, садбуруз шиш къалуриз, муькуьбуруз кабабар гуз 
эгечIна. Халкьарин арада гьич садрани тахьай хьтин тефирар 
гьатна…

Куьрелди, тамам тушир вад йисан девирда республика са 
кьадар кьулухъ хъфена, яц кьена як тарашдай чкадал атана. 

Кьел тIуьрда яд хъвада лагьайвал, ибур гьакI хьана алатдай 
крар бажагьат жеда. Вахтуналди республикадин кьиле 
акъвазнавай Владимир Абдуалиевич Васильева гьарай-вургьай 
галачиз гзаф крар дуьздал акъудиз, гзафбурувай хабар кьаз ва 
жаваб гуз таз эгечIнава. Са куьруь вахтунда къарагъарнавай 
уголовный делойри, центрдай спецназдин къуватар атуни, 
чкадин гьакимрик вилериз аквадай кичI ва къалабулух акатуни 
идан патахъай шагьидвал ийизва.

Вуч я – цIийи умудрин девир алукьнавани? Жемятдиз 
амукьзавайди гьам я: пакадин йикъак умудар кутун ва, гьарда 
вичелай алакьдайвал, абур кьилиз акъатуник пайни кутун.

Аквада чаз, ам гьихьтинди жедатIа…
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ГЬАМИША ЧИЛЕРАЛ АЛАЙ ШАИР.

Кичибег Мусаев – шаир, таржумачи 
ва алим – 1937-йисуз Мегьарамдхуьруьн 
райондин Гилияр хуьре хана. 
Дербентдин педучилище, ДГУ-дин 
тарихдинни филологиядин факультет 
акьалт1арна, Германияда Советрин 
кьушундин частара къуллугъна. 
Армияда къуллугъзаваз, ада газет 
тешкилна ва адан корреспондентвал 
авуна. Ахпа Даггостелерадиода, Бакуда 
Азербажандин илимрин академидин 
Низамидин т1варунихъ галай 
литературадин институтда к1валахна, 

Москвада СССР-дин илимрин академидин М. Горькийдин т1варунихъ 
галай дуьньядин литературадин институтда аспирантурада к1елна, 
диссертация хвена.

К. Мусаева вич пенсиядиз экъеч1далди Бакуда к1валахун давамарна. 
2003-йисуз хтана Дербентда яшамиш жезва.

1969-йисалай СССР-дин писателрин Союздин жергейра аваз 
шаирди хейлин ктабар чапдай акъудна. Адан сифте ктаб 1961-йисуз 
Дагъустандин ктабрин издательствода акъатнай. Гзаф шиирар 
урус ч1алаз таржума авунва ва кьилдин ктабар яз Москвадин 
«Современник», «Советский писатель» издательствойра акъатнава.

К. Мусаеван къелемдикай литературадин гьерекатдикай, 
халкьарин литературайрин алакъайрикай хейлин макъалаяр хкатна.

Шаирдин яратмишунрин кьилин кьет1енвал ам я хьи, ам гьамиша 
чилерал алай, халкьдин, инсанар яз гьар садан гьиссеринни дердийрин 
къайгъуда авай, татугайвилерални генгвилерал фикир желбзавай, 
абурун патахъай шадвални, пашманвални ийизвай шаир я.

К. Мусаева лезги к1елдайбуруз хейлин таржумаяр – Пушкинанни 
Низамидин, Физулидинни Лермонтован, Петефидинни Фучикан, 
Гьамзатованни Вургъунан эсерар теклифна.

Шаир Дагъустандин культурадин лайихлу работник я.

Кичибег Мусаеван 80 йис
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                Кичибег  МУСАЕВ

КАМАЛЛУВАЛ АБУР ТИР ЧИ ХУЬРЕРИН

(Жуьрба - жуьр йисарин жуьрба-жуьр шиирар)

                       *  *  *
Сиве кIараб аваз, хвеш катзава 
КiицI виликай, заз вил ягъиз ара-бир-
Заз авайди зи къайгу я, 
                                         я гьайван,
КIарабдикай вучзавайди я за ви?..
                                                                 1971-й.

                        *  *  * 
                                             Бадедиз
На айвандик, ракъинихъ кваз,
                                                эхтилат 
Ийизва: хва, экъечIзава рагъ цавуз.
Дуьнья тирвал элкъвез-элкъвез:
                                                къваз тийиз 
Кардик ква ам, чим, экв ракъуз виняйгъуз,

Нянихъ ада, ацукьайла, сефил яз
(Галатна, дуьньяни чIуруз акурла)
Лугьудалда: «мад пакамахъ хъфидач-
Вучда, квез я икъван алахъ авун за…»

Амма, гьакI лугьузватIани, 
                                                   хквезва
Ам-са югъини ийизвани акадар?!-
Инсан, дуьнья 
                            чимивал, экв авачиз 
Таз жедай рикI авач аквар гьаларай! 
                                                                      1985-й.

                    *  *  * 
   Ажеб затIар я дуьньяни уьмуьр-
   Жегъидач метлеб вядеда амаз.
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Геж чир жеда дуьз хийирни шийир 
Белаяр къведа хабарни такьаз…

Къадир чир жедач гъиле авайдан, 
Жув кIандай чавуз жуваз кIан жедач…
Патав агатда кефинавайдан, 
Юхсулдан патав хьун акI хуш къведач…

Квадриз регьат я, жагъуриз-четин,
ЧIуриз асант я, дуьзриз я азаб…
…Дуьньядай фидай рекьер гзаф я,
Дуьньядиз хквер са рехъни авачI-
                                        Садни куьз авач?!!
                                                Лагь,
                                                        вучиз авач?!!
                                                                                1986-й.

                           *  *  *  
Камаллувал, абур тир чи хуьрерин 
Кьуьзуьбур,
                      куьн физва-саки амач куьн.
Чунни чIехи жедалди,
                                       куь винерив 
Агакьдалди кьванни акъваззавач куьн.

Кьуьзуьбур-чи асул даях, дамахни,
Куьн гьикI, куьз чун жегьилзамаз хъфизва?!-
Куьн амачир, аквазмачир чкайри 
Амайла хьиз рикIиз регьят хъийизмач!!.
                                                                           1987-й.

                ДУЬЗВАЛ, ГЬАХЪ

Агъзурралди(!) физва йисар,
                                                дуьзвал, гьахъ,
Квехъ цIигел яз инсанар, куьн кIанзвай!
Квехъ къвекъвезвай садазни куьн жегъизвач,
Къвекъведай кьван жезватIан лап чандивай.

Авайдини туш жеди гьа, белки, куьн,
Гьакьван къвекъвез жагъин тийиз хьайила-
Авайд ятIа, вучиз жагъизавач куьн?
Вучиз къвекъвезва авачиз хьаийила?!.

…Чизва: гьатдай туш куьн идлай кьулухъни,
ЯтIан жезвач куьн рикIелай ракъуриз,-
АвачтIани авачир куьн кIанда хьи,
ЖегъизвачтIан-  кIанда хьи куьн жагъуриз!
                                                                            1989-й.
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                   АХВАР
Тутун тарак ацукьвана зун, маса 
Рушахъ галаз зарафатиз, суьгъбетиз.
Вун атана акъвазнава патавай 
Бейкефдаказ, пехилдаказ гуьзетиз.

Ваз кIанзава вун кьатIун-
                                       рикI чIуру за,
Вун такурдай кьуна, адаз хъверзва
Килигна: за ябни гузвач-
                                           на, хъелна
Элкъвена хьиз 
                           жигъирдайIуз зверзава.
За, къудгъунна, туфлиярни векьемаз,
Чукурзава, ви гуьгъуьниз, экуьди,
На гъил къачун кIанзаваз.-вун катзава!..
...Зун вав къени1 – 
                         къад йисузни (!)
                                  агакьнавач,
                                               агакьзавач, кIаниди!..   
                                                                               1975-й.
      ВУЧИЗ РИКIЕЛ АЛАМА?            
        
                    (мани)
Чаравуна кьисметди чун
Авурди хьиз гъилералди,
Килигначир элкъвена зун.
Нагьв къвез кичIез вилерал ви

Иисар финвай чун яргъа жез 
Хьана вун мад ахкунач заз.
Къвана марфар, хьана живер 
Ви гелни гьат хъувунач заз…

ГьинаватIани чизвач заз вун,
Амма вахъ вил галама зи -  
Я чан ахкван тийирди,  вун

                     Вучиз рикIел алама зи?!
                                                                     1979-й.

                     * * * 
                                   Стхадиз

«Мад гатфаралд еке хьуй-цуьк 
ахпа гъуй тух жедалди…»-
Лугьуз, на цукькдай къелемдин 
                                               хилер-путар атIуда…
Белки, бирдан амукьдач ам  на лугьудай чIавалди-
Мурад амаз фин жеда ам -  а гунагь куьз къачуда?
                                                                         1980-й.
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                      *  *  * 
Билбил рахана Эминан сурал:
- Вун бахтавар я, эй шаир Эмин 
Ви тIвар-ван элдин сивени рикIе 
Гьатна машгьур я, я пара ширин.

Шаирди жаваб гана:
                                - Бахтавар 
Ничхир, 
             акI ятIа, хъсан  я…, хьурай…
Амма а тIвар-ван 
                        за
                           дуьньядиз гьакI
Са вил кьванни ягъ хъувунихъ гудай!..
                                                                        1981-й.

                        * * * 
«Нинд я чилер, нинд я цавар» цилкдай
Гьалал мугни ватан кIан хьун инсандиз 
Айиб кар ваъ, лайих кар я, гьелбетда,
ЧIуруд са кар я инсандин: 
                                      нефс паталд 
Чарадандни кIанз тух тежер хесет ква.

Гьайиф,писни авамни я инсанар, 
Кьаз чил, цавни-чарадандни гьарамдни…
Гьавиляй я и дуьньяни Аллагьди
Авунвайди тежедайвал садандни!  
                                                                 1988-й.

ГЬИКI АКЪВАЗДА СЕКИН ХЬАНА…

      ЯхцIурни цIуд агъзур(!) югъ-йиф  кьил атIай
      Гьажимрадан гьарай аваз гьавада!..-
     Амайбур- къуй,
                           вун, ам жагъай авар халкь.
     ГьикI акъвазда и ван аваз япара?!

    Бес
        а беден,
                      кьил галачиз кучукай 
   Югъ-йиф сура кьил хкIан жез авачни?
   Гьакьван йисар!-
                                сад-садавай къакъудай 
   кьилни беден санал динжиз хьанач хьи!!-
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Урусат, лагь куьз авунай вуна икI.
Дагъвидин руьгъ а чкадал гъидани?!-
Бедендивай къакъуднавай есир кьил 
Сура хутаз ваккузавач гилани?!
Аллагьдини кьабулдай туш ихьтин кар
Ихьитин гунагь гьалалдай туш адани- 
Ахьтин гьаси амалариз1, кьилел 
                                                               са
Хата-балани гъидачни вуна ви?..-
Беден Къумда, кьил-Питерда (!)…Туна икI  
Кьейидан руьгъ деливун пис кIвалах я.
ГьикI кIантIани (чуьнуьхнани!..) хкваш кьил,
Ахьтин кьегьал мерд хва, 
                                             халкь, ви дамах я!

РикI атIудай а ван жуваз жезмайкьван 
Авар тушир 
                    заз кваз кьарай къведай туш!..-
Халкьдиз 
                 вичин хцин ругьгъ гьакI тазмайкьван.
«Кьегьалдин халкь» лугьунни дуьз жедай туш!!

                                                                                         1996-й, Баку.

                             * * * 
    «Вун-зиди я, зун-види я», - лугьуз,
                                                             зун
    Уьмуьрлух гьакI хьана, дуьнья - 
    КилигайтIа: 
                    зун видни туш, вун зидни туш-
    Вучиз на заз табна, дуьнья?!!
                                                        1997-й.

                             * * * 
   Дуст кас, чими саламар ваз Бакудай,
   Яшар хьунвай чи патахъ вил жезва зи.
   Гила йикъар 
                    фад поезддрин вагъунар 
   Хьиз 
       вахърахъни-пахърахъиз худ физва хьи!..-

  Са билет я 
                 Уьмуьрда гузвайди чаз:
Садра акьахунни садра эвичIун-
Мад акьахун, мад эвичIун жедач чаз,
КIантIа гъвечIи зун хьуй, кIантIа чIехи вун.
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…Ама гьеле зун Уьмуьрдин поездда,
«Нубат чка вид я, эвичI!» лагьанвач.-
Шуькуьр хьуй лагь Аллагьдиз-
                                                      акI хьайила,
Зи тIвар алай «остановка» атанвач!
                                                                  2001-й, Баку.

                           * * * 
 Рагьметлу дуст шаирдиз

Гунагьар вуна гзаф авуна- 
                                                 канзаваз ийиз! -
ВикIегьвилелди, 
                               авун абур кеф, гьунар хьизни кьваз.
Амма эхирдай 
                           къе са кIвач сура авайла,
                                                                          вучиз  
Акьван кичIезва 
                              а чIавара гьич кичIе техьай ваз,
Лугьуз-минетиз: «Вуна заз жегьнем гумирман, Аллагь» - 
Гьинз ракъурда вун 
                                   ви чка са гьам яз хьайила, лагь?!.

         АкI викIегь инсан, 
                                итим 
                                          а вичи авур гунагьриз
         Къвезвай жазани 
                                кьабулиз уьткем къваззавайди я-
          Гунагьрин рекьин 
                                  эхир кьил жегьнем тирди хъсан чиз 
           ВикIегьвалай на 
                               вучиз акI ажузвалзавайли я?!-

           …Ви тIварцIиз гьурьмет кIанзаватIа ваз 
                                                                        кичIе жемир ман-
           Жегьнемдизни гьа 
                                   викIегьдиз,
                                                        халис итим хьиз алад!
                                                                                                  2012-й.

                        * * * 
               (Зарафат хьиз)

        Жегьнемдай тел атанва заз
                                                    ахварай                                  
      Дуст шаирдин кефи авач лагьана –
      Гуьгьуьлрикай кьаз  жез кIандай ви 
                                                                     завай,



12

Дуст, ваз кIандай эрекьни гваз атана.
Лап исятда къведай  хьи  ви патав  зун
Хвешила-вун ша́дун1 гьакьван хушзаваз!..
Амма жезвач: 
                         ваз килигна  
                                               гьанай жув 
Ахъай хъувун тавуна хьуй вучда за?
                                                                  2012-й.

                                                 * * * 
Чи ван  къвезмач, чи ван жезмач, шаирар! – 
Инсанрихъ вуч хьанвайди я?!. – 
Инсанар икI хьанвай дуьнья, инсанар икI хьанвай Ватан,
Куь язухни хьанвайди я!!.

                                                                                                2014-й.

                             АХВАРАЙ

 - Заз инсанар аквазмача. 
   Гьиниз фенва куьн, инсанар?..
- Гьич санизни фенвач –  ама, 
   Анжах хьанва гила чакай 
   ГьакI инсанрин шикилдавай
   Кьве кIвач галай 

               ничхирарни гьайванар 
                                                                           2014-й.

                              *  *  * 

   Дербенддавай Низамидин 
   гумбетдин патавай фидайла

– Югъди инлай къвез-физ акIа жез ава,
Чаз килигни тийизвай хьиз Низами. – 
– Вуч хьанва ? Вуч фикирзава-лагьа чаз
На чун кваз кьан хъийизмачни, Низами?

– Инсан, дуьнья кIан хьунар гьакI физва зи,
Куьне пак тир затIар, кIвачик кутурла, 
Инсан, дуьнья заз  мад акI кIан хъиженни
Инсанвал, намус амачиз акурла?!

…Дуьз  я, гьахъ я, – ятIани ша, умудин:
Белки чун чи диндал хквен, Низами. – 
Белки чун 
                 вун икIа акваз, фагьумиз 
Утанмишни жез 
                             дуьз хъижен, Низами.
                                                                      2014-й.
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                              *  *  * 
Заз жув рекьиз кичIезвай 
                                              вун тахкуна,
Амма вун гьикI, вучиз икI фад кьена, дуст?!
Къвезвай тир зун  пад-кьилни дуьз авуна – 
Къведалди гьикI амукьнач-гьикI фена, дуст?!

Агакьзамай туш вав гила сакIани,
Жезмайди туш садрани ахквазни вун!..- 
Ви рикI хьайи булутриз вил хъиягъиз,
Абурув гьакI рахаз  кIанзни ама зун. – 

Руьгь цавара жедайди я, лугьуда – 
Ам гьикI ава? – 
                            Аку, лагь заз, булутар.
Лагь, зун «гьикIин – вучин?» лугьуз гьакI ама –
Багъишламиш авурай заз, булутар.
                                                                   2015-й.
             КIЕЛАЙ  АВАМ
                                
                                     Англиядин чIехи алим 
                                             Стивен Хокингаз 

Чилер, дуьнья- Алем чирдай алимди 
Чилер-Чилин шар амукьдач лугьузва,
Ахьтин вахтар жедалдни са Марс хьтин 
Катдай чка акун меслят къалузва – 
Авам алим, язух алим гьанрани 
Аллагь-Тала авайди хьун тийижир!.. – 
КIелай авам,
                      вун гьинз1 фейтIан, 
                                                          ажал ви 
Вахъ галайди – 
                           Гьана жерди я эхир!
                                                                  2015-й.
                      *  *  *
Зи кIвал-югъ вун тир, СССР…
Вун фена – заз кIвал-югъ амач.
Зун чарадан маса кIвале… –
Вун хкIанз заз кьарай авач.
 
Хъша ман вун, жез хьайитIа,
Жедай туштIа, – 
                            ша, икI ийин:
Зун къвен гьанихъ,
                                   яваш, акъваз –
Белки зун вахъ агакь хъийин…
                                                            1915-й.
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                             *  *  *
                                                       Хтул Р-наз

ХъуьтIе амаз къаткай духтурханада 
Къарагъ тежез хьайи,
                                         эхир къарагъна
Пенжердихъ фей  зи,
                                     гадни хьун хъувуна
Акваз – гьайиф жез, пIузарар акъатна… –

Виридалай хуш тир, гьакьван кIани тир
Гатфар атунни хъфинни хъувуна,

Бес дуьз яни
                       гатфар за зи рикI гайи,
ГьакI фин, закай са хабарни такьуна?!

…Гатфар, вунни гьа и дуьнья хьиз я кьван, 
Къайгъувачир 1 инсан гьикIа хьайитIан:
Са къатда, са жуьреда къвез физвай акI,
АмукьайтIан инсан,
                                   инсан кьейитIан …

                                                                                       2016-й.

АМАЙ ХЬТИН ТУШ ТАРАРА БИЛБИЛ…
                                                                   
                                               Билбил рикIел къвез …
КIваляй экъечIна къецел фидамаз
Билбилрин ванер гьатдай япара 
Илигна мани ягъиз шаддаказ 
Къугъваз кьуьлериз жедай тарара 

Вучиз ятIани гилан вахтара 
Амай хьтин туш тарара билбил:
Билбилри мани язамачни, я
Билбил  амачни
                            акъатзвач кьил.

Къенин дуьньяда билбилрин ванер 
Ваъ, 
       маса ванер я хушбур вири –
Белки гьавиляй билбилризни къе 
Гилан дуьнья, чун хушзамач жеди …

…Анжах билбиринд туш месэлани –
Абур, берекат катзва чакай …
Дуьнья къенийиз 2  жезвай туштIани 
Дуьнья чIур  хъийиз жезвайд я чавай (?!)
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                            *  *  * 
– Чеб дуьньядиз атайдалай 
                                                 кьулухъ гьикьван зегьметар
ЧIугуна ва гьикьван пара къазанмишни авуна 
Хъфирбурун икI вучиз я, 
                                            я чан Аллагь, кьисметар –

      Куьз гьакI рахкурзава абур, 
                                                затIни вахкун тавуна?

    – Ваъ, види дуьз туш, эй инсан, 
                                                         ийимир а гьасивал –
    Ахьтин гафар, бегьем фагьум – фикир тийиз лугьузвай.
    А зегьметар, къазанмаяр – 
                                               абур вири гьакъи я
    Дуьньядив 
                    жув  ана хьунай, 
                                                ам акунай вахкузвай…
                                                                                                2016-й 
                             *  *  *
   Чуни дуьнья алцурарзавай заманадиз

   Гьикьван жагъиз хьайтIани жавабар –
                                                                   мад хквезва,

  Амукьзава, мад хъижезва жаваб кIандай суалар. –
  Эхиримжи чкадал куьз, вуч себеб яз вегьезва
  Чна инсанвилин сифте шартI хъсанвал – сувабар?

  Куьмек, гьуьрмет авун, кIеве авайд кIевяй акъудун –
  Суваб я,
               на къачу суваб лагьай меслят авурла,
 Са юлдаши «суваб патал каци кьифни кьазмай туш –
 Ваъ, адакай заз вуч хийир авайд я кьван»  лугьузва.

 Хва кьей «хийир», иеси кьей, хва кьей вахтар «хийиррин»,
 Вири пулдихъ шейъинихъ, кар туькIуьрунихъ эвезай! – 
 Гьайиф вахтар,
                          чи
                                инсанвилин эвелдни, виниздни
 Тир,
      сувабдин крар тийиз, гунагь хьункай кичIедай!

 Чин кьулухъ хьуй
                              «абур кьулухъ кумукьун я» лугьуз чаз,
 Инсанвални суваб кьулухъ авунриз рехъ гайидан!
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«Вилик финар», «цIийивилер» хъсан я чаз» гафар гваз
Инсанвилер, намус-абур кадрун рикIел гъайидан! 

Ихьтин «цIийи» замана кьий,
                                                     халис инсанвилерихъ
Къимет, чка амукь тийир патахъ 
                                                           рекьер къалузвай,

Алцурариз, ягъалмишриз
                                               иблис-шайтIанвилерив
Язух дуьнья
                      чIуру, зарар
                                             галай патахъ тухузвай!
                                                                                        2016-й.

      ЛЕЗГИ  ДУЬНЬЯ
 
Сад ятIани
                  Сад Аллагьдиз
Вири Дуьньяни,
Гьар са халкьдихъ авайди я
Вичин дуьньяни –
Агъзурралди масабурни
АватIани мад
Лезги дуьнья,
                       я чаз вунни
Авайнивай сад!

Лезги дуьнья – лезги чилин
Нефес, ранг абур,
Лезги дуьнья – михьи, экуь
Хесет, рикI, намус. –
Лезги гьина хьайитIани –
(Дуьньяд  а  кьиле)!) –
Лезги дуьнья, лезги ругьгъ я
Авайди рикIе!..

…ГъвечIи дуьнья, гъвечIи халкь, чил
ЯтIани,
           къимет,
                          ери чIехи тир –
Квез «гъвечIиди» гьикI хълагьин
ИкI якъинни
                      гъвечIиди тушир?!!
                                                         2016-й.
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ЦАВАР, ЗУН ЧИЛИВ ВУГУМИР КУЬНЕ…

Цавар, гьикьван куьн кIанда заз пара:
Килигуналди атIудач зи вил… –
Рагьметдиз фена чилик кваз,
                                                     ахпа
Заз куьн мад ахван хъийидач хьи гьич!.. –

Куьн акваз,
                   регьят я вири эхиз! –
Анай завай куьн акваз жедай туш!!. –
Кутаз тамира куьне зун чилик,
Куьн такваз завай акъваз жедай туш!!!
                                                                        2016-й.    

_____________________________
Шиирар автордин хатI хвена ганва



18

        Сабир ЭФЕНДИЕВ

ПАТРИОТАР

(Гьикая)

Дагъдин хуьр, сад-вад кIвал квачиз, фадлай арандиз куьч хьанвай. Хуьре 
амай гьа сад-вад кIвални, гьа виликдай хьиз, хеб-мал хуьнал, хуьре чпин 
кесибвал авунал машгъул яз амай. Арандиз куьч хьанвай агьалияр цIийи 
шартIари аваданлу авунвай. Генг, мублагь чилерал хуьруьн лап чIар фейи 
куьгьне кесибарни кваз агьваллу хьанвай. Къуллугъчи Абад лагьайтIа, гьар 
гатуз вичиз муьгьлет гайи вахтара дагъдин куьгьне хуьрел кьил чIугваз 
вичин амадаг хуьруьнви Селягьан кIвализ мугьманвиле хкведай. Хуьруьз 
хтайла Абад Селягьахъ галаз Шугъулар булахдал фин, булахдин кьилел экъ-
ечIнавай виш йисарин тарарин сериндик ацукьна тIуьн-хъун авун абур па-
тал адетдин кардиз элкъвенвай.

– Агь, чан булааах! – авуна къени Абада, кружка сивихъай галудна. – Вун 
чи дамах я, дамах! Чи Шугъулааар тIвар-ван авай хуьр тир... Гьайиф хуьр... 
Къе, ингье, харапIайриз элкъвенва... Чун гьар сад ватанперес хьана кIанда... 
Ахварайни хуьр аквада заз гьамиша. Ма килиг-е садра! – Абад Шугъулар бу-
лахдин къаншарда экIя хьанвай векь акъатнавай чуьлдиз килигна. – Барка-
ван ерияр!.. И пад, а пад. Далу пад, вилик пад... Мулкунин юкь я Шугъулар. 
– Ам кьуд патахъ элкъвена. – Ихьтин гуьзел чкаяр мад масанра авайди туш. 
Чун шад хьиз яни квез? Аранда ветI алтIушна, тIветI алтIушна. Къуйдин 
тIеамсуз яд хъваз. Куьн и циз тамаш садра. Баркаван хьайиди. – Абада гъил 
булахдик кутуна. – На лугьуди, муркIарикай авахьзава...

– Де хъша, вун, – эвер хъувуна Абадаз Селягьа. – Хъша, хьанва.
Абад, вич икьван гагьда рахазвай хуьруьн лежбер Байбутаз гьич суфра-

дихъ теклифни тавуна, булахдин кьилел хкаж хъхьана. Лежберди вичин гъ-
илер латак хкуьрна, абурукай стIалар кIвадарна, гъилер пенжекдин къва-
ларивай гуьцIна. ПIапIрус акъудна, адак цIай кутуна. Гум нерин хилерай 
ахъайна, са вил серин тарцин кIаник шишер незвай Абадазни Селягьаз яна, 
ада хуьруьхъди камар къачуна...

Булах аквадай кIунтIал агакьайла, Шагьнисиб булахдал къвезвай дише-
гьлийрал гьалтна.

Гьикаят
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– Вув! – авуна Хушмариди, булахдин кьилеллай тарарикай гумар хкаж 
жез акуна. – Агъабур вуч гумар я, агъанай акъатзавайбур, я папар?

– Идаз хабар авайди туш-е, – лагьана Шагьнисиба. – Идаз квекай хабар 
ава кьван. Вичин къазвалар хьтин хваярни галаз Абад хтанва. Селягьан кIва-
ле ава. За лугьунни авурди я Бикехалумаз. Я кьейди, къе балкIанар хьтин, 
агакьнавай еке рушар авай кIвале чарадан эркекар жедайди яни? Са югъ 
туш, кьве югъ туш. Са гатуз хканвайбур ялда мадни. Чидач, чидач, чан ва-
хар... Гьа гьабур я. Булахдал тарарик квайбурни гьа гьабур я.

– Гьа гадаярни булахдал алани-е! – авуна гъвечIи Эфриза. – Зун къведач 
акI ятIа. Куьн вач.

– Гадаяр анал алач, – лагьана Шагьнисиба. – Гардандин кIарарай акъа-
трай абур. Гадаяр яни абур, ничхирар. Ничхирриз санал кьарай къведани, 
са зиян тагана. Экуьнахъ Абдулагьдин балкIандин гуьгъуьна гьатна фена. 
Къванцин хура туна язух. Гьи патахъ къурхутнатIани чизвач. Кесиб Абдула-
гь вичин физвай рекьивай авуна зуьруьгатри. Бикехалумни авачалда кIвале. 
Гьа явайрихъ къекъвез фенвалда амни.

Тарарин сериндикай гумадихъ галаз «Пенкербаха» манидин сес хкаж 
хьана.

– Гила келледиз акъатай хьтинди я, – лагьана Шагьнисиба. – Манийрал 
илиг тавуна ада вучда. Хъсан къуллугъ, кьакьан кIвалер, кIаник машин, сагъ 
чан авай... Бикехалума вичи ругуд верч тукIуна лугьузвай накь. Ругуд верч. 
Бес хьана кIандачни акьван къиргъинриз. Чидач, чидач. Къе са кьар тукIун-
валдай. Шишер ягъиз. Язава жеди ман... Туьтуьнин кIаниз атуй.

– Вув, акI вучиз лугьузва, я Шагьнисиб хала, – лагьана Хушмариди. – АкI 
лугьумир. ГьикI авуртIани вибур я абур.

– Зибур хьурай тIун, – лагьана Шагьнисиба, вичин кьве яру вил Хушма-
рида атIумна. – Зун ам кьван къудур хьанвач. Шазни, хтана, булахдин кьи-
леллай тар кьурурайдини гьам я. Танда ялав туна... Ватан кIандач лагьана, 
ватанар гадарна фейиди хьайила, гила вучиз гьар гатуз иниз хкведа ам, ту-
муна туна кьуд-вад жунгавни. Адан ажал гьа ина авани?

– Хайи ватан ширин я ман. КIанда ман касдиз, – лагьана Шекера. – Хкве-
зва.

– Ватан ширинбур тиртIа, и чун хьиз авара-чавара хьана, амукьдай абур-
ни хайи чкада... Де вач куьн физвай булахдал, – лагьана Шагьнисиба. – Квар 
къуьняй авуд кьванни авунач за икьван гагьди. Папар я ман, гьикьван ла-
гьайтIани, папар. Чандин къадри авачир папар...

Шагьнисибан вилерикай куьгьне вахтар карагна. Квар къуьне аваз кIва-
лихъди хъфидай рехъди ада вич етим хьайи ва вичи етимар хвейи уьмуьр 
тупIалай авуна. 14-15 йиса авай руш яз диде-бубадикай магьрум хьайи Ша-
гьнисибан хивез стIалжем хьана кьейи вичин стхадин аяларни – Абадни Ке-
всер – хуьнни аватнай.

Жегьил руш яз, вич кIандай муьштIерияр атай чIаварани Шагьнисиба гъ-
уьлуьз фидай разивал са муьштIеридизни ганачир. «Ваъ, – лугьудай ада гьар 
сефердани. – За зи аялар кIвачел акьалдарин садра... Абурухъ диде амач, 
буба амач. Етимвал вуч ятIа, заз хъсандиз чизва. Завай зи аялар гадарна гъ-
уьлериз физ жедач».

Шагьнисиба Абадни Кевсер лап гьа вичи хайибур хьиз гьиссдай. Гьа икI, 
вичин жегьилвал рикIелай фена, Шагьнисиба абур кIвачел акьулдна. Кевсер 
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гъуьлуьз гана. Абад алишверишдин рекьяй пешекарар гьазурдай техникум-
дик экечIна. Техникум кIелна куьтягьдалди Шагьнисиба адахъ гъил галаз 
авуна.

Уьмуьр цIувад йикъан цуькведиз ухшар я лугьуда. Масабурун уьмуьр-
дин бахтлувилихъ калтугай Шагьнисибан рангарни фадлай шуьтруь хьан-
вай. Адан тай-туьш рушарихъ еке агакьай аялар авай. Са яшариз акъатнавай 
Шагьнисиб эхир гьа вич хьиз уьмуьрди чин тагай, ам хьиз са архани авачир, 
яшлу итимдиз кьисмет хьана. Эвленмиш хьана са йисни арадай тефенмаз, 
адан руьгьни цаварал хъфена. Гьа йисуз Шагьнисибаз Абада мехъер авуна 
лугьудай ван хьанай...

Хуьруьз хтай Абада накьни Шагьнисибавай, чара касдивай хьиз, куьчедал 
хабарар кьунай. И карди Шагьнисибан рикI мадни гзаф тIарнавай. Адавай 
сакIани эхи ийиз жезвачир. Шагьнисиб дили хьанва лугьудайбурни авай...

– Къвезва анай, – лагьана Селягьа Абадаз. – А спелар алайди. ЧIугу-
на инал къведа гила. Квахьна фидач вич физвай чкадиз. – Селягь теспача 
инихъ-анихъ килигна. Эрекьдив ацIанвай шуьшеяр ада тарцин далдадихъ 
чуьнуьхна. Бидирхан, гьа вичин къайдада яргъи камар вегьез-вегьез, Се-
лягьавни Абадав агатна.

– Яъ! Ибур куьн яни? – ада салам гана, Абадан, Селягьан гъилер кьуна. 
Абадаз хвашкалди лагьана. Адавай жузунарна.

– Атайди, атана. Де ацукь атIанал, – лагьана Селягьа Бидирханаз са артух 
гьяз авачиз, чIана адет патал. Адаз гъилелди ацукьдай къван къалурна. Би-
дирхан къванцел ацукьна.

– Вуна коньяк хъвадани, эрекь? – зарафатна Селягьа.
– Ам вуч хьана вуч ава, – лагьана Бидирхана, хъвадайда темягь аваз. – За 

вири хъвазвайди я.
– Гьа...гьа...гьа! – вичик хъуьрена Селягь.– Вун гьамиша и булахдал алай 

кас я, тушни?
– Ваъ, – лагьана Бидирхана. – Гьамиша зи инал вуч ала. Вириг фида ла-

гьана атайди я. Хъицикь кутунвай за аник. Хъуьтуьл хьуй лагьана. Гьадаз 
тIвал яда лагьана физвайди тир зун. – Бидирхана, хесет тирвал, спелриз тIуб 
гана. – Куьн акуна, Абад халудиз са хвашкалди лугьун лагьана атайди я инал.

– Жузунар вуна авуна. Ма садаз яна, вач акайла, – лагьана Селягьа пIу-
заррал ягьанатдин хъвер алаз. Рюмка Бидирханахъди авуна. – Ахпа са пама-
дурдизни килиг. ЯкIувай ви рикI янавайди заз чизва. Шаз са кьар кьурурна-
вачирни вуна, кьурай тике-мике амачиз жеч ана ваз?!

– Яда, шазан гьам амукьдани гилани, – лагьана Бидирхана, Селягьан 
ягьанат кьатIана. Ада рюмка авай гъил виликди авуна.

– Чна хъванва, хъванва, – лагьана Селягьа. – Жуван кар аку. Ахпа физвай 
чкадиз алад.

Рюмка сивихъай галудна, Бидирхана чин чIурна.
– Гьа... гьа... гьа, – авуна Селягьа. – Туькьуьлди яни?
– Туьнтди я, ажеб туьнди тушни. Михьиз кIалханар кана, валлагь.
– Ам куьне хъвазвай «самопал» туш-е, – авуна Абада. – Ам фирменный 

эрекь я. Куьн ятIа, чидани ваз?
Агь-угь авуна Бидирхана. Дад масад я лагьана.
– Садаз килиг хъийидани? – лагьана Селягьа. – Де садаз килиг хъия. Ахпа 

жуван дердидиз вач.
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Бидирхана мадни чин чIурна, кIуф кIватIна, вилер акьална, кьил инихъ-а-
нихъ галтадна, ухь аладарна. «Им затI ятIа я!» – лагьана, гъил жибинда туна. 
Жибиндай кисе акъудна, пIапIрус ацIуриз башламишна.

– На тембек чIугвазвани? – лагьана Абада.
– Яда... эхь, яда! – лагьана Бидирхана. – Заз гьакIан пIапIрусри дад гу-

дайди туш. За тембек чIугвазвайди я... Лап атIа школада амаз. – Бидирхана, 
вичин кьил са къвалалди элкъуьрна, кьежей мез пIапIрусдивай гуьцIна.

– Квевай инал са стол, кьве скамейка дуьзмишиз жезвачни? – лагьана 
Абада Бидирханаз. Вич къванцел кIваляй гъайи хъуьцуьган эцигна ацукьна-
вайтIани, къулайсузвал гьиссна.

– Къван, кIарас, – лагьана Бидирхана. – Ам гьим хьана вуч ава, къванце-
лай чун ни къарагъарзава? Инал ацукьдай мажалар низ авайди я, я хзан сагъ 
хьайиди. Чаз инрал ацукьдай мумкинвилер авайди яни? Хеб хьанай, мал 
хьанай. Хуьруьн дердияр я ман.

– Квехъ патриотизм авач, – лагьана Абада. – Им вуч гьал я булахдал 
алайди? Мал-лапаг гьа иник. Дехьнен чна катарайди я. Ктадна и чкаяр... Са 
ацукьдай чка алач, месела, инал атай заз. Кьве тахта жегъизвачни, кьве мих 
авачни, вуч я?... Инал са забор ийиз жезвачни? Хуьруьхъ-кIвалихъ рикI ку-
звай касди ам къе аламай няналди ийида, няналди.

– Хуьруьн чка я ман, – лагьана Бидирхана. – Мад мал жеда, лапаг жеда, 
затIда!

– Рахуникай дад авач, – лагьана Абада. – Итимар амач Шугъула.
Бидирхан Селягьаз килигна.
– Ана амайди ятIа, де сад хцуз, – лагьана Бидирхана. – Сад амна, хъфи-

дайвал. Фидайвал зунни.
Селягь Абадаз килигна. Абада ичIи хьанвай шуьше вичин вилик виниз 

хкажна, мад амач лугьудай саягъда, ам патав гвай вергериз куткурна.
– Са туьквен авай чка язни туш, – лагьана Бидирхана, гила иштягь ачух 

хьанваз. – Фена са кьуд-вад гваз хкведай.
– Хъфена кIвалевайбурукай са кьуд-вад гваз хъша вуна, – зарафатна Се-

лягьа.
– Яда, кIвале гьабур авайди яни, – лагьана Бидирхана, гъилер аладриз. 

– КIвале за гьабур тазвайди яни. Садра ацукьайла са бочка хъвазвайди я за.
Рагъ хуьрелай алатзавай. Булахдин кьилел къурмишнавай межлис гур-

лу яцIа гьатнавай арада, ТIуларин пеляй гъуз сад хтана. Адак булахдихъди 
къвез гьерекат квай. Булахдик кIуф кутуна, кьвед-пуд сеферда ял акъадриз, 
ада къанихвилелди яд хъвана. Кьве кашаш чIутхвардик кутаз, вичин чиниз 
яд хъичирна. Кьил виниз хкажай аялдиз тарарин сериндик гургур ацалтна 
рахазвай инсанар квайди акуна.

– Я халу, – эверна аялди Абадаз, – Абдулагь бубадин балкIан кьена иниз 
хтанвай ви гадайри. Вени Тик кьилин цIарай авадарна... Абур чебни, гада-
ярни, венингье, венинай хквезва. За Абдулагь бубадиз абур лугьудайди я. – 
Аялди хуьруьхъди гьерекатна. Аялрин ванер акъатна.

– Алик! Подожди. У меня нога болит.
– Ничего. Потихоньку спускайся, – лагьана муькуьда.
– Кровь идет, – лагьана мадни ада.
– Это царапина, – лагьана гуьгъуьнай хтайда. – Идем...
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Аялар булахдал хтана. Абуру, сад-садалай алатиз, чпин «гьунаррикай» 
бубадиз ахъайна.

– Ничего, – лагьана Абада, яргъалди чIугуна. – Мы этому старику нового 
коня купим. Ешьте, ешьте. Проголодались вы, мои хорошие.

Вичин аялрал кьарувал ийиз, Абада цирпIер яна. Селягьани зил кьаз, 
«ЦIирим, цIирим» манидик кекяна.

Лучавай жанавурар хьиз хтай аялри гьа лучавай жанавурри хьиз, суфра-
дал цIицI эляна ва абур мадни, гьа жанавурар хьиз, булахдал яд хъваз атай 
жунгавдин гуьгъуьна гьатна. Къванцин хура гьатай жунгавдиз фир-тефир 
чка сал хьана. Ада вич кьвалалай гъуз вергериз гадарна. Пуф ацалтна, ам къ-
алин вергера квахьна. Аялри, гъиз, вергериз къванер гадарна. Амма жунгав 
нуькIни-цуькI хьана. Жунгав хурукай хкатай абуру гила, гъиз, къванер бу-
лахдин латаз вегьез, ятар хъичирна. И карди абуруз еке лезет гузвай.

– Ах, вон он! – гьарайна сада садлагьана, чпи дехьнен къванцин хура тур 
жунгав винелди хквез акуна. – Убьем, давай! Вооружайтесь!

Ахпа вири санлай, гъилера къванер, лашар-кIашар кьуна, ван кьилеллаз, 
жунгавдин гуьгъуьна гьатна, хуьруьхъди еримиш хьана...

– Са хупI яд хъвада, – лагьана Абада, са гъил чиле атIумна.
– Ацукь, ацукь. Вун ацукь, – лагьана Селягьа, вичин патай хатур авун яз, 

яд авай  гъвечIи бидондиз гъил авуна. – Яд инал алачни. Алачиз хьайитIа, ам 
за гъидачни.

– КIуф кутуна хъваз кIанзава заз, – лагьана Абада, галтад хьана къарагъ-
на. – Шу-гьул булах-дииик кIуф кутуна.

Абад къарагъна, и пад, а пад ягъиз, булахдив агатна. «Гье-гье-гье! Булах, 
булах...», – гафунин кьатI сиве амаз, Абад, кIвач эцигай къван элкъвена, ла-
таз аватна. Булахдал къвезвай дишегьлияр акъагна хъуьрена.

Бедендал саки кьве метр кьакьанвал алай Абад, ваннадай янавай мал 
хьиз, ятар кIвахьиз, латай эхкъечIайла, дишегьлийрин хъуьруьн генани кIе-
ви хьана.

– У вас совести нет! – гьарайна Абада, мез пелтек яз, латан са патал алай 
чIебкьендал гъил туькIуьрна. – Неужели нельзя поставить здесь большой 
камень? Это что?

– Чун урусар туш, – лагьана Хушмариди, – чахъ галаз урусдал рахаз. – А 
чIебкьендин къерех ханваз, квар булахдик кутаз тежез акурла, за, гъана, эци-
гайди тир а чIебкьендин хана кумачир а патал а тике. Ваз кIвач эциг лагьа-
на эцигначир кьван за ам анал. Дуьз чкадал эцигдай жуван кIвач. Кьве вил 
буьркьуь жедалди хъвадачир.

Абад, гъуд кьуна, Хушмаридин вилик атана.
– Алат залааай! – лагьана Хушмариди. – А гъутар гваз жуван папал вач.
– Патриотизма у вас нет! – гьарайна Абада, гъуд юзуриз. – Хуьруьн къ-

адри авай ксар амач. Инал са чIапIен эцигиз кIанзамач. Ам гьикьван гагьда 
ийидай кар я? – кьулухъди жез, виликди жез, къвазна Абад.

– Патриут вун авайди вуч я? – лагьана Хушмариди. – Хъивегьиз латариз 
аватзавай. Валай хъсан патриут жедани? Эциг ман жува. Вуна, гъана, са хъ-
сан къван вучиз эцигдач?

– Хуьре итимар амач, – гьарайна Абада. – Бессовестные! Итимар авай 
хуьрел... булахдал и гьал жедачир. Дорожить надо своим селом. Понятно 
вам. Дорожить!.. Хкатай са пад хъийидайбур туш. Тфу квез!
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– Агь, агь! – авуна гьарай-вургьайдин ванцел атай Селягьа. – Къала инихъ 
хъша вун, – лагьана Абадаз. Абад, шалвардин пад кьуна, вичихъди ялиз кIан 
хьайи ам, калтад хьана, алукьна. Кьилел алай тIес алатна, авахьиз-авахьиз 
фена, латалай алахьзавай це акъвазна.

– Вууув, идаллай гьал аку, – лагьана Сейрана, ярх хьайи чкадилай сакIа-
ни вичивай къарагъ техжезвай куьруь яцIу Селягьаз килигна, – кIвачел акъ-
ваз тежезвай. Аялрин вилик дарс гуз ахпа им гьикI хъфидатIа?!...

*  *  *
– Яда, зун чукIул хци хъийиз булахдин кьилеллай къванцив агатна, гьа-

ниг гвайди тир, – лагьана Эрзихана вичин папаз. – ЧукIул завай гьа рехи 
кьил алайда къачуна, къванциз яна кьейхци. За жуван гъилевай чукIул гьа-
дав вугудайди тирни. Заз абуру, гила, шишер ядай як куьли ийиз къачурди 
хьиз авай-е. Ахпа, чукIул гъиляй гадриз, ам нубатралди тарце акIуриз, къу-
гъваз хьана кьейхваяр. Гена са арада чукIул, тарцелай алатна, рекьел гадар 
хьана. Рекьел гадар тахьанайтIа, михьиз барбатIай зи чукIул абуру. Абурун 
гъиляй ам гьакIни ахкъат хъувурди лагь вуна. Зи гьабурухъ галаз вуч алакъа 
авайди тир тахьайтIа.

– ЯтIани жува кьил кьадачир вилер алахьнавайбурун. Зун, гьабур атайла, 
гвахьна хкведай жуван кIвализ, – лагьана папа.

– Я кIвал чIур тахьай дишегьли эхир, заз вуч чидай чукIул хци хъий-
из акъвазнавай зи далуда капар атIумардайди... Кьве машиндавай инсанар 
хтанвай. Еке, багьа машинар тир... Урусдал рахаз. Шикиларни яна гьанрин... 
булахдин. Зи шикиларни яна. Чапаев я лугьуз. Зун санизни тефей гьа дахдин 
ухшар я лугьузвай. Зи спелрал кьейхваяр михьиз ашукь хьанвай. Чпи атIа 
аниз, интернетдиз акъудда лугьузвай зи шикил.

– Пагь, вазни лап шад хьана михьиз, – лагьана папа. – Абур чаз акурди я 
фидайла. АтIа куьгьне калхуздин кантурар алай чкадал эвичIнаваз. Гьанал 
чеб-чпихъ галаз рахаз, са вуч ятIани аялриз лугьуз, къалуриз. Чаг рахайди 
туш. Чаз гьич саламни тагана, ахкьахна, гьа булахрихъди атайбур я абур. 
АтIа кьейи Абад чидачирни-е ваз и рягьмет хьай Шагьнисибан? Шагьниси-
банбур тушир-е абур. А Абадни Кевсер. Абур ада хвейи вичин кьейи стха-
динбур тир лугьудай-е. Гьада хвейивиляй абуруз Шагьнисибанбур я лугьу-
звайди ялдай. Кевсерни амайди туш. Амни кьена шумуд йисар я.

– За абур урусар ятIа лагьанвай сифтедай. Кьилер хъипи папар-аялар га-
лай. Ахпа чир хьана. Яда, чебни, аяларни урусдал, урусдал рахаз. За лугьун-
ни авуна чпиз, ядаяр, ибуруз лезги чIал вучиз чирзавач куьне, абуруз лезги 
чIал чир ая... Чпизни лезги чIал чизвайтIани чидачир кьейхвайриз... Инаг 
гьа чпиз акурвал ама лугьузвай сада-садаз урусдал. Аялриз, папариз къа-
лурзавай гьар са чка. Дегиш хьанвайди анжах са затI я лугьузвай чпи-чпик. 
А булахдин кьилелай элкъуьрна чIугунвай ракьун сетка. Бес, гьам алайди 
тушир лугьузвай.

– Сетка анал ви рягьметлу дахди элкъуьрайди ви рикIелай алатнавайни, 
вуна ам гьакI тирди лугьун вучиз авунач абуруз? – лагьана папа. – Чир хьу-
рай лагьана...

– Чпин дах еке патриот тир лугьузвай а кьил гзаф рехида. Гьар гатуз хкве-
далдай чпин дах хуьрел кьил чIугваз. Бязи вахтара чебни галаз. Шугъул бу-
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лахдал къведалдай. Чеб аялар яз, чпин рикIел аламалда. Гьабур гьахьтин 
халис ватанпересар тир лугьузвай.

– Гьа кьейхваяр, – авуна папа, – тахьана чпиз вуч ава. Ватанперес ви чIе-
хи буба тир лугьуз хьаначирни вагай абуруз. Берлиндал пайдах къяяй. Чпин-
бурни гьа чеб хьиз ваъ. Гьарамдай цIай акъудиз. Бубайрив а чIавара а кефер, 
чпивни гила и кефер. Заводар, фабрикар гъиле гьатна... Патриотар. Эхь, хал-
кьдиз, хуьруьз зурба аламатар авурбур я лагь чеб. Кьей рекетар. Къачагърин 
девир атана, къачагъриз еке кефер хьана лагь... Эхь, дуьнья гьа кьурвал кьун 
хьана физва. Чан акъатуй чуьнуьхиз, тарашиз тежердан, тахьайдан. И чун 
хьиз авайдан.

Паб итимдин чиниз килигна. «Гила, анегь, килиг, – лагьана ада. – А 
спелдин хел хьиз, а ви чин канайтIа, вучдай вуна? Вилиз цIай хъченайтIа, 
вучдай?! Гъил кьуруй вичин. Спелдик цIай кягъай. А вал капар атIумрай 
аял, за ам вич кьуна гьа лата твадай, валлагь. На вуч лугьузватIа, на... Урус 
чIалал рахаз за чпин бубадиз чирда лагь. КицIин гурцIулар».

– Завай, хъипер рекьимир, ядаяр. Аллагьди бала гуда. Хъипер рекьидай-
ди туш, «не трогайте их» лугьун хьана абуруз. Низ чидай, кьулухъай атана, 
капар атIумардайди. Латаз вегьидайди... Заз аялрикай хъел атанвай чIал чир 
хьайила, мез-гъвел ягъиз башламишна абур.

– Абадчик! Бубашка наш! – лагьана эверна а зупа хьтинда аялдиз са ми-
лайимвилелди вичин патав. – Ту овцу бей. Отгони её подальше. На, возьми 
палку, – лагьана, адав тарцив агуднавай зи лаш вугана. Аял залай алудна. 
Ахпа заз, ацIурна, са истикан эрекь гана. Мад зани амнач. Ма хьана акайла 
лагьана.

– А чиниз цIай ягъай гъилер хайиди ам гьим тир абурукай? – лагьана 
папа. – Жуван чиник цIай кягъиз тадай инсан жедани?!

– Яда, абур вири алатнавай. Чеб рулдихъ галайбур я лугьуз, а кьведа ар-
тух хъвазвачир. Муькуьбуру, цаз, хъвазвай. За и пIапIрус сиве турди... А пи-
сягь хьтинди авай-е? За спичкадин кьал акъудна, цIай кядалди, ада вичин 
зажигалка акъудна. Ахпа кьейхци, са гъилив анихъай зи кьил кьуна, вичин 
зажигалка зи спелдин кIаникди гъана. ЧIухун ни акъатна, и чин ифей хьиз 
хьана заз зи. Спелдин хел кайиди чир хьана заз. Тадиз, чин хъуткьунарна, 
кьил акъуд хъувуна за адан гъиляй.

– Ягьсуздин а ягьсузвал аквадани садра ваз, – авуна папа. – Ви спелрик 
цIай кядайла, а муькуьбур кьенвайни? Ам вуч къелет я гьабуру кьванни ла-
гьаначни?

– Яда, абурни гьанал, – лагьана Эрзихана. – АтIа кьилевай кIирид тарцин 
тан тIвек-тIвекна... Тапанчайрик ван кутуна, гьа анал...

– Вув! – авуна папа. – Им вуч девир я? Инсанар икьван кьиляй акъатда-
ни?.. Гена Аллагьди вилик вуч хканатIа...
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   Агъадаш  
               НАГЪМЕТУЛЛАЕВ

ТУЬКЬУЬЛ ГЬАКЪИКЪАТ
(Гьикая)

Юкьван школада кIелдай береда Мемесил бедрягь аял тир. Адан кутуг-
суз рахунрикай, сарсах амалрикай неинки таяр-туьшер, гьатта малимарни 
икрагь хьанвай.

«Мели, Емеля, твоя неделя, – лугьудай адаз юлдашри нубатдин сеферда 
чурун тавур ихтилат кудурла. Гьи чкада «ЧП», нагьакьан кар хьайитIа, гьана 
Мемесилан гъил, шериквал жедай. Анжах тахсир вичин са чIавузни хиве 
кьадачир – «акунач, чидач, зун туш» – гудай жаваб.

Са сеферда рагъ алай юкъуз, демекдай какаяр чуьнуьхдайла Мемесил гъ-
иле гъил аваз къуншиди кьуна. – «Зи какаяр вахце, абур кьуьртIуь вечрез ку-
тазвайбур тир», – лагьайла, «ваз къай фенвани, какаяр гьинай, зун гьинай», – 
жаваб гана кьил баштаннай Мемесила. Мад сеферда школадиз ам хъуьчIуьк 
кацин шенпIи кутуна атана. – «Бакара атайтIа лугьуз жеч», – фикирна Ме-
месила. Тарсуна малимди доскадал эвер гайила ада тадиз шемпIидин къвала 
тIуб эцяна. Лал кьенвай классда бирдан ажайиб, къариба ванер-сесер гьатна, 
кIелзавайбуру тар хайи хъверна, классда адетдинди тушир гъулгъула гьатна. 
«Зун иеси туш», – лагьана Мемесила тадиз шемпIи суьредин юлдаш Илья-
сал вегьена. Амма язух гьайвандиз вичин халисан иеси вуж ятIа чизвай, гьа-
кинай ам элкъвена мад Мемесилан къужахдиз хтана. Ученикдин уюнбазвал 
раиж хьайила малимди адаз кIевелай туьнбуьгьнай.

«Закай летчик хьайила за самолет хуьруьн кьилихъ галай тик тепедин 
кIукIни кукIвал ацукьарда, къуй хуьруьнбуруз чир хьурай Мемесил вуж 
ятIа, квезни, гадаяр, булдалди катацияр жеда», – туп ядай кефияр къумбар 
береда Мемесила.

«Ягъиз тежедайда еке къван кьада, – рожденный ползать летать не мо-
жет», – зарафатдин тав кваз лугьудай Ильяса. Пагь, ихьтин ихтилатар ван 
хьайила Мемесил хъиле къиб хьиз дакIурдай, Ильясни душман кьван такIан 
жедай адаз. 

«Лагь кван вучиз закай пилот жедачтIа? Буй авачни, къуват квачни, кикIиз 
чидачни?» – элкъведай ам дамбул хутар хьтин вилер экъисна хьиз, Ильясал. 

«Цавара лув гун патал кикIиз чир хьун алакьун туш, чирвилер, дерин 
чирвилер герек къведа», – тагькимардай Ильяса. 
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– Ви кьатIунрай захъ чирвилер авач, яни? 
– Гьахъ лагьайтIа ваъ, авач, ви чирвилер арабачи хьун паталдини бес же-

дач.
Суьредин юлдашдин патай ихьтин саташмишвал Мемесила гуьзлемиш-

навачир. 
– Я кьейхва, Ильяс, – хъел кваз башламишна Мемесила, – ты совсем со-

весть потерял, вуна заз несятар гумир, чакай вуж вуж ятIа виридаз чизва. Зи 
чирвилериз къимет авач, кIелна, кIелнач, алахъна, алахънач къимет пуд я, ви 
кьудар, вадар тапанбур, фашалбур я, килигда зун ви алакьунриз экзаменар 
вахкудайла.

– Вун зи къайгъуда жемир, жуван жаваб це, Мемесил, – гаф сиве амаз 
рахун кьатIна Ильяса.

– Заз экзаменрихъай кIусни кичIе туш. Экзаменриз зун накьни къе ваъ, 
школадиз фейи сифте йикъарилай гьазур жез хьана. Вун шагьид я, Мемесил, 
зун гьич са тарсуникайни себеб авачиз хкечIнач. Малимрин тапшуругъар 
за тамамвилелди кьилиз акъудиз хьана. Зи къиметар гьакъикъибур яни, фа-
шалбур яни за экзаменда субутда.

Ильясан рахунри Мемесилаз ифей сачунал яд иличай хьтин таъсирна.
«Яраб Ильясанбур дуьз гафар ятIа, тахьайтIа тапанбур? Бес зун, зи шко-

ладин йисар, зи чирвилер, зи малимар. За и йисара виле акьадай вуч авуна, 
зун квен иеси я», – уьмуьрда сифте яз Мемесил яргъал ва перишан хиялри 
тухвана.

Ингье капунал алай хьиз аквазва школадин йисар. Мемесил мукьвал-
мукьвал себеб авачиз тарсарикай хкечIдай, школадиз къелем-дафтар гвачиз, 
чкIай гьалда аваз къведай, тарсуна малимди тарс ахъаюн патал доскадал 
эвер гайила къудгъунна къарагъна хьиз «гьазур туш, къведай сеферда хьу-
рай», – лагьана ацукьдай, гуьгъуьнилай, танафусдиз экъечIайла – «заз тарс 
яд галайди хьиз чизвайди тир, анжах просто» тарс ахъайдай ашкъи авачир», 
– лугьуз юлдашрин вилик туп ядай. Мад сеферда Мемесил тарсунай цуькI 
жедай.

«Я кас, ша чна Мемесилаз артух басрух гун тийин машах я ман, буба-
диз авайни авачир сад, кьукьмада акьада, ам чIехи хьайила, уьмуьр анжах 
башламиш жезва», – лугьуз хьана кьадарсуз регьимлу малимди. Ахьтинбу-
ру тарсуниз гьазур тушир Мемесилаз кьвед фикирда кьуна журналдиз пуд 
эцигдай. – «Мемесилаз килигна классдин умуми шикил чIур тийин», – лу-
гьузвай абуру.

...Школадин йисар сад-садан гуьгъуьналлаз къвез алатна. Мемесилакай-
ни гила чIехи классрин ученик хьанвай. Адан амалар, хесетар, уьмуьрдин 
тегьер аквадайвал дегиш хьанвай, амма кIелунив гатIумзавай къайда гьа 
виликанди тир. Пелез стIун гьекь акъуд тавуна чантадиз къвезвай пудри-
кай адаз гила гьяз къвезмачир. – «Галайбуру кьудар, вадар къачурла зи къи-
мет гьамиша пуд я, вучиз»? – суаллу тир Мемесил, иллаки суьредин юлдаш 
Ильясан агалкьунри Мемесилав кьарай вугузвачир. Школадин дамах, кIелу-
най зайиф аялрин умудлу куьмекчи-даях тир Ильясан къастунин кIевивили, 
къилихрин къенивили, зигьиндин хцивили вири гьейранарзавай. Мемесилаз 
лагьайтIа гьа и лишанри яцраз яру пенцI акур хьтин таъсирзавай.

«Аку-е шикил школадин Гьуьрметдин кьулунал хьайила, тарифдин гра-
мотаярни, гьатта къиметлу пишкешарни мад кас амачирди хьиз Ильясаз 
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гузва. Вучиз? Вуч себебдалди», – лугьузва Мемесила. – «Райондин, респу-
бликадин олимпиадайрин гъалибчини гьа-гьа «цIумух» я лугьуда. Низ чида 
ятIа, зун, месела, кIусни агъазвач».

Мемесилаз акI тир хьи, гуя Ильясаз малимри къиметар хала-хатурвилел-
ди, арада чирх-чирвал аваз, чарадан эмир-тапшуругъдалди эцигзава.

 «Захъ умудлу я халу хьанач, я ими», – ухьт аладарна хьиз, лугьузва Ме-
месила, дахдиз чидайбурни са гафар я: «кIела, бала, кIела». – Зи квез я кIе-
лун эцигзавайди гьамиша ягъи хьайи пуд тирла. Класс жуванбурузни патан-
буруз, хайибурузни тахайбуруз пай хьанва. Тенпелринни, женжелрин халис 
девран алукьнава».

«Ваъ, татугайвилерал эхир эцигна кIан я», – лугьузва Мемесила. РикIел 
школадин ракIарин кьилихъай чIехи гьарфаралди кхьенвай гафар хквезва: – 
«Гьар са ватандашди гьахъ патал женг чIугуна кIанда».

 «Рахун авач дуьз гафар я, зунни гьазур я экечIиз женгиник, амма гьикI, 
квелди, нихъ галаз» – кьам чухвана хьиз, фикирдик акатзава Мемесил». – 
«Гьар гьикI хьайтIани эглешна виже къведач», – кьетIна гадаци.

Къарикай са юкъуз пакамахъ фад, гьеле мичIизмайла, Мемесила школа-
дин жугъундилай цIегьре хьиз хкадарна канциляриядай классдин журнал 
чуьнуьхна, ахпа ам шейтIандинни шак текъведай са чкадиз гадарна.

«Къачуда вуна гила, Ильяс, къизилдин медаль», – ажугъдивди лугьузва 
Мемесила. – Гила куьне, гадаяр, кьил акъуда низ гьихьтин къиметар авайтIа, 
малимризни им тарс жеда, къуй виридаз са виляй килиграй».

Амма Мемесилан чIуру ният кьилиз акъатначир. Школадин «сышикри» 
са куьруь вахтунда журнал жагъурна. «ЦIегь тIуьрдан кьилел цIай ала», – 
лугьуз гьарагъиз хьайи Мемесил са геренда табдил хьана амукьна. «Тади 
къачун тийин, артухан гьерекатар герек къвезвач», – пIузаррикай хьиз мур-
мурзава ада. Экзаменри вири вичин чкадал хкида, гьардаз къвезвай къимет-
ни гуда.

...Юкьан школа акьалтIарнавайбуру акьулбалугъвилин аттестат патал 
бубалухдин тарихдай имтигьан вахкузвай. Сифтегьанбурун къифледик кваз 
классдиз гьахьай Ильяса билет къачуна гьазурвал аквазвай. Мемесилни гье-
рекатдик квай. Ада къецелай рикIинин хъиткьердай Ильясал кьетIен гуьзчи-
вал тухузвай. «Килигда зун ви алакьунриз, им тарс туш гьа, госэкзамен я», 
– гьелегь кьадай жуьреда лугьузва Мемесила.

Ильяс жаваб гуз экечIна. Декьикьани фенач «буюр, муькуь суалдал 
элячIа», – ван къвезва Ильясаз экзаменатордин – «Ватандин ЧIехи дяведа 
советдин халкь гъалиб хьунин чешмеяр», – кIелзава Ильяса нубатдин суал.

«Ун, дикъетдивди яб гузва, ахъая кван абур вуч «чешмеяр» тиртIа дяведа 
гъалиб хьайибур», – кьиф кьаз гьазур хьанвай кац хьиз акъвазнава ракIи-
нихъ галай гуьзчи. – «Чизвач, яни?» – кьарай атIанва «экзаменатордин». За-
рар авач, тIебии кар я. За лагьанай, экзаменри вири вичин чкайрал хкида, 
гьардаз къвезвай къиметни гуда. Къачу, Ильяс, жуван тум галайди, ахлад 
кIвализ, чирвилерин къайгъуда гъвечIи чIавалай хьана кIанда», – айгьам-
дивди куьтягьна вичин нагъил Мемесила.

Гьа и макъамда Ильяса кIусни къалабулух квачиз, фасагьат урус чIалал-
ди, инанмишвилелди билетдин кьвед лагьай суалдиз атIай тамам жаваб гу-
зва.
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«Бесрай, аферин, ваз гаф авач «отлично», – бирдан, ахварай хьиз ракIи-
нин хъитIкьердай ван къвезва Мемесилаз. – «Яъ, акъваз, акъваз, ина вуч хьа-
най», – тешвиш хьана «гуьзчи». Адаз мад Ильясан жавабдихъ яб акалдай 
са игьтияжни амачир. Гьа са вахтунда вич магълуб хьайидини гададиз хиве 
кьаз кIанзавачир. Са шумуд декьикьада ам чIал кьур хьиз кисна акъвазна.

«АтIам аку, – ракIарин хъиткьердай гиманлудаказ столдихъ ацукьнавай 
дишегьлидиз килигзава Мемесил, – кьилин тахсиркар гьам я. Я хала я, я эме 
Ильясан. Жавабни гьада шпаргалкадай списатиз тунвайди я».

Бирдан Мемесилан гиманлу фикирар гьа кьакьан буйдин, рехи чIарарин 
дишегьлиди мукIратIди хьиз атIана. «КичIе жемир, бес я ракIарихъ акъва-
зайди, буюр, ша вилик, нубат види я, билет къачуна жуван гьазурвал аку, 
Мемесил», – секин, милайим сесиналди лугьузва столдихъай Ильясан «ха-
лади».

«А-гьан, кьукьмада акьуна, сифте регьят билет Ильясав къачуз туна, гила 
зун кIеве тваз кIанзава, акунани? Хуш рафтарвилелди гатIунна шак элядиз 
кIанзава», – теспачавилелди килигзава Мемесил дишегьлидиз.

Эвел кьиляй экзамендин билет къачудай ният авачир. «Артух жуваз ба-
срух гуникай файда авач. Къуй эциграй заз гьамиша хьиз са пуд. Зун рази 
жеда. Пуд «неуд» туш кьван, юкьван къимет я, удовлетворительно», яни 
рази жедай къимет», – вичи вичикди веревирдзава Мемесила.

Амма Ильяса къачур вадалай гуьгъуьниз адан фикир михьиз дегиш хьа-
на: «зун адалай кIусни усал туш, къвезвай къимет зазни гурай комиссияди», 
– кьетIна ада ва эркиндаказ столдал гъил яргъи авуна.

Билетдин суалар Мемесил патал неинки гуьзлемиш тавурбур, ерли та-
ниш туширбур хьана. «Чизвай, аян тир виридалайни четин билет зун патал 
тунвайди. Восстанияр, революцияр... лагь гила ибур мус, вучиз хьанатIа. Зи 
рикIел затIни аламач. Ягъи хьайи «2» атана, гада, зи кьилел ацукьнава, бед-
ламдикай гьикI къутармиш жен? Мегер зи намусдивай им эхиз жедай кар 
яни? – Гьаргагь меслят хьайитIа!» – бирдан цIийи фикир къвезва кьилиз 
Мемесилан.

– Гьуьсейн малим, – чинеба, патанбуруз ван текъведайвал, япал сив эциг-
на лугьузва Мемесила тарихдин тарсар гайи малимдиз, – ша чун меслят 
жен, куьне заз къе жаваб гун тавуна къимет эцигда, чIехи, гъвечIиди лугьу-
звач, зун гайи къиметдал рази я.

Комиссиядин членрин вилик кьакьан буйдин, къуватлу къуьнерин, ацIай 
якIарин гада акъвазнава. Адаз жегьил жавандиз хас тир вири лайихлувилер, 
акунар ава, амма авамвилини руьгьдин кесибвили ам къе ахлакьсузвилин 
дагьардин кьилел гъанва. Мемесилаз акI тир хьи, алай аямда вири шейэр 
маса гуз къачуз жеда, гьатта тарс гайи малимдин ягь, намус, вижданни.

Ученикдин сивяй и гафар ван хьайила Гьуьсейн малимдин чин къекъиф-
на, бедендик фул акатна, ада вич комиссиядин вилик беябур хьанвайди хьиз 
гьиссзавай «Яраб галай юлдашри закай гьихьтин фикирарзаватIа?» – хиял-
лу хьана малим. РикIел тарихдин факультет яру дипломдалди акьалтIарна 
хайи хуьруьз хтай сифтегьан йисар хквезва. ТупIал малимдин рикI экуь 
къастаривни мурадрив ацIанвай. «За зи вири уьмуьр акьалтзавай несилдиз 
ватанпересвилинни инсанпересвилин тербия гуниз бахшда, кIелзавайбур 
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тарсарай гуьгъуьна амукь тавун патал галатун тийижиз зегьмет цIугвада», – 
лугьузвай Гьуьсейн малимди. Амма, гьайиф хьи, гьакъикъатдин уьмуьр циф 
алайди, рикI тIардайди хьанай. 

Кеспидив эгечIай сифте йикъарилай малимдинни школадин директордин 
арада мукьвал-мукьвал чуьруькар, зидвилер жезвай. И татугай гьаларин се-
бебкарни асул гьисабдай Мемесил тир. «КIелунра вири предметрай акакьза-
вай ученикдиз бубалухдин тарихдай кьвед атун тажуб жедай кар я», – нараз-
ивал къалуриз хьана Гьуьсейн малимдилай школадин регьберди.

«Тажуб жедай кар авач, юлдаш директор, за къимет кIелзавайдин чир-
вилериз, алакьунриз ва алахьунриз гузва, абур Мемесилахъ авач. Гьавиляй 
педагогикади истемишзавайвал ученикдин чирвилериз къвезвай къимет гун 
лазим я», – лугьуз хьанай жегьил малимди.

Алатай уьмуьрдин лепейрилай гьакъикъатдал хтай Гьуьсейн малимдиз 
комиссиядин членрин вилик чиле акIурай хак хьиз акъвазнавай Мемесилан 
кIалуб акуна.

– Зи жаваб гьихьтинди хьун лазим я – суалзава малимди вичи вичиз. – 
Шаксуз Мемесилан намусдик хкуькьун заз кутугнавач, – лугьузва ада, гьа са 
вахтунда герек чкадал, герек вахтунда чин кьун тавуна суалдиз атIай жаваб 
гун зи буржи я».

– Савда, – лугьузва Гьуьсейн малимди Мемесилахъ элкъвена хьиз, – 
мал-девлет, яр-емиш къачудайла, маса гудайла кутугнава. Амма къе чун 
гьафте базарда ваъ, госэкзаменда ава, комиссиядин членри кьилди ви чир-
вилерин дережадиз къимет гун лазим я, къвезвай къимет. Им сад, кьвед 
лагьайди, ваз чидачтIа, уьмуьрда пулунихъ къачуз тежедай, чпихъ къимет 
авачир шейэрни ава. Аквазвайвал, ваз абурун эксиквал, кьитвал ава. Хиве 
кьазва, инал чи, малимрин, тахсирни авачиз туш. Авайвал лугьун, им туь-
кьуьл гьакъикъат я, зерени я кухтаз, я хкудиз тежедай. Экзамендиз гьазур 
туштIа, ахлад кIвализ, къимет ваз къвезвайди эцигда чна. Жуван метлебсуз 
кечирмишай йисар архайиндиз веревирд хъия, къведай йисуз белки вуна 
акьуллу, савадлу жен.
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             Ражадуллагь 
             САЛМАНОВ

ТIАЛ ГЬА ТIАЛ ЯЗ АМАЗМА

(Шиирар)

                                                      БАХТ

Эй тIебиат, авач валай гуьрчег затI,
Вун я гуьрчег авурди зи гъилин хатI.
Вуна гана хци рикIни келле заз,
Вуна гана таза фуни шуьре заз.

ТIебиат, вун гуьрчегни я, зурбани,
Вун зун хайи дидени я, бубани.
Сагъ чан аваз хъсан уьмуьр гъайи заз,
И девирдин экуь бахтар гайи заз.

Зун шад я къе вуна гайи уьмуьрдал,
Твах вуна зун гьа икI шаддиз эхирдал!
За дамахда, тIебиат, вал датIана,
Лацу чарчел гьа ви шикил атIана.

Фена чилин къатариз зи дувулар,
Атана зи метIел гъвечIи хтулар,
Дигмиш хьана зун пIини хьиз къелемдал,
Дамахзава за зи лезги алемдал.

ТIебиатди ганвай гуьзел бахт я им,
Зи уьмуьрдин чIагай гуьзел вахт я им.
Зун хьиз куьнни бахтлу хьурай, инсанар!
Квехъ виридахъ хьурай чIехи хзанар!

Шиират
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              ТIАЛ

Кьве йис тамам хьанвачир,
Зун дуьньядиз акъудна,
Къурбанд хьайи Аллагьди
Завай буба къакъудна.

Азиятар хьана бул,
Хвена хайи дидеди,
Адан зегьмет акурла,
Ван авуна келледи.

Ксун тийиз йифера,
Ийиз хьана хиялар:
– ГьикI экъечIда кIеверай? –
Лугьуз етим аялар.

Фена хуьруьн данайрив,
КIвачел шалам алукIна.
Ягъайла кIвач шаламри,
Шехьдай чуьлда ацукьна.

Марф къвайила марфади
Хъуьтуьлардай шаламар.
Накъвар алаз вилерал,
Хъийидай кар давамар.

Лугьуз тежез дидедиз,
Чаравачиз къугъвадай.
Такуй лугьуз кIвачер зи
Тадиз месик кутадай.

Къарагъайла экуьнахъ,
КIвачер жедай дакIуна.
Фидай жуван кIвалахдал,
Шаламра кIвач хтуна.

Кхьидай за къванерал,
ЧIалар жуван тIалдикай.
Авач лугьуз гьич са кас,
Хабар кьадай гьалдикай.

Фена вахтар алатна,
ТIал гьа тIал яз амазма.
Гила яшар хьайила,
Азаб чандиз чIугвазва.
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                    КIАНДА ЧАЗ

Рагъ кIанда чаз, кIанда хайи дидеяр,
Чун цуьквер хьиз акъуднавай майдандиз.
Акьалт тавуй гьич гьуьлерал лепеяр,
Я тIурфанар зиян гудай инсандиз.

Рагъ кIанда чаз, кIанда хайи дидеяр,
Кефи тахаз лайлай ягъай кьепIинихъ.
Секинарда ада гьуьлуьн лепеяр,
Икрам ийиз, чин элкъуьрна ракъинихъ.

Рагъ кIанда чаз, кIанда хайи дидеяр,
Ракъини хьиз чим гайи чи беденриз.
Чан эцигна хвейи чпин невеяр,
Дурум гайи душмандин цIун цIелхемриз.

Рагъ кIанда чаз, кIанда хайи дидеяр,
И бахтавар экуь дуьнья къалурай.
Хунун перем, гъилераллаз бегьлеяр,
И чилин шар инсанрив икI ацIурай.

                  КУЗВА

Кузва чилер, кузва тамар,
Гьуьлерни кваз кьуразва.
Рекьиз инсан, рекьиз гьайван,
Ракьарни кваз цIразва.

Им вуч цIай я галукьайди?
Дуьньяд эхир жезва жал?
Вучиз дуьнья чIур хьана икI,
ЧIуру патахъ ийиз ял?

ЦIай куькIуьнна кузва чилер,
Рекьизва халкь ажалсуз.
Рекьизва чан алай кьванди
ЦIун ялаври хабарсуз.

Кьурурзава гьуьлер, вацIар,
Ядни тазвач хъвадай чаз.
ЦIун хура тваз кузва вири,
Тазвач чка кьадай чаз.

Я дуьнья, вун вуч паталди
Халкь авурд я Аллагьди?
ГузватIа це чаз шад уьмуьр,
Ачух, ислягь, мублагьди.
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             РАГЪ КIАНДА, РАГЪ

Рагъ кIанда, рагъ, гьуьл кьурурдай дерин тир,
Рагъ кIанда, рагъ, чил кьурурдай серин тир.
ЭкъечIзавай цуькверизни кIанда рагъ,
Рагъ тахьайтIа дигмиш жедач дигай багъ.

Рагъ тахьайтIа дигмиш жедач чумалар,
Рагъ тахьайтIа ичIи жеда чувалар.
Рагъ кIанда, рагъ, чан алай кьван затIариз,
Рагъ тахьайтIа аватда чун яцIариз.

Инсанарни рекьида рагъ тахьайтIа,
Емишарни ктIида рагъ тахьайтIа.
Рагъ кIанда, рагъ, кьакьан дагъдин кIукI кудай,
Инсан патал уьмуьр яргъал тухудай.

Ракъин нурар кими тахьуй кьилелай,
Ават тавуй нагъв инсанрин вилелай.
Рази я чун Аллагьди чаз гайивал,
Авурай чаз вичин рикIиз кIанивал.
Кьиникьни хуьн вири адан гъилева,
Ирид кIарцIин Аллагь буба винева.
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         РИЗВАН  РИЗВАН-РИН

СТIУР  ДАЛАГЬ

(Тарихдин драма)

ИШТИРАКЗАВАЙБУР:

СтIур Далагь – XII-XIII асиррин лезги шаир, 30 йисавай дагъви.

Низами Генжеви – машгьур шаир, 60 йисавай шегьерви.

Аяр – СтIур Далагьан яр, 20 йисавай генжеви руш.

Марá – Аяран рикIин дуст, 20 йисавай шегьерви руш.

Арчан – СтIур Далагьан дуст, 30 йисавай дагъви.

Мазани – СтIур Далагьан хванаха, áхийрин регьбер, 40 йисавай генжеви.

Шафрут – Генже шегьердин къази, 50 йисавай итим.

Аскерар, дагъвияр, шегьервияр.

Драмада къалурнавай вакъиаяр  
XIII лагьай асирдин сифте паюна кьиле физва.

Низами Генжевидин «Вун авачиз» гъезел 
ва адан «Хемседин»  бязи чIукар 
лезги чIалаз элкъуьрайди 
Ризван Ризван-Рин я.

Тамашият
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САД ЛАГЬАЙ ПЕРДЕ

Генже шегьердавай кIвалин утагъ. Анин са пата винел кьуд симинин чуьнгуьр эцигна-
вай са чIехи сандух, муькуь пата къацу суфра экIянавай секуь ава. Суфрадал, къенез ширин 
шербет цанвай кьенчIебдин кутар, жуьреба-жуьре майваяр авай гимишдин сини ва кьве цIиб 
эцигнава. Яру-цIару халичадал вегьенвай гъвечIи хъуьцуьганрин винел  лацу чуха алай СтIур 

Далагь ацукьнава. КIвачераллай мягьсерар чIулавбур я. Адан вилик аскIан гьача ква. 
Анал ахъайнавай са ктаб ала. Ракъинин экуь нур дуьз гьа ктабда акьазва.

САД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ

(СтIур Далагь ва Арчан)

СтIур Далагь: Исятда иниз зи рикIин дуст Арчан къвервал я. Пара викIе-
гь кас я и Арчан! Гила са шумуд йис хьанва, чун кьведни, СтIурай акъатна, 
и Генже шегьердиз атана. Арчан, дугъриданни, кичIевал течидай итим я. 
Адаз и Генжеда авай кьван дустар завай гьисабна куьтягьиз жезвач! Дустар 
авайдахъ, гьелбетда, душманарни жер кьван я. Агь, душманар хьаначиртIа, 
вуч хъсан тир!

(Са кьадар фикиррик акатнаваз, аскIан гьачадаллай ктабдин кьве-пуд 
чар элкъуьрда. Ван алаз кIелда.)

СтIур Далагь: «Зегьмет патал чун гьа иниз атайди я, Буш гафунин гъ-
ални ина атIайди я!» Ибур чIехи шаир Низами Генжевидин чIалар я. Ам зи 
несигьатчи ва умуд квай арха хьанва. Шумудра лагьанай за Арчаназ, чира 
жуваз фарс чIал, вавайни Низамидин кагьрабадиз ухшар авай шиирар кIелиз 
хьурай! Чирнач хьи, чирнач! Гила, атана, мад завай тIалабда…

(Тади кваз, везнейрив чIагурнавай вили чуха тандал алай ва кIвачерал 
шуьтруь тумаждин чекмеяр алукIнавай Арчан къведа. Адан юкьва гимиш-
дин къакъара тунвай гапур ава. СтIур Далагь, кIвачел къарагъна, адан ви-
лик фида. Ада дустунин гъил кьуна, ам вичин хурув агудда.)

Арчан: Вун гъуцари хуьрай, чан Далагь! Чун инай СтIуриз хъфейла, за 
анавай чи хуьруьнвийриз лугьуда, вакай гьихьтин чIехи ва камаллу алим 
хьанватIа. Мус атайтIани, заз ви вилик са ктаб алаз аквада. Ам зи рикI алай 
шейх Низамидин калам яни?

СтIур  Далагь: Гьадан ктаб я. Ам халис сирерин хазина я хьи! Ана авай 
сирерикай сад шаирди чазни ахъайзава. Ваз чидани, чун, инсанар, и дуьнья-
дал вучиз алайди ятIа? Яб це, шейх Низамиди гьикI лугьузватIа! 

«Зегьмет патал чун гьа иниз атайди я, 
Буш гафунин гъални ина атIайди я!»
Адахъ «Сирерин хазина» тIвар алай ва уьмуьрдин мана-метлеб лап де-

риндай къалурнавай са ктаб ава. Ам гьикьван кIелайтIани, зун тух жезвач!
Арчан: Къваза кван, я чан Далагь! Уьмуьрдин лап кар алай мана-метлеб 

– кIанивал я. Жув кIани ва жуваз кIани са гьуьруь-пери хьанайтIа, за зун ха-
лис бахт авай итимдай гьисабдай. Белки, жеда жал, гьа ваз хьайивал!
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СтIур Далагь (зарафатдалди): Вуна закай зарафатармир! Ви юкьва 
авай гапурдизни килиг тавуна, за вакай гьа алай чкадал къах ийида. Мад ваз 
чизва хьи, зи гъилера гьихьтин къуват авайди ятIа!

Арчан: Чизва, чизва! Зи рикIел алама, вуна са гъуд пелен юкьваз вегьей-
ла, пехъи хьанвай кьве йисан жунгав карвансарадин гъенел гьикI алабар 
хьанайтIа. Алабар хьаначиртIа, ада яргъарай атанвай савдагарар вежеваз 
тIушундай! Зун аламат жезва, чан Далагь, къуьнера и кьадар зур аваз, ву-
чиз вуна генани и ктабрилай гъил къачузвач?! Вакай и Генжедин кьушундин 
эмир  жедай хьи!

СтIур Далагь: (чина амалдар хъвер аваз) Гьахьтин вахтни алукьун мум-
кин я. Ваз зи къайгъуйрикай гьич хабарни авач, Арчан. (Ахпа чин атIугънаваз) 
Заз вуч кIанзавани? Заз женгчи шаир жез кIанзава! Зи камаллу несигьатчи ва 
умуд квай арха тир шейх Низамиди фад-фад тикрарзава: дуьньяда адалат хьун 
лазим я, инсанрин арадай гьахъсузвал, душманчивал тамам акъудна кIанда. 
Адан гафар дуьзбур я! Амма за фикирзавайвал, гьахъни адалат чеб чпелай 
къвезвайбур туш. Адалат анжах къуват гвайбурун кьисметда авайди я!

Арчан: Чан, зи рикI алай дуст! Жуван бейнидиз икьван азиятар гумир. 
Ви атIугъай чин акурла, валлагь, заз кичIе жезва. Ша, за ваз шегьердавай 
цIийи хабаррикай ихтилатин. Белки, вазни абурукай са файда хкатда!

СтIур Далагь: Дуьз гаф ятIа, лагь. ТахьайтIа, ша, ацукьин и секуьдихъ, 
ширин шербетдикай са хупI ийин, за ваз шейх Низамидин  цIийи гъезелни 
кIелда.

Арчан: (разивилелди вичин гъилер сад-садавай гуьцIиз-гуьцIиз). Агь, ваз 
суваб хьурай, чан Далагь! Заз ни къвезва, ам анардин миже я. Лап зи рикIи-
вай хьана хьи!

СтIур Далагь: Ам ваз акур мижейрикай туш. Адак и кIвалин иеси ва зи 
хванаха, савдагар Мазаниди Шагь-дагъдин ценерив гвай тамарай кIватIна-
вай ва ина, Генжеда, мискьал-мискьал, къизилдин къиметдик лап багьаз 
маса гузвай атирлу виртни кутунва. Ваз атай ни гьа виртIедин ни я!

Арчан: (ван алаз) Жеч гьа! Чи патарин вирт яни?! Ажеб хъсан хьаначни, 
зун ви кьилив атана. Лап вахтунда агакьна! Цуз кван а шербетдикай и ципIе-
риз. Лап дарих хьанва зун чи хайи хуьруьхъ.

СтIур Далагь: (кутардай шербет цуз-цуз) Лагь кван гила, ваз вуч лугьуз 
кIанзавайтIа. Хийирдин хабар яни?

Арчан: (секуьдихъ агуднавай хъуьцуьгандал ацукьнаваз) Хабар, чан Да-
лагь, ихьтинди я. Мад вазни чизва хьи, дехьненан залзалади и Генже шегьер-
дин са пай руг-руг авурдалай кьулухъ, гзаф инсанар, кичIела, инай катна. 
Гьа вахтунилай Генжедин рехъ регъуьн рехъ хьиз хьанва. Иниз акъат тавур 
бенде, инсандин жинс амач. Гьатта кьвед-пуд араб-зенгини акунай заз ина. 
ЦIегьрен цIимилар хьиз, чIуп-чIулавбур тир, пIузарарни шаламар хьтин, 
чIарарни – куьруь бурма. Гъилер акунайтIа ваз, капун юкьвар лацубур я, 
далуяр – чIулав. Ахварайни такурай ихьтин кереметар, я гъуцар!

СтIур Далагь: (ван алаз хъуьреда) Араб-зенги! Араб-зенгидикай кичIе 
хьайи язух Арчан! Чи стIурвийриз чир хьайитIа, абур руфунар хъитIкьин-
далди хъуьреда!

Арчан: (къалабулух кваз) Чан Далагь, вуна зун жуван айгьамралди ажу-
зармир! Араб-зенгийрикай кьепIинавай аялриз кичIе хьурай! Араб-зенгияр-
ни мусурманар ялда!
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СтIур Далагь: И гаф дуьз я. Абур винелай чIулав ятIани, къеняй лацубур 
я. Гьа ваз акур чпин гъилер хьиз. Абурни иман гвайбурун жергеда ава. Шейх 
Низамиди лагьайвал, иман гвайди пак инсан я! Аллагь чIулавдазни лацудаз 
килигзавайди туш, ам пак иман гвайбурун даях я!

Арчан: Чи гъуцар хьиз!
СтIур Далагь: Чи рикIера гъуцар амаз кьван, чакай бегьем мусурманар 

жедач. Чун гегьенш цаварал ашукь хьанвай лекьер я. Лекьерин жинс нивай 
тергиз жеда кьван! Гила лагь, вав мад гьихьтин хабарар гва, дуст Арчан?

Арчан: (аста ванцелди) Чидач, гьикI лугьудатIа. Ви хванаха Мазани-
дин кьилел чIулав цифер кIватI жезвай хьтинди я. Заз ван хьайивал, Генже 
шегьердин къази Шафрут адалай гзаф нарази я. Шегьерда авай кьван вири 
áхийрин пун кIанай акъудда лугьуз, кичIерар гузва…

 СтIур Далагь: (чина гьаяжандин лишанар аваз) Ам жери кIвалах туш! 
Генжедин áхияр – зурба къуват я! Шейх Низами вични  áхийрин жергедик 
ква! Шегьердин къазидивай адал гъил хкажиз жедани?!

Арчан: Ам гзаф векъи кас я. Алава яз, мал-девлет патал вичин диде-бу-
бани маса гуз гьазурди я! Виридаз чизва, кьушундин эмирни ам, арадай са 
стIал ядни тефидай ашнаяр я. Ваз абурун чIуру амалрикай гьеле хабар авач!

СтIур Далагь: (вичин пIузаррал тIуб эцигнаваз) Киса! Мад са гафнии 
лугьумир! Иниз зи хванаха Мазани къвезвай хьтинди я!

(Кьилел лацу литинин, кьакьан кIукI авай бапIах алаз, ценер яргъи чIулав абадин винелай 
кутIуннавай гьяркьуь чIулунал чIехи къеме куьрс хьанвай áхи Мазани къведа. 

Ам кьакьан буйдин, ацIай якIарин, рехи чуру квай итим я.)

КЬВЕД  ЛАГЬАЙ  ШИКИЛ

(СтIур Далагь, Арчан ва Мазани)

Мазани: (чина хуш хъвер аваз, зарафатдалди) Дагъдин кьве лекьре шер-
бет хъвадайла, абурув агатун хата я! Куьне мад хелвет рахунар ийизвани? 
Квез нин кьил нез кIанзава, я стхаяр?!

СтIур Далагь: Чаз къариба са хабардин ван хьанва. Фикирзава чна, ам 
дуьз гаф яни, тахьайтIа, базардин къундарма. Заз зи несигьатчи шейх Низа-
мидин кьилив физ кIанзава. Адан меслятар заз гзаф багьа я! Я чан Арчан, 
къарагъ вач адан патав, лагь адаз важиблу ихтилат авайдакай. Зунни са ара-
дилай къведа!

    
(Арчан, СтIур Далагьаз наразивилелди килигна, кIанзни-такIанз къара-

гъна, фида. Мазанидиз, адан гъил кьуна, ам акъвазариз кIан жеда, амма, 
тахьайла, вичин тажублу чин СтIур Далагьахъ элкъуьрда.)

Мазани: Ам аниз тефирай. Шейх Низами къе зи мугьман я. Ам исятда 
вич иниз къведайди я. Кьуьзуьвал хиве кьазва чи рикI алай шаирди. Ам гзаф 
галатнава. Са шумуд йис идалай вилик ам Къизил-Арслан шагьдин патав 
фена хтайдалай кьулухъ, гзаф хияллу хьанва. Ам залан фикирри тIушунна-
ва. Чархи-фелек гьи патахъ элкъведатIа садазни чизвач! Зазни чизвач, вазни 
чизвач, гьадазни чизвач! Гзаф четин вахтар алукьнава!
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СтIур Далагь: АкI ятIа, стха Мазани, ваз хабар ава ман  чна инал Арча-
нахъ галаз авур рахунрикай? Ам дуьз хабар я жал?

Мазани: Вуч хабар? Лагь кван, лагь кван!
 СтIур Далагь: (Мазанидив лап мукьва хьанваз) Эгер Арчаназ ван хьайи-

ди гьакIан кьуру лагълагъ туштIа, ви кIвалахар пара шулугъ я, стха Мазани!
Мазани: (тажублу яз) РикI акъудмир ман, я хзан сагъ хьайиди! Ахъаз 

лагь кван, вуч хьанватIа!
 СтIур Далагь: (хажалат квай сесиналди) Шегьердин къази Шафрута 

сас регъвезвалда. Генжеда авай кьван вири áхийрин кIан-пун цавалда лугьу-
зва! Хусуси яз, ам валай гзаф нарази я, стха Мазани!

Мазани: (ван алаз) Эгер зун кичIебурун дестедай тиртIа, закай садрани 
áхи жедачир! Ваз и къеме аквазвани? Генжедин áхияр вири ихьтин къемеяр 
гваз къекъвезва! Чаз гила  руфун чIехи, кьушундин эмирдихъ галаз экуьн-
лай няналди чехир хъвазвай, суван яц хьтин са къазидикай кичIе жедани?! 
Чун, áхияр, гьахъ ва адалатдин патал алай ксар я! Чун чIуру рекьевай инса-
нар тиртIа, шейх Низамини чи жергейриз къведачир! Амни áхи я! Аранда, 
Ширванда ва маса яргъал чкайра вичин тIвар сейли хьанвай áхи!

СтIур Далагь: Зани гьакI лугьузва! Зун жув геле áхи туштIани, зун áхий-
рин патал алай итим я. Шейх Низамиди гьикI лагьайтIа, за гьакIни ийида! Зи 
гаф рикIел хуьх, стха Мазани!

Мазани: (утагъдин рак галайнихъ физ-физ) Инихъ ша кван, стха Далагь! 
Заз къецелай ванер къвезва! Ам, якъин, шейх Низами я!

(Утагъдиз мичIи-яру рангунин аба алаз, са гъиле кагьрабадин теспягьар 
авай Низами Генжеви къведа. Адан гуьгъуьна Арчанни ава.)

ПУД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ

(СтIур Далагь, Низами Генжеви, Арчан ва Мазани)

Арчан: (нефес-нефесдал текъвез) Куьчедай вад камни тефенмаз кили-
гайтIа, ам вич иниз къвезва! Шейх Низами Генжеви! Заз лап хвеши хьана, 
тахьайтIа, шегьердин лап вини кьилиз, кIелеяр авай чкадиз кьван фена кIан-
завай!..

Мазани: (чIехи гуьрметдалди ва разивилелди Низами Генжевидин гъил 
кьада) Вун атурай, рагъ атурай, я шейх! Ви гьар са камуна девлет-берекат 
хьурай, я шаир! Вун гьамиша  чи кьилел къадми яз амукьрай, я пак áхи!

Низами Генжеви: (чина хъуьтуьл хъвер аваз) Икьван яргъияр авун чаз 
кутугнавач! Чун вири, хайи стхаяр хьтин, пак áхияр я. Чи метлеб вуч я? Дар-
да авай инсандиз куьмек гун! Дуьньядин чинай адалатсузвал акъудун! Чи 
гьакимар гьахъвилин рекьел хьун! Етимдиз умуд гун, рекьевайдаз – фуни 
яд!

СтIур Далагь: (шаирдин къуьнерикай кьуна, ацукьун патал ам хъуьцуь-
ганар алай халичадихъ тухуз-тухуз) Ви мецин кIенкIвел вирт ала, зи умуд 
квай арха! Заз а вирт нез кIанзава! Ша, инал ацукьа, и хъуьтуьл чкадал!

Низами Генжеви: (хъуьцуьгандал ацукьиз-ацукьиз) Вун пара кьван сагъ-
рай, чан хва Далагь! Инал алайди вуч ктаб я? Заз адал ви хатIар аквазва…

СтIур Далагь: (шаирдин патав ацукьнаваз ва хъуьцуьганрал динж хьан-
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вай Мазанидизни Арчаназ са вил ягъиз-ягъиз) Вуна теснифнавай «Сирерин 
хазина» я. Ам за жуван хатIаралди кхьена хьи, СтIуриз хъфидайла, гьаниз 
тухун патал. Гила за жуваз «Хосровни Ширин» тIвар алай ви ктаб гьазурза-
ва! Зи хуьруьнвийрин кIвалер Шагь-дагъдин кукIушрал алатIани, ви ктабар 
ана хьайила, абур мадни кьакьан жеда. Им зи рикIин мурад я!

Низами Генжеви: (наразивилелди) Ваз ви хайи ватандиз хъфиз кIанза-
вани, чан хва? Ам гъалатI я! Вун хъфимир. И йисара вакай ина хъсан шаир 
хьанва. Генжеда шиирар кхьизвай гзафбурулай вун кьве кьил виниз я! Вун 
хъфейтIа, зи рикIни тIар жеда…

Мазани: Шейхди дуьз лугьузва. Вун ина амукьа! Эгер ваз куьмек кIан 
хьайитIа, Генжедин áхияр вири ви гьарайдиз къведайди я. Сифтени сифте 
зун жув!

Арчан: (чIугварвал ийиз-ийиз) Адан дерт вуч ятIа, заз чизва. Эгер куьне 
къуьн кутун тавуртIа, адан кIвалах туькIуьдач!

Низами Генжеви: (тажублудаказ Арчаназ килигиз-килигиз) Ам вуч ме-
села я? Лагь кван, чан хва, чазни чир хьурай!

СтIур Далагь: (хъел кваз Арчанал тIуб туькIуьрна) Ви мез гзаф яргъи 
хьанва, Арчан. Аку, ам за атIуда гьа!

Низами Генжеви: Къалмир, жегьилар! ГьакI гьавайда къал авун акьул-
сузвилин лишан я! Вуна закай, жуван несигьатчидикай, чуьнуьхарнавай сир 
авани, чан хва Далагь?!

СтIур Далагь: (тахсирлудаказ кьил агъузнаваз) Завай лугьуз жезвачир, 
зи умуд квай арха. Ам сир туш, ам зи рикIин тIал я!

Мазани: (эхун квадарнаваз) Мус-мус лугьудалди, Муса лагьана туртIун, 
я хзан сагъ хьайиди!

Арчан: Ам ашукь хьанва! Лап Межнун Лейлидал ашукь хьанвай тегьер-
да! Адан тIал гьам я…

Низами Генжеви: (чина мили хъвер аваз) Межнунанни Лейлидин бед-
бахт агьвалат яз тахьуй гьа! Эгер ваз Генжедин рушарикай сад кIан хьан-
ватIа, чун къавумвилиз физ гьазур я. КIандатIа, зун фин! КIандатIа, áхи Ма-
зани фирай. Ваъ, чун кьведни санал фида! Вуна чаз а рушан кIвал къалура…

СтIур Далагь: Адан кIвал алай чка къалурун регьят я, амма зун лап че-
тин гьалдиз аватнава, играми шейх! Гьавиляй зун, сас-сарал илисна, рикIи 
рикI нез акъвазнава…

Низами Генжеви: Гьич садрани ажузвал хиве кьамир, чан хва. Зазни зи 
уьмуьрда гзаф четинвилер акурди я. Залум азарди зи яр, Дербентдин эмирди 
гайи перийрин пери Афаг, завай жадуди хьиз къакъудайла, заз и экуь дуьнья 
кьиляй-кьилиз мичIи хьанай. ТIимил амай, рикI хъитIкьинна, рекьиз! А вах-
тунда за са гъезел кхьенай. Ам исятда вирибуруз хуралай чизва!

Мазани: (къудгъунна алай чкадилай къарагънаваз) А гъезел къизилдин 
цIарарикай хранвайди я. Ахьтин илгьамлу гафар рикIелай алудиз жедани 
мегер?! Яб це пак гьижрандив сиве-сивди ацIанвай и шиирдиз!

(Астадаказ, яргъай хьиз,  Узеир Гьажибекова Низами Генжевидин  «Вун авачиз» 
гъезелдин чIалариз теснифнавай аваздин ван къведа)

 
 Гьар са йиф хьанва азаб, гъам-хажалат, вун авачиз,
 Агьари кьунва нефес, туш саламат, вун авачиз!
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Гала вил яр акунихъ, кьин кьазва ви бурма цIвелел,
Хьанва и мусибатни зал гьавалат, вун авачиз!

Арчан: (шиирдин гуьгъ давамарда)

Агатиз вав хьайитIа, чIугварди рикI незва, мелек,
Умудар жезва зайиф, зунни галат, вун авачиз.

Зи вилик вун я чIехи, аквазва жув, яз усалди,
Вун – багьа, зун са гьешем, амач такьат, вун авачиз.

СтIур Далагь: (гъезелдин эхиримжи бейтер лугьуда)

Килигиз, авахьна вил, бахтунин гъал атIанва зи,
Катизни гьич хъижезмач, квахьна къуват, вун авачиз.

На рикIяй акъуднава и Низами, архайин яз,
Йифни югъ чIичIзава за, тежез регьят, вун авачиз!

Низами Генжеви: (нагъв хъиткьиннавай вилеривай вичин гъил гуь-
цIиз-гуьцIиз) А чIавуз заз хьайиди, эхна, куьтягь тежедай азаб тир! Къе-
лем вич-вичелай зи гъилиз атана. И гъезел кхьейдалай кьулухъ, ажузвал зи 
рикIяй акъатна квахьна. Зунни, гьа ви яшда авай, жегьил итим тир, чан хва 
Далагь!

СтIур Далагь: (дериндай агь аладариз-аладариз) Зани са вуч ятIа, кхьи-
зва, амма зи гуьгьуьл къвердавай серин жезва! Гивилар цуру я, умудни ак-
ваз-акваз тIимил жезва…

Мазани: Ви ярди гьа кьадар наз маса гузвани?
СтIур Далагь: Ваъ, áхи Мазани! Адан рикI гзаф чIехи я, на лугьуди, 

дуьньядин регьим вири тек са гьадав гва! Гзаф бере я, чун сад-садал ашукь 
хьанваз. Гила, чаз гьич хабарни авачиз, пехил ва азгъун ксари чи рехъ атIан-
ва! Чан стха Мазани, чи играми шейх иниз къведалди, за ваз лагьанай хьи, и 
шегьердин къазидиз вакай гзаф хъел ава. Малкамутдиз ухшар авай а Шафрут 
зи гелени гьатнава. Адаз Аяр, зи кIани рушан тIвар Аяр я, адаз Аяр, вичин 
хциз къачуз кIанзава…

 Низами Генжеви: (рикIивай къайгъудик акатнаваз) И кар якъин яни?
СтIур Далагь: И гьалдикай заз Аяра вичи лагьана. Амма заз ван атайвал, 

ам хциз ваъ, Шафрутаз вичиз къачуз кIанзава. Рушан кIвализ кьве фекьи 
атана хъфейдакайни заз хабар ава!

Арчан: (нарази сесиналди) И кьадар кIвалахар хьанваз, вуна заз гьич чуь-
кьни авунач. Им гьихьтин дуствал хьурай, я чан Далагь?!

Мазани: (къуьнер чуькьуьз-чуькьуьз) Зунни и кардикай бейхабар тир!
Низами Генжеви: (фикирлу яз) Эгер Шафрутан тIуб и крарик кватIа, 

эхир кьил шулугъ хьун мумкин я. Зун Къизил-Арслан шагьдин патав фи-
дайла, и Шафрутни захъ галкIанвай, ипри хьиз. Гзаф хаталу жинсерикай я! 
ГьакI хьайила, и меселадиз вири патарихъай мукьуфдалди килигна кIанда. 
Дериндай фагьумайла, чун са къени къарардиз къведа!
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 Мазани: (чин Низами Генжевидихъ элкъуьрнаваз) Чун гьихьтин икьрар-
дал атайтIа хъсан я, играми шейх?

Низами Генжеви: Рекьер гзаф ава, абурукай лап дуьзди, са шакни ала-
чир, якъин тирди хкягъда чна. Гила зун гъавурда акьуна, вучиз Далагьаз ви-
чин ватандихъ хъфиз кIанзаватIа. Алимвални, шаирвални вичин ашкъидин 
рекьел къурбанд авунин къаст гьатнава адан рикIе!

 СтIур Далагь: Вун гьахълу я, зи умуд квай арха. Гъил къачу за ийизвай 
ихьтин жегьилвилелай. КIани яр авачир уьмуьр заз гьич герекни туш! Зунни 
исятда са мус ятIани вун хьайи гьалда ава. Мад вуна жувани лагьанай хьи:

 
 «Гьар са йиф хьанва азаб, гъам-хажалат, вун авачиз,
 Агьари кьунва нефес, туш саламат, вун авачиз!»

 Низами Генжеви: Вун гьихьтин умудсуз тегьерда аватIа, заз аквазва. Яр 
хатадикай хкудун чарасуз кар я!

Арчан: Зал чан аламаз кьван, стха Далагьан ва адан ярдин кьилелай гьич 
са чIарни аватдач! Куьне зи гафар рикIел хуьх!

Низами Генжеви: Къалмир, чан хва, вални нубат гьалтун мумкин я!

(Звериз-звериз, чанда кичIевилин фул гьатнаваз, кьилел кьелечI ипекдин генже 
ялух алукIнавай Марá къведа. Адан тандал экуь-беневша рангунин яргъи булуша ала, 

юкь гимишдин камариди кьунва.)

КЬУД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ

(СтIур Далагь, Низами Генжеви, Арчан, Мазани ва Марá)

Марá: (гьаяжанлу сесиналди) Я чIехибур, я стхаяр, им вуч завал я чи ви-
нел аватнавайди?! Гьа гила-мад чи кIвализ кьушундин эмирди вичин фасикь 
башибузукьар ракъурдайвал я! Абурухъ Аяран кьил недай чIуру ният ава. 
Акъатирвал я арха авачир жейран чи гъиляй!

СтIур Далагь: (адан вилик катиз-катиз) Вуч хьанва Аярахъ?! Ам гьин-
ва?! Лагь, лагь, фад лагь!..

Арчан: (чин Мазанидихъ элкъуьрнаваз) За лагьанай хьи, иви экъич тавун-
маз, инагар секин жедайди туш!

Мазани: Къалабулух, велвела твамир арайра, я Арчан! Башибузукьрин 
вегьтедай фидай áхияр сагърай!

 Низами Генжеви: (секиндаказ) Инал ша, чан руш. Лагь кван заз, Аяр 
нин бала я, гьибурун несилдикай я? Адахъ буба-стха, ими-халу авачни ме-
гер, ам башибузукьрин гъиле тваз?!

Марá: (кьилеллай генже яйлух туькIуьриз-туькIуьриз) Ава, чан шейх-бу-
ба! Амма эмирдинни къазидин чина нивай акъвазиз жеда?! Адан буба вини 
дагъларин ценерив гвай Къум шегьердай я. Анай иниз куьмек агакьдалди, 
чун азгъунрин кIурарик акатна пIиш жеда!

Низами Генжеви: Амни, зи регьметлу буба хьиз, Къум шегьердай яни? 
Зун исятда адан патав фида. Зун ана амаз кьван, са гьарамзададивайни ви-
чин кус къалуриз жедайди туш.
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СтIур Далагь: (кьетIидаказ) Вун аниз фимир, зи умуд квай арха! А мер-
димазаррин кьил кьилел алайди туш! Кар кардай тефенмаз, за жуван кIани 
яр гваз катда! Акъатна хъфида зун  СтIуриз. Кутугнавач заз и Генже, суван 
яц хьтин къазидинни кьецIи эмирдин зулумдик квай шегьер!

Марá: (синемишзавай незерралди Арчаназ килигда) Зи мелека  Аяр гваз 
катайла, бес, за вучда? Зи язух тунши?! Тамир зун а гьайванрин арада!

Арчан: (ван алаз) Ваз хьанвай затI авач! Макъам агакьайла, чна вазни са 
чара ийида!

Мазани: (айгьамдалди) Куьн вири, къуьрер хьиз, катиз гьазур хьанвани? 
Куь вилериз экв атурай! Куь кIвачерик звер акатрай! Амма катдайдалай ви-
лик, ша, яб акалин чи шейхдин меслятдиз!

Низами Генжеви: Меслят куьруьди я, чан рухваяр. Куьне сада-садакай 
ягьанатар ийимир. Ихьтин чIавуз чун вири тедбирлу хьана кIанда. Ша, чна 
икI ийин. Вун, áхи Мазани, и викIегь Арчанахъ галаз санал вач Аяран кIва-
лиз. Ам чинебадаказ инихъди акъуда. И жегьил руша квез куьмек гурай. Аяр 
иниз атайла, зун адан бубадин патав фида. Шегьердин къазини кьушундин 
эмир аниз атайтIа, зун абурухъ галаз рахада. Абуру зи гаф чилел вегьейтIа, 
мад, квез чизва хьи, вучдатIа!

Арчан: (гапурдин са пай къакъарай акъудиз-акъудиз) Чизва, чIехи шейх! 
Чун аялар туш хьи! Зи дустарал тIуб эцигиз кIан хьайидан ратар за жуван 
гъутал арушда! Эркна атурай иниз, ахпа килигда чун, вуч акъатдатIа ина!

Низами Генжеви: Гила куьн вач, вахт квадармир. РикIел хуьх, Аяр гьи-
низ физватIа, гьич садазни чир тахьурай. Гъенеллай жегьилрикай са ихти-
барлудаз лагь, кьве юргъа балкIан, пурар эцигна, гьазуррай. Абур квез герек 
жеда. Алад, алад, за лагьайвал ая!

(Мазани, Арчан ва Марá тадиз фида. Низами Генжеви ацукьнавай чкадилай къарагъда ва 
СтIур Далагьав лап мукьувай агатда.)

ВАД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ

(СтIур Далагь ва Низами Генжеви)

СтIур Далагь: Вуна зун лап Лацарин аялдай кьазва, зи умуд квай арха. 
Гьарма сад са кIвалахдал машгъул я. Тек са зун, гъилер кутIуннавайди хьиз, 
и кIвале амукьнава…

 Низами Генжеви: Вун ви ярдин кIвалерин мукьув акуртIа, душманрик 
гьерекат акатда, абур шаклу жеда, гьа икI кIвалахарни чи гъиляй акъатда. 
Исятда вун ина амукьун дуьз я. Аяр хтанмазни, куьн кьведни балкIанраллаз 
гьата рекье. Амай вири кIвалахар Аллагьдин ихтиярда ава!

СтIур Далагь: (гзаф перишан яз) Зи рикI чкадал алач, играми шейх. За 
са уьтери гьиссавайвал, им чи эхиримжи гуьруьш хьун мумкин я. Алава яз, 
вунани, вири кIвалахар Аллагьдин ихтиярда ава, лугьузва.

Низами Генжеви: Кьисметдин вилик пад кьаз жедайди туш, чан хва…
СтIур Далагь: Садбурун кьилел гъуцар ала. Муькуьбуру маса, анжах 

чпиз хас тир илагьийрин тIварар кьазва. И дуьньядихъ са умумивал, битав-
вал авайди тушни, я зи умуд квай арха?!
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Низами Генжеви: Дуьньядин битаввал акун патал, гьарма сад сифте-
ни-сифте гьакъикъи инсанвилин рекьел экъечIна кIанда. Инсанвал вуч я? 
Ам – кIанивал я. Ам – мергьематлувал я. Ам – адалатлувал я. Ам – ислягьвал 
я. Ам – дишегьлиярни итимар барабар хьун я. Ам – угъривал, гьахъсузвал, 
хаинвал тахьун я! Вун гъавурда акьазвани?

СтIур Далагь: Акьазва, играми шейх!
Низами Генжеви: (вичин гъилевай теспягьар сад-сад гьисабиз) Зи рикIе-

вай лап чIехи мурад – гъилевай «Искендер-наме» кхьена куьтягьун я. За 
Искендер падишагьдин уьмуьр ва адан кьилел атай вакъияр вири чирна. Ада 
авур кьван гъалатIар вири къалурна. Анжах са кар, лап важиблу са кIвалах, 
адалай алакьнач хьи, алакьнач!

СтIур Далагь: Ам вуч кар я, Искендералайни алакь тавурди?!
Низами Генжеви: Адетдин инсанар ва падишагьар физвай гурарин вири 

кIарар Искендера гьисабна. Адаз, гьа вуна жузазвайвал, дуьньядин битаввал 
акунач. Адан умумивал кьатIанач.

СтIур Далагь: Ам, зун хьтин, бахтикъара я! Заз зун и чIехи дуьньяда са 
ажуз цвег хьиз аквазва! Инсандиз вичин кьам таквадай жуьреда, и дуьнья-
дин мана-метлебни аквазвач!

Низами Генжеви: Зи «Искендер-намеда» и суалдин жаваб ава. А жаваб 
вири инсаниятдиз талукь я. Хъсандаказ яб це, белки, вунни гъавурда акьада. 
Сирлу са сесини Искендераз  икI лагьана:

«ЦIийикIа туьхкIуьра и куьгьне къавар,
Авамвал яргъаза, чуьхвена цавар.

И дуьнья дэверин гъиляй акъуда,
Ам вири алемрин кьилив агуда.

Ахварай ксанвай махлукь авуда,
Акьулдин чиналлай перде алуда!»

СтIур Далагь: Аламатдин кар я! Чун акьулдикай рахазва, Шафрута ви-
чиз кIандайвал ийизва. Вуна лугьузвай дэвер и Шафрут хьтинбур ятIа, яраб?!

Низами Генжеви: (разивилелди кьил гатада) За вибажарагълувилел ва 
кьатIунрал садрани шак гъайиди туш. Вун дуьз рекьелла, чан хва. Алава яз, 
вахъ лап герек тир кьве гьунарни ава: гьа са вахтунда вун алим-шаирни я, 
аскер-женгчини. Акьулдин къуватди ви къуьнера авай зур мадни артухар-
зава.  Гьа ихьтин итимриз талукь я Искендераз сирлу сесини лагьай гафар: 

«ЦIийикIа туьхкIуьра и куьгьне къавар,
Авамвал яргъаза, чуьхвена цавар».

СтIур Далагь: Ви несигьатар зи рикIяй я, зи умуд квай арха! Заз и гьахъ-
суз дуьнья чукIурна, цIийи, адалатдин экуьнихъ квай алем туькIуьриз кIан-
зава! Анжах, сад ава – кIанивал, садни – жеривал…

Низами Генжеви: (хиялрик кваз) Вазни чизва, чан хва Далагь, заз са бязи 
падишагьри чпин къуллугъдал акъвазун теклифнай. Къизил-Арслан пади-
шагьди, ширван-шагь Ахситана, Дербентдин эмирди. Амма зун садрани 
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ахьтин теклифрал рази хьайи итим туш. За жуван руьгьдин азадвал падиша-
гьри гузвай мал-девлетдилай гьамиша вине яз кьунай.

СтIур Далагь: АкI хьайила, за жеривал – ваъ, адалатди гьикI тIалабза-
ватIа, гьакI авуна кIанда ман! Адалатди лугьузва хьи, и дуьнья, Шафрут хь-
тин, азгъунрин хурукай хкуда! Зун ихьтин буйругъдиз табий я, играми шейх!

Низами Генжеви: И рекье вун садрани галат тавурай!  Ви гапур къуьруь 
тахьурай! Ви умуд гьамиша, мулдин цуьк хьиз, таза яз амукьрай!

СтIур Далагь: (къалабулух кваз) Ваз кIвачерин ванер атанани? Гъенелай 
инихъди къвезвайбур пайда хьанва!

Низами Генжеви: Атурай, килигин чун! 

(Мазани, Арчан, Марá къведа. Абурун арада экуь-къацу рангунин булуша алай Аяр ава. 
Адан чIулав чIарар къизилдин аскIан тажди безетмишнава).

РУГУД  ЛАГЬАЙ  ШИКИЛ

(СтIур Далагь, Низами Генжеви, Арчан, Мазани, Марá ва Аяр)

СтIур Далагь: (атайбурун вилик звериз-звериз) Эхир хьи, хтана акъатна 
куьн! Вири саламат яни?!

Арчан: Саламат тахьана, чун дяведиз фенвайни? И кIваляй са маса кIва-
лиз фена хтана ман!

Мазани: И Арчанакай хуз хьанва! Хурук акатай-акатайдаз кIур гуз гьазур 
я! Ракъурдани чна и хуз Шафрутан винел?!

Арчан: Шафрут хузран кIурук – ваъ, Арчанан гапурдихъ цIигел хьанва! 
Садан иви экъич тавунмаз, ам секин жедайди туш! Гъуцариз кьин хьурай, са 
йифиз за адан тефте цавуз акъудда!

СтIур Далагь: (зарафатдалди) Жуван фус яхъ, Арчан! Са вун туш хьи, 
дэверинни аждагьанрин кьил недайди! И дуьньяда Шарвилиярни хьайиди я!

Марá: (хатур амукьай тегьерда) Арчанакай ягьанатармир! Ам вичихъ 
тай авачир игит я!

Низами Генжеви: Заз аквазвайвал, инал цIийи Лейлини Межнун пайда 
хьанва! Чан хва Далагь, за жуван «Лейли ва Межнун» кхьена, гила вуна 
кхьихь «Арчан ва Марá» тIвар алай са дастан. Алакьдани валай?

СтIур Далагь: Ви дережадив агакьдай шаир авани и патара, я играми 
шейх?! Ви вилик чун гьамиша дидедин мамунихъ квай таза аялар я!

Низами Генжеви: Зарафатарни тавуртIа, чи рикIер лап дарих жедай. Ша 
кван, чна яб акалин Далагьан адахлидихъ!

Аяр: (регъуьвиляй са гъилив чин кIевнаваз) Гила зун патал, элкъвена жу-
ван кIвализ хъфидай вири рекьер кIев хьанва. Амайди са рехъ я – кьил къ-
акъудна, инай катун!

 Низами Генжеви: Яр вафалуди ятIа, адахъ галаз санал катун айиб кIва-
лах туш. Далагь ихтибарлу кас я. Ахьтинбур гзаф хьанайтIа, и дуьньядин 
гьалар икьван пис жедачир. Лагь кван, чан руш, ам вуч агьвалат я, ви кьилел 
атанвайди?

Аяр: А залум Шафрутан нефс кьадарсуз чIехи хьанва. Пехъи жанавур 
хьиз, гьавалат жезва гагь идал, гагь адал! Адан гъиляй зи язух бубани жаз-
дан хьанва…
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Низами Генжеви: (къайгъударвилелди) Вуч лугьузва ви бубади, чан 
руш?

Аяр: Ам уста заргар я. Зи кьилеллай и таждани гьадан гъилерин зегь-
мет ава. Гила кьантIа Шафрута лугьузва хьи, зун вичиз татайтIа, бубадивай 
кархана къакъудда. Бубади кьин кьунва: лап вич тарагъаждиз акъудайтIани, 
Шафрутаз зи гъилин гъвечIи тупIаллай кикен кIвенкIни аквадач! И гафарин 
ван хьайила, къази къедекьрай акъатна. Адани кьин кьунва: я зун адан кIва-
лиз фида, я чи хзан вири барбатI жеда!

СтIур Далагь: Ни вуж барбатIдатIа, аквада чаз!
 Низами Генжеви: И кIвалах гьакI туна веже къведач. Заз къази Шафру-

тан хесет хъсан чизвайди я. Эгер ам, вичин кьве кIвачни са чапатIда туна 
акъвазайтIа, ада кьил кьилел алачир гьерекетар авун мумкин я. Заргар адан 
пацарай акъудна кIанда…

Аяр: Чун чинеба иниз къведайла, ам кIвале авачир. Адет яз, ихьтин вах-
тунда, вичин пешедал машгъул яз, ам карханада ацукьзавайди я.

Низами Генжеви: Заргаррин карханаяр авай мегьле гьинал алатIа, заз чи-
зва. Зун исятда гьаниз фида. И агьвалатдикай ихтилатна, за ам жуван кIвализ 
хутахда. Анив кьван къазидин гъил агакьдач. Ахпа, Къум шегьердай адан 
миресар атана агакьайла, адавай гьаниз хъфиз жеда. Ша, чан рухваяр, зун 
рекье хтур!

СтIур Далагь: Зи рикI чкадал алач хьи, алач. Заз чIехи мусибат алукьуни-
кай кичIезва, играми шейх!

Низами Генжеви: Вунни ви яр Аллагьдал аманат хьурай, чан хва Далагь! 

(Мазани, Арчан ва Марá санал Низами Генжевидин гуьгъуьнаваз фида. 
Утагъда СтIур Далагьни Аяр амукьда)

ИРИД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ

(СтIур Далагь ва Аяр)

Аяр: (ярдин гъилер вичин гъилера аваз) Заз шейх Низамидин вилик жу-
ван ажузвал къалуриз кIанзавачир. Гила, ам хъфейла, авайвал лугьун. Чан зи 
рикI Далагь, заз дугъриданни кичIезва! Зи чандик зурзун акатнава. Зун гьа 
гила-мад, жув-жувалай фена, алабар жедай гьалдиз атанва…

 СтIур Далагь: Зун иналлаз, ваз куькай кичIезва?
Аяр: Вири хъфена, чун текдаказ амукьнава. Заз и дуьнья тамам ичIиз ак-

вазва, зи арха.
СтIур Далагь: Вуна жуваз акьван азаб гумир! Чун чи кьисметди къалур-

навай рехъди фида. Санихъни элкъуьр тавуна, чи бахтуни экуь авунвай рехъ-
ди фейила, чахъ са душманни агакьдайди туш. Вун зи чIалахъ яни, чан Аяр?!

Аяр: ЧIалахъ я, зи вилерин нур!
СтIур Далагь: Ваз чизвач, Аяр, зун ви дидарди гьикI кана-кармашна-

ватIа! Йифизни, юкъузни зи фикирар тек са вакай я!
Аяр: (чина регъуьвилин лишанар аваз) Ахьтин гафар лугьумир, чан Дала-

гь! Зи чандиз ифин акъатзава!
СтIур Далагь: Абур гьакIан гафар туш! Абур сидкьи рикIяй авахьзавай 

михьи  ашкъидин булахар я!
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Аяр: Заз чизва! Вун хьиз, шаир тиртIа, зунни гьа икI рахадай!
СтIур Далагь: (чина разивилин хъвер аваз) Шаир туштIани, вун цуькве-

рин арада лап иер са цуьк я! Билбилрин арада лап ширин сес авай билбил 
я! Генжедин рушарин арада тай авачир мелек я! Яб це зи рикIин деринрай 
акъатзавай манидиз! 

(Сандухдин винеллай чуьнгуьр  къачуна  халкьдин къадим, рикIиз хуш аваздалди 
мани лугьуда.)

Ви суракьда къекъведайла, гъуцари зи вил ахъайна,
Гунагьрилай къачуна гъил, зи кайи рикI-дил ахъайна.

Заз акуна чуьлдин кару, кухунзавай хаму жейран, 
РикIиз регьим атанмазди, гъуьрчехъандин чил ахъайна.

Чир хьана заз уьмуьрдин дад, ам вун тир кьван, хару мелек,
Архайин яз кьисметдикай, за кенефдин кьил ахъайна.

Гьар са чIавуз, темягь квачир, рахуриз  чIем-вирт алай мез
На Далагьан гардандавай чIугварвилин чIил ахъайна.

Аяр: Заз вун вирт хьиз нез кIанзава, зи вилерин нур! И манидин чIалари 
зи гъилерни кIвачер гъуьргъуь авуна хьи!

СтIур Далагь: Ихьтин чIаларикай за ваз чIехи с кIунчI туькIуьрнава. Ар-
хайин вахт хьайила, абур вири кIелда за ваз…

Аяр: Чаз авачирди гьа архайин вахт я!
СтIур Далагь: Гьахьтин чIаварни жеда чаз! Чун инай СтIуриз хъфейла, 

ацукьда Силибирдин къацу махпурдал. Анлай ваз чи чилерин иервал аква-
да. Гьикьван ширин я рикIиз хайи ватан!

Аяр: Яргъа авани а чкаяр?
СтIур Далагь: Шагь-дагъдин гьуьл галай чина ава. Я фад, я геж, чун 

фена гьанив агакьда!
Аяр: Я гъуцар, акъуда кьилиз чи мурадар!
СтIур Далагь: Чазни гьакI акъвазун кутугнавач. Шейх Низамидин тIа-

лабуналди и кIвалин иесиди кьве хъсан балкIан гьазурнава. Зун гьайифди 
кузва, зи умуд квай арха авай Генжедай хъфинал. Амма маса чара я захъ, я 
вахъ авач! 

Аяр: Вуна лагьай манидихъ яб акалдайла, чи кьилел атанвай вири крар 
зи рикIяй акъатнай. Гила мад зун къайгъуйрик акатзава. Мад гьихьтин къа-
заяр аватIа чи кьисметда?!

СтIур Далагь: Вун архайин хьухь! Зун амаз кьван, ви кьилелай са чIар-
ни кими жедайди туш!

Аяр: (къалабулух квай сесиналди) АкI ятIа, ша фин! Ша, фин инай тадиз! 
СтIур Далагь: Эхь, чун гъенел эвичIна кIанда, садазни таквадайвал. 

Акъваза кван! Иниз къвезвай кас-мас ава жал?!

(Къецелай гьарай-вургьайдин ванер акъатда. Звериз-звериз, Марá, ахпа 
адан гуьгъуьналлаз Арчан ва Мазани къведа.)
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МУЬЖУЬД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ

(СтIур Далагь, Аяр, Мазани, Арчан, Марá, Шафрут ва аскерар)

Марá: Я цавар, я чилер! Чун чIулав буьгьтендикайни пехъибурун нефси-
никай хуьх! Чун кьиникьдин пацара твамир, я регьимлу гъуцар!

Мазани: Исятда шел-хвалдай вахт туш! За гъенеллай чи итимриз лагьан-
ва, вуж атайтIани, гъиле къемеяр аваз, абурун хура акъваза! Чунни гьазур 
хьана кIанда!

СтIур Далагь: (секинсуз ванцелди) Хьайи кар авани?!
Арчан: Кар кардай акъатун мумкин я, чан Далагь! Иниз къведайла, чаз 

аскеррин са чIехи кIеретI акуна. Хьел-чIемерук, къеме-тур, жида-къалхан 
гвай аскерар! Виридал ракьун кьеркьер алай! Абурун къаст вуч ятIа, чаз гье-
ле чизвач…

Мазани: Шейх Низами хъфейдалай кьулухъ, заз зи рикIе риб акIайди 
хьиз хьана. Зун гзаф нарагьат я, стха Далагь, вакайни, ви Аяракайни!

СтIур Далагь: Чун гьазур хьанвай, инай экъечIиз…
Арчан: Дуьз кIвалах я!
Мазани: Энгелвал тавуна, куьн инай фад ахлад! И Марáни атурай квехъ 

галаз. Амни хата-баладивай яргъаз хьурай!
Марá: (къалабулух кваз Арчаназ килигда) Чун вири санал катайтIа, же-

дачни?! Садбур хъфена, муькуьбур ина амукьдани?! Вуч патал?!
Арчан: Жуван кифер хьтин, яргъи ихилатар ийимир, Марá! ЧIехида вуч 

лугьузватIа, гьам ая!
Мазани: (ван алаз) Аллагьди тIалабайтIа, чунни хъфида!

(Къецелай гьарай-вургьайдин, яракьар сад-сада акьазвай ванер акъатда. Хабарсуздаказ 
утагъдиз, вад-ругуд аскердин юкьва аваз, Шафрут къведа. Адал хъипи рангунин, ценер яргъи 
аба ала, кьилиз лацу чалма янава. Чалмадин са пIипI чапла къунелай куьрс хьанва. Адан гъиле  

яцIу ва яргъи аса ава.)

Шафрут: (ван алаз векъи сесиналди) Эхир хьи, жагъана заз и фасикьрин 
муг авай чка! Чпи чпиз  áхияр-стхаяр лугьуз, ибур инсандин жилдинавай 
экъребар я! Аку, за куьн исятда гьикI эзмишдатIа, са силис-дуванни тавуна!

Мазани: Чун геж хьана, стха Далагь! Чаз шегьердин куьчеда акур и аске-
рар чи геле гьатнавайбур тир кьван!

СтIур Далагь: (аста ванцелди) Гьеле югъ няни хьанвач! Ни вуж 
шупIдатIа, килигда чун! Зи гъиле – гапур, ви гъиле – къеме! А патални Ар-
чан къвазнава! Шафрутан яцIу руфунай тIекв акъуд тавунмаз, чун инай хъ-
фидач!

Шафрут: (аскеррихъ чин элкъуьрнаваз) Яхъ ибур!
          
(Ара какахьда. Аяр аскеррин гъиле гьатда. Адан кьве къвалални яргъи жидаяр туькIуьр-

наваз, кьве аскер акъвазда. Аяравай я инихъ, я анихъ са камни къачуз жезвач.)

Марá: (шерзум хьанвай ванцелди) Я бахтикъара хьайи Аяр! Ви чкадал 
зун хьана кIандай! Гила вучда чна, я гъуцар! Я цавар-чилер!..

Шафрут: (азгъунвилелди хъуьрез-хъуьрез) Куьне изитIна алцурарнавай и 
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руш гила зи гъилева. Им сад! И юкь аватай Мазанидал хер хьанва. Им кьвед! 
Амайбур цицIибар я. Абуруз зи къузгъунри кIуф яда!

Арчан: Аквада ваз цицIибрин аламатар, къен фитерив ацIанвай чувал!
Мазани: (секиндаказ) Ваз зи хер акунани, жегьеннемдин гурвади кайи 

Шафрут?! Ваз акурди зи хер туш, жегьеннемдин ялав я!
СтIур Далагь: Ви къацIай гъил а рушак хкьуртIа, за ви бедендай, чан 

аламаз, дамарар сад-сад акъудда, малкамутрин малкамут!
Марá: (виликди физ-физ) Зун къвезва ви гьарайдиз, чан Аяр!
Арчан: (ван алаз) Я – тIиб, я – тIаб! 

(Гапур хкажнаваз, Арчан шегьердин къазидал тепилмиш жеда. СтIур Далагьани Маза-

ниди аскеррал гьужумда. Абур чпин винел къвез акур аскерри кьве патахъайни Аяран къвала-

ра чпин яргъи жидаяр акIурда. Ам чилел ярх жеда. Арчанан гапур туьтуьна акIай Шафрут 

аста-аста алай чкадал ацукьда. Аскеррикай сада хер алай Мазани яда ва ам алабар жеда. 

Кьве аскер къирмишай СтIур Далагьан хурални залан хер жеда. Амай аскерар катда.)

Арчан: (мягьтел ванцелди) Вири алабар хьанва. Са зунни Марá я ина 
амайди. Ина вуч хьайиди тиртIа, гьич зи кьилни акъатнач!

Марá: (Аяран мейитдал агъуз хьанваз, йикье гьатда) Ярди кинар тавуна 
кьейи зи малайик, вай! Аждагьанди тIуш гайи зи мулдин цуьк, вай! КIани-
вилин миже тахъвай, къвала яргъи жида акIай жейран Аяр, вай!..

СтIур Далагь: (аста ванцелди) Заз куьмек ая! Заз зи яр акваз кIанзава…
Арчан: (СтIур Далагьав агатнаваз) Гъуцар, куьн сагърай! Кьенвач зи 

дуст Далагь!  Ша, за ви гардан кьан, чан зи рикI алай стха!
СтIур Далагь: (аста-аста Арчанан куьмекдалди къаргъда) Зи кьил эл-

къвезва. Вилерал хуш акъалтзава. Зун ахвариз физва хьи, я Арчан!..
Марá: (йикье гьатнаваз) ПIинидин пIузарар авай Аяр, вай! Карудин ух-

шарар авай Аяр, вай! Далагьан гъиляй акъатай, ич хьиз чилел аватай Аяр, 
вай!..

Арчан: (Марáдихъ элкъвенваз) Гьа за лагьайвал хьана! Ивияр экъич та-
вунмаз, ара секин жедач! Гила ина чи кар амач. Ша, чан Марá, заз куьмек це. 
Стха Далагьни чи гъиляй акъат тавурай! Хъфида, хъфида чун инай! Чи рехъ 
дагъларихъди я!..

(Арчанани Марáди  лап зайиф хьанвай СтIур Далагь, кьве патахъай кьуна, 
аста-аста камаралди тухуда. Перде кIев жеда.)

КЬВЕД ЛАГЬАЙ ПЕРДЕ

Силибирдин къацу сувал шуькIуь тазарикай хранвай ва винел пад литинив кIев-
навай кума ала. Кумадивай са тIимил кьван яргъаз  Арчанни Марá ацукьнава. 
Абурун вилик квай суфрадал хъукъванвай фу ва хпен нек цанвай кьенчIин кьве 

цIиб эцигнава.
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САД  ЛАГЬАЙ  ШИКИЛ

(Арчан ва Марá)

Марá: (гъамлу сесиналди) Гьуьльун гъед хьиз, цIуьдгъуьн хьана, гъиляй 
акъатай чи вах Аяр зи рикIелай алатзавач хьи, алатзавач. Вуч хъсан жедай, 
ам исятда инал, чи патав ацукьнавайтIа!..

Арчан: Гьикьван яд алахьна фенатIа и Гъенер вацIай, гьакьван вахтарни 
алатнава. Амма ви рикI сакIани секин хъижезвач. Чи аяларни атана чIехи 
хьанва. Хьайиди хьана, алатайди алатна…

Марá: АкI лугьумир. Стха Далагьаз ван атайтIа, чи кьил такъадай экъис 
жеда. Ахпа чун гьикI килигда адан вилериз?!

Арчан: Далагьан хурал хьайи хер сагъ хъхьанватIани, адан рикIел дерин 
кьецI аламазма. Аяр икI вахтсуз телеф хьун зурба дерт я. Садан кьилелни 
ахьтин къада-бала тахтурай, я гъуцар!

Марá: Амин, амин, я цавар-чилер! Квез виридаз ван атурай, я и Шагь-да-
гъдин пак эвлиянар, я женнетдай атана и чилерал секин хьанвай пIирер!

Арчан: Стха Далагь кьиникьин пацарай акъудайбур гьа вуна лугьузвай 
чилер-цавар я, эвлиянарни пIирер я.

 Марá: Зи вилерикай са уьтери карагзава чун сагъ-саламат яз, гьикI 
агакьнатIа, иниз кьван, и Силибирдин яйлахрив кьван. Ахварай хьиз аква-
зва. Элкъвена Генжедиз хъвач лагьайтIа, аниз фидай рехъни чизмач…

 Арчан: ГьикI чир жеда кьван ваз?! Кьве камунилай са камуниз, жув жу-
валай физ, алабар хьайила. Валлагь, вун цяй акъуднавай шенпIидиз ухшар 
тир а береда. Зунни чара атIана амукьнавай. Низ килигин? Инсафсуздаказ 
хер тIазвай ва цIурзавай стха Далагьаз, я нефес нефесдал техкъвезвай ваз…

Марá: Ву-у-ув, гуж хьана! Зун гьакьван ажуз хьанвайни а чIавуз?! АкI 
тушир! Вуна закай ягьанатарзавайди я!

Арчан: (амалдарвилелди хъуьрез-хъуьрез) Бес гьикI тир, я Марá? Генже-
дай СтIуриз кьван зун ви кIулаваз хтанайни?! Вуна ялнайни зун и рагарайни 
дерейрай?!

Марá: Валлагь, рикIел аламач! Вуна зун ялай хьтинди я…
Арчан: (цIиб гъиликна, некIедикай хупI ийиз-ийиз) Гена хъсан хьана, Ген-

жеда захъ ихтибарлу дустар аваз. За вун гьикI гъавурда тван? Са гафуналди, 
стха Далагьа илимдин мармар жакьвадайла, за жуван дустарихъ галаз таза 
кIелерин биргендар незвай, чIулав ципицIдин шербетдикай хъвазвай! Ваз зи 
къуьнера авай зур аквазвани?! Ам гьабурун аламат я. Таза якIунни атирлу 
шербетдин аламат!

Марá: Тапарармир! Вахъ авай къуват на хъвазвай некIедин къуват я. Аял 
чIехи жедайла, ада хъвазвайди вуч я? Дидедин гьалал нек! Ада кIелен якни 
ципицIдин шербет хъвазвач хьи!..

Арчан: Валлагь, Марá, вун аламатдин руш я! Заз вун вучиз икьван пара 
кIанзаватIа, чидани ваз? Вучиз лагьайтIа, вун цав такур дана кьван дуьзне, 
ва ихтибарлу дуст кьван къени я!

Марá: (са кьадар хатур амукьнаваз) Икьван вахтар алатайдалай кьу-
лухъ, вуна закай цав такур дана авунва ман! Ирид аялдин диде аку, цав такур 
дана аку! Вун жув жувал алачиз рахазва къе! Вуна хъвазвайди хпен нек яни, 
тахьайтIа, ципицIдин шербет?! Къала, килигин кван зун…
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Арчан: Инаг ваз Генже туш гьа, ципицIар жедай! Инаг къайи булахарни, 
тIеамлу къаймахар авай СтIур я!

Марá: Бес, Муьшкуьрдай иниз гъизвайди вуч я? Жейрандин нек яни, 
тахьайтIа, тутариннни ципицIрин шире?!

Арчан: Анай гъизвайдаз вуна гьяз текъведай жуьреда «шире» лугьу-
мир. Тутарикай ийизвайди чIем хьтин къираб я. Ам аялри ва вун хьтин иер 
рушари неда. ЦипицIрикай ийизвайди – ракъинин ва чилин къуватни атир 
квай шараб. Ам стха Далагьанни зун хьтин итимрин тIуьн я! Вун гъавурда 
акьунани, чан Марá? Сад – къираб я, сад – шараб! Заз фарс чIал хъсандаказ 
чидачтIани, зи кьили са тIимил кьван хьайитIани кIвалахзавайди я! Амай 
гафар, иниз стаха Далагь атайла, гьадавай жузуз!

Марá: ТахьайтIа, заз чизвач кьван, «къир» вуч я, «шар» вуч я, ва «аб» вуч 
я! Зани Аярахъ галаз санал Генжеда рушарин мектебда кIелнавайди я! Ам 
вун я кьве гьарф сад садахъ галкIуриз тежезвайди. Вуна заз ихтияр ганайтIа, 
за и СтIурани рушарин са мектеб ахъайдай…

Арчан: Мектеб! Ам виридаз кутугнавай чка туш! Вири рушар мектебдиз 
фейила, булахдилай яд ни гъида? Кал-хеб ни ацада? Исин гуьлуьтарни пере-
мар ни храда? Аялрин авахьнавай нер ни михьда? Хьрак ацукьна, идан-адан 
кIарабар ни чуьхуьда? Лагь кван, и кьадар четин кIвалахар ни ийида, СтIу-
рин вири рушар фена мектебда вахъ галаз ацукьайла?!

Марá: Вун, Генжеда авайла, гьихьтин зарафатчи тиртIа, гьахьтинди яз 
амазма! Са кIусни дигиш хьанвач! Заз ви айгьамрикай хъел къвезвач. Гьахь-
тинди яз, заз вун мадни пара кIан жезва!..

Арчан: (ван алаз хъуьреда) Мадни пара кIан хьухь зун! ТахьайтIа, фида 
зун мадни са кьил Генжедиз! Жуван дустарин патав! Стха Далагьани, акъваз 
тийиз тикрарзава: ша, фин, ша, фин Генжедиз! Шейх Низами рикIе акьунва!

Марá: Вун Генжедиз фейитIа, зун лап Багъдаддиз фида! Ваз зун акьван-
ни ажуз аквамир!..

Арчан: Генжедиз фидай рехъ техчиз, вавай гила Багъдаддиз физ жеда-
ни?!  Ваъ, ша, чун ина амукьин!  Генже амукьрай – генжевийриз, Багъдад-
ни амукьрай – багъдадвийриз. Чаз чи хайи ватан, хайи дагълар багьа я, чан 
Марá! Акъваз, акъваз! Анай стха Далагь къвезвай хьтинди я! Ша, къарагъ-
ин! Адаз чун гьамиша кIвачерал алаз акурай!

(Къуьнерихъ яргъи лит квай СтIур Далагь къведа. Ам, са кьадар фикирлу яз, 
аста-аста къекъвезва. Арчанни Марá адан вилик фида.)

КЬВЕД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ

(СтIур Далагь, Арчан ва Марá)

СтIур Далагь: (юргъун хьанвай тегьерда) И дагълара къекъведайла, 
кIвачер галатзаватIани, руьгь гьамиша кIубан яз амукьда. Гьиссавани куьне, 
дустар, гьихьтин суьгьуьр квай къуват аватIа чи чилерихъ?!

Арчан: (ван алаз, чина хуш хъвер аваз) Инихъ ша кван, я стха Далагь! 
Ша, за ви пелез са пIагь гун! Амай гафар чна ахпа ийида!

Марá: (гзаф шад яз) Вун атурай, рагъ атурай, я стха Далагь! Чи кума 
алай чкаярни, и Арчан галаз зунни ваз къурбанд хьурай, я гъуцар!
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СтIур Далагь: (разивилелди) Хъсан чкадал ала куь кума. Кьилел – рагъ, 
кIаник – къацу яйлах, вилик – некни къаймах! Женнетдилай инаг квелди 
пис я?!

Арчан: Вун иниз атун, чаз гьар са куьнилай багьа я, стха Далагь! Вун 
гьамиша чи арада аваз хьурай! ТахьайтIа, чаз чун, кьилел диде-буба алама-
чир, етимар хьиз жеда! 

Марá: (чIехи гьуьрметдалди) Ви мецелай, вирт квай чIем хьиз авахьзавай 
гьар са гаф, гьар са чIал чаз вири тебиб-лукьманрин дарманрилай вине я!

СтIур Далагь: (хъуьрез-хъуьрез) Гьар са хуьруьхъ са шаир хьун адетдин 
кар я, зи рикI алай дустар. Кьилегьани ава иер гъезелар кхьизвай са кас, Му-
ругъани са жегьил устад пайда хьанва. Квез Унуьгъин кIелеяр акурди яни? 
Анин къеневай килисада са шумуд алим ацукьнава! Шабрандикайни Дер-
бентдикай зун гьич рахадач. Ана шаир – шаирдин, алим – алимдин, ашукь 
– ашукьдин кьилел ацукьнава…

Арчан: Гьабурни аваз хьурай! Амма чаз вун багьа я!
Марá: За ваз са цIиб хпен нек цудани, чан стха Далагь?
Арчан: (хъел квайда хьиз) Нек вуна жува хъухъ, я руш! Нек хъваз зи рикI 

алай дуст аял яни? За адаз исятда са вежевай кьар алабарда. Ахпа, таза ва 
атирлу як чумалдин тIваларал акъалжна, хъсандаказ хъукъвада. Им я халис 
итимрин тIуьн! Хпен нек, тухвана жуван аялриз це, жувани хъухъ. Нек хъ-
вайила, хъуькъвер – яцIу, беден – лацу жезвайди я!

Марá: (хатур амукьнавайда хьиз) Нек кIандачтIа, за исятда хинкIал ий-
ида. Кумада гъуьрни ава, чIемни. Я тахьайтIа, чубандин аш. Са гетIедавай 
пурунз фаданлай кумадин пипIе баят жезва!

Арчан:  И Марá кьве кIвачни са чапатIда кутуна акъваздайбурукай я! 
Ваз ван хьаначни за лагьай гафар? Стха Далагьаз хъукъванвай гьалал як за 
жуван гъилелай гуда! Вун са патахъ ацукьна, килига. Як гьи тегьер хъукъва-
звайди ятIа, жувазни чира!

СтIур Далагь: (вичин эрчIи гъил Арчанан къуьнел эцигнаваз) Вуна Марá-
дин хатур хамир. Ам акурлахъди, гьасятда зи рикIел бедбахт Аяр къвезва…

Арчан: Гьайиф, ам лап жегьилзамаз чавай къакъатна…
Марá: (наразивилелди) Къакъатна вуч лагьай гаф я, я залум Арчан?! Ам, 

кьве къвалани яргъи жидаяр акIана, чалай къурбанд яз, женнетдин багъдиз 
фенвайди я! Чаз аквазвай и югъ адаз кьисмет хьанач…

СтIур Далагь: (перишандаказ) За жуваз гьикьван вафалу цIийи яр 
кьуртIани, ам Аярав агакьдач хьи, агакьдач. Сифте ашкъи гьахьтин сир квай, 
суьгьуьрдин са затI я!

Арчан: Вуна Аяраз бахшнавай са гъезел и Марáди, акъваз тийиз тикрар-
зава. Зазни лугьузва: вакай вучиз шаир хьанач, икьван иер чIалар туькIуьр-
дай?! Гъилерал гапурдини тумпузди авунвай пихер алай закай шаир жеда-
ни?! Зи пеше дагъда гъуьрч ягъун я, суьруьяр жанавуррин нефсиникай хуьн 
я. Тушни, стха Далагь?!

СтIур Далагь: Гьар са пеше хъсан я, эгер адав рикI алаз эгечIайтIа. Зи 
несигьатчи шейх Низамидини гьа икI лугьузва. Гъуьрч ядайла, шаирдин аш-
къида гьатнаваз ягъ! Шиир кхьидайла, гъуьрчехъандин гьевесдаваз кхьихь!

Арчан: Аяраз бахшнавай чIалар гзаф таъсирлубур я! Абур вуна мад са-
дра лагьанайтIа, гьикьван хъсан жедай, чан зи рикI алай стха Далагь!

 СтIур Далагь: Абур за Аяр лап жегьилзамаз туькIуьрайбур тир. А чIа-
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вуз адан цIувад йисни тамам хьанвачир. Зунни рикIе ялавар авай, ашкъиди 
илгьам ганвай жегьил тир…

Арчан: Вун исятдани гъиле-кIваче звер авай итим я! Ваз минет хьуй, 
лагь а чIалар, зи гаф чилел тамир!

СтIур Далагь: Зав чуьгуьрни гвач! За гьикI лугьуда кьван, я стха Ар-
чан?! Ви Марáди лугьурай, адан сес Аяран ванциз ухшар я!

Марá: Вав жуван чуьнгуьр гвачтIа, Арчанан чантада са кфил ава. За лу-
гьуда, адани кфил ярай!

СтIур Далагь: Дуьз меслят я. Кфилдин сес акьурла, и дагъларини зил   
кьада. Аваз вич вичелай, булахдин яд хьиз, авахьда. Гъваш жуван кфил, чан 
стха Арчан!

(Арчан кумадихъ фида. Кфил къачуна, рикIиз хуш аваз яда. 
Марá мани лугьунив гатIумда.) 

Марá: (СтIур Далагьанни Арчанан арада акъвазнаваз)

Ви суракьда къекъведайла, гъуцари зи вил ахъайна,
Гунагьрилай къачуна гъил, зи кайи рикI-дил ахъайна.

Заз акуна чуьлдин кару, кухунзавай хаму жейран, 
РикIиз регьим атанмазди, гъуьрчехъандин чил ахъайна.

Чир хьана заз уьмуьрдин дад, ам вун тир кьван, хару мелек,
Архайин яз кьисметдикай, за кенефдин кьил ахъайна.

Гьар са чIавуз, темягь квачир, рахуриз  чIем-вирт алай мез
На Далагьан гардандавай чIугварвилин чIил ахъайна.

Арчан: (зарафатдалди) Вахъ и СтIура чIехи хзандин къайгъуяр ава-
чиртIа, валлагь, за вун Шамахидиз, ширван-шагьдин сарайдиз ракъурдай! 
Ана вун хьтин манидарар лап тIимил я. Ваз ширван-шагьди са киседавай 
къизилар гудай!..

Марá: Ахпа ваз зун ахквадачир! Са кисе къизилар авай Марá гъуьрчехъ-
ан ва чубан тир Арчанан тай жедани?!

 СтIур Далагь: Шамахи лагьайла, зи рикIе мад Генже акьунва. Играми 
шейх Низами акунихъ вил гала, лап цIигел хьанва зун!

Арчан: Вун анихъ фимир, чан стха Далагь! Чун анай са гуж-баладалди 
катайди тир. Кафир Шафрутан кIарабар сура ктIизватIани, амай ви душман-
рал гьеле чан алама. Фимир а патарихъ, анагар секин туш!

СтIур Далагь: (дикъетдивди Арчанан чиниз килигиз-килигиз) Ваз ван 
хьайи суракь-хабар авани, стха Арчан?

Арчан: За ваз гьикI лугьун, хабарар я ман, кIан-пун авачир…
Марá: КIан-пун авачиртIа, хабарарни жедачир…
Арчан: (ван алаз) Я хзан сагъ хьайибур, атIаниз килиг! Я Марá, ваз ак-

вазвачни атIа синелай физвай чи бацIияр?! Нагагь са лекьре кухунарайтIа, 
а бацIияр вири аналлай дагьардиз аватда! Вун фад вач аниз, чи бацIияр гваз 
хъша!
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Марá: (наразидаказ) Вуна зун гьакI кьилелай алудзавайди я. Гъавурда 
такьаз, зун акьванни авам туш хьи! Эгер бацIияр а синел алачиртIа, зун са 
камни вилик фидачир!

Арчан: (къайгъударвилелди) Вач, чан Марá, вакай хелветда рахайдан мез 
кIараб хьурай! Чаз вакай чуьнуьхардай сир авайди туш!

(Марá кIанз-такIанз фида. СтIур Далагьни Арчан кумадив агатда.)

ПУД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ

(СтIур Далагьни Арчан)

СтIур Далагь: Генже пата секинвал авачирди, заз чизва. А гъулгъулайри 
шейх Низамидиз хасарат тагурай, я гъуцар!

Арчан: Анин гьалар гьикI ятIа, чаз якъин чизвач. Чав агакьзавайди, 
кьил кьилел алачир, сад-садав кьун тавунвай, бегьем ачух тушир хабаррин 
кьатIар я…

СтIур Далагь: Зи рикIик къалабулух кутазвайди гьа бегьем чир тахьун я. 
Са куьникай якъин хабар тахьайла, заз жув лап ажузди яз аквазва…

Арчан: Вун гьахъ я, стха Далагь. Хата гьи патай къвезватIа, чир тахьан-
маз, къакъаравай гапурни акъудиз жедач!

СтIур Далагь: Гьа ихьтин макъамдиз ярашугъ я шейх Низамидин чIа-
лар. Виликдай ада заз вичин «Искендер-намедай» гъвечIи-гъвечIи чIукар 
кIелдай. Заз несигьатар гудай. Ингье, зи рикIел алама са гьахьтин несигьат. 
Яб це, вуч лугьузватIа, чIехи ва камаллу шаирди:

«Вучиз кьамуз капаш вегьез тазва на,
Рази хьанваз, зулум хиве кьазва на?

Са цаз хьана, жида эциг къуьнерал,
Къизилдин гуьл жедайвал ви гъилерал!

Ийимир агь, гуж авурла чарада,
Инсандин жинс амукьдайвал арада».

Арчан: (кьетIидаказ) Чарадан гужуниз чна чаз лайих тир жавабни гуда, 
лап анихъни фида! Вуна хьайитIани къалура чаз, гьи патахъ элкъуьрдатIа, 
жидадин кIвенкI.

СтIур Далагь: Чахъ исятда камаллу са итим, акьуллу меслят гудай куь-
мекчи авач. Чи мулкарин кьуд пад дагълар я. Угърийризни чапхунчийриз 
инин рекьер-муькъвер чизвач. Чи кьилел гъуцар алатIани, чун жувни уях 
хьун лазим я! ТахьайтIа, кар кардай акъатун мумкин я…

Арчан: Чан зи рикI алай стха Далагь! За ваз исятда са гаф лугьун, вуна 
зун айибмир. Тавакъу я, дуьз гъавурда акьукь!

СтIур Далагь: Вуч хьанва, я Арчан?! Яргъияр ийимир, авайвал лагь!
Арчан: Зун папарин чIалал жедай итимрикай туш! Ваз и кар лап хъсан 

чизва. Амма абуру ийизвай ихтилатрин ван хьайила, аял хьиз пагь атIана 
амукьда. Бадейри ахъайзавай гафар а ихтилатрин вилик са затIни туш!..
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СтIур Далагь: Бадейрин махара аждагьанарни дэвер ава. А ваз ван хьайи 
ихтилатра вуч ава? Аждагьанрилайни хаталу затIар авани?

Арчан: Зун и дагълара аваз гзаф вахт я. И Марá аку, ам СтIурай иниз, зи 
кьилив са шумуд югъ вилик атайди я. Папари ийизвай ихтилатар нив жеда 
кьван, гьадав тахьана…

СтIур Далагь: (сабурсуздаказ)  Гьан, лагь кван, вакIай чIар акъуддай са-
ягъда, вуна Далагьан чан акъудна хьи!..

Арчан: Чан  стха Далагь, мад за виликамаз лагьана, зун папатI-папатI га-
фар къекъуьрдай итим туш! За лугьун, вуна яб це. Ахпа зунни гъавурда тур, 
ам мах яни, гьакъикъат яни…

СтIур Далагь: (эхун тамам квадарнаваз) Аку гьа, Арчан, вуна зак хъел 
кутамир! Лагь ваз вуч чизватIа! ГьакI япай акъудмир, ихьтин ихтилатдилай 
кфил ягъун хъсан я. Гьа кар валай алакьда!

Арчан: За лагьай гафарал вун хъуьрейтIа, зун квач. Хьурайни?!
СтIур Далагь: Хьурай, хьурай, я хзан текьейди!
Арчан: АкI ятIа, яб це! Аку, им Марáдин ихтилат я, зи ихтилат туш! Са 

гафуналди, чи хуьруьн агъа патахъай савдагаррин карван физ хьана. Абурун 
рехъ кьибледихъай кефердихъ тир. Мумкин я, Ахцегьай яна Серирдихъ фи-
звайбур тир. Абурун сефердин а кьил заз чидач. Къирим яни, Фиренг яни, 
низ чир хьурай!

СтIур Далагь: Ахпа? Ахпа?
Арчан: Савдагаррин жергедик Самаркъанд шегьердай атанвайбурни 

квай. Вуна ви шиирар за жизви хъипи тав квай лацу чарчел кхьизвани? 
Кхьизва! Вуна заз лагьанай гьа, ам самаркъанд чар я. Абурни гьанай тир, гьа 
Самаркъанд шегьердай…

СтIур Далагь: Гаф квадармир! Метлебдал хъша!
Арчан: Зани лугьузва ман, абур Самаркъанд шегьердай тир. Аламатдин 

ихтилатар гвайбур, гьанин савдагарар тир кьван! Марáдизни гьа савдагарри-
вай чпивай ваъ, са маса папавай ван атанвайди я!

СтIур Далагь: (хъел кваз) Арчан, вуна зун къедекьрай акъудмир! Са гаф 
кьуна, гьам тикрариз, вун туьтуь къуш яни?!

Арчан: Хъел къвемир, чан зи рикI алай стха Далагь! За авайвал лугьузва! 
Марáдиз ван атайвал, а патара, яни Самаркъанд шегьер авай чкайра, ажаиб 
са тайифа пайда хьанва…

СтIур Далагь: Ажаиб тайифа?
 Арчан: Ун ман! Анра пайда хьанвалда са ажаиб тайифа. Вичин тIварни 

мугъул-татар ялда!
СтIур Далагь: Самаркъанд шегьердилай а пад Туран я. Гьеле фарсарин 

чIехи шаир Фирдоусиди вичин «Шагь-намеда» анин махлукьдикай кхьей-
ди тир. Шейх Низамиди лугьузвайвал, анагар яжужал-мажужрин маканар 
я. Амма Фирдоусидини, шейх Низамидини мугъул-татар тайифадин гьич 
тIварни кьунвач.

Арчан: Ваз чизвай кьванди заз гьинай чир хьурай, я стха Далагь?! Вуна 
завай жузуз, гьи гапур, гьи тур нин чатук гатанвайдакай. Зани ваз акъалтIай 
жаваб гуда. Илимдин уста мад вун я хьи!

СтIур Далагь: Им аку, и Арчан! Гила идани закай ягьанатарзава!..
Арчан: Туш, валлагь! Ваз авай илимлувал захъ хьанайтIа, зун фена, Ба-

гъдаддин юкьни-юкьвал ацукьдай! Марáдини гьакI лугьузва…
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 СтIур Далагь: Вун хьтин севрез Марá кьисмет хьаначиртIа, вун сес ава-
чир балугъ хьиз, сив ахъайиз-акьализ амукьдай…

Арчан: Бес, за вуч лугьузва?! Инал ийизвай ихтилатар зибур туш гьа, 
абур гьа Марáдин ихтилатар я. ГьакIан къундарма ятIани, чидач…

 СтIур Далагь: Ахпа вуч хьана? Ваз мад вуч лагьана Марáди? Яни, 
Марáдиз савдагарди… Ваъ, сифте савдагарди – са папаз, ахпа гьа папа – ви 
Марáдиз… Астафируллагь, вуна зи кьил лап какадарна, сикIрен вилер авай 
сикI…

Арчан: (вичелай лап рази яз) Гила акунани ваз, гьихьтинбур ятIа, папарин 
ихтилатар?! Кимел-межлисдал лугьуз тахьуй гьа, и гафар ваз  гъуьрчехъан 
Арчанан мецелай ван атайди я! Зун квач, вири гафар Марáдин ва гьадахъ 
галаз ацукьиз-къарагъзавай папарин гафар я!

СтIур Далагь: Валлагь, Арчан, вун амалдар сикI я! Вун кьван амалдар, 
фендигар кас, неинки СтIура, лап чIехи Ширвандани авач! И сеферда вуна 
зун тухвана!..

Арчан: Гила яб акала, ахпа вуч хьанатIа…
СтIур Далагь: Лагь, стха Арчан. Гила види – таб, зиди – яб хьанва!
Арчан: А мугъул-татар тайифадик я хьел, я гапур, я тур, я жида акатзавач 

лугьуда! Анлайни анихъ, анин инсанрик балкIандин кIвачер квалда! Абурун 
са пай инсан я, муькуь пайни – балкIан! Зи рикIел аламач, абурун вилик пад 
инсан яни, я тахьайтIа, кьулухъ пад…

СтIур Далагь: (ван алаз хъуьреда) Абурун вилик пад балкIан тиртIа, ин-
сандикай вуч амукьда кьван?!

Арчан: (рази яз) Вун гьахъ я, чан стха Далагь! Вилик пад балкIан хьа-
найтIа, а тайифа лап абурдай аватдай! Ахьтин эйбежердихъ галаз рахаз же-
дайни?!

СтIур Далагь: Кьан хьи чна, абурун вилик пад инсан я. Ахпа вуч хьана? 
Чан стха Арчан, зи рикI акъудмир!

Арчан: Ахпа вуч жеда кьван? Къвезвалда абур, сел хьиз, и патарихъ! 
Савдагарриз лап кичIе хьанва. Чеб анихъ, яни Самаркъанд патахъ, мад хъ-
физмачалда! Ахьтин эйбежеррин кIурарик акатна, пIиш хьунилай, гъурбат-
да рекьин хъсан ялда!

СтIур Далагь: Ихьтин ихтилатри зун фикиррик акатуниз мажбурзава. 
Са мус ятIани, лап фад, Дербентдин падишагь Шагьрияра вичин ихтибарлу 
итимар гьа патарихъ ракъурнай. Абурув къизилралди ацIурнавай чуваларни 
вуганай хьи, къизилрал рази хьана, а яжужал-мажуж тайифа инрихъ атун 
тавурай.

Арчан: Абур атаначирни?
СтIур Далагь: Ваъ, абур атаначир. Эвездай арабар атана, гьа ваз Генжеда 

акур араб-зенгиярни галаз. Дербентдин кIан пад цавална…
Арчан: Абурун вилик пад кьадай Шарвили амачир ман!
СтIур Далагь: Шарвили амачир. Гила адан чкадал чун акъвазна кIанда! 

И мугъул-татар тайифадикай зи вили яд хъвазвач. Абур атана, иниз акъатай-
тIа, чи крар чIур жеда. Абур уьлендин винел жедай, гьуьнуь хьтин затIар я. 
Са чкадал гьавалат хьайитIа, ана чан аламай са шейни амукьдайди туш!.. 

Арчан: Абурун эмирдин тIвар Субудай-багьадур ялда!
СтIур Далагь: Ам субудай яни, шешелдай яни, заз чидач. Чахъ чIехи 

чувалар ава. Ахьтинбур гьа чувалда туртIа, хъсан жеда!
Арчан: Заз аквазвайвал, анихъай, бацIияр вилик кутуна, Марá хуьквезва. 

Адаз чна ийизвай ихтилатрин ван атIайтIа, ам чал хъуьреда гьа!
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СтIур Далагь: Хъуьруьнрин макъам туш, стха Арчан. Килиг, ада, не-
фес-нефесдал текъвез, гьикI зверзаватIа! Хьайи кар-агьвалат ава жал?!

(Звериз-звериз Марá къведа.)

Марá: (гьаяжанлу ванцелди) Заз кьакьан синелай, акуна, агъа дереда са 
кIеретI хуьруьнвияр кIватI хьанва. Абур векьевайбуруз ухшар туш! Вири, 
гъал атIана, чкIанвай хтар хьиз, инихъ-анихъ чкIизва!..

СтIур Далагь: Я гъуцар! Гьа за лагьай чIуру макъам икьван фад атана 
агакьна хьи…

Арчан: Гьалар гьа кьадар пис жезвани, я стха Далагь?! Гила а хуьруьнви-
яр зазни аквазва. Абур инихъ, чун галайнихъ къвезва…

СтIур Далагь: Абур инив агакьдалди, чун са тайин меслятдал атун ла-
зим я. Гьикьван вахтар тир, чун и дагъларин арада секин хьана ацукьнаваз! 
Гьикьван чIавар тир чи мулкарик ягъийрин кIурар хкьун тавуна! Чи архай-
инвал куьтягь жезвай хьтинди я…

Арчан: Я зи рикI алай стха Далагь! Зунни вун мус архайин хьайиди я?! 
Генжеда чи кьилел атай кьванбур нин кьисметдиз аватайди я?! Женгерин 
вахт алукьнаватIа, чун, кичIела, кьулухъ акъваздайбурукай туш!

СтIур Далагь: Женгерин вахтунда Далагьрин несил гьамиша виридан 
кIвенкIве жедайди я. Арчанрин жинсни и дагълара авай лекьерин жинсери-
кай тушни, мегер?! Амма кьве касдивай зурба са кьушундин хура акъвазиз 
жедач. Чун вири санал, къуьн къуьневаз экъечIна кIанда душмандин май-
дандиз…

Арчан: Вуна лагь, за ийида! Зи чанни ваз къурбанд я, чан стха Далагь!
СтIур Далагь: Гьа гила-мад вуч жедатIа, садазни чизвач! Саламат яз 

амукьун патал, акьул жуван кьиле хьун лазим я…
Арчан: Гьа и дара-дарда Марáни инал алаз хьана…
Марá: (нарази яз) Марáди ваз вуч писвална, и жуьреда закай рахаз?..
Арчан: Я чан стха Далагь! Вун идаз килига, генжевидин и терс рушаз! 

Ина вуч хьанватIа, ам гьич гъавурдани акьунвач!
СтIур Далагь: Ам чна гъавурда твада. Яб це, чан вах Марá! Вун исятда 

ацукьа за агъада чIурал ахъайнавай балкIандал. Гьич са геренни геж таву-
на, гьала балкIан дуьз СтIуриз. Лагь анин жемятдиз, итимар, чпин яракьар-
ни гваз, атурай иниз. Амайбур вири, аяларни гваз, экъечIрай Шагь-дагъдин 
рагариз. Залум душман къвезва лагь! Яжужал-мажуж, рикIе инсаф авачир 
чапхунчияр, фасикьарни зиндикьар къвезва лагь! Вун гъавурда акьунани?!

Марá: Акьуна, чан стха Далагь! Бес, и бацIийриз вучда? Абур мад а си-
нер галайнихъ фена, анай агъуз, мичIи дагьардиз аватирвал я!

Арчан: За ваз лагьаначирни, им генжевидин терс руш я! А патахъай исят-
да аждагьанарни дэвер къвервал я, им лагьайтIа, бацIийрин къайгъуда ава!

СтIур Далагь: (ван алаз хъвериз-хъвериз) Гьа и Марá хьтин рухваяр 
кIанда чаз! Ихьтин рушарин вилик аждагьанрини мет ядайди я…

Арчан: Куьн залум кьиникьни, адан дабанрик хъитхъитIар кутуна, рекьи-
дайбурукай я! Аку гьа, зун нин тай хьанватIа!..

СтIур Далагь: Ви бацIийриз чун килигда. Вун вач, чан вах Марá. Тадиз 
ахлад хуьруьз!

(Марá фида.)
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Арчан: (регьятвилелди) Ахвайш! Марá чи кIвачерик галкIана амайтIа, 
чун гьелек жедай! Лап зи рикIяй хьана, вуна ам СтIуриз дугурайди!

СтIур Далагь: Ам за гьакI дугурнавайди туш. Ам важиблу тапшуругъ 
гваз ракъурнавайди я…

Арчан: Зани гьакI лугьузва ман…
СтIур Далагь: Гила ви нубат я, стха Арчан. За фикирзавайвал, дередай 

инихъ къвезвайбур стIурвияр туш. АкI хьайила, экъечIа кван вун абурун ви-
лик, хабар яхъ, вужар я, вучиз абур, чубан авачир суьруь хьиз ихьтин теспа-
чада гьатнава?

Арчан: Ви буйругъ – зи къуллугъ!

(Арчан фида. СтIур Далагь текдаказ амукьда.)

СтIур Далагь: (хиялрик акатнаваз) Кьил такъадай экъис тахьайтIа, хъсан 
я! КичIе хьанвай и жемятдиз руьгь гана кIанда. Абурун кьиле акъваздай са 
къагьриман авачиз хьайитIа, зун жув акъвазда абурун кIвенкIве. КIвенкIве-
чи – гъалибвилин тIаратI я. За икI гьерекат авуртIа, якъин зи несигьатчи тир 
шейх Низамини рази яз амукьда. Я гъуцар! За куь вилик кьин кьазва! Эгер 
и женгерай зун сагъ-саламат яз акъатайтIа, Генжедиз фена, за зи умуд квай 
архадин пелез са пIагь гуда. За адан камалдивни регьимдив ацIанвай шии-
рар и вилаятдин вири чкайра аян ийида! Я гъуцар! И четин береда за квевай 
куьмек тIалабзава. Жуваз – ваъ, дэверин кIурарик акатзавай и жемятдиз. Зун 
женгчи я! Зун женгчи шаир я! Зи рикIел лап хъсандиз алама шейх Низами-
дин къизилди хьиз цIарцIар гузвай несигьат:

«ЦIийикIа туьхкIуьра и куьгьне къавар,
Авамвал яргъаза, чуьхвена цавар.

И дуьнья дэверин гъиляй акъуда,
Ам вири алемрин кьилив агуда.

Ахварай ксанвай махлукь авуда,
Акьулдин чиналлай перде алуда!»

(Арчан ва адан гуьгъунаваз са десте дагъвияр къведа.)

КУЬД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ

(СтIур Далагь, Арчан ва дагъвияр)

Арчан: (заландаказ нефес къачуз-къачуз) Вун гьахъ тир, стха Далагь. 
Ибур стIурвияр туш. И язухар агъадавай хуьрерайни шегьеррай катнавай 
Аллагьдин бендеяр я! Ваз абуру вуч лугьузватIа чидани?

СтIур Далагь: Вуч лугьузва? Гьихьтин хабарар гва абурув?
Арчан: (дериндай агь аладарда) Абурув гвайди бед хабар я!
СтIур Далагь: Гьихьтинди ятIани, фад лагь! Фад лагь, я Арчан! Кацин 

тум ялмир!
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Арчан: Ягъийрин кIурук акатай гьич са шегьерни, са хуьрни, са убани 
саламат яз амач! Абурун балкIанар фейи чкайрал векьни экъечIзамач…

 СтIур Далагь: Гзаф яни душманрин кьадар?
 Арчан: И туртурриз а кардикай хабар авач!
СтIур Далагь: Абур лап яргъарай атанвайбур яни?
 Арчан: Ана лап Шамахидай катайбурни ава…
СтIур Далагь: Бес, ширван-шагьдин кьушун?! Кьушунни катнавани?..
Арчан: Кьушун анихъ амукьрай, ширван-шагь вични дагъларавай са кIе-

леда чуьнуьх хьанвалда…
СтIур Далагь: ХупI четин хьаначни, стха Арчан! Шагь чуьнуьх хьанва, 

кьушун катнава, жемят чкIанва!..
Арчан: Ийизвай кардик кьил кутадай са викIегь кас тахьайтIа, чи гьал 

лап вай жеда! Чан Далагь стха, лагь, ихьтин макъамда вуч авун лазим я?!
СтIур Далагь: Сифтени сифте, чна кьуд патахъ беледчияр ракъурда. 

Абуру чирда гьи кьадар кьушун аватIа, и малум тушир мугъул-татар тайи-
фадихъ. И кар чир хьайила, тедбир кьабулун регьят жеда!

Арчан: (шаклувал авай ванцелди) КичIевиляй чпин шалварар кьежирна-
вай ихьтинбурукай беледчияр жедани, я зи рикI алай стха Далагь?!

СтIур Далагь: Беледчивилиз чи стIурвияр фидайди я. ЭчIевиярни викIе-
гь ксар я, а паталлай тIигьирвиярни, масабурни.  Вири хуьрерай чанда рикI 
авайбур атайтIа, чахъ бегьем са кьушун жеда.

Арчан: Кьушундиз са туькIвей эмирни кIанда!
СтIур Далагь: Я Арчан, зунни вун кIвенкIве акъвазайла, женгчийри чпи 

кьадайди я эмирдин тIвар. Зи тIвар кьун тавуртIани, ви тIвар кьадайбурун 
кьадар гзаф жеда. Аквада ваз, стха Арчан!

Арчан: Муругъарни Мучугъар, Кчанарни Калунар, Хуьлуьхъарни Кузу-
нар, Вурварни Лацар, Чпирарни Ясабар, вири къведайди я инал, и Силибир-
дин чинал! 

СтIур Далагь: Чи кьетIивал акурла, кичIе хьанвай и Аллагьдин бендей-
рикни руьгь акатдайди я. Абурни акахьда чи жергедик. Ахпа килигда чун 
мугъул-тарар ягъийрин аждагьанвилиз!

Арчан: (ван алаз) Вун атIанихъ килиг, чан стха Далагь! Чи дустар атана 
агакьзава!..

СтIур Далагь: За ваз гьикI лагьанай? Гьар са кардин лап кар алай чка, 
адак кьил кутун я! Ахпа вуч жедатIа, гъуцариз чпиз аян я!

          
(Сад-сад, кььвед-кьвед къвез, гъиле жуьреба-жуьре тIаратIар, яракьар авай 

дагъвияр кIватI жеда.)
 
Арчан: Ша, чунни фин абурун вилик!
СтIур Далагь: Ша, фин!

(СтIур Далагьни Арчан дагъвийрин къаншарда акъвазда. Зуьренйрай 
язавай къати «Лезгинкадин» ванер акъатда.)

Арчан: Гила майдан види я, стха Далагь! Вуч лугьуда вуна къвердавай 
гзаф жезвай и ксариз?!

СтIур Далагь: (чин дагъвийрихъ элкъуьрнаваз) Я викIегь дагъвияр! Я 
рикIера ялав авай жегьилар! Чун вири инал кIватI хьайи вахтунда, ажда-
гьанринни дэверин гарданар бурмишдайбур вужар я?! Мугъул-татар магъ-
лубдайбур вужар я?!
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 Дагъвияр: (вирибуру санал, ван алаз) Чун я!
СтIур Далагь: И дагъларин викIегь женгчияр вужар я?
Дагъвияр: (вирибуру са сивяй) Чун я!! Чун я!!
СтIур Далагь: Чи мулкар саламат яз хуьдайбур вужар я?
Дагъвияр: (вирибуру са сивяй, ван алаз) Чун я! Чун я!! Чун я!!!
 СтIур Далагь: Яб це ва рикIел хуьх! 

(«Лезгинкадин» ван яваш-яваш гурлу жеда. СтIур Далагьа шиир кIелда.)

Аждагьанар, дэвер къвезва СтIуриз,
Рекьер-муькъвер, кIвалер-никIер чкIуриз!

Манжанахар, дегьреяр гваз зверзава,
Вай-амандив дагъни дере ацIуриз.

РикIяй аман акъуд, эллер, гьазур хьухь
А ягъийрин хура гапур акIуриз.

Далагь фида виридлайни кIвенкIвеваз,
Мугъул-татар чи мулкарай чукуриз! 

(«Лезгинкадин» ван тамам къати ва гурлу хьанваз, 
перде аста-аста кIев жеда.)

Эхир.
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      Сергей  ЕСЕНИН

ЛАЦУ ВЕРХИ ТАР

Либас алаз живедин,
Гимишдиз ухшар,
КIане ава пенжердин
Лацу верхи тар.

Гуя хъуьтуьл хилерал
Жангадин къаймах
Куьрс хьанава кьапаркай
Яз лацу сачах.

Таржумаяр

Акъвазнава верхи тар, –
Суст хьана, – секин,
Живеди гуз рапI-рапIар
Къизил цIа якъин.

ЦIелхемар куз кагьулдиз,
Элкъвез экуь жанг,
Багъишзава чхелриз
Мад гимишдин ранг.

Урус чIалай. Таржума
авурди Бренбег Абдуллаев я.

           Равил ВАЛЕЕВ,
           Татарстандин халкьдин шаир

ШАИР
     … Эхь, чилни цав хьана къарсур,
     Зи нефесдин галукьна зур.
       Т. Гьади

Женг чIучваз, накъвар физ, 
                                     зигьин зи
Алахъна жагъуриз жавабар.
За дуьнья дегишда къенин чи,
Я жуван дегишда кIарабар.

Акьадач, – лагьайтIа, – гъавурда,
Гар-вили, кефер я уьмуьр чи.
За гьардаз вичин тIвар жагъурда,
Вацракай рагъда за суьгьуьрдин.

Цуьквериз гуда за жуванбур…
Гагь рекьиз, сагъ хъижез жеда зун.
Хура рикI кисдайла, масанбур,
ЧIулавди, лаз акваз, шеда зун…

Дустарин тарифда авачир –
И чилел югъ гъалун бахт я са!
Муьгьуьббат, кIус синих квачир,
Аквадай, туьш жери вахт ава!

Фитне-таб за гьахъ хьиз кьабулда –
Цавари заз ганвай кьисмет я…
Инсанрин бахт за гьич рагъулдач,
Виринра сагъ хуьда, гьелбетда.

Гьахъсузвал душман я рикIин зи,
Сазвал – цIай, къай ийир татабар.
За дуьнья дегишда къенин чи,
Я жуван дегишда кIарабар.

 Татар чIалай. Таржума авурди
        Зульфикъар Къафланов я.
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     Исламудин 
     ГЬУЬСЕЙНОВ

ВЕКЬЕЛАР ЭСЕДУЛЛАГЬ

(РикIел хкунар)

Им, белки, 2004-йисан сифте кьилерай хьайи кар я. Са лазимвал аваз зун 
зи дуст МутIалибов Улушанан патав физвай. Ада и вахтунда Каспийск ше-
гьердин мэрдин сад лагьай заместитель яз кIвалахзавай. Идалай кьулухъни 
цIуд йисаралди и кIвалах давамарна. Исятда ам пенсияда ава...

...КилигайтIа, Улушанан патав Эседуллагьни физ гьазур хьанва. Чун та-
ниш хьана, ахпа и танишвал кIеви дуствилиз элкъвена...

Эседуллагь сифте акуна, ам «саймиш тавуна», патавай фин мумкин ту-
шир. Туькме жендек авай, акурвалди рикIиз хуш жедай, абурар алай, хъсан-
даказ алукIнавай, кьакьан буйдин инсан... Са шумуд йисалай зал Махачкъа-
лада гьалтай осетинри шагьидвалзавайвал, Парижда и кас акур са бязибуру 
(иллаки дишегьлийри), ам Апаллоназ ухшамишзавай...

Гила рагьметлу Эседуллагь тарих я, ам лезги халкь амай кьван чIавал, 
рикIелай тефидай феномендиз элкъвенва. Белки, кьилди къачуртIа, Лезги 
театрдиз вичин 111 йисан девирда и касди кьван бегьерлу къуллугъ авур са 
касни авач жеди, завай ахьтин кас мукьварални ала лугьуз жедач, ам, Дурия 
Рагьимовадин гафаралди, лезги театрдин Генерал я. Неинки са лезги театр-
дин!

«Дагъустандин лайихлу ва халкьдин артист, Россиядин лайихлу артист, 
Россиядин Федерациядин писателрин Союздин член, бажарагълу режиссёр, 
драматург, театровед, машгьур общественный деятель, Дагъустандин гос-
премиядин лауреат... Абурулай гъейри, сифте «Шарвилидин» сувар Ахцегьа 
тешкилайди ва «Яран сувар» Москва шегьерда эцигайди...

Алакьай кIвалахар гьатта гьисабиз хьунни четин я. Вичин тамам тушир 
72 йисуз 44 йис Наврузбегова театрдиз гана. Драматургди 18 пьеса сегьнела-
мишна, 8 ктаб акъудна... Абурун арада «Театр, рождённый в горах» (1990), 
«Лезгийрин театр» (1992), «Великий импровизатор» (2005) ва масабур. Ме-
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села, Парижда 1998-йисуз хьайи вакъиайра («Эстетическое воспитание зри-
теля в самых отдалённых регионах России») Кеферпатан Кавказдай ругуд 
театр авай, и гьисабдай яз Дагъустандай тек са Наврузбегов («Къизилдин 
пальма» къачур вахт)…

Гьелбетда, чIехи коллективда вири жуваз кIанивал жедач. ГъалатIар-
ни хьана, векъивилерни арадал атана. Инсанар тушни? Амма Наврузбегов 
Эседуллагьан тIвар, адан крар къизилдин гьарфаралди кхьенваз чи тарихда 
амукьда!!!

ЗИ РАГЬМЕТЛУ ДИДЕДИН ИХТИЛАТ…

Дидедивай чи пуд стхадиз – Анварбегаз, Зейнудиназ ва заз – ихьтин их-
тилат хьана. «Куь кьве имини дах пуд хайи стхаяр тир. Абур яргъалди чара 
тахьана санал аламай. Хзан чIехиди тир: суфрадихъ ацукьна фу недайла, 
къадалай гзаф инсанар жедай. Вири уьмуьрда чи хзанрин арада къайи ихти-
лат хьайиди тушир, халкьдин мисалдалди, ви вилиз гум фида, анихъ хьухь 
– лугьудай касни хьаначир (чи къаридал чан аламаз). Зи рикIел, гьикьван 
алахънатIани, хквезмач чи пуд хзандин арада са шулугъ хьайи дуьшуьш. Чи 
хзандин дестек куь баде (дахдин диде) тир. А вахтунда итимрин ихтиярда 
вири авай, амма куь баде гьич тежедай хьтин инсан тир, ажайиб, женнет-
дай атанвай гьуьри-пери хьтиндаз ухшар тир. «Ам са жуьре вичин гадайриз 
килигун бес жедай, гаф сиве амаз тахсир квайдан гел квахьдай, гьатта куь 
чIехи ими Гьасанни (гзафбуру кIвалени, къецени вичикай вил кягъдай итим) 
диде алай чкадал герексуз са ихтилатни рахадачир... Диде вичин рухвай-
риз акI килигдай хьи, тахсир квайди, вил кьулухъ ягъиз, гьатта фу незвай 
суфрадихъай, чуькьни тавуна, къарагъдай... За къени лугьузва: «Я Аллагь, 
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бахтарни жеда кьван инсандиз!» Чи кефи хаз, артухан са гаф лугьуз садавай-
ни жедачир... Къари вич пара акьуллу, камаллу, вичин кIвални хзан кIандай, 
вич вири крарай чаз чешне дишегьли тир. Адан итимни (куь чIехи буба-дах-
дин патай) и дерейра сад лагьайбурукай яз гьаждал фейи кас тир. Яхдиз ва 
девейрал алаз... За ихтилат ийизвай вахтунда апай амачир... Чи къари гзаф 
ажайиб инсан тир. Белки, ам хьтинбур са гьина ятIани мад ава жеди... Амма 
заз акунач, гьич ванни хьанач! Ам заз хайи диде хьиз ва гьадалайни вине 
авай! Чна гьич садрани чи къаридин кефи хайиди туш. Куь бадедин тIварни 
Хатунбике тир. Агъзур сеферда рагьмет гуй вичиз», – икI куьтягьна вичин 
ихтилат чи дидеди...

Вичин мусурманвилиз, инсанвилиз, мугьман кьабулуниз килигайла, 
хуьре сад лагьай дишегьлийрикай гьисабзавай зи дидеди икьван тариф ийи-
звай яраб зи баде гьихьтинди тиртIа – зун рекьидалди ва кьейила кьулухъни 
сир яз амукьна заз...

…Улушанан патав физвай чкадал уьмуьрда зал сифте сеферда Эседулла-
гь гьалтна. Таниш хьайила, вич Векьелрилай я, лагьана заз ада. Бес зи баде 
Хатунбикени Векьелрилай туширни?! Я Аллагь, зи бадедин хуьр я хьи, заз 
садрани чир тахьай бадедин (зун ам кьейидалай кьулухъ хана...).

Заз акI я хьи, зун инанмиш я, Эседуллагьан бажарагъдик, адан суйдик, 
къаш-къаматдик, буй-бухахдик... анжах са диде-бубадин пай ваъ, вири 
Векьелрин тамарин, синерин, гьавадин, кьецIил кIвачер гваз Эседуллагь 
къекъвей жигъиррин – куьрелди, вири тIебиатдин пайни ква! Зи Бадедин 
пайни!..

Эседуллагь гзаф жумарт кас тир. Са шумуд сеферда чун, кIватI жез кьуд-
вад кас, ада къунагъламишдай. Чун кьвед лагьайтIа, мукьвал-мукьвал гьал-
тдай...

...Са бязи мукьвабуру ягьанатни кваз, заз «кассир» лугьудай, жуваз кепек-
ни хийир авачиз (Эседуллагьахъ ва театрдихъ галаз дуствал, Баде зи рикIе-
лайни и йисара, гилани алат тавун – «са бязи мукьвабуруз хъуьруьн къведай 
гафар я»), саки 10 йис хьана Эседуллагьаз – лезги театрдиз куьмекар гуз. 
Гьа са вахтунда зун педагогикадин илимрин кандидат тир, Дагъустандин 
школайрин лайихлу муаллим ва зегьметдин ветеран, ДГПУ-дин старший 
преподаватель. Ихьтин «регалияр» авай зун, рикIе затI авачир, дамах гва-
чир инсандай кьун четин тир. Гзафбур гилани зи темягьсузвилихъ агъазвач. 
Гила, зи Бадедин тIвар ва хуьр чир хьайила, белки, абурни гъавурда акьан...

... ШАГЬАБУДИНАН КЬЕГЬАЛВАЛ!

Заз инал виликдай чапдиз акъатай са бязи материалрикай менфят къачуз 
кIанзава. Абур вири Эседуллагьан кьисметдихъ галаз алакъалу я. Адалай-
ни гъейри, и материалар ина, «чи макъалада, сад-садал гьалтзава»... Зи си-
фте муаллимрикай сад чи хуьруьнви Мирзеханов Салманхан тир (рагьмет 
гуй вичиз, фад фена чи арадай, 1998-йисан 8-августдиз). Ам гзаф баркаллу, 
акьалтIай тербия авай, сахават инсан тир. Чун гзаф йисара санал хьана: си-
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фте зун адан ученик, ахпа за очно, ада заочно Дербентдин педучилище, ДГУ 
куьтягьна, санал кIвалахна, гзаф къени крара иштиракна. 1966-йисуз чи 
хуьрера залзала хьана. Чаз, муаллимдиз ва заз, хуьр чкадилай юзана кIанза-
вачир. Гзаф ялунар авуна, вад лагьай классни ахъайна чи хуьре. Гьикьван чаз 
кIандатIани, Ичинрин са пай (гьабурук кваз зи муаллимни) ЦIийи Макьа-
рал куьч хьана. Пис хьанач, исятда саки вири рази я, гьатта шадни. Хуьре 
амукьай инсанарни (50 кIвалелай виниз), пашман я лугьудай чкадал алач...

А юкъуз чун зи муаллимдин кIвале, ЦIийи Макьа, ацукьнавай. И йис 
1998-йис тир. Адан суфрадихъ зун (гьайиф хьи, гьайиф) эхиримжи сеферда 
ацукьнавай...

Телевизордай футболдай дуьньядин чемпионат физвай. Чахъ кьве же-
гьилни галай. Суфрадихъ чна тIимил-шимил «шулугъарни» ийизвай. Гьар 
жуьре ихтилатар арадал къвезвай, чIугур жафаяр, са бязи бадгьава фейи 
зегьметар рикIел хквезвай... Муаллим садлагьана къарагъна, фена муькуь 
кIваляй газет гваз хтана, захъ элкъвена, лагьана: «Исламудин, заз чизва, на 
и шиир кIелайди. ЯтIани, мад килиг...» Газетдал алайди чи виликан ученик, 
гила бажарагълу шаир Шагьабудин Шабатован «Векьелар» шиир тир.

Ам гьа и йисуз кхьенвайди тир. Бегьем акьван машгьурвални хьанвачир. 
За ван алаз шиир кIелиз башламишна, вилерин кIаникай муаллимдиз кили-
гзавай, заз адан вилерал накъвар алаз сифте яз акуна: Векьелрин кьисметди 
адан рикIел Ичинар хканвай... И вахтунда чаз Эседуллагьакай хабарни ава-
чир, ахпа мадни ихьтин крарни хъжедайди низ чидай?!

Бул булахар, гегьенш чуьллер галай хуьр,
Хаму кард хьиз кьакьан синел алай хуьр,
Кас амачиз къе саил хьиз авай хуьр,
Агь, Векьелар, агь Векьелар, Векьелар,
ГьикI алатна ви рухваяр рекьелай?

Тек садра тир акурди зи вилериз,
Тух хьана зун килигиз ви чуьллериз.
СакIани зи алатзавач рикIелай,
Агь Векьелар, агь Векьелар, Векьелар,
ГьикI алатна ви рухваяр рикIелай?

Эверзава квез бубайрин сурари,
Гуьзетзава куьн къацу тир чIурари,
Ялварзава бул емишрин тарари,
Агь, Векьелар, агь Векьелар, Векьелар,
ГьикI алатна ви рухваяр рекьелай?

Вад кам рехъ тир Сардархуьруьн муькъвелай,
ТIалабда за, тIал алуд зи рикIелай,
Гъил къачумир и гуьзел тир хуьрелай,
Агь, Векьелар, агь Векьелар, Векьелар,
ГьикI алатна ви рухваяр рекьелай?
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«ЛЕЗГИ ГАЗЕТДИН БУЛАХ»

(Шагьабудин Шабатован нубатдин кьегьалвал)

Макъалада (ЛГ, 25.9.2014 йис) Шагьабудин Шабатова гзаф месэлаяр 
хкажзава. Амма абур, асул гьисабдай, «Векьелар» шиир гьикI кхьенатIа ва 
адаз музыка теснифай сергьятра гьахьзава. Ибур саки вири рагьметлу Сал-
манхан муаллимдин кIвале хьайи межлисдилай кьулухъ жезва.

Инал чна Шабатоваз гаф гун, яргъи са цитата гъун патал: «…И шиир 
(рахун «Векьелрикай» физва – И.Г.) за сифте, Дербентдиз фена, Эседуллагь 
Наврузбеговаз кIелна, ам, вилерилай накъвар къвез, шехьна. Заз и кардикай 
кIамаз хьана, ахпа ам зи гарданда гьатна.

…Гуьгъуьнилай Сулейман-Стальский райондин налогрин рекьяй поли-
циядин начальник, полковник, рагьметлу Мирзе Закариева и шиирдиз музы-
ка теснифун, халкьдиз раиж авун тIалабна. Ингье машгьур манидар Керим 
Керимова гьава кхьена, тамамарни вичи ийиз мани арадал атана. И маниди 
хуьруьнвийриз таъсир авуна, абуру хуьр саил хьиз тун тавунин къарар кьа-
булна. Рагьметлу Мирзеди «Векьелар» манидиз экуь дуьнья къалурун патал 
вири жуьредин куьмекарни ганай.

И мани сифте сеферда тамамарун патал Мирзе Мегьамедовича вичин 
хайи хуьр Векьелрал гзаф мугьманриз, гьар жергедай яз «Лезги газетдин» 
кьилин редактор Агъариза Саидоваз, са жерге журналистриз, Лезги театр-
дин коллективдиз, кьиле Эседуллагь аваз, теклифнавай.

ЧIалар, гьава, санлай мани хуш хьайи инсанри, капар ягъиз, мани Кери-
мовав са шумуд сеферда тамамар хъийиз тунай.

Дем къурмишай чка Векьелрин хуьруьн патав гвай къайи булах тир. Зун 
«Лезги газетдин» хсуси корреспондент тирвиляйни, мярекатда редакциядин 
маса къуллугъчийрини иштирак авуниз килигна, Мирзе Мегьамедовича, 
кьилин редактордихъ элкъвена, лагьанай: «Гьуьрметлубур, чахъ авай сад тир 
газет ва сад тир театр хуьн, анра халкь патал кIвалахзавай гьар са касдин 
гуьгьуьл хкажун патал, чун чалишмиш хьана кIанда. Чна газетдин тираж 
артухаруниз, театр хуьрериз атайла, халкь клубриз сел хьиз ахмиш хьуниз 
кьетIен фикир гана кIанда. За къенин йикъалай эбеди яз и булах, ял ягъиз 
гьакьван къулай чка, «Лезги газетдин» тIварунихъ ягъун тIалабзава. Къуй 
гьар чпиз мумкинвал хьайила, газетдин къуллугъчийри, иниз атана, ял яргъ-
ай. ИкI, газет чна генани машгьурда».

Гьар сеферда, зун акурла, Мирзеди хабар кьадай: «Я Шабатов, гьинва чи 
коллектив? Ам мус хквезва ял ягъиз?» «Дагъдиз хъфена, ял ягъиз виридаз 
кIанзава, амма кIвалахдин гъиляй садахъни ахьтин мумкинвал жезвач», – 
жаваб гудай за...

Ингье куьгьне Векьелрал чан хквезва. Хтанва лагьайтIани, жеда. Рагь-
метлу Мирзе, Эседуллагь чи арадани амачтIани, хуьре абурун мурадар, абу-
ру кутур адетар давамарзавай инсанар тIимил авач. Абурукай сад чи дуст, 
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«Россиядин патриот» медалдин сагьиб, райондин образованидин хилен 
работникрин профсоюздин председатель Халилбег Халилбегов я. Ада гьар 
йисуз майдин гуьзел вацра, хуьруьн жемятни пата-къерехдай хтана, чпин 
бубайрин и ватанда хуьруьн югъ кьиле тухузва.

Шадвилер къурмишзава, жегьилриз хуьруьн тарихдикай, бубайрин бар-
каллу крарикай, Ватандин ЧIехи дяведа хуьруьнвийри къалурай викIегьви-
лерикай – суьгьбетар ийизва. Гьар йисуз и вакъиаяр лентиниз къачузва, абу-
рукай гьар са хзанда менфят хкудзава. Са шумуд сеферда ихьтин мярекатра 
иштирак авун зазни кьисмет хьана.

За и хуьруькай сифте шиир кхьидайла авур фикирар дегиш хьанва. И се-
ферда за икI кхьин хъувуна:

Бул булахар, гегьенш чуьллер галай хуьр,
Хаму кард хьиз кьакьан синел алай хуьр,
Са вахтара кас амачиз авай хуьр,
Агь, Векьелар, агь, Векьелар, Векьелар,
Сагъ хьуй куь хуьруьн жемят – кьегьалар!

Чи бубайрин хуьрер, аялар хьиз, чал вил алаз тан тийин.
Гьар са хуьрел чан хтун зи эрзиман мурад я, Зун гзаф хуьрерин агьалий-

рихъ галаз гуьруьшмиш жезва. Заз абурун фикирарни малум жезва, вирида 
бубайрин хуьрерихъ ялзава, амма мумкинвилер авачирвиляй, акакьзавач. 
Дагъларал чан хкунин кIвалахрихъ гьукуматдини фикир гана, гъиле кьунай-
тIа, гьикьван хъсан жедай».

Дуьз гафуниз мад вуч лугьун!
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            Арбен  КЪАРДАШ

ЭМИН ВА КЪАЗАНФАР

Етим Эминахъ дустар гзаф хьайиди хъсандиз малум я, са кьадар 
дустарин тIварар ада вичин чIалара кьунва, бязибуруз ада шиирарни 
бахшнава. Адан кьетIен дустарикай сад Мамрачрин хуьряй тир Къа-
занфар-бег Зулфукъаров тир. Абурун араяр лап агатайбур тирди абуру 
сада садаз кхьенвай шииррайни аквазва. А кьве шиирни чав агакьна-
ва.

Етим Эминан шиир са ктабра «Дустуниз», А. Агъаева 1960-йи-
суз акъудай ктабда ва адалай гуьгъуьниз акъатайбура «Къазанфараз» 
тIвар алаз гьатнава. Ингье ам:

Эй азиз Бедел-Вирана, чун хьтин дустар жедани?
Дустунин мескен датIана мегер икьван дар жедани?

Виридаз дуст авай чка рехъ ачух уьлчуь хьайила,
Чаз мегер дуст авай къапу икI кIеви Хейбар жедани?

Алемарин сан гзаф я, – гьич садазни вири сад туш.
Дустни масад сад садавди мегер барабар жедани?

Хъсан за вун чир ийидай, белки, заз вун акунайтIа,
Ви патав илчи ракъайтIа, яраб вун бизар жедани?

Шумудни са югъ я хьи, зун Межнун хьана чуьллераваз,
Тамарзу я дуст акунихъ. ИкI рекье цацар жедани?

Дуст дустунин зияратдиз агакьайла, нури-гуьзуьм,
Дустуниз дустун къапудал мегер икI дапIар жедани?

Етим Эмина лугьуда: «Дуст далудихъ дагъ язава».
Тушиз хьайла, бес гьавайда бес мужаррад тIвар жедани?

Илим ва культура
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А. Агъаеван ктабда и шиирдин кIаникай ам кхьей вахт 1870 – 
1871-йисар яз къейднава. Шиирдиз ганвай баянда «Кьасум-хуьруьн 
райондин Векьелар тIвар алай хуьряй тир Гьажиев Сейфединаз Къа-
занфара и шиирдиз жаваб яз ракъурай шиир гьатна» ва ам кхьей йис-
ни 1871 лагьанва. Аквар гьалда, Къазанфаран шииррдал ам кхьенвай 
тарих къалурнавай, тахьайтIа баян гайи касди и делил икьван кьетIи-
даказ гъидачир. Гьа тарих себеб яз, мумкин я, Эминан шиир кхьей 
йисни тахминандаказ гьа йисаз мукьвади яз кьалурун. 

Шиирдал тарих хьун важиб авай кIвалах я, ада чаз шаирдин ва адан 
уьмуьрдин чаз чизвай вакъиайрин галай-галайвал арадал хкиз ва суал 
алай месэлайрал экв хъичириз куьмек гуда.

Ша чна гила Эмина Къазанфараз хганвай жаваб кIелин:

Аферин хьуй ваз, вун хьуй сагъ, эй азиз.
Ваз несиб хьуй женнетдин багъ, эй азиз.

Агакьайла а ви чар зав, хьана зун
Дустарин кьилив уьзуьагъ, эй азиз.

Валлагь, уна а ви кагъазда авай
Маргьабади зи дамагъ чагъ, эй азиз.

Чир хьана ваз, гьич чидач ахмакьариз
Дуст я дустун далудихъ дагъ, эй азиз.

Валлагь, авач гьич са касдиз ву-хьтин дуст,
Гьар  дустуниз вун я варз, рагъ, эй азиз.

Зун я маъзур, ша Хутаргъиз вун къе физ,
Ви дердерихъ зун я муштагъ, эй азиз.

Хьуй чи дуствал эбеди яз, заз чIалар
Гьар вахтунда на кхьиз ягъ, эй азиз.

На куькIуьрна, стха, вун Аллагьди хуьй,
Бедел-Виранадиз чирагъ, эй азиз!

И кьве шиирдикай веревирдер ийиз эгечIдалди,  Эминан «Къа-
занфараз» шиирдиз Гъалиб Садыкъиди  1995-йисуз акъудай ктабда 
(Етим Эмин. «Вил атIудач дуьньядихъай…»)  ганвай баянни вилик 
гъунин гереквал ава: «И шиир сифте яз Векьелар Сейфудинавай пи-
сатель Гьаким Къурбаназ гьатнай. Гуьгъуьнилай чаз инал тIвар кьур 
А.Агъаларован кIватIалдай  (и касдин тIвар алимди муькуь къейдера-
ни кьунвай. – А. Къ.) Мамрач Къазанфара вичин гъилелди кхьей ва-
риант гьатна. Виликра «дили-дивана» лугьуз кхьенвай гаф гъалатI яз 
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«Бедел-Вирана» гафуналди эвез хьанва. «Бедел-Вирана Къазанфаран 
литературный тахаллус я. Яни Къазанфарни шаир тир».

Инал лугьун лазим я хьи,  Эминан 1995-йисуз акъатай ктабдал къ-
ведалди чап авур кIватIалра «Къазанфараз» шиирдин сифте цIарцIе   
«дили-дивана», муькуьбура «дили-вирана» авай. Месела, «дили-ви-
рана» гафунин мана А. Агъаеван ктабда ихьтин гафаралди ахъайна-
ва: «харапI хьанвай, барбатI хьанвай рикI, ханвай рикI». Етим Эмина 
вичин рикI алай, кIеви дустуниз икI лугьудайдал шак къвезвай. Гьа-
виляй чна, Гъ. Садыкъидиз жагъанвай жуьреда авай «Бедел-Вирана» 
гафуникай, вични Къазанфаран тахаллусдикай бине кьуна, ам вичин 
чкадал эхцигун кьетIна.

Къазанфара Эминаз хгай жавабдани чна адан тахаллус вичин 
чкадал эхцигна. Вучиз лагьайтIа и шиирдин сифте яз чап авур вари-
антдин эхиримжи цIарцIени «дили-вирана» гаф авай. И гафуни кьве 
шиирдани чеб авай цIарарин мана дериндай дегишарни ийизвай, гьа 
са вахтунда абур тайинвиликайни магьрумзавай. Эхиримжи цIарцIе 
шиир кхьей касдин тIвар ва я тахаллус хьун эдебиятдин кIеви къай-
дайрикай сад яз, Къазанфара ам чIур авунин чIалахъ хьунни четин 
тир. «Бедел-Вирана» Къазанфаран  лакIаб хьайиди раиж хьуни ва ада 
кьве ширдани герек чкайрал вичин чка хкьуни и кьве эсердивни дуь-
здаказ ван ийиз тазва. 

Гьайиф хьи, «Етим Эминаз жаваб» Къазанфаралай чав агакьна 
амай тек са шиир я. Адан маса шиирар малум туш. Абур адахъ авачир 
лугьуз жедач, вучиз лагьайтIа вичин девирда вилик-кьилик хьайи, гьа 
вахтарин илимар чиз хьайи гзаф ксари эдебиятдик чпин пай кутун, 
шиирар кхьин адет тир.

Къазанфар Зулфукъаров, лагьайтIа, гзаф кьетIен кас яз хьанай. Ада 
лезги халкьдин тарихда аквадай чӀехи гел туна.

Ам сифтени-сифте чи тарихда маарифдар хьиз, «Куьредин эвелим-
жи абжуз» тIвар алаз лезги чIалал сад лагьай ктаб акъудай кас яз тай-
ин хьана.

И ктабдикай рахадалди заз тӀвар-ван алим А.Р.Шихсаидова  «Ли-
тературадин Дагъустан» журналдин 1989-йисан 1-нумрада чапнавай 
«Кхьинрин имаратрин геле» макъаладай са кӀус гъиз кӀанзава: «Су-
лейман-Стальский райондин Алкьвадрин хуьре, рагьметлу Гьуьсей-
нов Абдулкериман (шаир Ибрагьим Гьуьсейнованни академик Абду-
салам Гьуьсейнован бубадин. – А.Къ.) кӀвале заз акур «Макъамар» 
тӀвар алай ктабда арабрин чӀехи писатель Абу Мухаммед ал-Касим 
ал-Хариридин (1054 – 1122) зарафатдин гьикаяяр ава. И ктаб Алкь-
вадар Гьасана 1856-йисуз «…устад алим, хци кьатӀунрин литератор 
Ахцегь Мирзе-Али-эфендидин патав… савадлу стха, (заз) мукьва 
мамрачви Малла Къазанфаран куьмек галаз» кхьенвайди я».

А.Р. Шихсаидова кавычкайриз къачунвай гафар Алкьвадар Гьаса-
нанбур я. Абурай чаз Къазанфара Мирзе-Алидин гъилик кӀелайди ва 
вични савад авай кас тирди аквазва. Малум жезвайвал, адахъ иер хатӀ 
авай. 
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Адан хатӀ магьирди тирди «Куьредин эвелимжи абжуздини» те-
стикьарзава. Ам кьиляй кьилиз Къазанфаран гъилелди кхьенвайди ва 
ахпа, гъилин хат1арин шикил хвена, литографиядин къайдада чапна-
вайди я.

ТIвар кьунвай ктабдин сад лагьай чинал лезгидалди, кьилди-кьил-
дин кьуд цIар яз, икI кхьенва:

«Куьредин эвелимжи абжуз, 
Гъазанфер бегди теснифай, 
Гьижретдин 1287 са.
Басмавуна Шуьреда»

И гафарин кIаникай чапдин жуьреда урусдалди кхьенва:

«КЮРИНСКАЯ АЗБУКА.
В типографии Штаба войск Дагестанской области.
Темир-Хан-Шура.
1871 г.»

И урус гафарилай гъейри ктабда гьатнавай амай вири кхьинар, чна 
къейд авурвал, гъилелди авунвайбур я. 

Ктабда авай кхьинар ихьтин къайдада аваз гьатнава: 
1) Алфавит ва, алфавитдин къайда хвена,  гьижайриз пайна  кхьен-

вай кьилдин гафар (2 – 12-чинар). 
2) «Ванела къалун», яни «Винелай къалурун» кьил алаз, кьве кас-

дин ихтилатар хьиз ганвай кхьинар ва кьилдин жуьмлеяр (2 – 14-чи-
нар).

3) Чирвилерин, кIелунрин метлебдикай, уьмуьрда жув тухвана кIа-
ни саягъдикай насигьатар, мисалар ва дерин метелеб авай маса их-
тилатар (14 – 20-чинар.)  Абурукай кьвед-пуд инал гъайитIани жеда: 
«КIел авурди кIел тавурбурун арада цуьк я», «КIел тавурди акьул цун 
тавур ник я», «Сабурдин тар туькьуьл я, емишар – верцIи».

4) Махар – «Девени, сикIни, жанавурни сев», «СикӀни жанавур» 
(21 – 32-чинар).

5) Дуьнья арадал атуникай, инсаният виликди финикай, илимар, 
кхьинар арадал атуникай ихтилат  (32 – 41-чинар).

6) Гьар са мусулмандиз (и гаф Къазанфара гьа икI кхьенва. – А. 
Къ.) чир хьана кIандай мусулманвилин рекьер» кьил алаз, суалринни 
жавабрин жуьреда кхьенвай ихтилатар ва насигьатар (41 – 48-чинар).

7) «КапI» кьил алаз, капI ийидай къайдайрикай авунвай ихтилат 
(49 – 52-чинар).

8) Керет – гьам рекъемралди, гьамни гафаралди кхьенваз (55 – 
57-чинар).

Аквазвайвал, ктаб бицIиди ятIани, виче гьатнавай материални, 
адахъ авай метлебни тIимилди туш. И карди Къазанфар вичин девир-
дин чирвилерикай хабар авай кас хьайиди къалурзава.
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Дагъустандин чIалар сифте яз илимдин рекьелди дериндай чирай 
ва гьабурукай яз «Куьредин чIал»  тIвар алай зурба кIвалах чи лезги 
чIалазни бахш авур  зурба лингвист Пётр Карлович Услара вичиз куь-
мек гудай кас яз Къазанфар хатадай хкягъ тавурди «Куьредин эвелим-
жи абжуздай» хъсандиз аквазва.

П. К.Услар Дагъустандиз 1860-йисуз атанай. Ада 1871-йисуз Да-
гъустан вилаятдин военный губернатордиз ракъурай чарче ихьтин 
гафар ава: «…Зун Дагъустанда хьайи 11 йисан къене за авур алахъ-
унра 20 дагъвиди иштиракна, гила, четин шартIар себеб яз, абурукай 
кьвед ама… Абурукай сад – Куьре округдин Мамрач хуьруьн агьали, 
округдин дувандин кхьинарзавайди тир (мирзе – А.Къ) Къазанфар 
Зулфукъар-огълы я, ам зи ихтиярда 1867-йисалай ава. Адан кьил-
ди-кьетIен куьмекдалди зун лезги чIалан гегьенш грамматика, хре-
стоматия ва гафарган туькIуьриз агакьна… Зун патал ам табасаран 
чIал илимдалди чирунинин кардани кIвалах алакьдай куьмекчи я... 
Идалайни артух, ада лезгийриз кIелиз чир авун патал ктаб кхьенва, а 
ктаб чап авун патал гьазур я».

П.К.Услара вичин лезги куьмекчидиз чIехи къимет гуз хьайидал са 
шакни алач. «Куьредин эвелимжи абжуздизни» чIехи алимди  рухсат 
гайиди аквазва. 

И чарче алимди Къазанфараз «куьмекчи» лугьузватIани, «Куьре-
дин чIал» ктабдин сифте кьилера ада вичин амадагдин дережа «хкаж-
нава»: «Заз рехъ къалурайди  виликан Куьре ханлухдин Мамрачар 
хуьряй тир, Гъазанфер тIвар алай тIебии куьреви – ам акьалтIай 
алакьунар авай ва зегьметдал рикI алай кас я. Исятда регьятдиз дидед 
чIалал кхьизва ва ам чIалан грамматикадин къурулушдиз гьахьнава».

Инал и гафара «заз рехъ къалурайди» лугьудай ибара урус чIалан 
«руководитель» гафунин таржума тирди къейд авун герек я. И гаф 
са шумуд жуьреда чи чIалаз элкъуьриз жеда. И гафунай чIехи алим-
ди Къазанфараз ийизвай гьуьрмет аквазва. Инал мад са алава герек 
жезва: урус текстина алимди Къазанфаран тIвар вичи туькIуьрнавай 
лезги гьарфарикай менфят къачуна «Гъазанфер» кхьенва.

Усларанни Къазанфаран араяр лап агатайбур, сада садаз ийизвай 
ихтибардивни чIехи гьуьрметдив ацIанвайбур тирди ихьтин са шагьи-
двилини къалурзава. Алимдин руша – Нина Петровна Услара вичин 
бубадин уьмуьрдин эхиримжи йикъар икI рикIел хкизва: «…5-июлдиз 
буба акъваз тавуна рахаз, датIана вичин дагъви амадагриз, иллаки са 
гьи ятIани Къазанфараз эвериз хьана».

П.К. Услар 1875-йисан 8-июндиз рагьметдиз фена. Амма «Куьре-
дин чIал», ам кьейидалай кьулухъ 21 йис алатайла, 1896-йисуз Тиф-
лисда чап авуна. Ада туькIуьрай Дагъустандин чIаларин алфавитар 
халкьдин арада чукIун тавуна амукьна. И кар Алкьвадан Гьасанани 
вичин «Асари Дагъустан» ктабда къейд ийизва: «Дагъустан Урусатди 
муьтIуьгъ авурдалай гуьгъуьниз Къафкъаздин чIалар чириз эгечIай 
лингвист, генерал барон Пётр Карлович Услара, урусрин ва Европа-



72

дин алфавитрай герек гьарфар кIватIна, авар, къазикъумух, куьре ва 
табасаран чIалар патал кьилдин кхьинар ва сифтегьар грамматикаяр 
туькIуьрнатIани, ада арадал гъайи цIийи кхьинар къедалди халкьдин 
арада гегьенш хьанвач». 

П.К.Услар Лезгистандин гзаф хуьрера, Кьулан вацIун кьве патани 
хьана. И кар адан «Куьредин чIалай» аквазва.

Ада Къафкъазда сифте яз хашпара дин атуникайни, дагъви халкьа-
рин мецин эсеррикайни чIехи макъалаяр кхьена. Абура алимди чIехи 
къимет авай фикирар лагьанва. Бязи фикирар гьуьжет алайбур яз кьа-
булиз жеда. Месела, ада 1968-йисан августдин вацра Дербентда кхьей 
«Са вуч ятIани дагъвийрин мецин эсеррикай» макъалада шииррикай 
лагьанвай ихьтин гафар ава: «Дагъвийриз я кетиг (рифма), я везиндин 
уьлчме малум туш. Куьревийри кетигрикай менфят къачузва, абуру 
ам чпин къуншияр тир татарривай (азери-туьркверивай. – А.Къ.) кьа-
булнавайди я. Куьревияр Дагъустандин амай халкьарилай гзаф та-
таррин таъсирдик акатнава, им абурун хийирдиз туш. Кетигар аваз 
туькIуьрнавай куьре манияр мана авачирбур  яз жагъизва, гьавиляй за 
абур кхьидай къимиш авунач. Зун куьре шииратдин кьилдин эсеррихъ 
генани къекъвезва». 

Чи фикирдалди, кетигар лезги шииратда лап фадлай хьайиди хал-
кьдин гзаф мисалри къалурзава. А мисалар лезги халкьдихъ чи би-
недин чилерал туьрк тайифаяр къведалди хьайидал шак гъиз жедач. 
Гзаф манийрикайни гьакI лугьуз жеда. 

Чи манийрин гъавурда  алим гьат тавунин себебар а манияр дуь-
здаказ урус чIалаз элкъуьриз, абурун мана агакьариз тахьун я. Муькуь 
патахъай, чи  халкьдин манияр тамам текстер кхьенваз ва я рикIел 
хвенваз малум туш. Абурун бендер гзаф дуьшуьшра сад садак кака-
дариз лугьузва ва къени гьакI ийизва. Гьавиляй абурай са акьалтIай, 
галай-галайвал хвена лагьанвай фикир жагъурун четин жезва. 

1848-йисуз Ахцегьиз атай, ана авай къеледин комендантдин руш 
Нина Ротани вичин  рикIел хкунра са шумуд лезги манидай кIусар 
гъанва ва ада а бендери халкь вилик тефена амайди къалурзавайди 
къейдзава. Чи фикирдалди, и дуьшуьшдани чи халкьдин гзаф маний-
ра авай магьирвилер таржумачидивай маса чIалалди лугьуз хьанвач. 
Алава яз, къейд хъийин: Нина Ротаз манияр таржума авурди лезги 
чIал чизвай эрмени тир.

Чи фикирдалди, лезги манийрин чав агакьнавай кьилди-кьилдин 
бендер къачуртIани, абурун мана-метлеб тамамдиз ахъаюн патал гзаф 
баянар гун герек жезва, абур гьакI цIарба-цIар маса чIалаз элкъуьру-
налди абурун «къенепатан» тамам шикил гуз хьун мумкин туш.

Вичин «Асари Дагъустан» ктабда Дагъустанда авай туьрк чIалар 
квачиз амайбуруз «лезги чIалар» лугьузвай Алкьвадар Гьасана кхьен-
вай ихьтин гафари П.К.Услара ва Н.Ф.Рота чи манийрикай лагьанвай 
келимаяр инкар ийизва: «Табасаран (къабгъан) чIалалай гъейри, вири 
лезги чIаларал хъсандиз ванзавай шиирринни иер манийрин вири 
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жуьреяр ава, амма бязи сесер араб ва туьрк гьарфаралди къалуриз 
хьун мумкин туш, абур хурай къвезвай ва жужу сесерин гапIалдик 
акатзава, абур паталди араб ва туьрк гьарфар кьан тийизвайбур ва бес 
тежезвайбур жезва».

П.К.Услар Ахцегьана хьанай. Адан  «Куьредин чIала» «СикIни 
жанавур» мах кьве жуьреда – куьре ва ахцегь нугъатралдини кхье-
на – гьатнава. Ахцегь нугъатда адан тIвар «СикIни жанагур» хьанва. 
Ахцегьа алимдиз Шамилакай мани («Атана-тана, Шамиль атана…») 
авайдакай ван тахьана жедачир. 

Зи аял вахтарани ам заз гзафбурун сиверай ван хьанай. РикӀел ала-
майвал чарчелни хкин:

Атана-тана
Шамил атана,
Шамилан кьушун
ТӀимил атана.

ТӀимил кьушунди,
Суьрсет атӀана,

Алчах душмандин 
Нуьсрет атӀана.

Ахцегьиз-тана
Къеле къачуна,
Залум душмандин
Зегьле къачуна.

Манида гьакъикъи вакъиадикай – Шамилан муьруьдри Ахцегьрин 
къеле элкъуьрна кьуникай, анавай урус аскерар суьрсет авачиз ва 
«нуьсрет» –гъалибвал къачудай мумкинвал амачиз туникай лугьузва. 

И мани халкьдин арада гегьеншдиз чкIанвай, адан макьамни мар-
шдиз ухшарди тир. Амма ам ахцегьвийри алимдиз – урус генералдиз 
лугьун тавунни мумкин тир. ЛагьанайтIани, а мани алимдивай вичин 
ктабдик кутаз жедачир, вучиз лагьайтӀа ана Шамилан кьушундин 
тариф ийизвай гафар урус генералди хуш аваз кьабулдайбур тушир. 
Адаз маса манияр герек тир.

Алимди, лезгийриз  тагьким авун яз, «Куьредин чIала» туьрк гафар 
тIимилариз алахънава. Къенин гзаф лезгийрин сиве авай «балугъ», 
«булут» хьтин гафар ада «гъед», «цавун циф» яз къалурнава. «Буй», 
«бухах» гафар «куц» гафуналди эвезнава. Чи меце гьатнавай «бара-
бар» гафунизни вичин эвез ава: «тен», «тенвал». Чи  къенин «шах-
матар»   гафунин чкадални а вахтара «сетӀренжар» лугьуз хьайиди 
тайин жезва.Чна «къубави», куьреви» ва маса ихьтин гафара менфят 
къачузвай «-ви» суффиксни алимди «-гуь» суффиксдалди эвезнава: 
«куьрегуь». Вучиз лагьайтIа «-ви» араб чIалай атанвайди я. 

Алимди къубавийри чпиз «куцIатгуьяр» лугьузвайди къейдзава 
ва и гафунихъ чIалан къанунрай килигайла са дувулни авач лугьузва. 
Амма и гафунин бинеда, аквар гьалда, «кцIарви» авай. И гаф «КцIар» 
вацIун тIварцIелай хьанвайди я. Къадим вахтара гилан КцIар шегьер 
алай чкадал (ам ХIХ лагьай асирда арадал атайла, аниз ЦIийи Къуба 
лугьудай), КцIар вацIун къерехдал гьуьндуьгар – кицIер хуьдай чка 
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алай. Анаг Лезгистандай Мугъандиз физ-хквезвай чубанри кицIер 
маса гуз-къачудай чка тир. И делил тарихчийри чпин кхьинра къей-
дзава. ВацIални «КцIар-вацI» тIвар гьа чкадилай атанвайди аквазва. 

Алимди «-ви» суффикс «-гуь» суффиксдалди дегишарунихъ маса 
сирни хьун мумкин я. Чна гьа «-гуь» вуч ятIа дериндай кьил акъудун 
герек я.

Гила чун Эминанни Къазанфаран алакъайрал хквен.
Абур мус ва гьикI таниш хьанатIа, малум туш. Амма абуру кьве-

дани Ярагъ Мегьамедан хва, Куьредин округдин дуванханадин кьил 
Исмаилан гъилик кIвалахзавай. Эмин Ялцугъринни мад са шумуд 
хуьруьн къази, Къазанфарни округдин дуванханадин мирзе тир. Чпив 
гвай къуллугърин бинедаллаз абурун араярни мукьва ва мягькем хьай-
идал ва чIехи дуствилиз элкъвейдал шак гъиз жедач.   

Эминан шиир куькай я? Анай вуч тайин жезва?
Шаирдиз вичин дуст тахкуна гзаф вахт хьанва ва ам акваз кIанзава. 

Ам чIугуна Мамрачдал – Къазанфаран хуьруьз физва, амма ам кIвале 
авач. Ада Къазанфараз вичин дуствилин муьгьуьббатни къалурзава 
(«нури-гуьзуьм» – «зи вилерин нур» лугьузва) ва ам кIваляй жагъи-
звач лугьуз хъуьтуьл туьгьметни ийизва, дуст амай инсанар хьиз туш, 
дуст гьар са касдин далудихъ галай дагъ я лугьузва.  Эминан Къа-
занфаралай вад йисан чӀехи тир, ада туьгьметни вичин чӀехивилив 
кьурвал ийизвайди аквазва. 

Эминахъ Къазанфараз лугьудай са вуч ятIани ава, мумкин я, ийи-
дай са сирни хьун, амма шиирдай ам аквазвач. Белки, шаирдиз вичин 
цIийи шиирар дустуниз кIелиз кIанзавайтIа?

Амма, са патахъай килигайла, Къазанфаран жаваб Эминан и шиир-
диз хганвай жаваб тирдал шакни къвезва. Вучиз лагьайтIа Къазанфа-
ра вич, Эминан чар агакьайла, дустарин вилик уьзуьагъ хьана, адан 
«маргьабади» (саламди) вичин «дамагъ  чагъ», яни кефияр къумбар 
авуна лугьузва. Эминан шиирда, лагьайтIа, авайбур дуствилин туьгь-
метар тир, абуру Къазанфар дустарин вилик са акьван уьзуьагъ ийи-
дай хьтинбурни тушир.

Мумкин я, Эминан шиирдихъ салам-дуьа авай адетдин чарни хьун, 
вучиз лагьайтIа Къазанфаран шиирда «Агакьайла ви чар зал» гафар 
ава. Шиир, мумкин я, гьа чарчихъ акалун. Идалайни гъейри, Къазан-
фара вичин шиирда Эминан шиирда авай хьтин ибара – «дуст дусту-
нин далудихъ дагъ» – тикрар хъийзва.

Гьар гьикI ятIани, Эминан чар Къазанфарав агакьзава. Къазанфа-
ра жаваб кхьин хъийизва. Абурун чарар-шиирар гьикI агакьнатIа, ни 
агакьарнатIа, лугьуз жедач.

Къазанфара вичин шиирда вич Хутаргъа авайди лугьузва. Гьам-
ни дуст акунихъ къаних я. Гьадани вичин дуствилин гьиссер чIехи 
муьгьуьббатдалди лугьузва. Адан жавабдай чаз Эмина Къазанфараз 
вичин шиирар вахт-вахтунда къалурзавайди, шаирдиз вичин дуст ви-
чин чIалар кIелзавайди хьиз ала тирди чир жезва. Къазанфара вичиз 
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цIийи шиирар ракъура лугьузва. Ада абуруз чIехи къимет гузва. Адан 
шиирдин эхиримжи бендина авай «На куькIуьрна, стха, вун Аллагьди 
хуьй, /  Бедел-Виранадиз чирагъ, эй азиз» гафарни Эминаз, дустуниз 
хьизни, шаирдиз хьизни, ганвай чIехи къимет я. Им чӀехи метлеб авай 
шагьидвал, Эминан вичин девирда адакай шаирдикай хьиз лагьан-
вай сифтегьан фикир я. Эминакай адан амай вири дустарин паталай-
ни Къазанфара ийизвай шагьидвал зурбади я: «Гьар дустуниз я вун 
варз-рагъ, эй азиз».

Къазанфаран шиирдал алай тарих – 1871-йис – дуьзди ятIа, акI акъ-
атзава хьи, и чӀав Къазанфар П.К.Усларан гъилик кваз лезги чIала-
кай малуматар кIватиз лап рикIивай алахънавай бере я. Хутаргъизни 
ам гьа себебдалди акъатун мумкин я. Идалайни гъейри, Къазанфара 
Эминаз «ша Хутаргъиз вун къе физ» (къе йифиз. – А.Къ.) лугьузва. И 
гафарин гъавурда акI акьуна кӀанда хьи, Къазанфараз юкъуз дусту-
нихъ галаз ацукьна ихтилатар ийидай мажал авач, адавай Эмин анжах 
йифиз кьабулиз жеда. 

Шиирда авай са цIарцIи чун кIеве твазва, адан мана михьиз ачухар-
дай мумкинвал жезвач. А цIарцIе ихьтин гафар ава: «Ви дердерихъ 
я зун муштагъ, эй азиз». «Муштагъ» гафуниз Гъ. Садыкъиди вичи 
туькIуьрай ктабра ихьтин баян ганва: «Са мураддихъ тамарзу кас». 
Шиирдин рефрен тир гафунилай вилик кетигда авай гафарив и гаф хъ-
сандиз кьунва. ГьакI хьайила ам вичин чкадал алайди хьун мумкин я. 

Араб чӀалай къачунвай и гафунихъ гзаф манаяр ава: кӀан хьунухь, 
са квелди ятӀани гьевес акатун, са куьхъ ятӀани къаних хьун, тамарзу 
хьун, са вуч ятӀани мурад авун.

И манайриз Гъ. Садыкъиди и гафуниз гузвай баянни  мукьва я. 
Амма абурухъ галаз цIарцIе авай «ви дердерихъ» ибара кьазвач, яни 
цӀарцӀикай хкатзавай мана шиирда лагьанвай амай хъсан келимайриз 
аксиди хьанва: зун ви дердерихъ тамарзу я. Халис дустуни дустуниз 
ихьтин гафар бажагьат лугьудай, ихьтин гафар душмандин мецелай 
къведайбур я. Къазанфара Эминаз икI талгьудайдал са шакни алач. 
Амукьзавайди кьве рехъ я: я «муштагъ» гафунин чкадал маса гаф 
хьайиди, я «дердерин» лугьудай  гафунихъ маса эвез хьун турус яз 
кьабулун. Чи фикирдай, и цIар «Ви дидардихъ я зун муштагъ, эй азиз» 
хьун мумкин тир. «Дидар» сада садал кьил чӀугун, садаз сад акун ла-
гьай чӀал я. Къазанфараз лугьуз кӀанзавайди ихьтин фикир я: «Зун вун 
акунихъ къаних, тамарзу я». 

Къазанфаран тIвар Эминан «1877-йисан бунтариз» шиирдани 
кьунва:

Дустар Къазанфар, Рамазан,
Эмин ама квехъ эрзиман.

Бязи алимри Къазанфарак 1877-йисан гъулгъулада иштиракна лу-
гьуз гьукумди тахсирар кутуна ва ам Урусатдиз (гзафбуру гьиниз ятIа 
тайиндаказ къалурзавач, садбуру Инкутскдин тӀвар кьазва) суьргуьн-
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на лугьузва. Эминани вичин шиирда Къазанфаран кьилел вуч атанатIа 
лугьузвач.

Агьед Агъаева вичин «Ярагъ Мегьамед» ктабда Къазанфар 
1877-йисуз, вич Сибирдиз суьргуьн авуникай хуьн патал,  Туьркиядиз 
куьч хьана лугьузва, амма и кар субутардай са делилни гъанвач.

Алкьвадар Гьасанакай гзаф малуматар кӀватӀай, адан уьмуьрдикай-
ни яратмишунрикай чӀехи ктаб кхьей («Алкьвадар Гьасан», Дагъу-
стандин ктабрин издательство, 2015-й.), вич чӀехи алимдин тухумдин 
эвледрикай тир шаир ва муаллим, гила вич Алкьвадрал ахъайнавай 
Гьасан-эфендидин музейдин директорни тир Гьуьсейн Гьуьсейно-
ва Спаск шегьердиз суьргуьннавай Алкьвадар Гьасаназ Иркутскдин 
суьргуьндай мамрачви Мирзе Къазанфара чарар кхьейди ва вичихъ 
галаз ана «Сибирдин катружнадин (ЧӀалан алим Мегьамед Гьажие-
ва вичин «Урус-лезги гафарганданда» «каторга» гаф гьа икӀ таржума 
авунва. – А.Къ.) четинвилер кьасумхуьруьвияр тир Мегьамедрасулан 
хва Абдулкъафара ва Гъанидин хва Дадаша» пайзавайди  къейдзава. 
Аквазвайвал, Гьуьсейн Гьуьсейнован гъилик и делилар субутарзавай 
шагьадатнамаяр ква.

Гьукуматди, и гъулгъула са куьруь вахтунда инсаф авачир жуьреда 
пуьрчуькьарна, ана иштиракайбуруз кар кьазвай вахтунда чпел гьук-
умрин шак фенвай гзафбур яргъал хуьрериз, шегьерриз (Дербентдиз, 
Аштерхандиз) катнай. Къазанфаран хзан катун субутардай делилар 
авач.

Ада гъулгъулада лап кьетIидаказ иштиракна лугьуз жедач. Вучиз 
лагьайтIа са шумуд йисуз урус генерал П.К.Усларахъ галаз къуьн къ-
уьневаз кIвалахай, гьукуматдин къуллугъдал хьайи ада гъулгъуладик 
экечIайбурун пад кIевелай бажагьат кьадай. Гьар вуч ятIани гъулгъ-
улада иштиракайбуруз ам, чара авачиз, вичин майилар кьалуруниз 
мажбур хьана жеди.

Са алимри ам суьргуьндай хтайдалай гуьгъуьниз хзанни галаз 
гуьгъуьниз Туьркиядиз куьч хьана лугьузва. Амма 1886-йисуз гьуку-
матди кьунвай хизанрин сиягьда Къазанфаран (и чӀавуз адан 43 йис) 
ва адан рухваяр Гьасананни Юсуфан, гьакIни адан стха Гьуьсейнан 
тIварар кьунва, хзандихъ 104 къапан чил, ругуд мал ва кьве балкIан 
авайди къейднава. И документди Къазанфар Туьркиядиз куьч хьана 
лугьун турус туширди, адаз аниз куьч хьунин себебар авачирди къа-
лурзава. И сиягьда адан тӀварцӀихъ «мирзе» гафни акалнава. И карди 
ам дуванханада вичин къуллугъдал аламайди ва я, суьргуьндай хтай-
ла, виликан чкадал эхцигнавайди къалурзава. 

Идалайни гъейри, винидихъ тIвар кьунвай сиягь кхьей йисалай 
гуьгъуьниз Къазанфаран хва Гьасана Урусатда кIелайди ва адахъ ана 
чIехи агалкьунар хьайидини малум я. Адаз капитандин чин ганай, ам 
муькъвер эцигдай устIар-инженер тир. Хцин кьисметдини Къазанфар 
Туьркиядиз куьч тахьайвиликай лугьузва. Гьасанан кьисметдикай 
журналист ва шаир Шагьабудин Шабатова гегьенш малуматар кIватI-
на «Лезги газетдиз» (2002-йис, № 44) акъуднава.

Гила кьве гаф Къазанфаран тахаллусдикайни лугьун. 
«Бедел-Вирана» – им чкIайвилиз, ацахьайвилиз акси, амма хъсан 
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патахъди тир эвез лагьай чIал я. Яни Къазанфара вичин уьмуьрдин 
макьсад гьар са чкIайвал, чIурувал арадай акъудун ва адан чкадал хъ-
сан крар авун яз гьисабзавай. Адан уьмуьрди, адан гъиликай хкатай 
«Куьредин эвелимжи абжузди», ада Эминаз бахшнавай гьа са шиирди 
(адахъ маса шиирар ва эдебиятдин эсерар хьайиди адан тахаллусди 
тестикьарзава), Эминахъ галаз хьайи адан дуствили Къазанфар чIехи, 
вичин девирдин «цуьк» хьайиди къалурзава.

«1877-йисан бунтариз» шиир кхьидайла Етим Эмин, четин азар се-
беб яз, месе гьатнавай. И шиирда Къазанфаран тӀвар кьуни ва адахъ 
вичин тамарзувилликай лугьуни мамрачвиди чпин дуствилиз вафа 
хуьзмаз хьайиди къалурзава. Адай гуьгъуьниз гьикӀ хьанатӀа лугьуз 
жедач. Эмина лап четин гьалда аваз, лезгийри лугьудайвал, са кӀвач 
сурун япаллаз вич дустари гадарнавайвиликай лугьузвай шиирра авай 
наразивилерикни туьгьметрик Къазанфар акат тавунни мумкин я.

Эгер ам суьргуьн авун турус вакъиа ятӀа, адавай тӀазвай Эминал са 
шумуд йисуз кьил чӀугваз хьун мумкин тушир. 

Месела, Алкьвадар Гьасан суьргуьнда кьуд йисуз хьанай. Къазан-
фарани тахминан гьакьван муьгьлетда суьргуьн чӀугуна жеди. Ам 
анай Эминал чан аламаз ватандиз хтун мумкин яз аквазва. Чаз абурун 
алакъайрикай акьалтӀай са делилни мад малум туш.

Амма Эминанни Къазанфаран алакъаяр шаир рекьидалди давам 
хьайивилин лишанар адан «Чуьхвер» эсердай ва ам арадал атунин та-
рихдай жагъуриз жедай мумкинвални авачиз туш.

Сифте  «Чуьхвер» шиир кӀел хъийин:

Дустуни заз са ажаиб савкьат ракъана, Зулжалал,
Даим эбед вич захъ галаз дуст я лагьана, Зулжалал,
Ажеб ширин гьуьсни-сифет нямет къалана, Зулжалал,
Нече-шумуд рекъибарин гуьгьуьлар хана, Зулжалал,
Гьич шак авач зи шадвилиз, чил-цав ацӀана, Зулжалал.

Яз емиш я, заз чир хьанач, им ич ятӀа, чуьхвер ятӀа,
Вирибуру лугьуз хьана: «Яраб им вуч тегьер ятӀа?»
Я Ребби, зун Межнун хьана, акьулдикай серсер ятӀа?
И сефер захъ галукьайди эхир им вуч эсер ятӀа?
Гьар са касди ийиз хьана хиял датӀана, Зулжалал.

Заз, гьелбет, гьич акурди туш икьван чӀавал чи уьлкведа,
Я Шекида, я Ширванда, я Хизрида, я Нуьгведа,
Белки, жез туш ихьтин емиш Тифлис, Темир-Хан-Шуьреда.
Ич-чуьхвердин тегьер ава, къарпуздилай им екеда,
Гьар са касдиз ибрет хьана, за им кьатӀана, Зулжалал.

Я Ребби, зи гуьгьуьл шад я, зерре захъ гъам-хифет авач,
И дуьньядал дуствилелай мад виниз са девлет авач,
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Хиял мийир куьне, идлай артух мад са нямет авач,
Лали-агьмердилайни ам багьади я – къимет авач,
Ребби, ви къудратдин кар я, зун икьрар хьана, Зулжалал.

Дустунин тӀвар, исми мубарак Забиюллагь я хьи зи,
Ери-мескен – Куьре магьал, Ажем вилаят Къафкъази,
Устади муршидал камал ибну Мугьаммед Ярагъи-
ди Эминаз авур игьсан патал а кас ая рази,
Али ал-ала Фирдаусда макан гана, Зулжалал.

Шиирдай аквазвайвал, чухверар ракъурай дустунин тӀвар Забиюл-
лагь, вични муршид Мугьаммед Ярагъидин хва я. 

Сифте яз 1957-йисуз Назир Агьмедова туькӀуьрай кӀватӀалдик ака-
тай, гуьгъуьнлай, 1960-йисуз, А.Агъаева гьазурай ктабдани гьат хъ-
увур и шиирдиз Гъалиб Садыкъиди вичи туькӀуьрай ва 1980-йисуз 
акъатай ктабда ганвай чӀехи баянда ихьтин гафар ава: «Чи литерату-
радин бахтунай чал Хив райондин ЧӀилихъар лугьудай хуьряй тир 
Гьажимирзе Рагьимханова туькӀуьрнавай гъилин хатӀарин кӀватӀал-
дай и шиирдин гьакъикъи оригинал жагъана.

И шиир Етим Эмина вичин рикӀ алай устад ва дуст, Вини Ярагъ-
дилай тир Гьажи Исмаил ал-Ярагъидиз туькӀуьрнавайди я. Шиир ара-
дал атуниз ихьтин дуьшуьш себеб хьана: П.К. Усларан куьмекдалди 
Мамрач Къазанфара Урусатдин лап хъсан селекционный станцийрай 
къелемар гъиз, вичин багъда европейский емишрин сортар битмишар-
на. Къазанфаран хва Юсуфаз Гь. Исмаил ал-Ярагъидин руш Айишат 
гъанваз абур къавумар тир. Къазанферан хва Юсуфа вичин яран-буба 
Гь.Исмаилаз са кьадар чуьхверар ракъурна. Гь.Исмаила абурукай дуст 
Эминазни гана.

Гьа икӀ, Етим Эмина вичин шиирда авунвай тариф урус халкьдин 
культура Дагъустанда чукӀурунин нетижада арадиз атанвай бегьер-
динди я». 

Гьажи Исмаилакай Гъалиб Садыкъиди Етим Эминан «Вил атӀудач 
дуьньядихъай…» ктабдиз кхьенвай сифте гафуна икӀ лугьузва: «Гьа-
жи Исмаил эфендиди, Ярагъидин хва яз, бубадин фикиррихъ вичин 
майил авайди къалурун лазим тир. Амма и кас цӀийи культурадихъ га-
лаз таниш хьайила тамамвилелди маса рекьел элячӀна – ам урус куль-
тура дагъвийрин арада гьатунин пропагандист хьана. 

Эминан «Чуьхвер» тӀвар алай шиирдавай Забиюллагь тӀвар гьа и  
Исмаил эфендидин литературный тахаллус я. Инал ийизвай тариф 
Урусатдай гъана Дагъустанда (и сеферда Мамрач Къазанфаран багъ-
да) битмиш хьайи чуьхвердинди я».

Эмина Исмаилаз бахшнавай «Мубарак Исмаил» шиирдиз ганвай  
баяндани Гъ. Садыкъиди вичин фикир давамарзава: «Инал вичикай 
рахун кьиле физвай чуьхвер Мамрач Къазанфара Урусатдай гъана 
вичин багъда акӀурай тарал битмиш хьайиди тир. Гьажи Исмаил-э-
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фендидин руш Айишат Мамрач Къазанфаран хва Юсуфан паб тир. А 
вахтунда Гьажи-Исмаил эфендиди Кьасумхуьрел округдин къазивиле 
кӀвалахзавай. Езне Юсуфа адаз са куткун чуьхверар ракъурна. Гьа-
дани абурукай са шумуд Эминал агакьарна ва абурукай шиир кхьин 
теклифна. Алимдин метлеб Урусатдихъай Дагъларин уьлкведиз атай 
цӀийи няметдин тариф авун тир».

Гъ. Садыкъиди ихьтин  делилар гьи чешмейрай къачунатӀа лугьуз 
жедач. Амма адав къадим ва чапдиз акъат тавуна амукьай гъилин 
кхьинрин гзаф ктабар гваз хьайиди  хъсандиз малум я. Ада халкьдин 
сиверайни гзаф малуматар кӀватӀна. ГьакӀ хьайила, адан ихтилатар 
михьиз инкаризни жедач. 

Гьуьсейн Гьуьсейнова вичин «Алкьвадар Гьасан» ктабда Къазан-
фаран хцик Алкьвадар Гьасанан халудин, яни Исмаил-эфендидин  
руш хьайиди къейдзава. 

Гьукуматди 1886-йисуз туькӀуьрай хзанрин сиягьрай аквазвайвал, 
1866-йисуз дидедиз хьайи Юсуфаз – Къазанфаран хциз, гьа вахтарин 
къайдадив кьурвал, эвленмиш жедай ихтияр, цӀувад йис тамам хьайи-
ла, жезвай. Яни адаз ахьтин мумкинвал 1881-йисуз хьун мумкин тир. 
Гьар вуч ятӀани ада мехъер, вичин буба суьргуьндай хтайла, авун ла-
зим тир. Аквар гьалда, Юсуф гьа йисалай гуьгъуьниз эвленмиш хьана. 
ГьакӀ хьайила, Къазанфар Исмаил-эфендидин къавум хьунин жигьет-
дай Гъ. Садыкъидини Гьуьсейн Гьуьсейнован тестикьунрал амал авун 
хьайитӀа (абур инкариз жедай делиларни авач), Юсуфа вичин ирабуба 
Исмаилаз чуьхверар Етим Эмин тӀаз месел алай береда тухвана. Гьа-
низ килигна, и шиирни шаирди вичин уьмуьрдин эхиримжи йисара 
кхьенвайбурукай сад хьун мумкин я. ИкӀ тирди шиирдин «Я Ребби, 
зи гуьгьуьл шад я, зерре захъ гъам-хифет авач» цӀарцӀяйни са уьтери 
аквазва. Идалайни гъейри, тӀаз месел алай ксарин кьилив ажаиб ва 
къариб емишар тухун лезгийриз хас адет я. РикӀивайни, Эминаз чуь-
хверар адан гьалар зайиф хьанвай береда ракъурун мумкин тир.

ГьакӀ хьайила, Къазанфаранни Эминан дуствал шаир рекьидалди 
давам хьайиди яз кьабулиз жеда.
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Къурбан  АКИМОВ

КЬУЬЧХУЬР САИДАН ГЬИКМЕТИЛИМ

Гьар са инсандихъ вичин акьул, ацукьун-къарагъун, кьатIунар, 
фикир-фагьум, руьгь, веревирдер – гьикметилим (философия) жеда. 
Камалэгьлийрин гьикметилимрикай халкьдин гьикметилим арадал 
къвезва, ам, руьгьдин ирс хьиз, несилрилай несилралди физва. Гилал-
ди я лезги халкьдин, я адан камалэгьлийрин гьикметилим алимри ах-
тармишнавач. Анжах са бязи алимри, месела, Гь. Гашаровани Р. Кел-
беханова, чпин макъалайра чи зарийрихъ ахьтин философия авайди 
къейдзава.

Лезгийрин камалэгьлийрикай сад ХVIII асирдин чIехи шаир, 
ашукь ва халкьдин къайгъудар, азадвал патал женгчи Кьуьчхуьр Саид 
(1767-1812) я. Адан эсерар лезги мектебдин 5-8,10-классра кIелиз, 
Дагъустандин ва урус чIалариз элкъуьрна, республикадин мектебра, 
училищейра ва институтра чирзава.

И макъалада чун Кь. Саидан гьикметилимдикай сифте яз гегьен-
шдаказ рахазва.

1.
Лезги халкьдин гьикметилим, чи фикирдалди, ихьтин паярикай, 

хилерикай, камаллу фикиррикай, ниятрикай ибарат жезва:
* лезгийри чеб дегь заманра, чIехи миллет яз, араддал атай, гегьенш 

чуьллера яшаймиш хьайи, сур тарих ва кIел-кхьин авай, савадлу, ме-
дени халкь яз гьиссзава;

* лезгияр азаддаказ яшамиш хьайи, азад уьмуьр кIандай, лукIвал эх 
тийидай, аслувал эх тежедай миллет я;

* лезгияр кьилди гьукуматар хьайи халкь я;
* лезгияр жуьреба-жуьре динрин (заратIиш, чувуддин, хашпара, 

ислам) арада, таъсирдик яшамиш хьана ва жезва;
* лезгийрин марифатдин, гьикметилимдин бинеда агъзур йисари-
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лайни заратIиш диндин адетар, истемишунар ва Гъуцарсувуз ибадат 
авун ама;

* лезгийрин азадвал, аслутуширвал Виро, Давдакь, Гьажи-Давуд 
хьтин къагьриманри хвена (абур, Шарвили хьиз, эпосдин игитриз эл-
къвезва);

* лезгияр намус михьи, диде-бубадиз, ватандиз ва халкьдиз вафа-
лу инсанар я: абуру чпин кIвал, хуьр, ватан гзаф сеферра ягъийрикай 
хвена; 1941-1945-йисарин Ватандин ЧIехи дяведа 5 лезги аскер «Со-
ветрин Союздин Игит» тIварцIиз лайихлу хьана;

* лезгияр зегьметдал рикI алай, гьалаллу фу незвай, михьи 
ацукьун-къарагъун авай, дуст-душман чидай, жумарт, мугьман-итим 
хушдаказ кьабулдай, марифатлу халкь я;

* лезгийрин марифатдин виридалайни кьакьан кукIуш – лезги на-
мус – пак гафар, абурук квай гзаф важиблу фикир ва, кьин хьиз, кьи-
лиз акъудна кIанзавай истемишун я.

Лезги халкьдин гьикметилим махаринни мисалрин кIватIалрай, 
шииратдин антологийрай, литературадин хрестоматийрай, чIалан 
устадрин эсеррай регьятдаказ жагъуриз жеда. Ада инсанрин бейнидиз 
къени патахъай таъсирзава, инсанриз къени тербия гузва, нетижада 
арадал къени инсанар, къени несилар, къени жемият къвезва.

Лезги халкьдин гьикметилим Кьуьчхуьр Саидан гьикметилимдин 
бинедани ава.

2.
Гележегдин ашукь ва шаир Саид Куьре магьалдин Кьуьчхуьр хуьре, 

ашукьрин тухумдикай тир Рамазанан хва Гьажидин хзанда дидедиз 
(ам Ахцегьай гъанвай свас тир) хьана. Буба-дидедин рикI алай, цIару 
вилер авай аял, вилер хкуникай куьрсарнавай чуьнгуьрдал алаз, чIехи 
хьана. Адакай кьакьан буйдин, гъиле-кIваче къуват авай, акьуллу, си-
вел туькIвей, вилера гъейратдин цIелхемар кузвай, юлдашрин кIеретI-
дин кьил, кIвале-хуьре гьуьрмет авай инсан хьана…

Саидаз аял чIавалай вичин бубайрин пеше хуш тир: ам чIалар 
туькIуьриз, манияр лугьуз ва чуьнгуьр ягъиз эгечIна… Буба кечмиш 
хьайила, гадади сифте хуьруьн, ахпа Ахцегьрин медресайра кIелна: 
юлдашрин арада, жемятдин вилик, савадлу, тамам, гъейратлу инсан 
хьиз, рахаз-луькIвез алакьдай дережадив агакьна.

ХVIII асирда Лезгистанда Кьуьчхуьр йисарин тарих авай, 8 магьле-
дикайни (Варазан, Вергьер, Ишехъ, Къешенг, Лакахъ, Муцур, Сенгер, 
ТIула), къванцин къеле галай, зурба хуьр тир. Ина ХI асирда чархун 
къванцикай эцигнавай пуд мертебадин мискIин, медреса, магьлейрин 
мискIинар, чIехи ким ва гъвечIи кимер, чатар, булахар, муькъвер, ре-
гъвер ва туьквенар авай. Хуьруьхъ гегьенш мулкар: никIер, векьер, 
яйлахар, гьуьндуьгар ва сувар галай: анра калерин нехирар, хиперин 
суьруьяр, балкIанрин рамагар хуьзвай. Хуьре девлетлу, такьат квай 
итимар, хзанар гзаф авай… Абурулай чпиз 2-3 мертебадин кIвалер, 
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мискIинар, муькъвер, эцигиз, хуьруьхъ ягъийрин рехъ кьадай къван-
цин къеле акализ алакьна.

Кьуьчхуьр фадлай кьилди мягькема, адан бине ва кьил тир: и мягь-
кемадик элкъвена къуншийрал алай гъвечIи хуьрер (Ахниг, Бахцу-
гъ, Вегьре, Кумухъ, Кьилегь, КIимихуьр, Тител, Хуьрехуьр, Цилинг) 
акатзавай. Мягькема Кьуьчхуьррин эмирди (ам хуьрерин жемятрин 
картари-векилри жуьмя мискIинда хкядай) идара ийизвай. Хуьруьн 
вири мярекатра Саидани иштиракдай.

Хуьруьхъ гзаф мугьман-итим галай: девришар, ашукьар, сухтаяр, 
алверчияр, карванар гвай савдагарар, гьар жуьмядиз мискIиндиз ка-
пIиз къвезвай къуншихуьруьнвияр, садакьа тIалабзавай къекъвера-
гар… Эмирдиз Кьурагь ханни мугьман жедай: ам эмирдихъ галаз бу-
лахрал нез-хъваз ацукьдай. (Са булахдал гилани «Хан ацукьай булах» 
тIвар алама)…

Алатай асирра Китин дагъдихъай хуьр кьаз, тарашиз, рамиз, бар-
батIиз кIанзавай ягъиярни акъатдай: абурукай кьуьчхуьрвийри чпин 
ватан яракьдин куьмекдалди хуьдай… Тарихдин чинрай аквазва: 
кьуьчхуьрвийри ягъийрин винел са шумудра гъалибвилер къазан-
мишна, чпин азадвал хвена.

Хуьруьн чIехи кимел гьафтеда садра-кьведра девришри суьгьбе-
тардай ва дуьнядикай хабарар гудай, ашукьри манияр лугьудай… 
Хуьруьн кьавалри далдам-зуьрнедал илигдай, нянрихъ цIаяр хъувуна, 
жегьилри дири кьуьлердай…

Хуьруьн къерехда авай майдандал жегьилри женгинин къугъунар 
тешкилдай: гьуьжетралди юкьварар кьадай, залан къванер хкаждай, 
чIемерукрай хьелер ахъайиз, туьшер ядай…

Ихьтин шартIара, къугъунра, межлисра Саидни чIехи хьана… Ада 
вич адалатлу, эдеблу, гужлу жаван яз гьиссзавай: къужайризни къ-
арийриз саламар гудай ва абурувай кеф-гьал хабар кьадай, ажуздаз 
куьмекдай, кесибрин тереф хуьдай. Юлдашрин арада, булахрал ва ки-
мерал, гьахълувиликай, азадвиликай рахадай, гьахьтин мана квай ми-
салар гъидай. Жегьилрин межлисра гуьзел чIалар туькIуьрдай, абур 
манидалди лугьудай. ЦIаяркъванцелай вири хуьруьз ван къведайвал, 
рикIе вичин яр Дилбер аваз, Ялцугъ Эмиинан «Дилбер» чIал, вичин 
гафар кутаз, эзбердай:

Хиялрикай за ви шикил храна,
Ви чин акваз, Хъичхир ашукь цIрана…

Саида, гьар мажал хьайила, жегьилрин межлисра чIалар туь-
кIуьрун, абур чуьнгуьрдихъ галаз лугьун давамарзавай. Ахпа, вичин 
ашукьвилин устадвал хуьруьнвийриз бегенмиш хьайила, ам Лезги-
стандин мукьвал-яргъал хуьрериз, Къубадиз, Шекидиз, Ширвандиз, 
ЧIурал шегьердиз физ-хтана… Адаз дуьнья акуна, фикир-хиял ва 
чирвилер гегьенш хьана… Ашукьвилин дережани хкаж хьана, адахъ 
галаз гьикметилимни гегьенш хьана.
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Ашукьвилин рекьера Саидаз намус михьи, кесиб халкьдихъ рикI 
кузвай, гьахълу тереф хуьзвай дустарни жагъана: Лезги Агьмед, Ах-
цегь Магьарам, Ашукь Шайда, Гьажимет-хан ва мсб.

Ашукь Саид лезги дерейра са куьруь вахтунда машгьур хьана. 
Адан жуьреба-жуьре манадин ва кIалубрин чIалар-жавагьирар: муь-
гьуьббатдинбур («Суна», «Есир я зун», «Къумрал руш», «Чубарук» ва 
мсб), яшайишдинбур («Къаридин гьал», «Эй, инсанар!», «Дуст жедай 
туш» ва мсб), азадвилинбур («Я алпанд цIай», «Лянет», «Тавурай», 
«Гьалал женни?», «Сурхай хандиз» ва мсб), весияр («Веси», «Дусту-
низ» ва мсб) халкьдин арада чкIана…

Саид яваш-яваш халкьдин къайгъудардиз, векилдиз элкъвена: ам 
халкьдин мецелай агъайрихъ, ханарихъ, дуьньядихъ, гъуцарихъ, Ал-
лагьдихъ галаз рахана.

3.
Саида вичин ивидик квай ягь-намус, азадвилихъ ялзавай къилих, 

вичин хци рикI хуьруьн, мягькемадин жемятриз са шумуд сеферда 
кардалди къалурна. Абурукай кьве дуьшуьш, мусибатдин дуьшуьшар, 
виш йисарилайни инсанрин рикIерал алама, тарихдин чинра гьатна-
ва: сад лагьайди пахтачийрин зулумдик акатнавай кьилегьвийрин те-
реф хуьн хьана; кьвед лагьайди – Сурхай хандиз акси экъечIун.

Пахта – ажузбурулай гужлубуру харж къачудай инсансуз, инсаф-
суз, лап чIуру адет я. Ам тарихда анжах тек-туьк лезги хуьрера ишле-
мишайди малум я, абурукай садни Кьуьчхуьр хьана.

Кьуьчхуьррин са кIеретI намусдикай кьери жегьилри, кьиле эмир-
дин хва аваз, хъуьтIуьн кьуд пад живеди кьунвай йикъара чпин мягь-
кемадик квай гъвечIи хуьрерал пахта вегьезвай: «чна куь азадвал хуь-
зва, куьн чаз буржлу я» лугьуз, абурун хуьрера-кIвалера гьафтейралди 
нез-хъваз, пислик амаларни ийиз, кеф чIугваз къаткизвай… Иесий-
рин намусдик хуькуьрзавай. Ихьтин мусибатдик Китин дагъдин кIане 
авай са гъвечIи Кьилегь хуьр гьар йисуз акатзавай…

Са сеферда эмирдин хциз са кIвале чарадан лишанлу руш беген-
миш хьана… Ам вичиз гужуналди пабвиле гъун кьетIна, са гъвечIи 
гьазурвилер акуна, мехъер кавагъна… Са гьафтедилай свас тухуз атай 
свараг кьилегьвийри кьасухдай йифе туна: ахварал фенвай кьуьчхуьр-
вияр вири тукIуна, куьч-кума кIватIна, мал-хеб вилик кутуна, хуьр 
тергна, Къубадиз, вилик амаз меслят хьайивал, Гьажимет хандин мул-
кунал, катна… (Китин дагъдин кIане тергнавай хуьруьн кIалубар ала-
ма, Самур вацIун эрчIи къуьнел Кьилегьрин хуьр аквазва).

Мусибатдин хабар агакьайла, Саид хуьруьз хтана, кьилегьвийрин 
гуьгъуьниз фена, абур элкъвена хкиз алахъна, амма хьанач…

Сурхай хандиз Саид вичин ашукь хьана кIанзавай, амма кьуьч-
хуьрви рази хьанач: ада девлетлуйриз, ханариз акси манияр лугьун 
давамарна… Хандиз Саидан такабурлувал, ада вичиз акси манияр лу-
гьун такIан хьана, ам ашукьдиз жаза гудай са багьнадихъ къекъвезвай 
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кьван, амни жагъана – ашукь вичин ханумриз чIуру ният авай гьаясуз 
вилерай килигун хьана.

Чпин рикI алай ашукьдин кьилел инсафсуз ханди гъайи къаза кьуь-
чхуьрвийри, гиярвийри чпин кьилел гъанвай мусибатдай гьисабна. 
Ажугъламиш хьайи халкь кьисас кьахчуз къарагъна…

Вилерикай магьрум хьайи ашукьдин ван мадни къати хьана: ада 
цIийи-цIийи шиирар теснифна, манияр лагьана, зулумкарар русвагьна.

4.
Советрин девирда лезги халкьдин бахтуни гъана: адакай милли га-

зетар, радио, мектебар, институтар… авай медени халкь хьана. Лите-
ратурадиз алатай асиррин шаирар ва ашукьар хкана, цIийи къуватар 
атана. Нетижада тамам, девлетлу, вири жанрайрин эсерар авай лите-
ратура хьана.

ХХ асирда Кьуьчхуьр Саидални цIийи кьилелай «чан хтана»: адан 
шиирар-жавагьирар, Советрин гьукуматдин милли сиясатдин нети-
жа яз, газетриз акъатна, лезги мектебра, училищра, институтра чи-
риз эгечIна; шаир вични лезги литературадик еке пай кутунвай шаир-
дин-классикдин дережадиз хкажна.

1928-1940-йисара Кь. Саидан яратмишунар Гь. Гьажибегова, А. 
Гьажиева, М. Гьажиева кIватI хъувуна, «ЦIийи дуьнья» газетдиз акъ-
удна, мектебдин лезги чIалан учебникрик, литературадин хрестома-
тийрик кутуна.

И кар ХХ асирдин 2-паюна Н. Агьмедова ва А. Агъаева давамарна: 
1958-йисуз сифте яз печатдай акъатай «Лезгийрин поэзиядин антоло-
гияда» Лезги милли литература Кь. Саидалай эгечIнава, адакай куьруь 
малуматар ва 5 шиир («Зи чарх кьулухъ элкъвена», «Эй, залум цIай», 
«Авайвилиз хьурай лянет», «Я алпанд цIай» ва «Шикаят») ганва.

Гуьгъуьнин йисара шаирдин ирс кIватI хъувунал Гь. Гашаров, И. 
Гьуьсейнов, Ш. Исаев, А. Фетягь, А. Ляметов, Н. Ибрагьимов ва мсб 
машгъул хьана, куьчхуьрвидин эсеррин кIватIалар: «Шикаят» (1990), 
«Женгчи шаир» (2004) ва «Эй, инсанар!» (2012) басмадай акъудна. 
И юлдашри чIугур зегьметар себеб яз, Саидан эсеррин кьадар къвер-
давай гзаф хьана, эхиримжи кIватIалдик 69 шиир (абурукай 10 шиир 
урус чIалазни элкъуьрна ганва) акатнава.

70-йисара заридин къаматдал «Коммунист» газетдин художник 
Абидин Азизова, Е. Эминан шикил чIухгур устадди, чан хкана – вири 
жуьредин зегьметар алудна, чуьнгуьр гвай Ашукь Саидан суьрет 
(портрет) чIугуна. ЯхцIур йис вилик арадал хкай шикил къени вири 
ктабриз, журналриз ва газетриз, чан алайди хьиз, акъатзава.

80-90-йисара кьуьчхуьрсаидчийрин зегьметдик зани жуван пай ку-
туна: шаир яшамиш хьайи Кьуьчхуьриз са шумудра фена, адан кIвач 
хкIур хуьрера ва рекьера къекъвена, манияр ва шиирар кIватI хъувуна, 
макъалаяр кхьена, печатдиз акъудна: «Кьуьчхуьр Саидан экуь къамат» 
(«Коммунист»», 1986-йисан 2-февраль), «Кьуьчхуьр Саидан жавагьи-
рар» («Лит. Дагъустан», 1986, 4-нумра, 63-64-ч.).



85

Ахпа за халкьдин къагьриман хва Саидакай, адан вагьши девир-
дикай «Гьай тахьай гьарай» тIвар алай тарихдин роман кхьена. Ам, 
кьилдин ктаб яз, кIелзавайбурув агакьнава.

7.
Кьуьчхуьр Саидан гьикметилим вичин акьулдихъ, яшарихъ, 

кьатIунрихъ ва руьгьдихъ, халкьдин адетрихъ, яшайишдихъ ва гьикме-
тилимдихъ галаз сих алакъада аваз пайда хьана, ирелу хьана ва вилик 
фена.

Аял чIавалай Саидаз тIебиатдин шикилри (кIвалин вилик квай 
верхи тарари, хуьруьн кьилихъ галай Цаяркъванци, яргъай аквазвай 
Китинкьили), айвандик мукарзавай чубарукри, чIередал элкъвезвай 
лифери, гьаятдал верчеривай твар къакъудзавай нуькIери лезет гу-
зва: хъвер гъизва, тажуб жезва, шад гьараяр акъудзава… Ада сифте 
туькIуьрай чIаларикай сад «Чубарук» я, адай гададин ихьтин гьиссер 
аквазва:

Гьикьван вахт тир вун акунихъ вил галаз,
 Гьатнавай зун ви дердина рикI алаз…
………………………………………….
Зи вил галай вахъ, гена вун хтана,
Чи айванар ви манийрив ацIана…
………………………………………….
Хъфимир вун, туна ялгъуз зун хуьре,
ИчIи мийир муг квай чи къавун чIере…

Спелар хъиткьинзавай, хурал чуьнгьур алай Саида магьледин, 
хуьруьн рушарик вил хкуьрзава, абурукай садал ам ашукь жезва… 
Арадал «Къумрал руш» шиир къвезва, адай таза шаирдин михьи гьис-
сер аквазва:

Дерт къати я, яраб дарман жедач жал?
Карагзава вун виликай, къумрал руш…
………………………………………
Буй-бухах ви акурлахъди вилериз,
Дуьнья дар жез, акъатда зун сувариз…
………………………………………
Мурад я хьи, вун заз кьисмет хьайитIа,

                              Ви рехъ хуьзва за варцихъай, къумрал руш…

Саида ашкъидикай гзаф манияр туькIуьрна, халкьдин вилик чуьн-
гуьрдихъ галаз лагьана: абур сад-садалай деринбур, гуьзелбур, дише-
гьлидин тарифарзавайбур, дишегьлидиз итимдихъ галаз бабабар къ-
имет гузвайбур я. Шаирди «КIанивал» шиирда дишегьли лап кьакьан 
дережадиз хкажзава:
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Атирлу цуьк сува авай,
Са кард ятIа, кIвале авай?!
Вун женнетдин багъда авай
Гьуьруь ятIа, заз кIанзавай?

Вагьши къанунри агъавалзавай хуьре, магьалда, уьлкведа яшамиш 
жез, гьахъсузвилерни инсафсузвилер акваз, Саидавай анжах муьгьуь-
ббатдин манияр лугьуз хьанач. Адан чIалара яшайишдин татугайви-
лериз талукь фикирар арадал атана, къвердавай гзаф хьана, иллаки 
ханди жаза гайидалай гуьгъуьниз - къалин хьана.

Саида жемиятдин гьалариз фикир гузва: хуьр кьве чкадал, девлет-
луйризни кесибриз, пай хьанва; гьуьрмет-хатур кьит хьанва; кимерал 
себ-сив, гъуд-капач, гапурар акъудун гзаф жезва… Шаирди «Зи чарх 
кьулухъ элкъвена» шиирда кхьизва:

Садбуруз къизил, садбуруз гимиш,
Садбуру мал хуьз, садбуру - гамиш…

И шиирда, хуьруьн, мягькемадин, уьлведин ихтияр бегьемсузрив-
ни инсафсузрив гвайдаз ишара авуна, Саида бейкефвилелди дуьняди-
вай хабар кьазва:

Дуьнья, вун нивди хьанва гуьруьшмиш?!

Шаир нефс къати, азгъун инсанриз акси я: абуру кесибар кIеве тва-
зва. «Агъадиз» шиирдай малум жезва: азгъун инсанри «лап Искендер 
яз нефсинихъ ялзава, язух элдиз эку дуьнья салзава…гуьлчименра 
чIулав чайгъун» твазва.

Саид мал-девлетдиз акси я, ада инсанриз чпин нефс хуьниз эверза-
ва. «Дустуниз» шиирдай аквазва:

Низ герек я девлетни мал?
Са кIус фуни кьел кIанда заз.

Къени емиш гъидай тарцин
Цуькер алай хел кIанда заз…

Ихьтин фикирри Саидан гьикметилим суфийрин философиядиз 
мукьва ийизва: шаирдин йисара Лезгистанда суфизм гегьенш хьан-
вай.

Саидаз вири агъаяр зулумкарар яз аквазва, гьавиляй Сурхаяз ла-
гьай туькьуьл гафар ва экъуьгъунар умуми авуна, «Агъадиз» шиирда 
ихьтин суьрет-шикил гузва:

Вун иблис я, шейтIан я вун гунагькар,
Чиркин я руьгь, туькьуьл я мез, агъа.
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Кесиб саймиш тийиз, гьилле я ви кар,
Аквадач вун гьич дуьз рекьяй къвез, агъа…

Саида, хандихъ элкъвена, инсандикай инсафсуз зулумкар ийизвай 
девлетдиз лянет гъизва, «Лянет» шиирда мусибатдин шикилар къа-
лурзава:

Авайвилиз хьурай лянет, кур байкъуш…
Гъилер, беден ивид курут, келле буш…
Чи хуьр, уба вирана, уф, чIур хьана,
Ругун чIугвар рат рушарин хур хьана…
Бес мус жеда са гьахъ-дуван, къарагуьн?..

Шаирди «Ким-киме» шиирда дуьньядин шикил гузва:

Гьикьван хьурай алчах гьалар:
Секин элдив ийиз къалар?!
Малар хьтин гьализ кариз…
Мус хьурай рам дуьньядай къал?!
Мазан Саидан чIулав я гьал.

«Шумуд ава» шиирдай мадни залан шикилар аквазва:

Шумуд ава, рикIин девлет ачухна,
Сур эгъуьндай кас авачиз кьейибур.
Шумуд ава, кафандикай яйлухна,
Ярдихъ галаз мичIи суруз фейибур…

Кесибрин гьалар зариди вичин уьмуьрдив гекъигзава:

Шумуд ава, арха лугьуз эвериз,
Япар биши, вилер буьркьуь хьайибур.
Шумуд ава, рагьим ийиз эллериз,
Саидан хьиз, уьмуьр фена, кайибур.

Заридиз вичин тарифар авун хас туш, и шиирдай ада эллериз рагьи-
мар авурди малум жезва.

Саидан шииратдиз цIийи ва хци темаяр: азадвал хуьн, гьахълувал 
хуьн, лезги вилаятар ва халкьар сад хъувун хас я. Ихьтин фикирар 
гвай инсанрин кьиле Саид акъвазнавай.

Дуьньядин гьалар эхиз тахьана, шаир са шумуд шиирда Аллагь-
дихъ элкъвезва. «Зи чарх кьулухъ элкъвена» шиирда хабар кьазва:
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Я Аллагь! Дуьнья икI куьз ятIа яраб?!
Кана зи жигер, хьана хьи кабаб…

Ихьтин суал, имандикай бейкефвал «Я Сад Аллагь!» шиирдани ава:

Залум уьмуьр, зун шаднач ви бегьерди.
Я Сад Аллагь, им вуч дуван хьана заз?!
Незвай фуни звезна заз зегьерди:
Экуьникай магьрум иман хьана заз.

Саидаз низ гьихьтин мани герек ятIа чизва. «Мани лагь, эй ашукь!» 
шиирдай малум жезвайвал, ада ханаринни беглерин тарифарзавай 
ашукьдиз меслят къалурзава:

Мани лагь, эй ашукь, жегьилар патал,
Дава хьиз, бейгьалдиз хьурай ам несиб.
Мани лагь эллерин гуьгьуьлар патал,
Желб ая къваларив инсанар кесиб…

* * *
Кьуьчхуьр Саида милли шииратдиз дерин фикирар, жанлу къама-

тар, гуьрчег кIалубарни уьлчмеяр, везинлу чIал гъана. Адан шиирар 
вичин девирдин гьакъикъатдихъ галаз кьазва, реализмадиз мукьва я, 
абурукай хкатзавай кьилин фикирни гьакъикъатдин гьикметилим я.

Ашукь Саид вичин къаматдин, къагьриман руьгьдин, гьикмети-
лимдин жигьетдай Куьре Меликан, Гьажи Давудан, Ярагъ Мегьаме-
дан дережада авай инсан хьана. Адан суалар, эвергунар жавабар ава-
чиз амукьна.

Саидан гьикметилим дериндай ахтармишуниз лайихлу я.
ХХ-ХХI асирра заридин хсуси, адакай кхьенвай ва бахшнавай 

илимдин, художестводин, публициствилин ва искусстводин эсерри-
кай жанлу кьуьчхуьрсаиднаме арадал атанва.

Кь. Саидан ялавлу эсерри ва гьикметилимди халкьдик азадвилин, 
намусдин, гъейратдин, дамахдин кьакьан гьиссер, зурба руьгь кута-
зва.
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     Абдуселим  ИСМАИЛОВ

                                 ЙИФЕН  КЪУШ

Вацран мичIер я. Цавал цифедин мискьални алач. Ам гъете-
рин селдив ацIанва. Гьар сад экуь я, гьар садан патарив кутугай 
юлдашар гва. На лугьуди, ибур маса цавар я, маса гъетер я. Си-
нерихъай синер къвез анихъ далдадик квай дередай вацIун ванни 
гагь-гагь агакьзава. 

- Икьван секинвал авай чкада кусун гьакI ийида?- суал гузва 
Ризахана хъвер галаз.

Адан суалдиз жаваб гузвайда хьиз, яргъай  йифен къушра се-
кинвал чIурзава.

- Гьуьруь-гьуьруь…
- Адахлидиз эверзавайди я. ГьакI лугьудай эвелра.
- Зун хьурай адан адахли,- капаш капашдал эцигна, кIанчIал 

тупIар чеб чпив агудна, абурун арадай уф туна, халис йифен къ-
ушра хьиз, гьарайзава Райзудина.

Йифен къушра, сесиник дегишвал акатна, жаваб гузва:
- Гьуьруь-гьуьруь…
Райзудина мад сеферда капашда уф твазва.
- Гьуьруь-гьуьруь...,- дехьнендалай мукьвалай рахазва йифен 

къуш.
- Вуна адаз умудар гумир гьайвандиз. Ахпа къаргъишда чаз.
Райзудина мад сеферда капашда уф твазва.
 - Гьуьруь-гьуьруь…- рахана масса къуш Тукьур хурарин кьи-

лелай.
- Гьуьруь-гьуьруь…- рахана Багъманчидихъай.
- Гьуьруь-гьуьруь…- рахана Руьгвен хивяй.
- Бес я, Райзудин, вуна вири миштIерияр иниз кIватIда. Кьиле 

тефей умудрин пар залан шей я. Язух я гьайванрин.
- Абуруз хьайиди хьанвайди я. ТахьанайтIа,..
- АкI лугьумир. Белки абур и мичIивиле зунни вун патал гьат-

Сатира ва юмор
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нава жал. Себеб авачир ва метлеб авачир са карни, са затIни 
и дуьнедал жезвайди туш. Йифен къушар, зи кьатIунрай, виш 
йисан уьмуьр акуна, агъзур йисан камални сабур кIватIнавай лап 
кьуьзуь къариярни къужаяр я. Абур чеб чпиз аквазни амукьдач, 
абуруз за-вуна яб гузни амукьдач. Амма абуруз, вилерин ишигъ 
квахьнаваз, вири аквада, абуру, кьатIунар квахьнаваз, вири фа-
гьумда…

Райзудин къайгъусуздиз хъуьрена, зи хиялра ихьтин цIарар 
рахана:

- Йифен къушра барзадай
Гьарайзава арза кваз.
Чидач, вучтин тIал ятIа, 
А язухдихъ авайди.
И дуьнедин гьал ятIа
Адав и дерт вугайди?!.. 

            ХУТАРИН  ДУЛМА

- Аламатдин тIварар ала ви аялрал,- вичин мягьтелвал къа-
лурзава мугьманди.- Амма абуруз чпиз за лагьай са гаф аламат 
хьана.

- Яраб ам вуч гаф  ятIа?
- Ам са затIунин тIвар… Хутарин дулма…
- Ам вуч затI я? Зазни чидач,- аламат хьана аялрин бубани.
- Вазни чидач?
- Ваъ, валлагь…
- Хутарин маканда аваз?
- Эхь, валлагь…
- Гице зав са хци чукIул…
- ЧукIул – ма…
- Ша, Рома, захъ галаз. Вуна, Анфиса, Мартвисани Сентвиса 

галаз хутар кIватI.
- Абур чIурубур я-а..,- мугьмандин гаф атIузва Анфисади.
- КIватI лагьайла, кIватI,- буйругъ гузва рушаз бубади.
…Мугьманни Рома верши таралай алуднавай чкалдин къаргъу 

гваз хтана. Анфисади, Мартвисани Сентвиса галаз кIватIай ху-
тар са курунавайбур хьана. Ида лугьуз, ада къаргъудин са кьи-
ле тIваларни пешер туна, муькуь кьиляй курунавай хутарай ам 
ацIурна, гьа кьилни кIевир хъувуна, мугьманди лагьана:
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- Гила тухвана эциг цIун винел.
- Мукъаятдиз гьа,- тагькимарна Ромадиз бубади.
… Верши таран чкалдин къаргъуда чрай чIуру хутарин дул-

мади аламатдин тIварар алай аяларни абурун буба гена гзаф 
мягьтеларна.

- Чидачир, валлагь,- хиве кьазва бубади, хутарин дулма къачуз 
сиве твазвай тупIар пIузаррай чIугваз.

- ЧIуру хутарин маканда аваз?- хъуьрезва мугьман.- Течир 
крар ацIана-а…

- Эхь, валлагь…
- Течир тIварарни ацIа-ана…
- Эхь, валлагь… Акьван иер ва къадимлу тIварар чахъ аваз…
Аялри, са куьнин гъавурдани акьан тийиз, хутарин дулма не-

звай тупIар пIузаррай чIугвазва. ЧIехибур чпелни, абурални хъ-
уьрезва…

 
                                  СУГЪУЛ  ЙИКЪАР

Салам-калам хьана, ихтилатар гьавайрилай башламишна:
-  Са къени туш, шумуд югъ я цавари чин къалур тийиз. Илис 

хьана чилерал, чпин чIулавиляй мур авадарзава. Ламувилини су-
гъулвили рикIерни кваз мур ийизва.

- РикIер авайбурун…
- Хъчадин афарар чраз, чимиз-чимиз нез ацукьдай йикъар я…
- Алакьдай папар авайбуруз…
- Я туш кьурай якIун цикIенар кутадай, хинкIарар ргадай вах-

тар я…
- Лапагар, малар авайбуруз…
- РикI алай дустар галаз кефер чIугуртIани пис жедач…
- Дустар авайбуруз…
- Вахъ авачни дустар?
- Захъ – ваъ…
- Бес зун?
- Вун хьтинбур гзаф ава: гъвечIибурни чIехибур, расубурни 

рехибур, начагъбурни сагъламбур… Амма я папан гъилелай хъ-
чадин афардихъ, я кьурай якIукай цикIендихъ ва хинкIардихъ, 
я дустарихъ галаз кефчи ихтилат-хабардихъ вил галачирбур…
Абурукай хьана вучда?..
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СИКIНИ СИКIРЕН ТУМ

 Секинат бажидин гьуьндуьшкадин шарагрик сикI акат-
наваз жеда. Абурукай гьар юкъуз сад-кьвед хкатзавай. Лапагар-
ни малар хуьн Рагьман дахдин, гьуьндуьшкаярни къазма хуьн ви-
чин хиве авай буржи тирди чизвай Секинат бажиди къужадиз 
куьтIни ийизвачир. Йикъарикай са юкъуз, нисини жедай береда, 
лапагар кундиз яна къазмадал хтай Рагьман дахдивай Секинат 
бажиди хабар кьада:

- Вал и йикъара анра гьич сикI-микI гьалт-затI авунани?
- СикI-микI ваъ, гьуьндуьшкадин фереяр-мереяр гьалтна.
- Гьина? 
- Гьарна.
- ГьикI гьарна-е?
- Сад атIа НуькIруьдтаран кIаник, сад Ачимуькъуьн кIама, 

сад ГуьндуьзкIерец тарак, сад Яргъирекьин сиве, сад Къун-
дартIула…

- Бес акурла, хкун вучиз авунач, я Рагьман? Шумуд югъ я абур 
квахьна… 

- Винни сикIрен арада вуч меслят хьанватIа, чин тийизвайви-
ляй, хкиз хьанач.

- ГьакI жеч эхир, я Рагьман! Зун фена къекъвейтIа, жагъи-
датIа яраб?

- Вун сикI ятIа, къари, зун сикIрен тум я. Ви тегъвез чизва 
фереяр сикIре тIуьнвайди…

- Гьи сикIре, я Рагьман?
- Гьа вуна завай гьалт-затI авунани лагьана хабар кьур сикIре-

микIре…  

ХЪЧАДИН АФАР

- Я Рагьман, ваз хъчадин афар ийидани, шурадин?- хабар кьа-
зва, чкалар акьалдай кьулни фирчин, кIарни кIве – вири вичин па-
тав эцигна, винел саж алай пичинин патав ацукьзавай Секинат 
бажиди.

- Йикъа шумудра неда ви хъчадин афар? Чун малар туш хьи,- 
жаваб гана адаз Рагьман дахди.
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Аквазва адаз, къариди, чкалдал къат-къат хъчар экIяйиз, абу-
руз тIуб гузва, винелайни чкал экIяй хъувуна, къерехар жакIун-
див кьазва. Рагьман дахди чуькьни ийизвач.

- Вуна заз афар элкъуьриз куьмек гудачни, я Рагьман?- раха-
зва къужадив Секинат бажи.

Рагьман дахди жаваб ваъ, суал гузва:
- Гьинва кьван элкъуьрдай афар?
- Ингье - сачунал.
- Сачунал алайди хъчарин афар тушни?
- Яни-е? Агь, акъатай рикI… Мад хъчадин афар хьанани авур-

ди? Де элкъуьра, я кас, ам гьим хьана вуч я?
- Ни элкъуьрна вуч я, я касс? Элкъуьрна тур жува...
- Гила зун-вун хьанани чи кIвале?
- Ваъ, хъчадин афар-шурадин афар хьана…
- Хъчар къе-пака акъахда, я Рагьман, ахпа вун  шурадикай 

икрагь жеда… Шур кIанзаватIа, ма ваз,- шур авай къаб яргъи 
авуна Секинат бажиди,- хъчадин афар гьа идак кягъиз неъ.

- КIандач, къари. Хъчадин афар, хъчар акъахдалди, жува эл-
къуьрна, жува неъ. За, шурадинбур чрадай вахт атайла, ахпа 
абур элкъуьрни ийида, ненни ийида…

ЗЕГЬЕР АЛАЙ ЙИС

Дагъдай арандиз хтайла, Секинат бажиди къуни-къунши-
диз, мукьва-кьилидиз вичин гъилелай къаб вугудай, абурув тамун 
яр-емиш дадмишиз тадай адет авай. Са сеферда аквазва Ра-
гьман дахдиз, Секинат бажиди ракъар амаз кьурурна чувалра 
тунвай кIерецар къазмадин юкьвал эчIирзава.

- Вуна вучзава, я къари? Гьисабзаваз тахьуй гьа кIерецар?- 
кIиркIир ацалтна хъуьрезва Рагьман дах.

- ГьисабайтIани жеда. Вучиз гьисабдач кьван? Абур гьа и гъ-
илери кIватIайбур тушни?

Секинат бажиди, меквелди къачуз кIерецриз килигиз, сад-вад 
хкудиз и чувалдиз, амайбур маса чувалдиз хъивегьзава.

- Нагъварикай раб жагъурдай тегьерда, вун абурун квез кили-
гзава, я къари?- мягьтел жезва Рагьман дах.

- Ам заз чизва.
- Кукуфар хкудзаваз тахьуй гьа? Гугьулдачни ваз?
- Ам заз чизва.
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- Гьайман, ваз къуни-къуншидиз гудайбурук квак-мак квайбур 
хьана кIанзавачтIа гьа?   

- Ам заз чизва…
- Жуваз чидайвал ая, акI хьайила…
Хтана Рагьман дахни Секинат бажи дагъдай. Къуни-къ-

унши, мукьва-кьили къвез-хъфена. ИчIи гъилди абурукай касни 
рекье хтунач Секинат бажиди. Амма ада виридаз гьа са гафар 
тикрарзавай:

- Зегьер алайди хьана цIинин йис... Малар нетIрени-хенцIеди 
кьуна, яр-емиш квакраз-цIардиз акъатна…Кукуф кIерецар гана 
лугьумир Секинат бажиди…Кукуф тушир кIерец акурди туш 
вилериз…

Вичин къаридин тIул чизвай Рагьман дах кьил элкъуьриз 
амукьзава…
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*   *   *
 Шегьре рекье автоинспекторди машин акъвазарзава.
-Правояр гвани?- хабар кьазва ада рулдихъ галайдавай.
-Гва, гьелбетда.
-Техосмотр авани?
-Вучиз жедач?
-Аптечка?
-Гьамиша гвайди я.
-Магнитоло авани машинда?
-Ам авачиз рикI акъатда хьи.
-ЯкI ятIа, кутур са вижевай макьам.
Рулдихъ галайда кутазва ва машиндай терекмадин ван 

чикIиз, автоинспекторди машиндал элкъвез кьуьлер ийиз 
эгечIзава.

-Квез килигиз ацукьнава?- лугьузва автоинспекторди.- 
Чахъ кьуьл ийизвайдан гъиле пул твадай хъсан адет авай-
ди я.

*   *   *
Са дагъви вичин пабни галаз мехъерикай хквезва. Са 

арада абур алай балкIанди кек язава.
-Сад!- акъатзава итимдай.
Са кьадар рекьиз фейила, мад сеферда балкIандин кек 

къванце акьазва.
-Кьвед!
Мадни физва абур ва балкIанди пуд лагьай сеферда кек 

язава. Дагъви эвичIзава, ада тапанчи акъудзава ва балкIан 
адай язава.

-Вуч хьана,  я итим, вуна гьайван вучиз яна?- мягьтел 
жезва паб.

-Сад!- лугьузва итимди жаваб яз.
Лугьуда хьи, гьа и йикъалай гъуьлуьнни папан арада са 

къал-къулни хъхьанач.

Къаравилияр
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*   *   *
Жегьил дагъви бубани, дидени галаз сусан патав род-

домдиз къвезва. Аквазва абуруз, хьанвай аял чIулавди я.
Бубади хцивай хабар кьазва:
-Я Магьамад, им чIулав негр вучиз я?
-ПатIимата лугьузва хьи, вич роддомдиз фидайла, адал 

Пьер гьалтнай.
-Пьер вуж я, яда?
-Лезги манияр лугьузвай негр.
Гила итимди вичин папавай хабар кьазва:
-Им хадай йикъара вал лам гьалтнайни?

*   *   *
Дагъустанвидивай хабар кьазва:
-Куьне дуьшперейриз вуч лугьуда?
-Куьрзеяр.
-Къайи дуьшперейрин тIвар гьикI я?
-Чавай абур рекъидалди таз жедайди туш.
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