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       Абдуселим  ИСМАИЛОВ

СУЛЕЙМАНА  ЛАГЬАЙВАЛ…
Сулеймана лагьайвал… И ибара чаз мел-мехъерикни, кимел-куьчедани, мя-

рекатрал жемятдин векилринни гьакимрин докладра-рахунрани ван жезва. 
Адакай чи чIалаз хас тир «бубайрин мисалда лугьудайвал» ибарадин манада 
менфят къачузва. Сулейманан  яратмишунринни бубайрин камалдин арада 
ихьтин барабарвал хьунихъ шаир патал къимет эцигиз тежер кьван метлеб 
ава. Ам шаир яз Сулейманан зурбавал субутзавай шагьидвилерикай сад я. 

   Кесиб хьайи инсандин тIвар
   Дустаризни чиз амукьич,-

лагьанай шаирди вични фикирда аваз. ИкI тирди чи гьар йикъан уьмуьрди 
къалурзава. Накьни гьакI тир, къени гьакI я. Амма вири уьмуьр кесибвиле 
тухвай СтIалви Сулейман патал ваъ!

Фагьумай чIавуз гьуьжет алачирди яз аквазвай и фикир Сулейманахъ хьайи  
машгьурвилихъ галаз кьазвач.  Сулейман кьетIен инсан хьана! Ам шаир тир! 
КьетIен шаир! Зурба шаир! Им СтIал Сулейманан яратмишунрал кIвалах 
авур, илимдин рекьяй абур ахтармишай вири алимрин гьуьжет аламачир 
фикир я. 

«Вун шаир ятIа,  ваз чир хьун герек я: балкIан амукьдач - къацу чуьл амукь-
да; игит дуьнедай фида – адан машгьурвал уьмуьрдив гумукьда. Зун игит туш 
ва чан алай шаирдин машгьурвални, гьелбетда, игитдин машгьурвал туш. 
Шаирдин машгьурвал, шаир вич хьиз, дегиш жедайди я, адан цIал датIана 
цIамар хъивегьун герек я, тахьайтIа, ялавар хкахьда, абуру чинар нурлу ийиз 
амукьдач!»- лагьай СтIал Сулейманан мецелай несилрилай несилрал къвез 
гьар сана ва гьар сада тикрарзавай камаллу фикирар, гьелбетда, шаирдин 
машгьурвилин цIал датIана вегьезвай цIамар я. 

СтIал Сулейманан ирс кIватIунин рекье гзаф йисар акъудай ва адан 
яратмишунар ахтармишуниз вичин къуватар серф авур писатель ва фило-
соф Агьед Агъаева гьазурна I969-йисуз, шаирдин I00 йис тамам хьунин вилик, 
Даггизда чап авур «Яратмишунар» ктабдин «Сифте гафуна»  алимди икI 
лугьуз кхьизва: 

 «СтIал Сулейман вири маса лезги шаиррилай адал тафаватлу я хьи, вич 
гьикьван кесиб ятIани, гьикьван вичи ва хайи халкьди зулумдик суза ийизватIа-

Редактордин гаф
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ни, адан виждан кIеви хьана, ада душманриз вилин накъвар къалурнач (абур 
шад тахьурай лугьуз), рикIин сефилвал авунач, умудсузвал вяз авунач. Аксина 
яз ада девлетлуйрал, фекьийрал, судуйрал, халкьдин иви фитIинзавай маса 
зилийрал гьужум авуна, абурун бейадалатлувал, инсансузвал винел акъудна, 
кесиб халкьдиз абурун чIуру амалрикай ва гьерекатрикай хабар авайди чирна». 

Сулейманакай шаир авурдини, белки, вичин виждандин кIевивал, руьгьдин 
мягькемвал ва женгиниз гьазур тирвал хьана жеди. 

Алим Агьед Агъаеван къейд шаирдин вири яратмишунар фикирда аваз 
авунвайди ятIани, Сулейманан къилихдин и терефар адан сифте шииррилай 
эгечIна ашкара жезва. Гьатта сифтеди яз гьисабзавай «Билбил» шиирдани 
шаирди гьа девирда вич хьтин агъзурралди жегьил итимар патал рикIин 
тIал хьанвай кесибвиликай суал гузва:

    ЦIи гьикI тир ви дуланажагъ,
     Тух яни, ваз - гишин, билбил?
 
Аял чIавалай вичи недай кьас фу вичи къазанмишай Сулейманаз уьмуьр 

хьиз заманани, вичин кьисметдиз акъатай девирни, вад тIуб хьиз, чир хьана. 
«Жувакай ихтилатда» ада лугьузва: «Заз и йисара гзаф крар акуна ва чир 
хьана. Виридалайни гзаф заз ам чир хьана хьи, фяле инсандиз виринра ва вири 
чкайра сад хьиз четин я. Сыр-Дарьядални, Агъа-СтIалдални кесиб инсанар 
гьа сад хьиз бахтсуз я».

ИкI тирди виридаз аквазвай, гьар сада вичелди гьиссзавай. Амма аксивал 
жезвачир. Аксивал алакьун патал кьетIен виждан, кьетIен руьгь хьана 
кIанзавай. Сулейман хьиз шаир хьана кIанзавай. Чан алай, рикI авай шаир! 
Сулеймана хьиз «Эгер шаир кьенвачтIа, адавай кисна акъвазиз жедач» лу-
гьудай шаир.

Сулейманан фикирдалди, «Шаирарни гьар жуьрединбур жеда. Марф вири 
чилерал къвазва, амма, марф къвана лугьуз, къумлухда я бубуяр экъечIдач, я 
маса цуьквер».

Эгер Сулейманан шаирвиликай рахайтIа, адан вичин келимайри вири сирер 
ачухарзава: «Тухвай уьмуьрдин пар зи рикIе, чIулав ципицIар хьиз, ацукьнава. 
Ам цурувиле, винел каф акьалтиз, ргазва ва заз тек кьил алгъурун бес жезва, 
адалай къарагъзавай ниэди зи ивидик цIай кутазва».

Мадни: «Халис шаирдин руьгьдал гьамиша звал алаз кIанда. Ам багъ хьиз 
я. Хъсан гафар кьакьан тарарал экъечIзавай  затIар я, амма кьакьан тарар 
чеб битмишарна кIанзава».

СтIал Сулейман халкьдин багъда битмишарай кьакьан тар я,  шиирарни 
– а тарал жезвай емишар. ИкI тирвиляй, кIел-кхьин течир шаирдин меце-
лай алатиз хьайи шиирар хуьруьнвийринни дустарин рикIел аламукьиз, ида 
адаз тикрариз, йикъалай-юкъуз мадни гзафбур а жавагьиррин таъсирдик 
акатиз хьана. ГьикI хьи, Сулейман шаирди вичин  яратмишунар, «вахтуниз 
яб гуз» ва хакьдизни ван хьурай лугьуз, адан дерди-баладикай, заманадиз хас 
тIалрикай-квалрикай теснифайбур я. 

Гьар гафуниз гьар са ери
Аваз, лагьайбур я вири...

СтIал Сулейманан рикIе
 Экв аквадай шуьшевайд я...

СтIал Сулеймана тирвал
 Лугьун, адан я шаирвал...
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                  CTIAЛ  СУЛЕЙМАН
                           (1869-1937)

ЧIехи шаир ва камалэгьли СтIал Сулейман (Агъа СтIалви Гьасанбе-
ген хва) I869-йисан майдин I8-юкъуз дидедиз хьана. Шаир хайи йисан 
патахъай  бязи секинвал течир ва чеб вири крарин бинеяр аквазвайбур 
яз кьаз алахъзавайбуру гьуьжетар ва цIийи-цIийи гиманар давамарза-
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Мугьманар къвез гьар чкадай,
Гьам Ахцегьай, гьам Къубадай,
Аштерхандай, гьакI Шушадай – 
Гьарнай ина къунагъ ава.

 – лугьузва шаирди и шиирда.
Пуд йисуз ина кьабулай тежрибади, чир хьайи крари Сулейманаз 

цIийи рехъ ачухзава. Ам кьил хуьз ва къазанмишиз кIанз Генжедиз 
физва,  ана вич хьтин масадбурухъ галаз ругъунар битмишарунал ва 
кIватIунал машгъул жезва. Къиздирмадин макан тир чкада азарлу хьа-
на кIвачел ахкьалтайла, Сулейман гьуьлуьн а патаз рекье гьатзава. Са 
шумуд йисуз Самаркандда ракьун рекьерал, ахпа Сыр-Дарья вацIал 
эцигзавай муькъвел авур кIвалахрини ам кесибвиляй акъуднач. ГьикI  
фенатIа, гьакI элкъвена хтунизни мажбур хьана.

А йисарикай «Жувакай ихтилат» эсерда икI лугьуз кхьизва: « И 
йисара заз гзаф крар акуна ва гзаф крар чир хьана. Амма заз чир хьайи 
асул кар ам тир хьи, кIвалахзавай касдиз, гьам лежбердиз, гьам фяле-
диз, виринра сад хьиз четин тир. Жувакай катиз жедач – кесиб инсанар 
Сыр-Дарьядални, Агъа СтIалдални – виринра сад хьиз бедбахт тир…»

Юкьван Азиядай Сулейман элкъвена Бакудиз хтана, са шумуд йисуз 
нафтIадин буругърал кIвалахиз хьана. Инани адаз кесибвиляй экъечIдай 
мумкинвал хьанач.

Дуьньяда къекъвена Агъа СтIалдал хтайла, Сулейманан 30 йисалай 
алатнавай. Ам гьа вич хьтин кесиб хзандай Марият лугьудай рушал 
эвленмиш жезва. Абуру чпиз кIвал эцигиз, сал, багъ кутаз эгечIзава.

Шаирвал, лугьудайвал, Аллагь таллади гузвай пай тирвиляй, икьван 
чIавалди акур уьмуьр, кIватIай тежриба Сулейманаз вичин яратмишун-
рин чешме хьана. Адан камаллу келимаяр, насигьатар, зегьем юкъуз 
къарихвал рекьидай булахдин яд яз хуьруьнвийрал ва дустарал, вири 
халкьдал агакьиз эгечIна.

Сифте шиир Дербент шегьердикай ятIани, я туш билбилдикай 
теснифнатIани, и йисарилай СтIал шаир Сулейманан даим нурлу яз 
амукьдай яратмишунрин рехъ эгечIзава. Къадирлу халкь, халкьдин 
арадай акъатай бажарагълу ксарин къимет хкаждай уьлкве далудихъ 
галайвиляй, СтIал Сулейманан тIвар уьлкведа кьиляй-кьилиз машгьур 
хьана.  Ам сад лагьайди яз Дагъустандин халкьдин шаирвилин зурба 
тIварцIиз,  виридалайни къиметлуди яз гьисабиз хьайи Ленинан орден-
диз ва гзаф маса тIвараризни наградайриз лайихлу хьана. Ада гзаф кьа-
дар съездрани депутатрин сессийра иштиракна. Советрин писателрин 
сад лагьай съезддал, ам I934-йисуз Москвадин Колонный залда кьиле 
фенай,  савадсуз шаирди вири савадлубур вичин бажарагълувилелди 
мягьтеларна. Тарихда адан тIвар ХХ асирдин Гомер яз даим амукьна.
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ШАИРВИЛИКАЙ  ВА  ДЕВИРДИКАЙ

(Советрин писателри ва журналистри шаирдикай газетрин 
макъалайра ва очеркра СтIал Сулейманан мецелай ишлемишнавай 
фикирар).

– Зи рикIел мукьвал-мукьвал Максим Горький хквезва. Гьикьван хъ-
сан инсан тир ам! Гьихьтин зурба бажарагъвал авай адахъ! Чна вирида 
адавай чирвилер къачун лазим я. Ам амач лагьана фикир авурла, рикI 
пара туькьуьл жезва!

С. Мегьтиеван «Ашукьдиз мугьманвиле» макъаладай.

– Шаирдиз гзаф чир хьун, ада жезмай кьван пара чирвилер къачун 
лазим я. Эгер зун алим тиртIа ва завай кхьиз жезвайтIа!..

СтIал Мусаибан рикIел хкунрай.

– За фикирзава хьи, кхьиз вуч хьайитIани жеда, амма а вахтунда 
рикI кудач, патар-патар жедач. Мани туькIуьриз кIан хьайила, за вири 
гадарзава. Эгер чуьлда аватIа – кIвалахни акъвазарзава, манидив 
эгечIзава. Гьасятда къуншийризни эверзава: ша, яб це, мани арадиз 
акъатнава!

П. Павленкодин «Сулейманаз мугьманвиле» очеркдай.

– Эгер зун савадлу тиртIа, жуван куьгьне ва цIийи шиирдин ма-
на-метлеб ва гафар рикIелай алат тавун патал зани зигьиндиз икьван 
гуж гудачир. Амма зун билбилдилай бахтлу я, вучиз лагьайтIа, билбил 
абурукай виридакай магьрум тирла, зи манияр инсанри лугьузва, ча-
пдай акъатзава, маса халкьарин чIалариз таржума ийизва.

X. Аскар-Сарыджадин «Шаирдин скульптурный бюст» макъ-
аладай.

– Чахъ ихьтин адет ава. Лезги вичин дустунин патав мугьмандиз 
фидайла, ада багъдин лап хъсан емишрикай тухуда. Жуван яратмишун-
рин багъдин виридалайни хъсан емишар за Советрин властдиз гузва.

А. Безыменскийндин «СтIал Сулейман» макъаладай.

СтIал  Сулейманан 150 йис  
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– Ашукьди вичин халкьдал вичихъ виридалайни хъсан вуч аватIа, 
гьам, виридалайни хъсан инсанрихъ вуч аватIа, гьам агакьарун лазим я.

А. Лейтесан «СтIал Сулейман» макъаладай.

– Жуван халкьдиз, жуван намусдиз хьиз, вафалу хьун лазим я, акI 
хьайитIа, мумадин кIвачер кваз, ракъинин сифте нур акьунмаз цIрадай, 
къазмадин гуьрцелдилай анихъ кам янамаз, халкьдив агакь тавуна, 
рекьидай маниярни арадиз къведач.

Э. Капиеван «Зурба ашукь» макъаладай.

– Ингье, куьн, савадлу инсанар, вири балкIанрал ала, амма зун ях-
диз физва, заз квев ва вахтунив агакьарун четин я. Зунни балкIандал 
хкаж. Асадикай куьмек кьуна зун квев агакьдалди вил алаз акъвазун, 
балкIанрин кам явашарун герек авач – зун кьуьзуь я, закай квез яр-
гъалди рекьин юлдашни жедач, гьакI хьайила, жегьилар, куь пурара 
зазни чка це, алад виликди.

*  *  *
– Белки жув жегьил тахьун зи бахтлувал ятIа. АкI хьаначиртIа, за-

вайни жуван лайихлувал хуьз жедачир, зи кьилни элкъведай. Шаирди 
вичин лайихлувал, жегьилар, сифтени-сифте хвена кIанда. Шаирдин 
лайихлувал адан чилин лайихлувал я.

*  *  *
– Зун Москвадиз фидайла, инсанри лугьуз хьанай: «Сулейман, 

вуна куьгьне шаламар хутIун, гарданда галстук тур, костюмар къачу. 
Аллагьдиз шукур, пулуникай ваз дарвал авач».

За абуруз лагьанай: «За гьич садрани костюм алукIдач, зун жуван 
куьгьне, серкин ни галай чухвадин къене амукьда – зи къуншийрални 
алай хьтин чухвадин. Ам алаз зи гъавурда халкь хъсан акьазва».

Зун Москвадизни жуван шаламар алаз фена. Зи къуват гьа шаламра 
авай.

Э. Капиеван «СтIал Сулейманахъ галаз жуван кIвалахдикай» 
докладдай.

– Шаирдивай, эгер ам мейит туштIа, кисна акъвазиз жедач. Адак 
вичиз кIанзни-такIанзни чIуру карди къалабулух, хъсан карди шадвал 
кутада, амай дуьньядикай вичин мани чуьнуьхна тек вич патал ам хуьз 
шаирдивай жедач. Шаир – им кIерецдин тар я. Адан кIукIни-кIуквал са 
кIерец хьайитIани аламай кьван, инсанри адаз лашар яда.

СтIал Сулеймана вичикай авур ихтилатдай.
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       СтIал  СУЛЕЙМАН

ВАТАНДИКАЙ ФИКИРАР
(Поэма)

    СтIал Сулейманан кьилин эсеррикай сад тир 
                                                   «Ватандикай фикирар» поэмадин лезги текст 

                                                    гьатнавач, ам квахьна. Шаир Ибрагьим Гьуьсей-
нова урус текстинин  куьмекдалди ам арадал хкана.

I
Йикъар физва къвез алатиз,
Мани, заз ви сес чир хьана.
Ник юзазва гар акатиз,
Къуьлуьн кьил кьун са сир хьана.

Ви ван гьатна япарава –
Гатфарни марф багъларава,
Къай-мекь вири яргъарава.
Залум хъуьтIуьн эхир хьана.

СтIал  Сулейманан 150 йис  

Пай атIанвай гьуьрметдикай,
Зи фикир я кьисметдикай
Мани азад зегьметдикай
Къе цавун арш, гьуьндуьр хьана.

Рагъдандихъай маниди заз
Эверзава ашкъидаваз.
Къуьлуьн кьил хьиз, сейли тир чаз
Мани галай уьмуьр хьана.
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2
КичIе жедай ахвар хьана,
Фена уьмуьр, махар хьана.
КIвачик квай рехъ дагьар хьана,
Физвай мичIи фуруз, юлдаш.

Дуьнья вилик эцигзава –
УькIуь-цуру гекъигзава,
Гъам-гьижрандиз килигзава,
ТIар жезва зи хуруз, юлдаш.

СиратIул муьгъ хьиз, тир ви рехъ,
Гъутув кьуна жедай вун хъвехъ.
Ацукьнавай ватандал пехъ
Вахъ лугьунар лугьуз, юлдаш.

Вуч яргъариз акъатдай вун?
Гатайди хьиз галатдай вун,
Ахкъатдачир гъурбатдай вун,
Гьа датIана ялгъуз, юлдаш.

Фекьидив гвайбур вязер тир,
Чилел алайбур дердер тир.
Акъатзавайбур къуьнер тир
Хивелагди атIуз, юлдаш.

Закон, дуван, гьакI лал хьана,
ГьакIан биши са цал хьана,
Акъвазнавай, хиял хьана,
Чи рикI-жигер къачуз, юлдаш.

Лезги, яхул, гена чувуд –
Миллетар тир чун са шумуд.

Сада садаз кьуьчIуькай гъуд
Жедай хьи чун къалуз, юлдаш.

Муькъвер куз чи арадавай
Душман алчах савдадавай,
Вуч хийир хьуй чарадавай?
Рехъ ачухун суруз, юлдаш.

Галатнавай кьуранвай гъил,
Аватдай кьаз туьрездин кьил,
(Буьркьуь тир вахъ авай кьве вил)
Тур кIандай чав нур гуз, юлдаш.

Зи жегьилвал, вахтсуздаказ
Къвайи марф хьиз, бахтсуздаказ
Фена, дуьнья гьамлуз, акваз,
Ялвар ийиз цавуз, юлдаш.

Сагьибар чун тирди чилин –
Анжахни чун! – течиз якъин,
Чи мукьварал – гьамни тайин
Хьанвачир хьи кьатIуз, юлдаш.

Чи уьлкведа гьам югъ, гьам йиф –
Вири уьмуьр я са тариф,
Къудратлу я фяле синиф
Чи партия галаз, юлдаш.

Гьа вилерик элкъвез авай,
Бед вахт рикIел хквез ава.
За гьарнихъ вил вегьез ава –
Килигзава жуваз, юлдаш.

                                                                 3
Дуьньяда са уьлкве ава
Гьар са кардал вине авай.
Зайиф я чIал рикIе авай,
Адаз къвезвай тариф ийиз.

Гьуьлерилай гьуьлерал кьван
Гегьенш хьанва чилер адан.
Рагъни ава пеле кьакьан,
Гьич мукьва туш зайифвилиз.

Гур шегьерар чIехи хьана,
Поездрин ван къати хьана.
МуркIар кьатIиз, гими хьана
Физ, гаф авач арифвилиз.

Дуьньядилай илитIна цIар,
Циф-чайгъундал илигна кIар,
Са хзан яз чи летчикар
Цава гьазур я йиф ийиз.
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Къекъвез амач залум ина,
Терг авунва зулум ина.
Кесибрив гва гьукум ина,
Дуьньядал сад синиф ийиз.

Къизилдикай либас алаз
Уьмуьр физва бахтар галаз.
Хкянавай къуьлуьн тум цаз
Фараш жезва никIер ина.

Алачухдин пек хьиз, йикъар
Кьезил я, йиф – ичIи варцар,
Чи пакани галаз ракъар
Къведа ажеб иер ина.

Миндалрин ял акьаз виче
Акъвазнава гьар са тепе.
Анардин яр аваз пеле
Илифнава сегьер ина.

Дуьньяда са уьлкве ава
Къуват, къудрат гъиле авай.
Зи манидихъ рехне ава –
Авач чилин кесер ина.

Пагьливанар я чи халкьар,
Яратмишна дуьнья пайгар,
Дуьнья цIийиз расдай гьунар
Авайбур я гъилер ина.

4
Зи дуст – юлдаш, и уьлкведа
Уьмуьр ажеб заз хъуьреда.
Кабардин шив тик гуьнеда
Элкъвена зун жегьил хьана.

Шад йикъарив агакьна зун,
Эркинвилик акакьна зун.
Куьгьне буьвел элякьна, зун
ЦIийи багъдин билбил хьана.

Дуствал я са лали гевгьер,
Кьуд патахъ ачух я рекьер,
Гзаф я чи кардин бегьер,
Гьардахъ азад кьве гъил хьана.

ВегьейтIани за гьинал кам –
Жуван чилел алукьда ам.
Гьар са инсан шад я тамам.
Садни авач сефил хьана.

Экв чкIанвай дагълар ава,
Къумлухрани багълар ава.
Билбиларни тарарава –
Артух шад тир гуьгъуьл хьана.

ЦIийи-цIийи заводрин ван,
Фабрикарни цIийи кьакьан,
Гележегдин шегьерриз чан
Гудай устIар несил хьана.

Яргъал тир-заз мукьва я мад –
РикIиз хуш РагъэкъечIдай пад,
Агъзур рекьив тарифиз, шад,
…………………………………

Пиришар абхаз цуькверин,
МуркIарни Къавкъаз синерин,
Туьркмен къумар, цав Кефердин –
КьатIудай шад кьве вил хьана.

Тарифда за Рубас – Дондин,
Эльбурусдинни кьакьан тир,
Рагъ хьиз ачух, чи Закондин
Чахъ чилин рикI – Кремль хьана.

Кьуд патай Москов аквазва,
Адан вили цав аквазва.
Чи гербдин ялав аквазва
Ам дуьньядин сад кьил хьана.

5
Азиз юлдаш, дуьнья еке,
Амма мутIлакь тир, квай рехне.
Большевик атана, ингье,
Ам лайихлуз дегиш хьана.

Жумарт хьурай ам гатфар хьиз,
Ширинни хьуй, вирт, ахвар хьиз,
Межлисдани, чехирд карч хьиз,
Хьурай дустар таниш ийиз.
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Душман пехъи хьанва, совет
Уьлкведин экв тежез гуьзет.
Шер гва адав кьаз кIанз гьуьжет,
Акъвазмир вун тешвиш хьана.

ЧIулав йифен угъри хьанва
Дяве жез кIанз пехъи хьанва.
Чи турарни хци хьанва
Вучрай нагагь дуьшуьш хьана?..

Алукьда сят, алукьда югъ,
Ватандини ийиз къуллугъ.
Эверда чаз вири – ажугъ
Фий женгиниз дашмиш хьана.

Уьзенгра кIвач твада чна,
Лувар ахъаз кьада чна,

Агъзур яда сада чна,
Тур -тфенгдив дуьнмиш хьана.

КIантIа югъ хьуй, кIандатIа йиф –
Жегъич адаз чун яз зайиф.
Вири чилин фяле синиф
Къведа санлай ахмиш хьана.

Чи гьарай ван хьайи абур,
КьатIна кIвачел алай зунжур,
Къведа чпин ажугъ, сабур,
Зур-гьайбат гваз чашмиш хьана.

Дуьньяда са уьлкве ава,
ЧIехи къастар рикIе авай.
Гьахъ и чилел вине ава,
Къуьлуьн ник хьиз, дигмиш хьана.

                                           I936-I937
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Николай  ТИХОНОВ

  ДАГЪЛАРИН  РИКI
(Очеркдай чIук)

(Вирисоюздин писателрин I съезд эвер гудалди вилик, гьеле I933-йисан 
гатуз, Дагъустандиз Москвадин писателрин са десте атанай. ВКП(б)-дин 
Дагъустандин обкомдин отделдин зеведиш Юсуф Шовкринскийни галаз 
абур Дагъларин уьлкведин гзаф районра хьанай. Анра кьиле фейи гуьруьш-
мишвилерикай, акур агьвалатрикай, цIийиз хьайи танишвилерикай Николай 
Тихонова «Дагъларин рикI» очерк кхьенай). 

… Зун, винел жуван рекьин япунжини вегьена, къатканва, амма ахварал 
физвач. Зи вилерикай Юсуфахъ галаз атIай рекьер карагзава. Идал мадни са 
вуч ятIа алава хъжезва, амма ахвар туш. Зун чIехи ашукьдин гафарин таъ-
сирдик ква, шаирдиз шаир ванцелай чир жеда, лагьанай ада.

Чи писателрин десте Кьасумхуьрел хьайи югъ заз цIийи кьилелай ахкуна. 
А чIавуз вири десте санал алай. Юсуфалай, Павленкодилай, Луговскойдилай 
ва залай гъейри адак лезгийрин жегьил шаир Фатахов, Москвадай тир худож-
ник Лаков, писатель, Дагъустандин къенин ва накьан йикъарикай гьикаяйрин 
автор Роман Фатуевни квай.

Кьасумхуьрел агакьдалди чун Каспий гьуьлуьн къерех тирвал къекъвенвай. 
Чаз гзаф чкаяр акунвай: гьуьлуьз мукьва тир къацу тепеярни, виш йисарин 
хъархъу тарар ва гужлу къавахар алахьай-экуь вили цава чпин кукIушар акIур-
на акъвазнавай дереярни, векьер-кьаларинни цуькверин фарашвиле батмиш 
хьанвай дагъларин ценерни. Цуьк акъуднавай тIуларилай атиррив ацIанвай 
зегьемвал къарагъзавай. Адав вири гьавани ацIанвай. Гьинлай килигайтIани, 
агъадихъай вили ва шкьакь кьван икьи тир гьуьлуьн гегьеншвал ачух жезвай.

Чаз девирри чпин мензилар кIандайвал атIанвай чкайра цIийи хуьрерни 
шегьерар акуна. Чна «Дагогнидин» яру ялаврин нефес гьиссна, Махачкъа-
ладин портуна гимийрин лабаррин ванериз, Дербентда цIийи фабрикайрин 
сириставрин сесериз яб гана. Чун Белиждин патарив балугъар кьазвай гимий-
рин фонаррин эквери тебрикна. Чаз куьгьне заманадин сеняткарвал, адетар, 
ацукьун-къарагъун амай хуьрер акуна.

СтIал  Сулейманан 150 йис  
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Виринра хьиз, Кьасумхуьрелни чна кхьизвай инсанар, писателар ва шаирар 
суракьзавай. Чаз гьасятда лагьана хьи, Агъа СтIалрин хуьре шаирвал квай 
кьуьзуь кас ава. Кесиб, савадсуз лежбер я, ада шиирар туькIуьрзава, чуьн-
гуьрдихъ галаз абур лугьузва. Ам гзаф инсанриз чида, вири адакай рахада.

ТIвар адан Сулейман тир. Адан яшар пудкъадалай алатнавай. Чун вири 
десте санал адан кьилив рекье гьатна. Гьяд югъ тир. Шад ихтилатрик кваз 
физвай чна жедай гуьруьшмишвиликай тIимил фикирзавай. Чун каф кьилел-
лаз авахьзавай Гуьлгеридал цIийиз эцигнавай чIехи, гзаф тагъарин муькъвел 
тажуб хьанвай. Муькъвелай анихъ кьве пата кьакьан тарар аваз дуьзен рехъ 
фенвай. Кьибледихъай, са уьтери кьатIуз жез, вили ранг алаз, гьа гила-мад 
гьуьмеда цIрана куьтягь жез гьазур тир Шагь дагъ аквазвай.

Зун, рекье гьалтзавай чкадин инсанар мягьтелариз, яд авай хвал кьуна фи-
звай, анани дагъларай атана секиндиз авахьзавай яд метIерив кьван авай. Зал 
гзаф дамах гвай цIийи чекмеяр алай, амма абуру кIвачер акьван чуькьвезвай 
хьи, цяй финикди регьят хьанвай за жуваз Кьасумхуьрел хтанмазни абур де-
гишарунин гаф ганай. Зун, фикирар гьарнихъ чкIана, кьуд патаз килигзавай, 
рехъ кьуна физвай жуван юлдашрив рахазвай, амма зак са гьихьтин ятIани 
кьил акъат тийизвай гьисс квай, зи къалабулух артух жезвай.

Чун акуна-такуна багъларин юкьва батмиш хьанвай Агъа СтIалрин хуьруьз 
агакьна. Чаз адетдин, дагъдин хуьрера гзаф авай кьве мертебадин кIвалер 
акуна.

Чи къаншардиз юкьван буйдин кьуьзуь итим атана. Ахьтин итимар гьар 
са хуьре гзаф ава. Адал алай чухва лап куьгьнеди тир. Ам экъечIни кIваляй 
ваъ, кIвалерин цлахъай, таран далдадихъай авуна. Азаддиз цIингавар ягъиз 
кIанзавай гъвечIи, амма ацIай жендек авай барцIакдин гардандихъ вичин 
гъвечIи, кьурай гъил вегьенвай и кас явашдиз къвезвай. Адан кIвачер кьецIил 
тир, вич икI таниш тушир инсанриз акуни адаз регъуь авунвай. Амма чун 
вичин кьилив атанвайди чир хьайила, ада кIваляй низ ятIани эверна, анай 
экъечIайда барцIак тухвана жагъун алай парахдиз яна. Сулейманакай тадиз 
масад хьана, ада вичин лайихлувал хуьзвай иесидин ишарадалди чаз, мугь-
манриз, кIвализ теклифна.

Чун кьвед лагьай мертебадиз хкаж хьана, тавдин кIвализ гьахьна. Ана авай 
шейэр уьмуьрди ахтармишунрай акъуднавай хьтин усалбур ва куьгьнебур 
тир. Рехи цлакай куьгьне рух куьрсарнавай, ахьтин са рух накьвадин чиликни 
квай. КьацIарал, дагъвийрин адет тирвал, къажгъанар, курар, бадияр ва маса 
къаб-къажах алай.

КьетIен парталар алай эгьли дишегьлиди регъуьвал кваз чаз хвашгелди 
лагьана. КIвалин иесидин хцини, абурун са мугьмандини чи гъилер кьуна. 
Хзан чун къунагъламишунин къайгъуйрик экечIна. Чна Сулейманавай чахъ 
галаз ихтилатар кIвале ваъ, фена багъда авун тIалабна. КIвале дарни тир, 
хзандин къайгъуярни чаз аквазвай. Къецел хурушум жезвай, кIвалин вилик 
квай тIула ракъини ифирнавай векьер-кьаларин ва тамун-таран атир гьатнавай. 
Адалай анихъ къалин кул-кусри кьунвай тепе хкаж хьанвай.

Чун гьа и тIулаз эвичIна. Са арадилай Сулейманни кIваляй экъечIна. Ада 
шаламар алукIнавай. Хци дафтарни гъана. Яру ва чIулав цIарарин арайра 
бубади туькIуьриз хци кхьенвай шиирар авай.

Сулейман чIурал ацукьна, адахъ галаз - чунни. Зун адан чинин кIалубриз 
килигиз акъвазна ва гъавурда акьуна хьи, зи рикIелай ам гьич садрани алат-
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дач. Ам вири уьмуьрда четин зегьмет чIугур, гзаф имтигьанрай экъечIнавай, 
амма абурун азабрин гелер алачир инсандин чин тир. Кефина эцядай, туьнт 
ва я галатунинни кьуьзуьвилин са цIарни и чина авачир. Сулеймана гьеле 
чIулав чIарар гзаф кумай гъвечIи чуру, шуькIуь кIвенкIвер винелди алчудар-
навай спелар тунвай. Чилиз килигзавай вилер дерин хиялрик квайбур хьиз 
аквазвай. Амма и зериф, эсерлу, секин чинин умуми шикил регьимлуди тир, 
ана чIехивал ва гьейбатлувални авачиз тушир.

Вич зайифариз, ажузариз алакьдай крар гзаф акунвай и касдиз, амма абурун 
тIем акакь тавун анихъ амукьрай, ам вичин уьмуьрдин вири бедбахтвилерин 
кьилел хкаж хьана. Ам уьмуьрдин макьсаддин гъавурда адахъ чалишмиш 
жезвай амай вири инсанар хьиз ваъ, мумкин я, сифтедай вичин кьилни акъат 
тийизвай жуьреда акьуна. Ам рикIин дегьнейра арадиз къвезвай гафунин 
ихтиярда авай, шаирдин и гафни исятда чаз ван жеда...

Эхирни, Сулейман рахана. Ада сифтени-сифте пара гьуьрметлувилелди 
вичин мугьманар вужар ятIа хабар кьуна. Чна нубатдалди танишвал гана. Адаз 
урус чIал, чазни лезги чIал течирвиляй, чи ихтилатар са кьадар четинвиле 
гьатна – сесинихъ яб акална шиирар таржума авун регьят кар туш. Ада чавай 
урус чIалал шиирар кIелун тIалабна...

– Амма, Сулейман, урус чIал течизвай вун абурун гъавурда акьадач эхир.
Ада и гафар лагьайдан дуьзенавили мягьтеларнавай тегьерда мили хъверна 

ва чуьнгуьрдин симерихъ тезенаг геляна жаваб гана:
– Шаирдиз шаир ванцелай чир жеда!
Ибур шиирдин тIебиатдикай лап гзаф фикирнавай инсанди лагьай гафар 

тир. Чна адаз нубатдалди шиирар кIелна. Ада вичиз течир чIалал ван ийизвай 
цIарариз яб гузвай, яргъи, артистдинбуруз ухшар авай тупIаралди пIапIрус 
алчудариз, ада вичин пIузарарни юзурзавай, гуя абуру кIелзавайдахъ галаз 
шиирар тикрарзава. Ахпа, а шиирар лезги чIалаз таржума ийидайла, адан 
вилер ацукьнавайбурун кьилерилай виниз яргъаз килигзавай. Ада инал кIелай 
шииррин тариф авуна. Ахпа ихтилат адакай вичикай, адан шииррикай, адан 
уьмуьрдикай башламишна.

Нянин ракъинин ишигъ гьеле къавахрин кукIушрал ва тепедин кьилел 
аламай, чун ацукьнавай тIула мичIивили сирнав ийизвай, гьа артух жезвай 
мичIивиле Сулеймана вичин шиирар кIелиз ва чуьнгуьрдихъ галаз лугьуз 
башламишна.

Эхь, ам гьахъ тир. Шаирдиз шаир ванцелай чир жеда. Чаз ван жезвайдини 
кьуьзуь пешекар ашукьдин, лугьун хьи, чи таниш, вичивай гаф гафунихъ гал-
кIуриз тежез, чарадан манияр лугьузвай ашукь Искендеран, гьеле руьгьдай 
шаир яз, вичи къуръандай чирнавай шиирар хсуси вичинбур хьиз кIелзавай, 
халкь абурун гъавурдик кутазвай фекьидин сесни тушир. Адак чилин шадвал-
ни ажугъ квай, гуя и сесинал и чун ацукьнавай багъдивайни, и дагъларивайни, 
сад садал гьалчиз рагарин къаябар гваз физвай вацIувайни рахаз жеда. Ам 
эбеди батIракдин, зегьметкеш инсандин ихтилат тир. За фикирна хьи, адан 
мецелай шииррин и дамах гвачир гьейбатлувиле, ачух, и дагъларин къван квай 
чилер хьтин векъи гьахълувиле, ваз гьикI кIандатIани кьабулиз жедай, уьмуьр 
рахазва. Амма тIебиатдивай вичивай къачунвай и гьевес, и къуват гьисс тавуна 
вавай акъвазиз жедач. Мумкин я, ада гафар чеб чпихъ галкIурнавай, рагар чеб 
хьиз, санал кутIуннавай къайда ва гьа икI ада яратмишнавай образар маса 



16

чIалаз элкъуьрун кьиле тефидай кар я. Адан фикирар лугьуз, и таза ва жафа 
алай чIалавни жуван къайдада эгечIиз жеда, амма гьич са таржумадивайни, 
цIарба-цIар таржумадивай генани, адан шиирра яшамиш жезвай уьмуьрдин 
гьерекатдин гьич хъенни хуьз жедач.

Багъда мадни мичIи хьана. Элкъвена вил вегьей заз чун мадни гзаф хьанваз 
акуна. Куьчедай атай касни авачиртIани, и тIулал инсанар пара хьанвай. Абур 
мадни артух жезвай. Заз тепедин кьилелай къалин кул-кусрин арадай никIериз 
физвай жигъир авайди чизвачир. Чуьлда кIвалах куьтягьна, дагъвийриз хас 
тирвал, ван-сес тавуна хуьруьз хквезвай лежберар, Сулейманан манийрихъ яб 
акализ ацукьнавай инсанар акуна, чи патав агатнавай, чпин дергесар чилел 
вегьена, нефес акъуд тийиз, цуквал ацукьнавай.

Хуьряй иниз нянин къуларилай къарагъзавай ниэр галай гумар, мал-лапаг-
дин гьарай-эвер, мадни са гьихьтин ятIани йифен сесер, арабайрин чIигъ-пIи-
гъни агакьзавай, амма и тIулавай инсанар эсиллагь юзан тийиз ацукьнавай.

Чун вири и акьалтIай четин уьмуьр акур, савадсуз, амма вич руьгьдин 
азадвилин ва дурумлу зигьиндин иеси тир кесиб лежбердин мецелай раха-
звай халкьдин поэзиядин таъсирдик квай. Чаз ам элкъвена вири тIебиатди 
яратмишзавайди ва амни даим ргаз амукьдай чешме тирди аквазва.

Чун ада шиирар кIелна ва манияр лагьана куьтягьайдалай кьулухъни яр-
гъалди а багъда амукьна. Чун маса месэлайрикай рахазвай. КIвалин иесини 
адан хайи хуьруьн, Дагъустандин вилик уьмуьрди вичи эцигнавай цIийи 
везифайрин гъавурда лап хъсандиз авай.

Чун адан шииррикай, адакай вичикайни рахана. Ам кесибдиз яшамиш 
жезвай, гонорар ада къачузвачир, маса куьмекарни адаз гузвачир. Вирида 
адан машгьурвал артухарзавай, амма и кьуьзуь касдин уьмуьр хъсан, агьваллу 
авуникай садани фикирзавачир.

Чна вичиз дуланажагъ хъсанарунин, шиирар туькIуьрдай шартIар ярат-
мишунин патахъай куьмек теклифайла ва гьакIни вичиз мугьман хьунай ада 
чаз такабурлувилелди чухсагъул лагьанай.

Кьасумхуьрел чун Сулейманан шииррин чIехи таъсирдик кваз рекье гьат 
хъувуна. За фикирна хьи, «Шаир гьалтай югъ бахтлуди я» лагьай мисалдихъ 
гьакъикъи метлеб ава, ибур гьакIан гуьрчег гафар туш. Эхь, им бахтлу югъ 
тир. Заз инсандин руьгь тешкилзавай, адан уьмуьр вилик тухузвай, инсан-
вилин вири метлебар чпив ацIурзавай шаирвилин гафар ван хьанвай. ЧIулав 
рикI дар Шопенгауэра лугьудай: «Ктаб куь хсуси фикирар акьалтIайла, анжах 
ахпа кIелиз башламиша». Вичин къаравулда тIебиат акъвазнавай, ада вичиз 
Гомеран бажарагъни гайи Сулеймана уьмуьрда гьич са ктабни кIелнавачир, 
чIехи уьмуьрдин чешмейрай къачузвай адан фикирарни акьалтIзавачир. 
Ада вичин бажарагъвал, пайи-паяр ийиз маса гуз, куьтягьнавачир, акур че-
тинвилерин заланвилик кутуна гъиляйни акъуднавачир, амма, инсанрив ва 
чилив мукьвавал хуьз, ада гьар са касдиз хуш аваз гузвай шадвал хвенвай ва 
артухарнавай. Ам шиирралди яшамиш жезвай, абур адан нефес тир. Адан 
бейнида вири халкь, уьлкве, тарих яшамиш жезвай. Шаир вич вакъиайрин 
чан алай ктаб тир.

Адан чуьнгуьрдин назик сес вич элкъвена тIебиатдихъ галаз алакъалу 
ийизвай гимишдин гъал хьиз тир. Заз ам, чун хъфейдалай кьулухъ, яргъал, 
вичиз течир Москвадай атай мугьманрихъ галаз хьайи танишвили къалабулух 
кутуна, балхундал гьикI ацукьнаватIа, аквазвай.
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тухуда, амни, а къуватни шаирвилин гаф я, ада ахмакьар чукIулди хьиз атIуда, 
акьуллу инсан шад ийида, вучиз лагьайтIа вуна адаз вичикай вичизни, вири 
дуьньядизни суьгьбет ийида. И девлетди вун вири девлетлуйрилай вине 
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акьунач, амма, за кьатIайвал, абур хъсан шиирар тир. За абурузни гьакI ла-
гьана: «Хъсан шиирар я, кьезилдиз къвезва, къуватлуз къвезва. Заз ванцелай 
чир жезва...»

Кьасумхуьрел агакьна муькъвелай Гуьлгеричайдин винел къугъвазвай 
дири лепейриз килигиз леззет къачузвай зи фикирда зурба шаир гьа ихьтинди 
яз аквазвай.

«Шаирдиз шаир ванцелай чир жеда», – лагьай гафар зи бейнида, йифен 
мичIивал атIудай ракетадин ишигъ хьиз, амукьнава. Лакрин Шовкра хуьре 
кьакьан къавал япунжидик ахвариз фидалди вилик зи вилерикай маса хуьруьн, 
Агъа СтIалрин шикил, куьгьне хьанвай чухва алай, кьурай, къуватлу гъилерал 
чуьнгуьр алай кьуьзуь ашукьдин къамат карагна...

Урус чIалай. 
Таржума авурди Абдуселим ИСМАИЛОВ я.
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ШАИРДИКАЙ  ФИКИРАР 

«Заз ва – а кар заз чизва – неинки тек са заз, ашукь СтIал Су-
леймана зурба таъсир авуна. Заз и савадсуз, амма камаллу кьуь-
зуь касди, президиумда ацукьна, кушкушдалди вичин шиирар гьикI 
теснифзавайтIа, акуна, ахпа ада, XX асирдин Гомера, абур гьейран 
жедай тегьерда кIелна. Сулеймана яратмишзавай хьтин поэзиядин 
жавагьирар арадиз гъиз алакьзавай инсанар хуьх».

М. ГОРЬКИЙ

Яшлу Сулейман, жаван хьиз, жегьил Советрин чилел, и зурба чилин 
къагьриман веледрал, адан гзаф инсанперес, шад, къарсуриз тежедай 
къурулушдал ашукь тир.

В. ЛУГОВСКОЙ                                                                                
*  *  *

СтӀал Сулейман халкьди вичи чӀехи авур, амма Советрии власт-
дин  девирда еке машгьурвал къазанмишай халкьдин халис шаиррин 
жергеда ава.

М. ШОЛОХОВ
*  *  *

СтӀал Сулейман  гзаф зурба ва халис шаир я... Дагъустандии 
чӀехи ашукьдин рикӀел вичин Ватандин накьан  перишан  югъ гирт 
хъсандиз аламай. Гьавиляй ам адан  гъалибвилерив ацӀанвай къенин 
йикъал ва гурлу пакагьан йикъал ашукь тир...

Л. ЛЕОНОВ 

*  *  *
СтӀал  Сулейман  вичикай баркаллувилин  манияр теснифна кӀан-

дай ва тесниф ийидай ашукьрикай  сад я.

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

*  *  *
СтӀал Сулейманакай  чӀехи шаир хьана, вучиз лагьайтӀа адахъ 

вичин уьлкведин  уьмуьрдал гуьзчивалдай ва адан  гъавурда акьадай 
халис чӀехи бажарагъ авай.

П.СКОСЫРЕВ

*  *  *
Зиз чиз, СтӀал Сулейман  тӀебиатди анжах шиирар кхьин патал 

халкьна. Адан  ялавлу шиирри, Дагъустандин  дагъларилай эгечӀна, 
чи уьлкведин вири пипӀерал хьиз, Гуржистандин винелни лув гана: 

СтIал  Сулейманан 150 йис  
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«Баку, Тифлис, гена Москов, мад Ленинград ава чаз», - лагьана чӀехи 
шаирди. «XX асирдин Гомер « халкьарин дуствилин шаир хьана. Чна 
стха тир Дагъустандихъ СтӀал Сулейман хтин «Билбил» хьунал 
кӀевелай дамахзава.

Н. МАРГИАНИ

*  *  *
СтӀал Сулейман чӀехи поэзиядин лишан я. «XX виш йисан Гомер!» 

-дуьньядин са шаирни ихьтин къиметдиз лайихлу хьайиди туш. Адан 
ялавлу цӀарари чун къени гьейранарзава.

Р. АХМАТОВА

Гьар са халкьдин гьар са чIехи устаддик амай халкьарин пайни 
ква. СтIал Сулейман Азербайжанда жуванди, хайиди, багъри кас яз 
гьисабзава. ЧIехи щаирдин аял ва жегьил йисар Низамидин ватан тир 
Генжеда, Физулидин, Вагъифан, Сабиран ватан тир Азербайжанда 
кьиле фена.

Ж. НАВРУЗ.

Сулейманахъ хьтин машгьурвал авай шаирар чилерин винел 
тек-бир ала. Адан камаллу, фасагьат хци шиирар Эрменистандин 
шаирриз гзаф мукьва я. Амма XX виш йисан Гомеран хатI маса са 
шаирдин  хатIунизни ухшамиш туш.

А. УТМАЗЯН.

Сулейманан патав Эльбрусни Казбек са шейни туш, Сулейман 
Кавказдин цIийи кукIуш я.

Э. КАПИЕВ

Дуьньядин культурадин цава гьич садрани туьхуьн тийидай гзаф 
зурба гъетери нур гузва. Абурукай сад Дагъустандин кьилелни куь-
кIвенва. Адан тIвар СтIал Сулейман я.

М. ЦАГАРАЕВ

Дагъустан поэзиядин макан я. Адан гьар са ккIалди, гьар са бу-
лахди мани лугьузва. Амма Дагъустандин эдебиятдин виридалайни 
кьакьан кукIуш, адан Эверест СтIал Сулейман я.

В. ТУРКИН

СтIал Сулейман – аламатдин аламат я, амма гьа са вахтунда 
ина аламатдин кар авач: ХХ асирдин Гомер лезги халкьдин дердери 
яратмишна ва гила, хушбахтвал къазанмишнавай вахтунда, халкь-
дин шадвили ам хкажна дуьньядин эдебиятдин сегьнеда эцигнава.

Х. НАМСАРАЕВ
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                                               Ханбиче  ХАМЕТОВА, 
                                                      Дагъустандин халкьдин шаир

«ШАИРДИН КЕСПИ ТАКАБУР КЕСПИ Я»

Чи тарихдин, культурадин, литературадин мичIи пипIер, лацу лекеяр... 
Яраб абур садлагьана дегиш хьайи уьмуьрди арадал гъана жал, я тахьайтIа, 
абур гьамиша чи бейнида, гагь къизгъин жез, гагь элуьхиз, чи руьгьдик 
хкуьриз, чи намусдик кьарайсузвал кутаз, чи къвалав гвайтIа?

«Культ личности» тIвар акьалтай йисар... са тахсирни квачиз пуч хьайи 
кьван инсанар, а гьахъсузвилер Ватандин ЧIехи дяве башламишайлани акъваз 
хьаначир. «Ахпа партиядин XX лагьай съезд, культ личности» барбатIун... 
идахъ галаз арадал атай умудар... ва ахпа яргъалди давам хьайи «застой» 
тIвар алай девир, сад хьтин къеле ганвай инсанар, бажарагъар, крар, шейэр, 
дараматар... гьинихъ килигайтIани сейли хьайи рагъул ранг... ва, эхирни, атай 
перестройка, ашкаравал, демократия.

И вакъиайрихъ галаз зи несил ва кьилди къачуртIа, къелем гъиле авай кас 
хьиз, зун гьихьтин алакъада хьана? Четин суалар я, жавабарни регьятбур туш.

СтIал Сулейман, «XX лагьай асирдин Гомер», Дагъустандин советрин 
литературадин бине кутурбурукай сад, хайи литературадин чIехи са векил, 
уьмуьрдин университетар куьтягьнавай бажарагълу ва камаллу кас. И де-
лилар виридаз чида. Са акьван яргъал дурум тагай советрин девирда шаир 
машгьурвилин кьакьан гьуьндуьррив агакьайдини виридаз ашкара я.

Амма Сулейманан уьмуьрдин са бязи кхьин тавуна амай чинрикай и 
мукьвал къведалди хейлинбуруз хабар хьанач. А чинарни гьа чна винидихъ 
лагьай «культ личности» аваз хьайи четин йисарал гьалтзава.

Малум тирвал, Сулеймананни лезги литературадин чIехи къайгъудар хьайи 
алим, чIалан устад Гьажибег Гьажибегован арада еке дуствилин алакъаяр 
авай. Сулейманан инкъилабдилай вилик йисара яратмишнавай ва советрин 
девирдин яратмишунар гуьнгуьна хтунин мураддалди переводчикар патал 
абурун цIарба-цIар таржума авунин рекье, алимди йиф-югъ талгьана еке 
зегьмет чIугунай.

Н. Самурский, ахпа Гь. Гьажибегов «халкьдин душманар» яз кьунва лагьай 
терс хабар галукьай Сулейман I937-йисан августдин вацра вичин дустарин 

СтIал  Сулейманан 150 йис  
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И вакъиайрихъ галаз зи несил ва кьилди къачуртIа, къелем гъиле авай кас 
хьиз, зун гьихьтин алакъада хьана? Четин суалар я, жавабарни регьятбур туш.

СтIал Сулейман, «XX лагьай асирдин Гомер», Дагъустандин советрин 
литературадин бине кутурбурукай сад, хайи литературадин чIехи са векил, 
уьмуьрдин университетар куьтягьнавай бажарагълу ва камаллу кас. И де-
лилар виридаз чида. Са акьван яргъал дурум тагай советрин девирда шаир 
машгьурвилин кьакьан гьуьндуьррив агакьайдини виридаз ашкара я.

Амма Сулейманан уьмуьрдин са бязи кхьин тавуна амай чинрикай и 
мукьвал къведалди хейлинбуруз хабар хьанач. А чинарни гьа чна винидихъ 
лагьай «культ личности» аваз хьайи четин йисарал гьалтзава.

Малум тирвал, Сулеймананни лезги литературадин чIехи къайгъудар хьайи 
алим, чIалан устад Гьажибег Гьажибегован арада еке дуствилин алакъаяр 
авай. Сулейманан инкъилабдилай вилик йисара яратмишнавай ва советрин 
девирдин яратмишунар гуьнгуьна хтунин мураддалди переводчикар патал 
абурун цIарба-цIар таржума авунин рекье, алимди йиф-югъ талгьана еке 
зегьмет чIугунай.

Н. Самурский, ахпа Гь. Гьажибегов «халкьдин душманар» яз кьунва лагьай 
терс хабар галукьай Сулейман I937-йисан августдин вацра вичин дустарин 

СтIал  Сулейманан 150 йис  
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суракьдиз Махачкъаладиз атайдакай заз 60-йисара чир хьанай. А йисара Гь. 
Гьажибегован уьмуьрдин юлдаш Зулейха Султанова са шумуд сеферда чи 
кIвализ мугьман хьанай. Адан суьгьбетар А. Саидова, Гь. Гашарова ва за 
нубат-нубатдалди кхьенай ва лентиниз къачунай. Абур гилани чи архивда 
амазма.

Гь. Гьажибегов вад тIуб хьиз чидай Сулейман, вичин дустуниз «халкьдин 
душман» лугьунал сакIани рази жезвачир. Шаирди им са вад йикъан гъалатI 
яз гьисабнавай ва и гъалатI дуьзар хъувун патал къуьн кутун вичин буржи 
яз кьунвай. Гьайиф хьи, шаирдин умудриз терс вахтуни тIвал яна. Эмир гъи-
левайбуруз халкьдин шаирдихъ галаз и месэладай гьич рахазни кIан хьанач.

Малум тирвал, Н. Самурский кьурла, адан чкадал партиядин обкомдин 
I – секретарь Сорокин хкянавай, КГБ-дин чIехидини Ломоносов тIвар алай 
кас тир. Гьа и йисара обкомдин отделдин зеведишвиле кIвалахиз хьайи Гь.А. 
Аликберова тестикьарайвал, Сорокинани Ломоносова Сулейманаз Махачкъ-
аладиз эверна ва меркездин Ленинан тIвар алай майдандал «халкьдин душ-
манар» русвагьзавай митингдал рахун ва а рахунрик Самурскийдин ва Гьа-
жибегован тIварарни кутун теклифна. Амма, шаирди вичи лагьайвал: «Гьахъ 
лугьун къадагьа тир, гьахъсузвал шиирда тун мумкин тушир». Сулейманан 
рикIел гьа вичи лагьай маса гафарни хтана: «Шаир, эгер адал чан аламатIа, 
лал жедач, ам рахада». Сулеймана гьакI авунни авуна. 7-ноябрдиз (I937-йис) 
ада эхиримжи сеферда вичин шиирар кIелна. А шиирра шаир халкьдихъ эл-
къвена рахана, къадирлу халкь вичин вафалу рухвайрин гъавурда гьамиша 
авайдакай ва жедайдакай лагьана.

Ада кIелай чIаларик я Самурскийдин, я Гьажибегован тIварар ван тахьай 
Сорокина ва Ломоносова шаирдиз чпин тажубвал ва наразивал къалурна ва 
айгьамдалди Сулейманаз къурхуяр гана.

Амма Сулейманавай масакIа жедачир, куьз лагьайтIа, вичи лагьайвал, 
«Шаирдин кеспи такабур кеспи я». Сулеймана уьмуьрдин, вахтунин терезар 
мад чIур хьайиди кьатIана, бейкеф хьайи шаир хайи хуьруьз хтанмазди месе 
гьатна. Гьайифди атIанвай шаир 23-ноябрдиз рагьметдиз фена.

Малум тирвал, Э. Капиева гьа йисара «Шаир» ктабдал кIвалахзавай. Вири 
новеллаяр кхьена, чапдизни акъуднавай. Амма са новелла «Власть» куьтягь 
тавуна амай. А новеллада, Н. Капиевади кхьизвайвал, авторди Сулейман 
яратмишунрин фагьум-фикиррин яцIарай акъудна, къалабулух кутазвай уь-
муьрдин вакъиайрин юкьва къалуриз кIанзавай.

Капиеван фикирда мад са новелла авай. Ада ам кхьин патал гьазурвал 
аквазвай. А новелла патал эпиграфни гьазур тир: «Инсаф заз, инсаф! Тек са 
нефес кьванни! Виридалайни къурхулу, эйбежер затI кьиникь ваъ, кисун я».

Чавай гила Капиеван фикир давамариз жедач, адан гафарин айгьамдик 
хкуьрунни гьакIан кар я, амма чна адан са келима инал мад гъин: «Аман, 
шаирдин кеспи вуч четин я!» («Четыре притчи», I939 г.).

Сулейманан уьмуьрдихъ галаз алакъада авай и ва маса и жуьредин делилри 
70-йисара зун секинсуз авунвай ва гьа йисара за «СтIал ва къван» тIвар алай 
поэма кхьенай, адан 3-кьиле 30-йисара хьайи гьахъсузвилерин месэладални 
акъвазнай. Гуьгъуьнай чир хьайивал, гъалатIар хиве кьур (реабилитация) 
къарарарни ахъатнатIани, а месэладикай кхьин къадагъа тир кьван. «Куьз 
къадагъа я?» – лагьай суалдиз жаваб гудай кас хьаначир, кьилелай буйругъ 
гудай къайдайри пачагьвалзавай. Писателдинни кIелдайбурун арада цал авай, 
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«икI кхьихь, икI кхьимир» лугьудай вахтар тир, писателди яратмишай затIуниз 
къимет гузвайбур кIелдайбур ваъ, литературадин гъавурда авай критикар ваъ, 
эмир гъилевай неченикар хьанвай. Чпиз табий тахьайбурал абуру гьасятда 
тагъмаяр эцигзавай, абурун ктабар планрикай хкудзавай, абуруз выговорар 
гузвай.

Бажарагъдалди халкьдиз къуллугъ ийиз гьазур писателриз амайди са рехъ 
тир – рикI кIевиз кьуна, кьунвай рекьелай элячI тавуна, чапдай акъатда, акъ-
атдач талгьана, кхьин.

Зи «СтIал ва къван» поэмани а йисара къадагъаяр себеб яз куьруь авуна 
чапдиз акъатнай. СтIал Сулейманан I50 йисан юбилей къейдзавай йикъара, 
чIехи шаирдин руьгьдиз гьуьрмет яз за кIелдайбуруз а поэмадай са чIук 
теклифзава.

         СУЛЕЙМАНАН КЬИНИКЬ

Кьуьзуь хьунвай терс жезва зун, векъини.
Мегер дуьз ланш кутаз женни викIиник?

За дустунин тарифна – лагьана душман –
Ери-бине чириз кIанз хьана зун мугьман.

Заз лагьана – вун, кьуьзек, атана нагьахъ,
Вун авам я, чидач ваз гьим батIул, гьим гьахъ.

ТуькIуьрнай за жуван чIал, хьана куь векил,
Ингье, хурал ала зи Ленинан шикил.

Хайи халкьдин буйругъда гьазур я зи мез,
Къадирсузар себеб яз явашдани бес?

Къе ваъ, накь тир авам зун, япарни – биши,
Вилер аваз буьркьуь тир, яш аваз - гъвечIи.

Кьуьзуь кьилихъ вилериз хтана зи экв,
Яраб мад зун са тIуб хьиз амукьдатIа тек?

Зун шад я зи жемятдал, ватандал я шад,
ИйизватIа кьисметди ягьанатар мад?

Гьинва зи дуст Нажмудин, гьинва, лагь акван,
Сулейман, ви рикIикай жез тахьурай къван.

Туькьуьл накъвар шагьид я, кас гумач къвалав,
Гьажини гваз хъфена тIурфанди чIулав.

ГьикI акъвазин лал хьана, кьабулдани таб,
Гьахъсуз касдин вилик бес жедани татаб?
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Накь дуст кьуна, къе ам за гайитIа маса,
Халкь амукьдай, хъуьреда гъилевай аса.

Шаир я зун, жемятди акъудна виниз,
Гьахълуни я, михьини такабурлу жинс.

За лагьана: «Нажмудин хьайила душман
Инкъилабдин экверин вуж хьурай фарман?»

– Эляс, къужа, – лагьана, – хьанва вун хибри,
Ви гафариз яб гуз чун вердиш туш ерли.

Багьа ятIа чан жуван, квахьна ахлад фад,
Хуьзва жеди, аяман, на душманрин пад?

РикI лишан тир гуьллейрин – гафарин патахъ,
Мус къведатIа майдандал батIул кIудна гьахъ?

Месел ала Сулейман дар яз чилни цав,
Адан кьилел саврухди яна чIулав ав.
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   Гьамзат ЦIАДАСА,
   Дагъустандин халкьдин шаир

     ДУСТ  СУЛЕЙМАНАКАЙ

Ракъинив кьван хкажна чи властди
ГьисснатIани баркаллаяр, гьуьрметар.
КIвачел шални шалам хвена а касди,
Дегишарнач лежбервилин хесетар.

    Янка КУПАЛА,
    Белоруссиядин халкьдин шаир

РАГЬМЕТЛУ СТIАЛ СУЛЕЙМАНАЗ

Ажалдин дерт аватзава эллерал,
Ширзама чун тазиятдин рекьини.
Анжах са халкь эбеди я чилерал 
Цавара экв гуз амай кьван ракъини.

Я Кавказдин дагълара хьуй лекьери 
Чпин югъ-йиф кечирмишиз гьарайдай,
Я кефердин яргъара хьуй севери –
Чебни лацу – лацу саврух кьечIядай.

СтIал  Сулейманан 150 йис  
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Виринра ван шиирдин –
Гьам югъ, гьам йиф – датIана,
Цава рагъ хьуй кишпирдин,
Я варз, къвалар ацIана.

Гьида табий авурай 
Гьуьлуьн лепе кьакьан тир,
Гьида лувар атIурай 
Манидин ягь-виждандин?

Вилаятда хкаж хьанвай дагъ цавуз, 
Амирана тагьсиб чIугур гьакьунин,
Хана, чIехи хьана, чандин тагъ атIуз, 
Инсан, вичиз чидай гьайбат гафунин.

Истисмардай варлуйри ам, манияр 
Абуруз хуш тушир, рехне кутадай.
Адан кIвале бахтуни – агь, дердияр! – 
Твадачир гъил вичин гьатта хатадай.

Дуьнья вири женг я тек:
Эхир хьана къазадиз,
Азадвили яна экв 
Сулейманан къазмадиз.

Аваздилай билбилдин
Дережадиз вине яз,
Адан мани гуьгьуьлдин
Хьана мягькем бине яз.

Регьбердикай вич чIехи тир, яд ргаз
Акъвазнавай чешмедикай уьмуьрдин,
НикIерикай нур чкIана гад рахаз,
Ракъини ранг ягъай къизил-кишмирдин

Ада мани галат тийиз лугьудай.
Манидин ван япарама къедалди.
Мани акьур яргъари ван къачудай –
Дербентдилай Минскдал къведалди.

Эхир авач гьайифдиз.
Вун суруз гьикI тухуда?
Халкьари ви тарифдиз
Манини чIал атIуда.

На рикIера халкьарин,
Фикирда хьиз кьакьан тир, 
Давамда сан яшарин 
Баркалладик ватандин.

Белорус  чIалай. 
Таржума авурди Ибрагьим ГЬУЬСЕЙНОВ я.
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       Расул  ГЬАМЗАТОВ

СУЛЕЙМАНАН  ЧУЬНГУЬР
                                                                     
                                                                         Н.В. Капиевадиз

Эхиримжи гатфарни гад
Алатна икI уьмуьрдин.
Рахаз амач устаддив мад
Гимиш симер чуьнгуьрдин.

Сулейманан гъилелай зав
Агакьна а аманат,
Зун фидайла чилелай, вав
 Тада за ам саламат.

Ам захъ амай ирсни девлет,
Надирвилин лишан я.
Зав рахадай ширин суьгьбет,
Кьилел къвадай лейсан я.

Каспи гъуьлуьн кьерез мукьва,
Къацу дагъдин ценерив,
Зурба ашукь турла сура, 
Акунач зи вилериз.

Зун аял тир, лепейрив гвай
Дертни туьнтвал аквазвай,
Лал къванерив кьатI чилик квай
Туьгьметдалди рахазвай.

Амма чуьнгуьр саламат тир - 
Капиеван кIвалевай.
Чилел тежер аманат хьиз,
Гьар затIунлай виневай.

КIвализ атай мугьманрив ам 
ЭкечIзавай суьгьбетдик. 

Сулейманан шииррин гам 
Вегьез чилиз ипекдин.

Гьабиб вични таъсирдик кваз 
Сулейманан кьисметдин,
«Шаир» ктаб акваз-акваз 
Багьа жезвай къиметдиз.

Вири амаз – женгер, хирер…
Чан чукIулрик акатна…
Дафтар гъиле кьурла, иер
Гафар вири къакъатна.

Амма куьмек хьанач рикIиз
КIвале амай аманат,
Хъсан вахтар рикIел хкиз,
Уьмуьр хуьдай саламат.
 
Ясдин партал алай свасан
Вилер адал алкIизва.
Тавазвилер кIамай накьан
ТIуб симерихъ галкIизва.

Фена вахтар. Зул тир, зи кIвал
Мугьманривди ацIанвай.
Гьар чкадай яргъал, мукьвал
Абур пара атанвай.

Натальяни заз гьуьрметлу 
Авай абурун арада.
Ам виридаз тир истеклу,
Амма тIимил рахадай. 
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       Расул  ГЬАМЗАТОВ

СУЛЕЙМАНАН  ЧУЬНГУЬР
                                                                     
                                                                         Н.В. Капиевадиз
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ГьакI ятIани  къачуна гаф,
Бурж акъудиз хивевай:
– Къе гьахълу яз акуна заз,
Ваз савкьват гун вижевай.

КьетIен савкьват я ам, Расул – 
Багьа затI зи кIвалевай.
Сулейманан чуьнгуьр кьабул,
Вуна къе зи гъилелай…

Нагъв хъиткьинай вилерай заз,
Акъвазна ам тамашиз,
Гуя ада вугузвай саз
Атайдав кIвал тарашиз. 

Куьрсарнава савкьват за къе
Цлахъ, кIвалел абур гъиз.

Патав гваз ва акьаз виле – 
Зи бубадин гапурни. 

Виридалай артух шиир
Дагъустандиз алхишай,
Теснифна за ийиз фикир 
Чуьнгуьрдикай багъишай. 

Залайни мад артух чIалар
Масадбуру туькIуьрда.
Чуьнгуьрдивай тIалар-квалар
Тергиз чириз уьмуьрда.

Гьа икI даим амукьда цIай
Къула цIийи теснифрин.
ЦIай куз хуьник кутада пай
Къвезмай вири арифри.

   Авар чIалай. Таржума авурди 
   Абдуселим ИСМАИЛОВ я.
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          Агьмедуллагь 
          ГУЬЛМЕГЬАМЕДОВ

СТIАЛ  СУЛЕЙМАН  Я  ЗИ  ТIВАР...

Гьа ихьтин гафаралди Дагъустандин халкьдин шаир, Ленинан ордендин 
сагьиб Гьасанбегов Сулеймана вичин са шумуд шиир куьтягьзава. Шиирдин 
эхирда кьазвай тIвар адан къул жезва. Им РагъэкъечIдай патан поэзиядин 
адет тир. СтIал Сулеймана гьамиша сад хьиз къул чIугвазвай жал? И суалдиз 
жаваб гун патал чна I947-йисуз машгьур алим Мегьамед Гьажиева туькIуьр-
навай «СтIал Сулейман» лугьудай ктабда авай шиирар кIелна. Ана 232 эсер 
ава. Шаирдин эсерар кIелайла, чун мягьтел хьана амукьна. Арифдар шаирди 
вичин тIвар - шаирвилин тIвар -  муьжуьд жуьреда лугьузва:

Ихьтин гьалди чи вилик, вичин тIвар гьар жуьреда кьунихъ вуч сир аватIа, 
лугьудай са суал гъана. И суалдиз жавабар яз гъвечIи-гъвечIи баянар гуниз 
мажбур жезва.

СУЛЕЙМАН

Им шаирдин тIвар я. И тIвар алаз ам, вичин амай хуьруьнвияр хьиз, гьар 
са инсан хьиз, и дуьньяда яшамиш жезва. Кьилдин инсандиз, вири инсанриз 
хьиз, тIал-квал, хийир-шийир, каш-мекь хас я. И гьиссер-гьалар шаирдизни 
аквазва. Ихьтин умуми дуьшуьшра шаир чахъ галаз Сулейман яз рахазва. И 
кар иллаки «Кпул», «Къиздирма», «Тенбекдикай дар хьайила», «ТIалдиз», 
«Кьве хтул кьейила», «Примус», «Кьуьд» ва маса шиирар кIелайла чир жезва.

Шаир вичин хуьруьнбурухъ галаз рахадайлани Сулейман лагьана алакъада 
гьахьзава. Масадбуруз несигьатар гудайлани шаирди Сулейман лагьана къул 
чIугвазва. И барадай «Бязи ахмакь», «Нубатсуз», «Хъсан туш», «Вич яцIуз 
кьадай авамдиз», «Квез вуч ярашугъ я» къалуриз жеда.

И дуьшуьшра шаирдин тIварцIихъ кьве мана ава:
I) ада эсердин автор къалурзава;
2) ада эсердин мана-метлеб ачухиз куьмекзава.
Сад лагьай дуьшуьш РагъэкъечIдай патан поэзияда авай адет я. И карда 

СтIал  Сулейманан 150 йис  
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СтIал Сулейманахъ са цIийивални авач: ам таниш тир рекьяй физва. Гьа икI 
тирвиляй са бязи вахтара шаирди тарихдиз, дуланажагъдиз, философиядиз 
талукь шииррални Сулейман лагьана къул чIугвазва.

Амма эсердин мана-метлеб патал вичин тIварцIикай менфят къачун – им 
СтIал Сулейманан яратмишунра гьалтзавай цIийивал я.

СТIАЛ СУЛЕЙМАН

СтIал Сулейман шаирдин шаирвилин тIвар я. Им, адет яз, ада партиядин ва 
гьукуматдин руководителриз бахшнавай шииррин эхирда кьазва. Эгер шаир 
вичин эсерда халкьдихъ галаз, адан гегьенш къатарихъ галаз рахаз хьайитIа, 
гьа чIавузни ада СтIал Сулейман лагьана къул чIугвазва. Шаирдин филосо-
фвилин фикирарни СтIал Сулейман кхьиналди лугьузва. Чавай къейд авуртIа 
жеда хьи, СтIал Сулейман шаирди вичин официальный, гражданвилин къул 
яз ишлемишзавайди я.

СТIАЛВИ  ШАИР  СУЛЕЙМАН

И жуьреда тIвар ишлемишунихъ вичин сир ава. СтIал Сулеймана ам кьве 
душуьшда ишлемишзава. Идалди СтIал Сулеймана вичи лугьузвай чIалан ав-
тор СтIалдилай тир Сулейман лугьудай кас тирди чирунилай гъейри, вич шаир 
яз, вич халис шаирвилелди амайбурулай тафаватлу тирди къалуриз кIанзава. 
Ингье «Фекьийриз» лугьудай шиир. И шиирдин эхиримжи тек са куплетдайни 
шаирди вич фекьийриз шаирвилелди къарши эцигзавайди аквазва:

Гатун рагъни хъуьтIуьн аяз –
Гьич кIандач квез гьабур галаз, 
Серин кIвале теспягь чIугваз 
СтIал шаир Сулейманаз 
Чидайд я куь гьал, фекьияр.

«Пушкиназ» туькIуьрнавай шиирда Сулеймана Пушкиназ еке къимет 
гузва, ада «Эхцигун я вун ярамиш, шаирарин кIвенкIве, Пушкин» лугьузва. 
Автордин вилик вич са квелди ятIани Пушкиназ мукьва тирди къалурунин 
месэла къвезва. Амма адавай вичин тарифар ийиз жедач – акI хьайитIа, ам 
Сулейман жеч хьи! И месэла регьятбурукай туш. Шаирдин устадвал адакай 
ибарат жезва хьи, ада тек са гафуналди вични Пушкин «мукьвабур» тирди 
къалурна:

СтIал шаир Сулеймана
Хкиз даим мецел, Пушкин.

Я тахьайтIа къачун чна «Колхоздин гвена», «Герейхановаз», «Социализм», 
«Кесибриз» шиирар. Гьар са эсерда автордиз вичин фикир шаирвилин такьа-
тралди гузвайди я лугьуз кIанзава.
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Чна инал лугьузвай фикир мад са шиирдин баянралди субутариз жеда. 
Малум тирвал, I935 лагьай йисуз Сулейманаз Москвадай Революциядин музе-
йдин патай чар атана. А чарче Дагъустандин халкьдин шаирдиз Гьуьрметдин 
грамота, музейдин дустарин обществодин значок пишкешнавайдакай ва адаз 
обществодин гьуьрметлу членвилин тIвар гузвайдакай кхьенвай. Вичиз и 
гьуьрметар халкьдин шаир тирвиляй ийизвайди чизвай Сулеймана «Савкьат» 
тIвар алай шиир кхьизва. Шиирдин эхирдани шаирвилин къул чIугвазва:

СтIал шаир Сулейманаз 
Властдин къуват ракъана.

Лугьуз жеда хьи, СтIал шаир Сулейман лугьунихъни чIехи мана ава.

СТIАЛ ШАИР СУЛЕЙМАН
Макъаладин сифте кьиле лагьайвал, и жуьре къул чIугун Сулейманан 

«Инсафсуз къавум», «Пис инсан», «Вирисоюздин совет писателрин съезд-
диз» шиирра гьалтзава. Пуд шиирни чпин темадал, манадал гьалтайла, сад 
садалай тафаватлубур я. Лугьун хьи, писателрин съезддиз талукьарнавай 
шиирдин эхир Сулейманан мецелай атайди туш. Вучиз лагьайтIа, чаз чи-
звайвал, съезддал кIелай шиир азербайжан чIалал теснифнавайди тир. Шиир 
гьа и съезддал урус шаир А. Суркова таржума авуна кIелнай. I947-йисуз, 
Сулейман кечмиш хьана I0 йис алатайла, и шиир азербайжан чIалай лезги 
чIалаз Мегьамед Гьажиева таржума хъувурди тир. ИкI хьайила, шиирдин 
эхирда СтIалви шаир Сулейман кхьейди Мегьамед Гьажиев я. Бес муькуь 
кьве шиирда вучиз Сулеймана вичиз СтIалви лугьузва? Гьелелиг ихьтин са 
жаваб гуз жеда: СтIалви ишлемишунин себеб, авторвал къалурунилай гъейри, 
шиирдин ритм хуьн я. Чи фикирда маса жавабарни ава, амма абур гьелелиг 
лугьуз жедайвал дигмиш хьанвач.

СУЛЕЙМАН  СТАЛЬСКИ

Сулейман Стальски I935–I936-йисара туькIуьрай шиирра гьалтзава. Имни 
дуьшуьшдин кар туш: са патахъай, шаирдин тIвар вири Ватанда ва къецепатан 
уьлквейра Сулейман Стальский яз чкIизва, чкIанва. Шаирни вичиз и халкьдин 
вилерай килигзава. Гьасанбеган гада Сулейман шаир Сулейман Стальскидихъ 
галаз рахазва, шаирдиз акьул гузва, адав са тIимил ягьанат кваз рафтарвалзава:

Вич жеда са кесиб лезги, –
Адакай вун жемир муьскуь.
Ай, Сулейман Стальски,
Вунни акI цавай рахамир.

Инал гъанвай мисалди шаирдин устадвилин деринвал мад са терефдихъай 
къалурзава: шаирдин тIвар-фамилия рифмадик кутазва. Рифмада жезвай га-
фарни халис «лезгибур» я – лезги, муьскуь, – абуру шиирдин мана ачухариз 
куьмек гузва.
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гьа и съезддал урус шаир А. Суркова таржума авуна кIелнай. I947-йисуз, 
Сулейман кечмиш хьана I0 йис алатайла, и шиир азербайжан чIалай лезги 
чIалаз Мегьамед Гьажиева таржума хъувурди тир. ИкI хьайила, шиирдин 
эхирда СтIалви шаир Сулейман кхьейди Мегьамед Гьажиев я. Бес муькуь 
кьве шиирда вучиз Сулеймана вичиз СтIалви лугьузва? Гьелелиг ихьтин са 
жаваб гуз жеда: СтIалви ишлемишунин себеб, авторвал къалурунилай гъейри, 
шиирдин ритм хуьн я. Чи фикирда маса жавабарни ава, амма абур гьелелиг 
лугьуз жедайвал дигмиш хьанвач.

СУЛЕЙМАН  СТАЛЬСКИ

Сулейман Стальски I935–I936-йисара туькIуьрай шиирра гьалтзава. Имни 
дуьшуьшдин кар туш: са патахъай, шаирдин тIвар вири Ватанда ва къецепатан 
уьлквейра Сулейман Стальский яз чкIизва, чкIанва. Шаирни вичиз и халкьдин 
вилерай килигзава. Гьасанбеган гада Сулейман шаир Сулейман Стальскидихъ 
галаз рахазва, шаирдиз акьул гузва, адав са тIимил ягьанат кваз рафтарвалзава:

Вич жеда са кесиб лезги, –
Адакай вун жемир муьскуь.
Ай, Сулейман Стальски,
Вунни акI цавай рахамир.

Инал гъанвай мисалди шаирдин устадвилин деринвал мад са терефдихъай 
къалурзава: шаирдин тIвар-фамилия рифмадик кутазва. Рифмада жезвай га-
фарни халис «лезгибур» я – лезги, муьскуь, – абуру шиирдин мана ачухариз 
куьмек гузва.
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СТIАЛЬСКИЙ  СУЛЕЙМАН
Шаирди и жуьре Чувашиядин халкьдин шаир, Полоусов Шелебиди вичиз 

авур тебрикдиз жаваб тир шиирда ишлемишзава:

СтIальский Сулейман зун 
Къужа я са чуру лацу.
Шелеби вич Полоусу.

И жуьрени манасузди туш. Авторди шиир талукьарнавайди вичин чIал 
чидай куьреви тиртIа, Сулейман ва я СтIал Сулейман кхьидай. Амма шаир-
дин фикирда авайди лезги чIал тийижир, урус чIалан гъавурда гьатдай маса 
миллетдии векил я. Гьавиляй авторди вичин эсер са тIимил кьванни «урусла-
мишунин» мураддалди вичиз СтIальский лугьузва. Гьелбетда, инал ихтилат 
физвай жуьредик Сулейман Стальский лугьунин гьиссерни квачиз туш.

ФЕКЪИР  СУЛЕЙМАН
Фекъир Сулейман лагьана шаирди кьве шиир куьтягьзава: «Дулма уьцIуь 

авур къаридиз», «ТIалдиз». Кьве шиирдани шаирди вичин язух гьалдикай 
кхьизва:

Сенфен йифди яд чIугуна,
Гичинар кьуд-вад чIугуна,
За аллагьдиз дад чIугуна.

Гьелбетда, ихьтин зулум акур шаир фагъир я:

АтIана хьи, на зи аман –
Са (йи) физ хьана лугьуз мугьман. 
Кумир на фекъир Сулейман,
Мад икI кIуь ийимир, къари.

Малум тирвал, эхиримжи йисара Сулейман гьар жуьредин азарри зайи-
фарна.

ТIвар жеда ви гагь «сухан тIал»,
Гагь вал тIвар эцигна «кпул»...

Ихьтин «мердимазарри» бизарнавай Сулейманаз фир-тефир чка сал жезва, 
вичин кар йикъалай-къуз четин жезвайди гьиссзава. Гьавиляй шаирди вичин 
язух къведайвал шиир куьтягьзава:

АтIумир тIун на зи аман,
Гьелекмир фекъир Сулейман!

И сефердани чаз аквазва хьи, шаирдиз эсердин тема, идея ачухариз тIвар-
цIи куьмек гузва.
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СТIАЛ  ФЕКЪИР  СУЛЕЙМАН

Вичин «фекъирвал» Сулеймана «Бязи тарта» шиирдани къалурзава. И 
шиирда гузвай «фекъирвал» винидихъ къалурнавай шииррилай тафаватлу я. 
А тафаватлувал шиир кхьей вахтунин дуланажагъдин шартIарихь галаз алакъ-
ада ава. Шиир I9I7–I920-йисара кхьенвайди я. А чIавуз, Мегьамед Гьажиева 
кхьизвайвал, «Дагъустанда, Куьреда Совет власть мягькем жедалди, кесиб 
лежберривай архайинвилелди чпин кеспи ийиз жезвачир. СтIалрал, Магьму-
та-хуьрел, ЦIелегуьндал, Кирка – эхирки гьар са хуьре сад-кьве угъри, къучи 
авай. Абурун пеше – йифиз лежберрин кIвалер атIун, малар чуьнуьхун, юкъуз 
рехъ атIуз тарашун, валарикай ягъиз итимар кьин тир» (М. Гьажиев. Халкь-
дин шаир. СтIал Сулейман. Махачкъала, I947, I0I-чин). Ихьтин алаш-булаш 
вахтара арифдар Сулеймана вич «фекъир» яз гьиссзава:

СтIал фекъир Сулейманаз 
Гьар патай ахвар аквада.

СтIал Сулейманахъ вичин къилихдин, вичин ишигъдин экв авай. Адан эсе-
рар ахтармишуналди куьтягь тежер дерин, гегьенш ва гьамиша сирлу вилаят я.
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СТIАЛ  ФЕКЪИР  СУЛЕЙМАН
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СУЛЕЙМАНАН  НАСИГЬАТАР

  *   *    *
Эй, факъир! Ви цIару гашу –
Винел къуьл экIя жедайд туш! 
Ягъалмишмир хвакьейди чу – 
Кьусудал къуьл квя жедайд туш!

Заманадин ужуз масан,
Чазни чида писни хъсан.
Къад-яхцIур йис хьайи инсан 
КьепIина эчIя жедайд туш.

Вуна вун гьахъ, лугьуналди,
Ви а батIул гафуналди,
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Жуван рикIиз кIан хьуналди, 
Аршдихъ тIуб кя жедайд туш.

Фагьумзава за ви крар,
Цаварик кутаз жеч гурар! 
Ламран винел чергес пурар, –
БалкIандивди тай жедайд туш.

Гьикьван куьк хьайитIан зурба, 
Хъваз жеч мурдал якIун шурпа
Вич эсилдай ламран супа, –
Хуьнуьхалди тай жедайд туш.

 *    *    *
Жуван гафар тефиз ише 
Межлисда, – рахун хъсан туш!
Гьар нубатсуз гъилер эчIе 
Ягьиз, гьарагъун хъсан туш.

Фагьумнамаз вичин саягъ, –
Виш салайни жедач уях,
Жемир а гафунин чIалахъ, –
АтIласдилай хун хъсан туш.

Вичин акьул вичиз дерин, 
Шумуд ахмакьдиз за чирин, 
Гъуьрч авуниз катра ери(н), 
Гьич гьарагуьз хьун хъсан туш.

ЧIугваз даим агьузар,
Чандикай вич хьана бизар.
Михеннедиз гуй а азар,
Мера итим яхун хъсан туш.

Гъуд эця тавуртIа кьама, 
Гъавурда тваз жедач ама,

ЧIуру регъвел жуван ярма 
Хкажиз, регъуьн хъсан туш.

Нефсинин гарданда зунжур 
Тун тавуртIа, кар жеда чIур, 
Эвел тIуьна кьел квай кIуь шур 
Гуьгъуьнлай яд хьун хъсан туш.

Гьич са касни фитнедал шад 
Тахьуй: пис затI я хирен дад, 
Бейхабар яз, чIугуна яд 
ДакIвадай бархун хъсан туш.

Вун кьацIалай куьз алатда? 
Эхир вуна хажалатда!
Чир хьухь, факъир, жув аватда, –
Масадаз фур эгъун хъсан туш.

Ша, а фикир вегь на гъиляй, –
Эхир аватда вун виляй,
«Дуст я», – лугьуз, чIулав гъуьлягъ
Къвалак кутаз, хуьн хъсан туш.
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Гагь еришдиз тежез пайгар,
Гагь-гагь келледа гьатиз гар,
Гатфариз кьацIурна зангар,
ХъуьтIуьн къуз чуьхуьн хъсан туш!

Фикир чукIурмир, факъир, ви
Ахмакьвилер жемир кIеви,
Хамир вакай масадан кефи,
Адаз экъуьгъун хъсан туш!

*   *   *
Тушир бала винел гьалиб 
Хьунухьлай мал жафавайд туш!
Иеси кьин тавур айиб, –
Чухва кIурт хьиз юрфавайд туш!

Вуч залайни фейи ятаб,
Сив кьакьур гаф я адан таб.
Са межлисдани тайин жаваб 
Вичихъ дугъри гаф авайд туш!

Намерддин пеше я табун,
Вичиз вавай затI тIалабун, 
Гафаралди лап ви руфун
Тухарда, – ваз сафавайд туш!

Гьар намерддив жеда гьилле, 
Къаст я ваз къурмишиз желе, 
Вуна ви серф гумир гъиле, 
ТукIвада, – инсаф авайд туш!

Гафар хъсан, амал бедрагь!»
Сивевай гаф: «Валлагь биллагь!»
Акун къене зурба жерягь, –
Гьич гъиликай шафа(а) 
                                  авайд туш!

Гьар гафуниз, гьар са ери 
Аваз, лагьайбур я вири, 
Сулейманан гафар дугъри 
Садни гьич хилаф авайд туш!

                 *   *   *
Заз акуна ахьтинд сана, 
КIуф тумуник кваз, вич ксана, 
Вичин хам пара кьацIана, – 
Гьуьлуькни чуьхуьз жедайд туш!

Заз акур туш ихьтин тарта,
Кими туш сивикай хата,
Я тфенг, гапур тахьайтIа, 
Лашуналди рекьиз жедайд туш!

Акьулдиз вич хьана кем,
Ахмакьвилиз пара уьтквем,
Вичин акьул кьуна мягькем
Верре мад гъуьргъуь жедайд туш!

КIантIа дар хьуй, кIандатIа генг, 
Чидайд туш вич фидай тIеквен, 
Экъич адан кьилел лиген
Чиниз мад регъуь жедайд туш!

Эй, Сулейман! Заз чиз, анжах,
Бязи гьайван къилих енашех, 
Вичиз авачир къанажагъ 
А затI чIалал гъиз жедайд туш!
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КIуф тумуник кваз, вич ксана, 
Вичин хам пара кьацIана, – 
Гьуьлуькни чуьхуьз жедайд туш!

Заз акур туш ихьтин тарта,
Кими туш сивикай хата,
Я тфенг, гапур тахьайтIа, 
Лашуналди рекьиз жедайд туш!

Акьулдиз вич хьана кем,
Ахмакьвилиз пара уьтквем,
Вичин акьул кьуна мягькем
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Чиниз мад регъуь жедайд туш!

Эй, Сулейман! Заз чиз, анжах,
Бязи гьайван къилих енашех, 
Вичиз авачир къанажагъ 
А затI чIалал гъиз жедайд туш!
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                 *   *   *
Бязи ябу гьатда худда 
Я аниш, я хуш тийижиз. 
Бейхабар ам гагь захутда 
Гьатда вичин тIиш тийижиз!

Къвалавай физ хьанач завай, 
КIур гадардай цавай-цавай.
Къалчахар гуьцIдай цлавай,
Тумуник квай хуруш тийжиз!

Катра шикил авай верчер,
Хелветара ийиз гъуьрчер,
Бейхабар вегьида кIвачер
Вилик квай кьуруш тийижиз!

Шумуд патахъ зун квев рахан?
Шумудан кеф за закай хан?
Вичел тIвар эцигна багъбан,
Гьич недай емиш тийижиз.

19I7 ва I934- йисара СтIал Сулейманан мецелай Алкьвадар Алискендара 
кхьейвал ганвай и шиирар дуьздиз ахкъудайди Дагъустандин халкьдин шаир 
МутIалиб Митаров хьанай.  
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                                                      Расим ГЬАЖИ

СУЛЕЙМАН БУБАДИН НАСИГЬАТАР

– Чир хьухь, хва: бине хьана кIанда. Гьар са карда эвелни-эвел бине. 
Бине хьайила, адан винел – цлар жеда. Цлар хьайила, абурун винел – къав 
жеда. Бинени, къавни, цларни хьайила – адакай кIвал жеда. Гьар са кар, за 
тикрарзава, хва, бинедилай башламишна кIанзава, бинедилай. Гьихьтин кар 
кIантдатIани вуна башламишна хьурай эвелни-эвел бинедиз килиг: ам гьикI 
я? Мягькем яни? Хъсанзавани? Ам чIур хьанвани?

– Ваз чи бине гьикI аквазва, буба?
– Вуна чи милли бине лугьузвани? Халкьдин культурадин, тарихдин, яни?
– Ун.
Сулейман бубадин вили, цIаяр кузвай вилер пашман хьана, ам яргъал 

дагълариз килигна. Кьил юзурна. Агь аладарна.
– Чи милли бине… За ваз гьикI лугьун, хва? РикIел хуьх бубадин гафар. 

Кхьихь, кхьихь. Заз гила кичIе туш. Зун меселла. И девир, за ваз лугьун, 
вичин шакъадай акъатнавай вацI вуч я, гьа вацI хьиз я. Кхьихь: я ам кьурада, 
шакъадай акъатай вацI, я ам са кьадар йисарилай гьа вичин виликан шакъадиз 
хкведа. Кхьенани? 

Са вацралай арифдаррин арифдар рагьметдиз фена.
Лап дегь заманайра. Ирандин пачагьрин арада виридалайни машгьур са 

пачагь жеда кьван, вичин тIварни – Кир. Им пачагь ятIани, пачагь хьанатIани, 
кьама ял авайбурукай хьана.

И Кир пачагьди кIватIда кьушун. Гьатда рекье, Вавилон барбатI ийиз. Квез 
Вавилондин къеле лагьана ван хьанани? Ирид цаварал хкаж хьун патал эцигай 
къеледин ван хьанани? Гьа къелени гьа Кир лугьудай малкамутди барбатIна. 
Амма Вавилондив агакьдалди адан кьушун Ефрат вацIалай алатна кIанзавай. 
Гьа и вацIалай алатдайла, Кир пачагьдин рикI алай лацу балкIан, гьикI ятIани 
вацIу тухуда. Батмиш жеда. Вучиз муькуь балкIанар батмиш хваначтIа, тек са 
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                                                      Расим ГЬАЖИ

СУЛЕЙМАН БУБАДИН НАСИГЬАТАР
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Бине хьайила, адан винел – цлар жеда. Цлар хьайила, абурун винел – къав 
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гьа и Киран рикI алай лацу балкIан батмиш хьанайтIа, гьайиф хьи, тарихчийри 
кхьизвач. Гьа икI Кир пачагьдин лацу балкIан тухуда Ефрат вацIу. Дили жеда 
Кир пачагь. Аку садра ваз пачагьди вуч мусибат кьадатIа! Вуна пачагьдин 
лацу балкIан тухванани? Тухвана. Гила ваз Кир пачагьди ийидайди ийида, 
Ефрат вацI, язух вацI! Гьазур хьухь, ви суд-дуван ийизва!

– Акъвазра кьушун? – буйругъ гуда Кир пачагьди.
Акъвазарда кьушун. Полководецри, атана пачагьдин вилик икрам ийида.
– Кьушун акъвазнава. Ви гьуькуьм гьихьтинди жеда, эй чи дуьньядин 

рагъ! Буюр, чна гуьзлемшзава!
– Гьар са аскердин гъиле са пер! – гьарайда Кир пачагьди.
Виш агъзур аскердин гъиле – виш агъзур пер вугуда.
Кир пачагьдин буйругъдалди ахмиш жеда кьушун вацIун кьерез. АтIуда 

кьушунди хандакIар, хвалар, вацIун яд ахъайда къумлухдиз. ФитIинда Ефрат 
вацIун мелгьем яд къаних къумлухди ва акваз-акваз вацI кьурада.

Кир пачагьдин рикI секин къжеда, ада вичин сефер давамарда. Гьужумда 
Вавилондал. Вавилондин ирид цавариз хкаж хьанвай къелени чукIурда… 
Гьайиф къеледин!

А къеледин харапIаяр гилани ама. А харапIайриз килигиз, яргъал уьлквей-
рай туристар къвезва. А туристар пачагьдин ахмакьвилел хъуьрезва, гьелбетда. 
На ихьтин кьеле вучиз чукIурайди я, эй ахмакь пачагь?! Ви куьз герек тир? 
Вун вучиз къудурмиш хьана?

Адавай Ефрат вацI кьуруриз хьанани? Ваъ, гьелбетда. Дуьз я, са шумуд 
виш йисуз а вацI ахмакь пачагьдин гьукумдиз табий хьана, амма эхирни ада 
вичин халис шакъа жагъур хьувуна.

Гилан Ефрат вацI вичин лап дегь заманайрин шакъа кьуна авахьзава.
Арифдаррин арифдар Сулейман бубадиз философрилайни, тарихчийри-

лайни пара чидай. Адан ктабар – жанлу тIебиат тир…
Агъзурни кIуьд вишни къанни цIуругуд лагьай йисуз Азербайжанда лезги 

чIал ва лезги литература терг авурла, са кьадар патриотар пайда хьана. Нача-
гъ Сулейман бубадиз и кардикай, вири уьлкведа кьиле физвай террордикай 
хабар тир. ГьакI хьайила, ада вичин камаллу гафар гьамиша лугьуз жедай:

– АкI ваъ, акI авуна жедач! Муькъвер чукIурна лугьуз, ракьун рехъ кIевна 
лугьуз, вацIун яд… гьа-гьа!.. Абур ахмакьрин гафар я! Муьгъ чукIурна лу-
гьуз лезгийрихъ республика жедани? Лезгияр сад жедани? Ам ни лугьузва? 
А касдиз халкьдин кьилел мусибат гъиз кIанзавай кас я. Ам яман кас я! Чир 
хьухь: адав а кар ийиз тазвай ксар авайди я! Чир хьухь, играми рухваяр! Аку, 
гьар са пачагьлугъ, гьар са республика – са чIехи дарамат я. Ун, ун! Аку ам 
гьикI эцигнатIа! Сифте квелай башламишнатIа! Ракьун рехъ чIурунилай? 
ВацI акъвазарунилай? Къунши халкьар пис халкьар я, лугьунилай? А-ан? 
Ва-аъ! Жуван медениятдилай! Жуван тарихдилай! Им вуч лагьай чIал я? 
Азербайжандин макьамрал кьуьлиз, азербайжандин манияр лугьуз, агъзур 
йисара азербайжанвийрихъ галаз ивидин, некIедин стхаяр хьана, гила са касди 
гьакI авуна лугьуз, халкьдиз, пис халкь я, лугьудани? А? АкI лугьузвай кас 
лезгийрин чпин душман я! Гье-ей, ваз кIвал эцигиз кIанзаватIа, эвелни-эвел 
къуншийрихъ галаз дуст хьухь! Къуншияр чира! Гьабурун куьмекдалди жуван 
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кIвал эцига! Чир хьанани? Чир хьухь! Гьа чIавуз вавай кIвал эцигиз жеда! Аку 
бине гьихьтинди ятIа. Мягькем ятIа. Аку чил гьихьтинди ятIа… Идаз адаз 
экъуьгъна лугьуз, къал акъудна лугьуз, пачагьлугъар, республикаяр арадал 
атайди туш, я чан рухваяр! Заз чиз, куьне гьа куь кIвалахривди, гьараюнривди 
анихъ квайбуруз хабар гузва:

– Чи къаст, чи ният ихьтинди я! Квелай алакьдатIа, и кардин вилик пад 
яхь! Акъвазра!

Муькуьбуруни акъвазарзава!
Гьич са тахсирни квачир инсанра куь бела акьазва! Зиян жезва! Гьее-ей, 

за квез вуч лугьун? Гьа и юкъуз ада вичин шиир лагьана:
Чаз «им хъсан гьал я» лугьуз,
Гагь «вирт авай цел я!» лугьуз,
«Цирав хпен кIел я» лугьуз,
ГьикIда катдай къуьр хьайитIа?..
– Гила за ваз са маса хкет ахъайда, Эфенди. Яб це, зи хва. Жеда кьван, жедач 

кьван са хзан. Са буба, са диде. Кьве аял. Дидени буба рекьида. Амукьда аялар 
етим. ГъвечIи аялар. Атана алукьда мишекъат кьуьд. Къарагъда къай – къия-
мат… Къуншийри аялриз галайвал ийиз жеда, амма садра гьикI ятIани, аязди 
къув язавай вахтунда аялриз аквада хьи, къулан цIай уьлуьхъзава. Мекьила 
зурзаз жеда. Ун, аялар. Аялар амукьда туьхуьзвай цIуз килигиз. Йиф абуру 
са жуьре акъудда. Пака ибур экъечIда айвандик. Шехьда.

– У-н, чи къулан цIай!.. Чи цIай!.. Чан диде-е-е!.. Чи цIай!..
Шехьда ибур, шехьда ибур, эхирни ибурун ван жеда кьуьзуь шаирдиз. Гьа 

и хуьре авай. Ун. Фида и кьуьзуь шаир ибурун патав. Хабар кьада:
– Квез вуч хьанва, я балаяр?
– Вай чан диде, чи цIай.
– Чи къулан цIай хкахьна. Вай, чан диде!..
– Ва-а! Куьн гьакI хьайила шехьзавани?
– Ун.
– Агь, язух балаяр! Квевай куь къулаз кьве кIарас вегьиз жедачирни? 

Вахтунда! ЦIай хкахьдалди! Куьн гьакьван авам хьанани? ЦIай туьхуьзвай-
ди акурла, къула кIарас твадай затI я! Чир хьанани? ЦIай, цIай, цIай лагь – 
гьикьван кIандатIани лагь! Гьарая! АкI цIай хъижедай затI туш, я чан балаяр! 
КIарасар кIанда, кIарасар!

Дугъриданни, цIай хуьн патал кIарасар хьана кIанда. КIарасдикай цIай 
жезва. ЦIу чими ийизва.

Сулейман бубадин етим аялар!.. Куьн шехьзава, квехъ къул кьванни авач, 
язухар. Квехъ кIарасарни авач. Квехъ кIвални авач. Квез, гьа къул авачиз 
кIарасар хазвай Расим Гьажини къе кучудиз кIанда!

– Эфенди, за ваз исятда са суьгьбет ахъайда, ахпа за вавай адан мана-мет-
леб хабар кьада. Акван вун адан мана-метлебдин гъавурда гьикI акьадатIа. 
Заз гьам чириз кIанзава.

– За ваз яб гузва, Сулейман.
– Садра, дуьз лагьайтIа, са нянихъ, – ваз кIандатIа, кхьихь, ахпа ви рикIелай 

алатда, кхьиз-кхьиз, яб це. – Аслан ханди вичин нуьквер Мустафадиз, лугьуда 
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– Чи къулан цIай хкахьна. Вай, чан диде!..
– Ва-а! Куьн гьакI хьайила шехьзавани?
– Ун.
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Вахтунда! ЦIай хкахьдалди! Куьн гьакьван авам хьанани? ЦIай туьхуьзвай-
ди акурла, къула кIарас твадай затI я! Чир хьанани? ЦIай, цIай, цIай лагь – 
гьикьван кIандатIани лагь! Гьарая! АкI цIай хъижедай затI туш, я чан балаяр! 
КIарасар кIанда, кIарасар!

Дугъриданни, цIай хуьн патал кIарасар хьана кIанда. КIарасдикай цIай 
жезва. ЦIу чими ийизва.

Сулейман бубадин етим аялар!.. Куьн шехьзава, квехъ къул кьванни авач, 
язухар. Квехъ кIарасарни авач. Квехъ кIвални авач. Квез, гьа къул авачиз 
кIарасар хазвай Расим Гьажини къе кучудиз кIанда!

– Эфенди, за ваз исятда са суьгьбет ахъайда, ахпа за вавай адан мана-мет-
леб хабар кьада. Акван вун адан мана-метлебдин гъавурда гьикI акьадатIа. 
Заз гьам чириз кIанзава.

– За ваз яб гузва, Сулейман.
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кьван: «Вун пакамахъ лап фад и вини патавай Уллу Гъетегъиз фена кIанзава». 
Ана гьахьтин хуьр ава. Варлу хуьр я. Баркаллу инсанар авай чка я. Инсанвал, 
гьуьрмет, марифат, берекат а хуьруьн лишан я. Ун, гьакI лугьуда ханди вичин 
нуькердиз. Гила за ваз нивай хабар гун, Кьасумхуьруьн жемятривай. Пакамахъ 
ибур чпин кIвалахрал физ жеда. Гатун вахт я, чуьлдин кIвалах башламиш 
жезва. Аквада ибуруз вини патай са кас хквезва. Атлу я! Атана агакьда. Идан 
балкIан гьекьеда-кфада ава. А-ан, хандин нуькер! Мустафа! Жемятрикай сада 
хабар кьада: «Вун икьван фад гьинай хквезва, я Мустафа?» Хандин нуькверди 
жаваб гуда: «Зун Уллу Гъетегъиз фена, хквезва!» «Икьван фад, хийир хьуй, 
вуч месэла я?» «Ам хандиз чидай месэла я, – жаваб гуда нуькверди, -  зи бур-
жи ада лагьай кар кьилиз акьудун я. Зун гьада лагьай чкадиз фена, хквеза».

Чир хьанани? Гъавурда акьунани? Гила вуна заз жаваб гуда: гьа идалди 
заз вуч лугьуз кIанзава?

– Ваз лугьуз кIанзавайди ам я хьи, – жаваб гуда Эфендиди. – Яни Мустафа 
акьулдиз зайиф кас тир. Дуьз яни?

– За ваз лугьун, Эфенди, чибурунди чпи чеб къулурун я. Лавгъавал! Гьа и 
зи хуьре яхцIур кIвал сад-садахъ галаз хъел я! Гьар сад са хан я! Лавгъавал! 
Эфенди, инсанди герек вичи ийидай кардин нетижа вилик амаз фагьум ийин: 
милли кIвалахар кIинтI-лаш къугъун туш, Эфенди! Абур хаталу кIвалахар я…

– Агь, Эфенди, Эфенди! За ваз вуч хабар ава лугьун? Гьич са хабарни. Ваз 
вири чизва. Чизвач? ГьикI чизвач? Ваз вири гележегдикай рахазвайди, чизвач? 
Бес чизвач вучиз лугьуда? Инавайди гьам я. Гележегдикай рахун. Сивяй тIвек 
авай вуж хьайитIани! ТIул гьатнава. Гьар са лавгьадиз, гьар са квасадиз вич 
къалуриз кIанзава. Гьар сада са рехъ жагъурзава. Вич къалурдай. Айяй-яй! 
ЧкIана дуьнья. Сад ава рахунар, зи хва, садни ава-гележег вичин жуьреда 
туьхкIуьриз кIанзава. На лугьуда им гьакIан са ида эцигзавай са дарамат я. 
Гье-гье! Я бала, гьакIан са дарамат эцигдайла, гьикьван веревирдар ийизва: 
чка гьихьтинди я? Къуншияр гьихьтинбур я? Керпичар бес жедатIа? Гъварар 
авани? Балхун гьинихъ акъудда? Материалар авани? РакIарар, пенжереяр… 
Къав кIевдай материалар. Гурар гьи патай тада? Айван гьинихъ акъудда… 
Гурмагь… КIвалахдай къуват… Ибуру - са фикирни! Ибуруз икI кIандач! 
Ибуруз масакIа кIанда! Гьа масакIа куьне гьикI ийида? Ам фикирдач. Гьа 
масакIа ийидай такьатар авани? Суьрсетар авани? Садани фикирзавач, гада! 
Ибуру эхирни и дуьнья михьиз чIур тавуртIа, хъсан я! Ибур вуж ксар ятIа, 
лугьудани за ваз? Агьа, Эфенди, Эфенди! Вуна кхьизвани? Зи сивяй са гаф 
акъатунни – вуна кхьида! Кхьихь, кхьихь! Ибур вужар ятIа, чидани ваз? 
Кхьихь, ибур зи гафар я, жаваб за гуда. И дуьнья икI къурмиш хьанва: низ 
вичин замана бегенмиш хьаначтIа, низ ам хуш туштIа, адаз и замана дегишиз 
кIан жеда. Ун! За пачагьдин девирдикай лагьай шиирар акъудзавач куьне… 
Гьамиша и девирдин тарифар! Аку, Эфенди, за ваз лугьун, вуна кхьихь: 
гележег эцигун патал, алай девир хъсандиз чир хьана кIанда. Гележегдин 
бине вуч я? Алай девир! Ун, ун! Чир хьухь! Гьа и алай девир виш патахъай 
чирна кIанда. Алцумна кIанда. Сафунай яна кIанда. Бес, бес! Вуна кхьихь. 
Гила алава хъия: алай вахтунин къеняй гележег экъечIзава! Гье-гье! Эгер ам 
пайда хьайитIа, ам са квелди ятIани къенин йикъаз ухшар хьун лазим яни, 
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ваъ? Я. Эгер тахьайтIа, ам эсилсуз я! Гьарамзада я! И чи девир – эсилсуз я, 
гьарамзада я! КичIе хьанва, кичIе! Гье, Эфенди, зун начагь я, кьирай зун! Заз 
кичIедач… Им зинни ви эхиримжи гуьруьш я, жегьил. И зи чуьнгуьр аку: 
ам ваз зи ядигар я! За ваз лугьун, Эфенди: зун, ви кьуьзуь дуст, гележегдихъ 
инанмиш туш. Кхьихь.

– Эфенди, рикIел хуьх, хва! Аку, гьар са инсан вичиз хъсандиз чидай, 
вичелай лап хъсандиз алакьзавай кардалди машгьул хьун лазим я. Кхьихь 
зи и фикирни. Аку, эгер вун муаллим ятIа, вач, жуван тарсар це. Мектебда. 
Эгер вун духтур ятIа начагьбур  сагъар ая. Больницада. Эгер вун чубан ятIа, 
вач хперив. Хуьх хпер. Эгер чубанди тарсар гуз хьайитIа, муаллимди хпер 
хуьз хьайитIа, духтурди араба гьализ хьайитIа, арабачиди начагъбур сагьариз 
хьайитIа, рамагбанди газетар акъудиз хьайитIа, газетар акъудзавайда рамагар 
хуьз хьайитIа, балугъчиди поездар гьализ, поездар гьалдайда балугъар кьаз 
хьайитIа, хва зи, дуьнья чIур жеда. ХапIа жеда. Хъсан са карни арадал атун 
мумкин туш. Мусибатар, гьикI хьайитIани жеда. Инсанриз пешекарвал 
чирзава. УстIарри. Шумудни са йисуз. Виридалайни магьир устIарри. 
Муаллимри. Тарсар гузва. Чирзава. Ахпа ам ахтармишзава. Ахпа адал пеше 
ихтибарзава. Ахпа адаз, пешекардиз хьиз, къимет гузва. Ам саймишзава. За 
ваз и гафар вучиз лугьузватIа, чидани ваз? Ун, ун! Дуьз лагьана на. Вири 
политикадал машгъул жезва! Вири милли месэлайрални машгъул жезва. Гье-
гье! Регьят кIвалах жагъанва. Миллетдин къайгъуда авайди аку! И зи хуьряй са 
чIулав кицIин чIут акъатнава, ваз адав гвайгур… Вуна низ лугьуда? ПIузарар 
чIулав уьремайриз ви ван жедани? Вири гьабур пIузарар чIулавбур. Я чан хва, 
эгер вун чекмечи ятIа, фена жуван чекмеяр раса, я чан хва, эгер вун харат 
устIар ятIа, фена жуван ракI-дакIар кутIуна, я чан хва, эгер вун лежбер ятIа, 
фена жуван никIе кIвалаха, кьуьгъвер гьала, мад акI жеч эхир! Кайванидикай 
фена райкум жезва, райкумди кайванивал ийизва! АкI жеч эхир! Муаллимди 
фу маса гузва, фу маса гудайда аялриз тарсар гузва! АкI хьайила, акьуллу-
камаллу са карни арадал атун мумкин кар туш, хтул! Ун, туш! За ваз лугьун: 
гьа и авайдалайни пис жеда.

– Ша за ваз са риваят ахъайин. Лап дегь заманайрин лезги риваят. Яб 
гудани вуна? Яб це. Лап яргъал заманайра, хва, инсанрихъ виридахъ са чIал 
авай. Тек са чIал. Вири инсанриз гьа чIал чидай, хва.

А яргъал заманайра инсанриз гьайванрин чIал чидай. А яргъал заманайра 
инсанриз ничхиррин чIални чидай. Инсанриз гьашаратрин чIални чидай. 
Инсанриз набататрин чIални чидай. Яб гузвани вуна? Яб це, и дуьньядал 
алай, аллагьди халкь авунвай гьар са шейиниз вичин мез авай, абур вири 
сад садан гьавурда акьадай. Гьахьтин заманани хьана, хва. Пехилвал вуч 
затI ятIа, садазни чидачир. Алчахвал вуч ятIа, садазни чидачир. ЛаматIвал 
вуч ятIа, садазни чидачир. Хаинвал, жасусвал, мискьивал, намердвал, 
марифатсузвал, ахлакьсузвал, инсафсузвал, инсансузвал, малкамутвал вуч 
ятIа садазни хабар тушир. Абур авачир, хва. Вири инсанар бахтавар тир, хва. 
Бирдан гьинай ятIани, нивай ятIани пехилвал пайда жеда, хва, пехилвал! Пагь, 
гьайиф, гьайиф! Яб гузвани вуна? Пехилвал пайда хьайила, вири барбатI 
жеда. Гьатда инсанрин арада гъулгъула. Ягъ-ягъунар! Пехилвал, хва, гьам 
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ваъ? Я. Эгер тахьайтIа, ам эсилсуз я! Гьарамзада я! И чи девир – эсилсуз я, 
гьарамзада я! КичIе хьанва, кичIе! Гье, Эфенди, зун начагь я, кьирай зун! Заз 
кичIедач… Им зинни ви эхиримжи гуьруьш я, жегьил. И зи чуьнгуьр аку: 
ам ваз зи ядигар я! За ваз лугьун, Эфенди: зун, ви кьуьзуь дуст, гележегдихъ 
инанмиш туш. Кхьихь.

– Эфенди, рикIел хуьх, хва! Аку, гьар са инсан вичиз хъсандиз чидай, 
вичелай лап хъсандиз алакьзавай кардалди машгьул хьун лазим я. Кхьихь 
зи и фикирни. Аку, эгер вун муаллим ятIа, вач, жуван тарсар це. Мектебда. 
Эгер вун духтур ятIа начагьбур  сагъар ая. Больницада. Эгер вун чубан ятIа, 
вач хперив. Хуьх хпер. Эгер чубанди тарсар гуз хьайитIа, муаллимди хпер 
хуьз хьайитIа, духтурди араба гьализ хьайитIа, арабачиди начагъбур сагьариз 
хьайитIа, рамагбанди газетар акъудиз хьайитIа, газетар акъудзавайда рамагар 
хуьз хьайитIа, балугъчиди поездар гьализ, поездар гьалдайда балугъар кьаз 
хьайитIа, хва зи, дуьнья чIур жеда. ХапIа жеда. Хъсан са карни арадал атун 
мумкин туш. Мусибатар, гьикI хьайитIани жеда. Инсанриз пешекарвал 
чирзава. УстIарри. Шумудни са йисуз. Виридалайни магьир устIарри. 
Муаллимри. Тарсар гузва. Чирзава. Ахпа ам ахтармишзава. Ахпа адал пеше 
ихтибарзава. Ахпа адаз, пешекардиз хьиз, къимет гузва. Ам саймишзава. За 
ваз и гафар вучиз лугьузватIа, чидани ваз? Ун, ун! Дуьз лагьана на. Вири 
политикадал машгъул жезва! Вири милли месэлайрални машгъул жезва. Гье-
гье! Регьят кIвалах жагъанва. Миллетдин къайгъуда авайди аку! И зи хуьряй са 
чIулав кицIин чIут акъатнава, ваз адав гвайгур… Вуна низ лугьуда? ПIузарар 
чIулав уьремайриз ви ван жедани? Вири гьабур пIузарар чIулавбур. Я чан хва, 
эгер вун чекмечи ятIа, фена жуван чекмеяр раса, я чан хва, эгер вун харат 
устIар ятIа, фена жуван ракI-дакIар кутIуна, я чан хва, эгер вун лежбер ятIа, 
фена жуван никIе кIвалаха, кьуьгъвер гьала, мад акI жеч эхир! Кайванидикай 
фена райкум жезва, райкумди кайванивал ийизва! АкI жеч эхир! Муаллимди 
фу маса гузва, фу маса гудайда аялриз тарсар гузва! АкI хьайила, акьуллу-
камаллу са карни арадал атун мумкин кар туш, хтул! Ун, туш! За ваз лугьун: 
гьа и авайдалайни пис жеда.

– Ша за ваз са риваят ахъайин. Лап дегь заманайрин лезги риваят. Яб 
гудани вуна? Яб це. Лап яргъал заманайра, хва, инсанрихъ виридахъ са чIал 
авай. Тек са чIал. Вири инсанриз гьа чIал чидай, хва.

А яргъал заманайра инсанриз гьайванрин чIал чидай. А яргъал заманайра 
инсанриз ничхиррин чIални чидай. Инсанриз гьашаратрин чIални чидай. 
Инсанриз набататрин чIални чидай. Яб гузвани вуна? Яб це, и дуьньядал 
алай, аллагьди халкь авунвай гьар са шейиниз вичин мез авай, абур вири 
сад садан гьавурда акьадай. Гьахьтин заманани хьана, хва. Пехилвал вуч 
затI ятIа, садазни чидачир. Алчахвал вуч ятIа, садазни чидачир. ЛаматIвал 
вуч ятIа, садазни чидачир. Хаинвал, жасусвал, мискьивал, намердвал, 
марифатсузвал, ахлакьсузвал, инсафсузвал, инсансузвал, малкамутвал вуч 
ятIа садазни хабар тушир. Абур авачир, хва. Вири инсанар бахтавар тир, хва. 
Бирдан гьинай ятIани, нивай ятIани пехилвал пайда жеда, хва, пехилвал! Пагь, 
гьайиф, гьайиф! Яб гузвани вуна? Пехилвал пайда хьайила, вири барбатI 
жеда. Гьатда инсанрин арада гъулгъула. Ягъ-ягъунар! Пехилвал, хва, гьам 
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вич Иблис я кьван! Гьа пехилвилин гуьгъуьналлаз алчахвал пайда жеда, 
хва. Алчахвилин гуьгъуьналлаз душманвал, адан гуьгъуьналлаз хаинвал, 
вафасузвал, намердвал, инсафсузвал… Гьихьтин дуьнья тир, гьихьтин дуьнья! 
Ина гьатда, за ваз вуч лугьун, фитне, лавгъавал, кьама ял авайбурукай чIехибур 
жеда, угърийрикай варлубур жеда, кичIерхъанрикай игитар жеда, авамрикай 
алимар жеда, инсафсузрикай мерд, кьегьал рухваяр жеда…

Аквада и кIвалахар ЧIехи Аллагьдиз. Къурбанд хьурай чун вичиз.
Ун, аквада ибурун кIвалахар Аллагьдиз. Бегенмиш жедач Аллагьдиз и 

кIвалахар. Ибур гьихьтин инсанар тир? Ибурукай гила гьихьтинбур хьанва? 
Гьуьрмет амани? Амач. Мергьемет амани? Амач. Баркаллувал амани? Амач. 
Инсанвал амани? Амач. Адалат амани? Амач. Марифат амани? Амач. Вич 
лугьумир кьван, чан хва, ибур вири сад садахъ галаз алакъалу я. Сад квахь-
нани – вири квахьзава!

Рахада ибурухъ галаз Аллагь.
– Эй инсанар! Гьиниз квахьнава куь инсанвилер?! Гьайванар, ничхирар, 

гьашаратар квелай виш сеферда акьуллуз ама. Набататар квелай виш сеферда, 
агъзур сеферда камаллу яз ама. Зун килигиз хьана: куьне гьайванриз, ничхир-
риз тавур зулум хьанач! Куьне гьашаратарни тергиз хьана. Квелай алакьнайтIа, 
куьне абур михьиз тергдай. Гила куьне набататарни тергиз тIимил ама! Ибур 
аквадайла, за эхна, амма куьне и дережада сада садаз душманвал авун, зун 
михьиз рикIелай алудун – им за гуьзлемишначир… За квез жаза гуда.

ИкI лагьана, чан хва, Аллагь буба хъфида. Алукьда йиф. Ксуда инсанар. 
Ксана, пакамахъ ибур къарагъда. Аквада ибуруз са-сад. Салам гуда. Кеф гьал 
хабар кьада. Гъавурда акьадач. Сад садан гъавурда акьаз амукьдач: гъуьлни 
паб. Садни абурун аялар!

Пака мадни пайда хъжеда Аллагь буба. Лугьуда ада:
– ГьикI я? Гила хъсан хьанани квез? За куьн и дуьньядал виридалайни 

бахтавар шейэр яз халкь авунвай! И дуьньядал куь кар-кеспи кеф, лезет чIу-
гун тир, амма куьне авур кьван… Куь кар-кеспи сада садаз душманвал авун 
хьана. Куьн санал амукьна виже къведач. За квез гьар са хзандиз яшамиш 
жедай чка гуда. Гьанаг куь ватан жеда. Аллагь бубади гьар са хзан са патахъ 
ракъурда. Лезгийриз лугьуда:

– Гьу-у-у-тIанаг аку, Кьве кIвачин гелерин (Аллагь бубади ЧIулав гьуьлуь-
зни Каспи гьуьлуьз кIвачин гелер лугьудай)  арада, дагъларин юкьва Бармак 
хьтин дагъ ава гьа-а! Аквазвани квез? Куьн, гьа дагъдин патав фида. Лезги 
хзан, лугьузва за. Вири хзан. Мал-къарани гваз. Гьа Бармак дагь куь чилерин 
юкьни юкь я! Гьа бармак хьтин дагъ, Бармак дагъ, лап яргъарай куь чилерин 
гьи патай хьайитIани акваз жеда! Куь рехъ алатдач. Квевай гьинихъ фейитIани 
элкъвена кIвализ хквез жеда. Адан патавай са вацI авахьзава, мурк хьтин яд 
авай, амни куь чилин Диде вацI я. Куь Ватандин шагь дамар я. Вач. Гьа чилиз 
къуллугъ ая. А чил хуьх.

Атана гьа девирдилай инихъ, лезги хзанди вичиз Аллагьди гайи чил хуьзва, 
хва. Ада а чилиз къуллугъзава. Яб гузвани, вуна? Яб це, за гьеле куьтягьнавач. 
Гьа юкъуз лезги хзандиз чIехи Аллагь бубади лугьуда кьван.

– За квез виридалайни хъсан кьуьлердай макьамар гуда. За квез вирида-
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лайни хъсан маниярни гуда. За квез мердвал, жумартвал, инсанвал, мергье-
метлувал, адалатлувал, дуьзвал, гьахъвал вири гузва. Абурни хуьх. Мус куьне 
абур квадарайтIа, куь рикIера пехилвили чка кьуртIа, куьн гьа и чилеривайни 
жеда. Аргъариз акъатда. Садвал квахьай хзан-хзан туш, хва. ВацI икI хьана, 
вацI акI хьана. Зун абурукай рахазвач. ВацIув гвай са затIни авайди туш. 
Инсанрив инсанвал, марифат гумукьна кIанда. Жувандини чараданди чир 
хьун айиб кар туш. Я чи манияр амач, я чи кьуьлерунар амач, я чи мехъерар 
амач… ВацI къалурдайбур пайда хьанва! Гьей! Лезги манияр лугьузвайди, 
лезги мехъер кьиле тухузвайди, лезги макьамар ягъизвайди, лезги чIалал 
рахазвайди… вацI яни? ВацIу ваз ви чIалал рахамир, лугьузвани?

… Сулейман бубади и риваят суьгьбет авур йисуз вацIалай а пата лезги 
чIалал кхьин-кIелун тергнавай. Чаз аквазвайвал, гьакI хьайила, Сулейман 
бубади и риваят суьгьбетна.

Сулейман буба ахьтин арифдар тир хьи, адавай садлагьана гуьлле хьиз зарб 
ва гьетре хьиз нур гудай гаф лугьуз жедай. Мисал патал, ада тупIар кIватиз, 
пехил касдикай суьгьбетардай.

– Пехил касдин чина хъвер жеч.
– Пехил кас фад рекьида.
– Пехил касдин кIвалин юкь аватда.
– Пехил кас фад кьуьзуь жеда.
– Пехил касдиз динж югь жедач.
– Пехил касди алчах кIвалахар ийида.
– Пехил касдин уьмуьр куьруь жеда.
– Пехил жеда вун – начагь жеда вун.
– Пехил хьун – бахтсузвал я.
– Пехил касдихъ дуст жеч.
ТупIар бес тахьана, ам вичин къаншарда ацукьнавай касдин чиниз кили-

гдай ва алава ийидай:
– Амайбур къведай сеферда.
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лайни хъсан маниярни гуда. За квез мердвал, жумартвал, инсанвал, мергье-
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Сулейман буба ахьтин арифдар тир хьи, адавай садлагьана гуьлле хьиз зарб 
ва гьетре хьиз нур гудай гаф лугьуз жедай. Мисал патал, ада тупIар кIватиз, 
пехил касдикай суьгьбетардай.

– Пехил касдин чина хъвер жеч.
– Пехил кас фад рекьида.
– Пехил касдин кIвалин юкь аватда.
– Пехил кас фад кьуьзуь жеда.
– Пехил касдиз динж югь жедач.
– Пехил касди алчах кIвалахар ийида.
– Пехил касдин уьмуьр куьруь жеда.
– Пехил жеда вун – начагь жеда вун.
– Пехил хьун – бахтсузвал я.
– Пехил касдихъ дуст жеч.
ТупIар бес тахьана, ам вичин къаншарда ацукьнавай касдин чиниз кили-

гдай ва алава ийидай:
– Амайбур къведай сеферда.
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 СТIАЛ СУЛЕЙМАН РИКIЕЛ ХКУНРА

  ЦIАДАСА Гьамзат,
  Дагъустандин халкьдин шаир:

– Сифте сефер зун Сулейманахъ галаз I934-йисан августдиз Махачкъалада 
ДагЦИК-дин дараматда таниш хьанай. А чIавалди заз СтIал Сулейман чIехи 
шаир тирди чизвачир, ада хъсан шиирар кхьизвайдакайни заз хабар авачир, 
гьинай жедай, ада заз течир чIалал теснифзавай эхир.

Сулейманал а чIавуз яргъи валчагъ, кьилелни бапIах алай. Чна чун гъ-
илерин ишарайралди гъавурда тваз алахъна. Амма икI яргъалди фенач, 
таржумачи жагъана. Чна чи кIвалахрикай суьгьбетар ийиз эгечIна. Заз акуна 
хьи, Сулейман пара камаллу кас я, адан рикIел гзаф вакъиаяр, крар алама, 
адан зигьин девлетлу я. Адан ихтилатар вири дерин мана авайбур тир, ада 
зазни ватандиз, социализмдиз герек  шейэр кхьиниз эвер ганай. Адаз гьар са 
шаирдин везифа цIийи уьмуьр тукIуьрунин иштиракчи хьун, социализмдин 
ватан патал кхьин яз аквазвай.

Зун адахъ галаз санал Москвада писателрин I съездда хьана (I934-йис). 
Сулейман гзаф шад, уьмуьрдал кьару тир.

Ада зун гъил кьуна Москвадин куьчейрай тухудай, вучиз лагьайтIа чIехи 
шегьердин куьчейрай ада залай хъсандиз кьил акъуддай. СтIал Сулейманан 
тIвар Москвадиз гьасятда чкIанай. Бязибуру завайни хабар кьадай: «Куьн 
СтIал Сулейман тушни?» Зун туширди чир хьайила, Сулейманакай хабарар 
кьадай.

СтIал Сулейман дериндай фагьум-фикир ийидай, гьар садан ва гьар са 
кардин гъавурда акьадай шаир тир. Адан авахьна фидай чIалари, камаллу 
ихтилатри чун гьейранардай.

Адан поэзиядихъ галаз таниш хьайила, заз акуна хьи, Сулейманахъ чи 
уьмуьрдин гьар са темадай вичин фикир лугьудай алакьунар ава.

Мад са кардал зун тажуб хьана: адаз вири темаяр муьтIуьгъ тирди хьиз, 
Сулейманавай политикадин жуьреба-жуьре месэлайрайни кхьиз жезвай.

Сулейманахъ шиирар кхьинин вичин къайдаяр, манияр теснифунин 
кьетIенвилер авай. Зани, адалай чешне къачуна, гьар пуд цIарцIелай гуьгъу-
низ рефрен къвезвай шиирар кхьиз эгечIнай. Ихьтин са шиир за Сулейманаз 
малдаррин съезддал кIелнай.

За СтIал Сулейманан шииррин ктаб авар чIалал акъудунин месэла са шу-
мудра майдандиз гъанай, амма гилани ам авач.

СтIал  Сулейманан 150 йис  
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                                             СТIАЛ  Мусаиб,
          Сулейманан хва:

– Эхиримжи йисара ада шиирар саз галачиз теснифзавай ва абур манидалди 
лугьунни хъийизмачир – гьазур шиир кхьин патал кIелзавай. Ада гьар гьи 
темадай хьайитIани кхьидай. Сад-кьвед квачиз шиирар тамамбур, туькIуьр 
хъувунар герек текъвезвайбур жедай.

Саз ядай чIавуз дахди мукьвал-мукьвал ял акъадардай, гьаваяр дегишардай. 
Собранийрал, межлисрал саз гвачиз экъечIна рахазвайди тир, шиирар чпин 
авазни галаз кIелдай.

Сулейман «ашукь» лагьай гафуниз акси тушир. Гьа са вахтунда ада вич 
ашукьвилин пешедал машгъул тежезвайдини тестикьардай.

Горькийди чIехи къимет гайидалай кьулухъ Сулейманан шиирар цен-
тральный газетриз мукьвал-мукьвал акъудиз хьанай. Гзафбур газетрин чпин 
тIалабуналди туькIуьрзавайбур тир.

I928-йисуз Сулейманан шиирарни аваз араб алфавитдал «Лезги шаиррин 
хкягъай эсерар» тIвар алай ктаб чапдай акъатна.

...Ам I3 йиса авай гада яз Агъа СтIалдилай Дербентдиз фена, 30 йиса аваз 
Самарканддай хуьруьз хтана.

Хуьруьн агьалийриз Сулейман кIандай, ам авай чкада шадвал жедай. Гьа-
виляй абуру Сулейманаз вири патарихъай куьмекарни гудай. Кимел жедай 
суьгьбетра Сулейманаз девлетлуйрин, фекьийрин аксина лугьудай хъсан 
келимаяр, хци зарафатар жагъидай.

Сулеймана лугьудай: «Лувар тахьанмаз къурал хкадармир».
Хуьруьнвийрихъ галаз пIапIрус чIугвазвай Сулейманал девлетлудин хва 

Султан шиирралди хъуьруьнар авур чIавуз жавабдиз гъил-гъилеваз туькIуьрай 
шиирди кулакдин хцин сив яргъалди агалнай.

Жегьилриз Сулейманахъ галаз ихтилатар ийиз гзаф кIандай. Ахцегьрин 
жегьилри адаз хабар ганай: «Чнани шиирар кхьизва, Сулейман». Шаирди 
абуруз жаваб ганай: «Зи балаяр, куьне тади ийимир, акI садлагьана куьн зав 
агакьдач. За жуван балкIан гьеле I9I2-йисалай литературадин рекье туна. Гила 
куьнени куь балкIанар гьич тахьайтIа вад йисуз кьванни гьа и рекье тур, ахпа 
квевай зав агакьариз, белки, залай алудизни жеда». Писателрин съезддилай 
гуьгъуьниз жегьилрин теклифдалди Сулейман Ахцегьизни фенай.

Ада хзанда чаз лугьудай: «Эгер яд къвезвай турбадиз хъвалахъ аватайтIа, 
ада цин вилик пад кьада. Яратмишунрин хурани манийвилер акъвазарун 
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Собранийрал, межлисрал саз гвачиз экъечIна рахазвайди тир, шиирар чпин 
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Сулейман «ашукь» лагьай гафуниз акси тушир. Гьа са вахтунда ада вич 
ашукьвилин пешедал машгъул тежезвайдини тестикьардай.
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Хуьруьн агьалийриз Сулейман кIандай, ам авай чкада шадвал жедай. Гьа-
виляй абуру Сулейманаз вири патарихъай куьмекарни гудай. Кимел жедай 
суьгьбетра Сулейманаз девлетлуйрин, фекьийрин аксина лугьудай хъсан 
келимаяр, хци зарафатар жагъидай.

Сулеймана лугьудай: «Лувар тахьанмаз къурал хкадармир».
Хуьруьнвийрихъ галаз пIапIрус чIугвазвай Сулейманал девлетлудин хва 

Султан шиирралди хъуьруьнар авур чIавуз жавабдиз гъил-гъилеваз туькIуьрай 
шиирди кулакдин хцин сив яргъалди агалнай.

Жегьилриз Сулейманахъ галаз ихтилатар ийиз гзаф кIандай. Ахцегьрин 
жегьилри адаз хабар ганай: «Чнани шиирар кхьизва, Сулейман». Шаирди 
абуруз жаваб ганай: «Зи балаяр, куьне тади ийимир, акI садлагьана куьн зав 
агакьдач. За жуван балкIан гьеле I9I2-йисалай литературадин рекье туна. Гила 
куьнени куь балкIанар гьич тахьайтIа вад йисуз кьванни гьа и рекье тур, ахпа 
квевай зав агакьариз, белки, залай алудизни жеда». Писателрин съезддилай 
гуьгъуьниз жегьилрин теклифдалди Сулейман Ахцегьизни фенай.

Ада хзанда чаз лугьудай: «Эгер яд къвезвай турбадиз хъвалахъ аватайтIа, 
ада цин вилик пад кьада. Яратмишунрин хурани манийвилер акъвазарун 
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хъсан туш». Ада рикI алаз ихьтин мисални тикрардай: «Са гъилив кьве хали 
хкажиз жедач».

Шиирар туькIуьрдай чIавуз Сулеймана гьич садазни яб гудачир, таран 
кIаник ацукьна вич вичин ихтиярда жедай.

Бязи вахтара адаз редакциядай и ва я маса вакъиадин патахъай са меслят 
кIанз, я тахьайтIа шиирдин цIар туькIуьр хъувун патал хабар агакьардай. 
Сулеймана тадиз жаваб гудай.

Сулейман Айнадал I924-йисуз эвленмиш хьанай. Адан сифте паб гьеле фад 
кьенвай. Зи рикIел алама, Айнадал эвленмиш хьайи I924-йисуз чна кIвалерин 
кьвед лагьай гьаваяр хкажнай.

Сулеймана Дагъустандикай поэмадал кIвалахдай чIавуз вичин хсуси 
чирвилерилай гъейри адан гъиле тарихдин важиблу вакъиаяр къалурнавай 
списокни авай (ам адаз хва Мегьамед-Юсуфа кIелзавай).

Сулейманаз Дагъустандин литературадикай, Пушкинакай ва Горькийдикай 
чидай, ам абурукай рахадай.

За I93I-йисалай дахдин секретарь яз кIвалахзавай. Адан манияр кхьи-
звай, кхьейбур ада вичи ахтармиш хъувун патал кIелзавай. Адаз къвезвай 
чарар кIелзавай, абуруз жавабар кхьизвай. Зи рикIел дах кIвалени, хуьрени, 
общественный уьмуьрдани хъсандиз алама. Ам умун ва сабурлу, сивяй хар-
чи гафар акъуд тийидай инсан тир. Ада секиндиз лугьудай са гафуни чIехи 
таъсир ийидай.

Дагъустандин Советрин съезддилай гуьгъуьниз ам гзаф районриз фенай.
Сулеймана лугьудай: «Чира жуван дустни душман – гьар кткайдахъ галаз 

фимир». «Пуд йиса авайла, ам зайиф барцIак я, чIехи хьайила – кьуьзек: бес 
ада кIвалах мус авурай?» – лугьудай ада темпелрикай.

Сулейманан вичин мад са мисал авай: «Заргардин кIавузардал куьтен 
гатаз жедайди туш». Ада мадни меслят къалурдай: «Кутуг тавунвай чкадал 
хуш текъведай гьуьжетдик кьил кутамир», «ЧIулав шуьшеди нур гудач», 
«Къулайсуз чилел лацу фу битмишариз жедач».
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        Гъалиб  САДЫКЪИ,
        СтIал Сулейманан ирс кIватIай, 
        ктабар гьазурай алим.

ВЕКЬИН  ЧИГЕРА...

СтIал Сулейман заз лап мукьувай чидай: шаирдин кIвалер чи къуншидал 
алай. ГьакI ам зи бубадин ва чIехи бубадин мукьва кас тир. Гена: шаирдин хва 
Мусайибани за аял чIавалай башламишна санал кIелиз хьанай. Чун кьведни 
тарсар гьазуриз санал жедай.

Дугъриданни, вири кIелдайбуруз малум я хьи, Сулейманан дидени буба 
аял гьеле дидедин бедендик кумаз чара хьанай. Бес дидедин тIвар вуж тир, 
адан кьадар-кьисмет гьикI хьанай? 

Шаирдин дидедин тIвар Шейрихан я. Амни а девирда хуьруьн лап агъа 
мягьледавай (гила а мягьледикай хуьруьн юкь хьанва) Омаран руш тир. 
Абурун тухумдиз Магьрабар лугьудай. Гьеле Гьасанбега Гевгьер гъидалди 
Шейрихан гьа Сулейманан бубадин тухум тир Рамазанрикай Мирзеханан хва 
Минетуллагьаз гъуьлуьз фена. Ина Шейриханаз Эседуллагьни Насруллагь 
тIварар алай кьве хвани, Рабиа тIвар алаз са руш хьана. И пуд аял хьана (Су-
лейманни кваз кьуд), Шейрихан кьена. Минетуллагьа хуьряй хкяна Бажикъиз 
тIвар алай са гуьрчег руш гъана. Шейриханаз хьайи аялар Минетуллагьа 
куьчейра туна. И кардикай са ни ятIани Дербент шегьерда муздурвал ийизвай 
Сулейманаз хабар гана. Сулейман тади гьалда хтана, куьчейра гьатнавай вичин 
кьве стхани вах хуьнал машгъул хьана.

Архивдин делилриз килигна, Сулейманал бубадилай 30 къапан  цадай, 
цик квай чил, са къапан багъ, пуд къарамал, са балкIан гьалтна. Сулейманаз а 
чIавуз Мирзекерим тIвар алаз бубадиз хайи са стха ва Имаматни Чадум тIвар 
алаз кьве вах авай. Абурун арада ирс гьикI пайнатIа, заз малум туш. Гьар 
гьикI ятIани, Сулеймана вичел ирс яз гьалтай затIар маса гуз вичин гъвечIи 
кьве стхани са вах хуьз башламишна. Сулейманахъ са затIни амукь тавурла, 
ам вичин гьвечIи стха Эседуллагьни галаз Бакудиз фена. Насруллагьни гьа 
Рамазанрин тухумдикай тир Гьамид эфендидин хва Абдуразакь са йифиз 
квахьна. Са агъастIалжуван лугьуниз килигна, адал и фадлай квахьнавай 
вичин миресар I9I3-йисуз Тула шегьердин вокзалдал расалмиш хьана. Амма 
абур тади гьалда чуьнуьх хъхьана лугьудай.

СтIал  Сулейманан 150 йис  



46

        Гъалиб  САДЫКЪИ,
        СтIал Сулейманан ирс кIватIай, 
        ктабар гьазурай алим.

ВЕКЬИН  ЧИГЕРА...

СтIал Сулейман заз лап мукьувай чидай: шаирдин кIвалер чи къуншидал 
алай. ГьакI ам зи бубадин ва чIехи бубадин мукьва кас тир. Гена: шаирдин хва 
Мусайибани за аял чIавалай башламишна санал кIелиз хьанай. Чун кьведни 
тарсар гьазуриз санал жедай.

Дугъриданни, вири кIелдайбуруз малум я хьи, Сулейманан дидени буба 
аял гьеле дидедин бедендик кумаз чара хьанай. Бес дидедин тIвар вуж тир, 
адан кьадар-кьисмет гьикI хьанай? 

Шаирдин дидедин тIвар Шейрихан я. Амни а девирда хуьруьн лап агъа 
мягьледавай (гила а мягьледикай хуьруьн юкь хьанва) Омаран руш тир. 
Абурун тухумдиз Магьрабар лугьудай. Гьеле Гьасанбега Гевгьер гъидалди 
Шейрихан гьа Сулейманан бубадин тухум тир Рамазанрикай Мирзеханан хва 
Минетуллагьаз гъуьлуьз фена. Ина Шейриханаз Эседуллагьни Насруллагь 
тIварар алай кьве хвани, Рабиа тIвар алаз са руш хьана. И пуд аял хьана (Су-
лейманни кваз кьуд), Шейрихан кьена. Минетуллагьа хуьряй хкяна Бажикъиз 
тIвар алай са гуьрчег руш гъана. Шейриханаз хьайи аялар Минетуллагьа 
куьчейра туна. И кардикай са ни ятIани Дербент шегьерда муздурвал ийизвай 
Сулейманаз хабар гана. Сулейман тади гьалда хтана, куьчейра гьатнавай вичин 
кьве стхани вах хуьнал машгъул хьана.

Архивдин делилриз килигна, Сулейманал бубадилай 30 къапан  цадай, 
цик квай чил, са къапан багъ, пуд къарамал, са балкIан гьалтна. Сулейманаз а 
чIавуз Мирзекерим тIвар алаз бубадиз хайи са стха ва Имаматни Чадум тIвар 
алаз кьве вах авай. Абурун арада ирс гьикI пайнатIа, заз малум туш. Гьар 
гьикI ятIани, Сулеймана вичел ирс яз гьалтай затIар маса гуз вичин гъвечIи 
кьве стхани са вах хуьз башламишна. Сулейманахъ са затIни амукь тавурла, 
ам вичин гьвечIи стха Эседуллагьни галаз Бакудиз фена. Насруллагьни гьа 
Рамазанрин тухумдикай тир Гьамид эфендидин хва Абдуразакь са йифиз 
квахьна. Са агъастIалжуван лугьуниз килигна, адал и фадлай квахьнавай 
вичин миресар I9I3-йисуз Тула шегьердин вокзалдал расалмиш хьана. Амма 
абур тади гьалда чуьнуьх хъхьана лугьудай.

СтIал  Сулейманан 150 йис  

47

Сулейманан сифтегьан паб Марият эсил Шерифан хуьряй я. А хуьр гила 
Кьасумхуьрелай Шихидхуьруьз фидай рекьеллай вацIун патав гвай Барбар 
тIвар алай гуьнедин рагъэкъечIдай патан дуьзендал алай са гъвечIиди тир. 
Адан патав Барбар лагьана мадни гъвечIи са хуьр гвай. Халкьарин сивяй чаз 
ван хьайи ихтилатриз килигна, Мариятан буба Джинетхан ракьун устIар яз 
хьана. Адан бубадин тIвар Эмиргуьне тир. Ада гатун са юкъуз вичин ник 
гуьдайла, адан никIе Зугьраб хуьрелай тир са бегди, туртурар кьада лугьуз, 
балкIанар туна, кIур гуз туна. Эхир, и ягьанат эхиз тахьана, Джинетхана бег 
яна кьена, нуькверар катна. Иниз килигна, Джинетхан Урусатдиз суьргуьнна, 
хуьр тамамвилелди дарбадагъ авуна. Вахт куьтягь хьана ватандихъ хтайла, 
абуруз залумкарвилелди тафаватлу хьайи Пампур Хсен кавхавиле авай Агъ-
а-СтIалдал чка къалурна.

Заз Марият эсиллагь чидач. Амма Айна Сулейманаз гъидайла, заз хъсандиз 
чида. Мариятакай рахун давамаруналди, заз къейд ийиз кIанзава хьи, адан 
чIехи вах Салигьат лап 60-йисарани амай. Чун аял чIавара, са азарлудаз духтур 
гъайила, урус чIалан гъавурда тваз Салигьат тухудай. Чи девирдин инсанриз 
Мариятакай амай малумат анжах им я: чи хуьре сифте хуьрекдин набататар: 
келем, помидор, шивит, кIишниш, чичIек цайиди Марият я. Адавай салан 
кIвалахар Аругьан хва Билала ва Абдулгьалиман хва Абдулгьалима кьуна, гьа 
икI яваш-яваш чи хуьре салан майваяр цун арадал атана. Сулейманан гьаятда, 
амайбурун хьиз, малар жедачир, абур кIваливай са кьадар яргъа  хуьзвай. А 
хзандин кIвалин вилик квайди къизилгуьлдин цуьквер ва жумун тарар тир.

Сулейман къелем илигунин гьевескар тир. Адан кIвалеривай са акьван 
яргъа тушиз Насрудин Зилфи лагьана аялар галай са хендеда паб яшамиш 
жезвай. Адаз векь ядай чка авай. Сулеймана ана къелемар акIуруниз ихтияр гун 
тIалабна. Сифтедай Зилфи сакIани чIалал гъиз хьанач. Эхирни, а дишегьлиди 
разивал гана. Сулеймана МичIи кIамун тамай физ кIулалди чIуру къелемар 
гъиз акIуриз, йис алатайла, гьабурал къелемар илигиз, хендеда дишегьлидиз 
хуьре садлагьай багъ арадал гъана.

Муталлибов Мегьамедаз, Насруллаев Абдуллагьаз, Сейидгьасанов Сей-
иджамалаз Сулейманавай къелемар илигиз чир хьана. Гуьгъуьнлай колхозар 
ва совхозар арадал атайла, абуру пудани агрономвиле кIвалахна.

Сулейманан чIехи хва Мегьамед-Юсуфни къелемар илигунин зурба устIар 
тир. Адани чи хуьре колхоз тешкил хьайи сифтегьан йикъарилай башламишна 
колхоздин багъларин бригадирвал авуна. Ватандин ЧIехи дяведиз фидалди 
ам гьа везифадал алай ва адан гъилик кваз чи хуьре зурба мензилра багълар 
арадал атана.

Сулейманаз дидевал авур Эминатакай са гъвечIи суьгьбет. Эминат, Бута-
ян руш, Урусрин  мягьледа яшамиш жезвай. Сулейманан буба Гьасанбегни 
Эминат къуншияр тир лугьун гьакъикъатдив кьазвач. Эминат яшамиш жезвай 
устIар Къадиран кIвалер Урусрин мягьледа авайтIа, Рамазанрин тухумдикай 
тир Гьасанбеган кIвалер хуьруьн юкьвалай са тIимил винихъди хьиз авай.

Эминатахъ Абдула тIвар алай стха авай. Ам гзаф жумарт, гзаф яр-дуст 
авай, кIвал саки гьамиша мугьманрив ацIана жедай кас тир. Ада гьа вахтара 
са фекьи-фахрани саймишни тавуна ачухдиз ички хъвадай. Са гафуналди, лап 
тIвар-ван авай ксарикай сад тир. Гъуьлуькай чара хьайила, Эминатаз стхадин 
папан лувук хьун залан акуна. Вич гзаф кьадар такабурлу, жуьрэтлу инсан яз, 
ам заманадин адетриз муьтIуьгъ хьанач. АкI хьанайтIа, адетриз килигна, ам 
стхадин кIвализ хтун ва адаз меслят акур са маса ксариз мад ва мад гъуьлуьз 
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хъфин-хтун лазим тир. Ада кьилди яшамиш хьун къарардиз къачуна. Стхадин 
лап кутугай кIвалера яшамиш хьунилай вич-вичин ихтиярда аваз гьа ихьтин 
кIвале яшамиш хьун адаз кутугнаваз акуна.

Эминатан и кIвализ гьар нянихъ мягьледин жегьилар кIватI жедай. Абуру 
хейлии вахтунда жуьреба-жуьре хкетар ахъайдай, манияр лугьудай, чуьн-
гуьрар ядай, галатайла, цил кутаз къугъвадай ва я маса къугъунар ийидай. 
Цил кутуна къугъвайла кIватай пата и межлисдиз са рипе, я кьве рипе ичер, 
зурар, кIерецар ва маса емишар гъидай, абур вирибуру недай, хъуьруьнарна, 
шадвилерна, йиф геж хьайила, ксуз чпин кIвалериз хъфидай.

Гила Сулеймана зазни Мусайибаз вич аял яз Дербент шегьерда муздур тир 
вахтара вичин кьилел атай дуьшуьшдикай авур суьгьбетдикай рахаз кIанзава.

– Зун тажир Мемедалидин кIвале муздур тир, – рикIел хкизвай шаирди. – 
Гатуз зи пеше ламраллаз адан багъдиз яд тухун ва лам хуьн тир. Заз яд гъиз 
фидайла, ламрал акьахдай ихтияр авай, амма пар алаз хкведайла, зун яхдиз 
хтун лазим тир.

Рекье зак фул акатна, Шихселягь булахдив агакьдайла, зак бегьем цIай 
акатна. Анал инсанар гзаф жедай. Нубат кьун лазим тир. Са касдиз зи гьал 
акурла, зун язух атана, зи кварар ацIурна, зун ламрал акьадарна. Зун беден 
вири сафунавайди хьиз зурзаз-зурзаз хквезвай. Багъдихъ агакьайла, ламра-
лай эвичIун зи къаст тир. Амма зал рекье гьа тажирдин багъларал къаравул 
тир Рамазан тIвар алай са табасаранви гьалтна. Адаз вирида Къурбан-огъли 
лугьуз эвердай. Ам ТинитIрин хуьряй я лугьудай. Адан симерикай авунвай 
хьтин чIулав, чеб кьадардилай яргъи спелар акурла ва цавар рахадай хьтин 
адан ван хьайила, зи зегьле фидай. Ингье инал зал гьа мердимазар гьалтна, 
зун зи ихтияр зав гвачиз ламралай аватна. Са тегьер ам заз килигна, зи цIай 
саки  рикIелай фена. Зун хузаиндин талвардал агакьна, амма Къурбан-огъли 
зи гуьгъуьнай экъечIзавач. Кварар ада вичи ламралай авудна. «Садра захъ 
галаз ша кван», – лагьана ада заз.

Адан къаст вуч тиртIа, зи кьил сакIани акъатзавачир. Амма хузаиндиз 
зи сир маса тагуникди зи рикIе кичIевал са кьадар тIимил хьанвай. Ада зун 
гьуьлуьн къерехда авай вичин кумадал кьван тухвана. «Садра алайбур хтIун 
кван», – лагьана ада заз буйругъна. Зи кичIевал мадни артух хьана. Вучда, 
чара авач. Гъуьлягъ акур хъипревай санихъни юзаз тежер са гьалда, беден 
зурзаз-зурзаз за зал алай пек-пине хтIунна. Ада зи юкьва сад садахъ галкIур-
навай кьве залпанд кутIунна. Залпандин кьил кьуна, зун ада гьуьлуьз гадарна, 
зи кьил кьилел сакIани аламачир. Заз акI тир хьи, адаз зун гьуьле батмишариз 
кIанзава. Пуд сеферда ада и гьал тикрарна. Ахпа зун хутахна, вичин кумада-
вай пек-партал, мес-яргъан вегьена, зун къаткурна. Низ чида, зун гьикьван 
вахтунда ксанатIа... Ахварай аватайла, зиди гьамамда авай лекуьна къатканвай 
гьал тир. Заз садлагьай сеферда Къурбан-огълидин пIузаррал хъвер акуна, 
заз зун цIийи дуьньядал акьалтайди хьиз хьана. Ада зун, парталар алукIиз 
тун тавуна, вичин патав ацукьарна. Заз ада вичин фуакай хкудна, са къушран 
пад гана. Адаз лезги чIал акьван хъсан чидай хьи, ам рахадайла маса миллет 
я лагьана фикирдизни къведачир.

– Неъ, етим, – лагьана ада заз, тупIаралди вилер михьна, пIузар зурзаз. – За 
гьикI ийин, зи гъиляй ваз маса хъсанвал къвезвач. Эхь, етим, вуна и хузаин-
диз яд гъиз, адан ламраз къуллугъ ийизва, амма адан вичин рухвайрив зани 
вуна чIугвазвай и зегьметдал Патирбугда кIелиз тазва. Чна вуч ийин, белки 
са мус ятIани чахъни рагъ элкъвен. Ваз мад сеферда цIаяр атана кIандачтIа, 
вун гьар юкъуз экуьнахъ векьин чигера къекъуьгъ. Цуькверик агъзур жуьре 
дарманар квайди я.
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      Айдунбег  КАМИЛОВ,
                         шаир, журналист.

ВАЛЧАГЪДАЙ  ТIЕКВЕН  АКЪУДАЙДИ
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гагь Эфенди Капиев жедай. Заз тарсар авайла, за Эфендидиз малумардай. 
Эфендидини вичиз са фидай тади чка авайла, вилик кумаз заз лугьудай. И 
кар чизвай Сулейман дайиди: «Якъадашар, куьне зун лап рикIивай азарлудай 
кьаз тахьуй гьа.., – лугьудай. Алад куь дердияр ая. Захъ гелкъвезвай кьван 
«лацу бад-бадар» аквазвани квез», – лугьуз медицинский сестраяр къалур-
дай. Ада лугьун гьакI ийизвайтIани, зунни Эфенди вичин патав хьайила, 
адан кефияр акваз-акваз къумбар жезвайди кьатIуз хьун четин тушир. Бязи 
вахтара ам, рикIелай физ, захъ галаз азербайжан, Эфендидихъ галаз лезги 
чIалалди рахадай.

Са сеферда за «Сулейман дайи, зунни Бакуда хьайиди я, а Эфендидиз чи-
дай азербайжан чIал зазни чида» лагьайла, адаз хвеши хьана. «Ажеб жедай и 
«бад-бадризни» азербайжан ва я лезги чIал чидайтIа, – лагьана жаваб ганай, 
– гьич тахьайтIа ягъизвай мизмизрикай (мизмизар ада вичиз ягъизвай рапариз 
лугьузвайди тир) хьайитIани кьил къакъуддай. ТахьайтIа за чин чIурайлани, 
абуру «терпи, молодой человек» лугьуз, мез-гъвел ягъиз, чпин кар аквазва.

– Мад пис лугьузвач хьи, ваз «молодой человек» лугьузва ман...
– Э..э... а «бад-бадар» зал жегьил чIавуз гьалтнайтIа, зун гьихьтин «мо-

лодой человек» тиртIа, за абуруз чирдай. За абуруз са шашалда авай бендер 
туькIуьрдай.

– Абуру дуьз кIвалахзава, Сулейман дайи, а вуна лугьузвай «бад-бадриз» 
вун вуж ятIа чизва. Абурун алахъунар вири вун фад сагъар хъувун патал я...

Са сеферда зун тарсарилай гуьгъуьниз, нянрихъди геж хьиз, Сулейман 
дайидин палатадиз атайла, са къемеда кардин шагьид хьана. Сулейман дайини 
Эфенди сад садав рахан тийиз «хъилер» хьанвай.

– РикIивай? – суал гана за Рамазан халудиз.
– Мегер Сулейман дийидиз Эфендидихъ галаз хъел жедай рикI авайди 

тирни? Ам адаз вичин хайи хва хьиз ала тир. А кардал гьалтайла, Эфенди 
Сулейман дайидалайни хъуьтуьл рикI авай кас тир. Эфендидизни шаир, вичин 
хайи буба хьиз, багьа ва багъри кас фадлай хьанвай.

– Бес вуч хьанвай?
– Вич лугьумир, Эфендидиз Сулейман дайидин мес туьхкIуьрдайла, ада 

духтуррикай чинебадаказ, хъун тавуна кIевнавай таблеткаяр, порошокар, дар-
манар жагъанвай кьван. Зун акуна шад хьайи Сулейман дайиди заз арза авуна:

– Я хва, Рамазан, и Эфенди киши захъ галаз хъел хьанва.
Кардин гъавурда акьур зун Эфендидин пад хьайила, Сулейман дайи «абу-

рунни «лацу бад-бадрин» гафар-чIалар сад я», – лагьана, кроватдал яргъи 
хъхьана. Амма адавай яргъалди кьарай кьаз хьанач:

– Рамазан, я хтул, – Эфендидиз вилни ягъ тавуна захъ элкъвена ам, – хъчад 
афарар хиве кьур Нажмудин хкведай вахт хьанвачни?

– Акьван къайгъуйрин гъиляй мегер адан рикIел афарар хкведани?
– Сулейман дайи, эгер вуна гайи дарманар чуьнуьх тийиз, вири хъваз 

хьайитIа, за ваз гьар йикъуз хъчадин афарар гъида, – Сулейман дайидин 
кроватдив агатна Эфенди.

– Гьинай? Хъчар гьиняй жагъурда?
– Базардай...
– Пагьо.., вунани лагьана, захъ галаз хъел жедай Эфенди киши, мегер да-

гъларин дуьдгъвердин тIеам гадай хъчар Москов шегьердин базардал алай 
хъчарив гекъигиз жедани? Самурскиди заз Самур вацIун этегра экъечIай 
хъчарикай чранвай афарар гъида лагьана хиве кьунай.
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– Нажмудин стхади гъида лагьанатIа, гъидайди я, – Сулейман дайи секи-
нардай саягъ алава хъувуна Эфендиди...

Чун Москвада авайтIани, чи арада жедай ихтилатар Дагъустандикай, анин 
шаиррикай, никIерикай, СтIалрикай, ара-бир, Сулейман дайиди вичи лугьу-
дайвал, Микаилан патав Кремлдиз финикай (Михаил Иванович Калининаз 
ада Микаил лугьудай) ва уьмуьрдин жуьреба-жуьре месэлайрикай жедай...

Са тIимил вахтунда хьанатIани, заз аямдин чIехи шаирдихъ галаз ацукьиз- 
къарагъдай, адан келимайрихъ, суьгьбетрихъ, камаллу меслятрихъ яб акалдай 
еке бахт хьана.

– Рамазан халу, ви суьгьбетдин сифте кьиляй вуна Сулейман дайидин 
валчагъдай тIеквен акъудна  лагьанай… 

– А... а... Хьайи кар я. Кремлда адав Ленинан орден вахкудайла, М.И. Ка-
лининаз орден адан чухвадал алкIуриз кIан жеда. А вахтунда садан хурудал 
орден алкIурун патал адал алай  пальтодай тIвек акъудна кIан жезвайди 
тир. Сулейман дайидин хурудални Ленинан орден алкIурунин патахъай М.И. 
Калинин са шуькIуь кIвенкI алай шейинихъ къекъвез амукьна. И арада хъсан 
хьана гена зав гьвечIи ништIер гваз. Зани гьерекатна, фена Сулейман дайидин 
чухвадин хурудай ништIердалди са гъвечIи тIвек акъудна, ахпа М.И. Калинина 
виридан капарин ванцик кваз Сулейман дайидин хурудал орден алкIурнай...

Медицинадин къуллугъдин подполковник Агьмедов Рамазан Агьмедовича 
вичин уьмуьрдин 80 йисакай яхцIурни цIуд йис анжах духтурвилин пешедиз 
гана. Ам халкьдиз, хайи Ватандиз рикIин сидкьидай къуллугъ авур кас хьана. 
Адаз девирдин уькIуъ-цуру, шадвални пашманвал, тикни-дуьзен – вири акуна. 
Рамазан Агьмедовича халкьдин дерди-баладик, генгвиликни эксуьквилик 
иштиракна. Адаз камаллу шаир СтIал Сулейманахъ галаз гуьруьшмиш жедай, 
адан илгьам авахьзавай чиниз килигдай шад йикъар акуна.
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                                                    САЖИДИН

 

 

ДАГЪУСТАНДАЙ  ТИР  ГОМЕР 
 (Драма)

 
ИШТИРАКЧИЯР:
 
СтIал Сулейман
Мирзешериф – хуьруьнви
Мусаиб – шаирдин хва
Султан – Сулейманан къунши
Ашукь – Сулейманан шиирар кIелдайди
Гевгьеран сес – тахай диде
Шейриханан сес – хайи диде
Мариятан сес – Сулейманан уьмуьрдин сад лагьай юлдаш
Фекьи – хуьруьн имам
Эфенди – Сулейманан таржумачи 
Айна – Сулейманан уьмуьрдин кьвед лагьай юлдаш
Луговской – Москвадай атанвай шаир
Тихонов – Москвадай атанвай шаир
М. Горький – пролетаррин писатель
 
  

САД ЛАГЬАЙ ПЕРДЕ
 

I- шикил.
Агъа-СтIал. Гатфар. Сулейманаз билбилрин сесерин ван къвезва. 

Сулейман багъда къекъвезва. Ам гагь са таран, гагь муькуь таран патав физ, 
са-садан хел гъиле кьаз, инсанрихъ хьиз рахазва.

 
Сулейман:
Эй, зи тарар, за битмишай къелемар, 
Къе атанва куьн гурлу тир бегьердал.
Салан са пад буранарни келемар,
Цуькверини дамахзава сегьердал.
 
Амач хьи зи такур гужар вилериз,
Жагъин тийиз шадвал, рикIин секинвал.

СтIал  Сулейманан 150 йис  
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Сулейман:
Эй, зи тарар, за битмишай къелемар, 
Къе атанва куьн гурлу тир бегьердал.
Салан са пад буранарни келемар,
Цуькверини дамахзава сегьердал.
 
Амач хьи зи такур гужар вилериз,
Жагъин тийиз шадвал, рикIин секинвал.

СтIал  Сулейманан 150 йис  
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Ракъурнай зун кIун хьиз чиляй чилериз,
Захъ авачир маса жуьре мумкинвал.
 
Аялзамаз нек хъваз тагай дидедив, 
Имината, дидеди хьиз, нек гана.
Бубади зун гана тахай дидедив, 
КукIвар хьанвай кьве шавлардин кек гана.
 
Зун туна, вич фена агъа дуьньядиз!
Тахай диде акун заз са цIай хьана.
Югъ атай кьван катиз кIваляй гуьнедиз,
Гишин руфун ацIурайди къай хьана.
 
Дагълар аку, цавар кьунвай къуьнерал,
Бес за никай даях кьада, я Аллагь?
Дагъустан жен – Шагьдагъ авай генерал,
Чун, етимар, вучиз икьван кузва, лагь?
 
И гегьенш тир дуьнья икьван дар хьана?
Недай фуни, авач рикIин секинвал.
Тахайдакай диде лугьуз тIвар хьана,
Етим патал ийиз хьана хаинвал.
 
Зун акунан кIанзавач и утагъда.
Эй, Дагъустан, Куьре лугьуз тIвар хьана. 
Куьз кьазвач на ви етимар къужахда?
Чаз, етимриз, вучиз дуьнья дар хьана?
 
Гъилер зирек, кьил ава захъ кьатIидай.
Амма кIвалах авач зегьмет чIугвадай.
Бахт авачир инсан тушни кьейидай?
Бахт аквазва заз са яд тир чкадай.
 

Сегьнедин кьулухъай рахадай сесерин ванер къвезва.
 
Шейриханан сес:
Я Ислеман, экуьн кьиляй и багъда?
Тамашзава гьар са тараз -  аялдиз,
Амачир хьиз чка бубад  утагъда,
Диде кьванни къвезватIа ви хиялдиз?
 
Сулейман:
Ам вун яни, азиз диде, рахайди?
Эй Сад Аллагь, шукур хьуй ви Кьадардиз!
Гьинихъ ятIа, зун хиялри тухвайди,
Яраб зи чан кьисмет ятIа азардиз?
 
Гьикьван зи вил галай тир вун акунихъ?!
Зун тек туна, чаради хьиз варарал.
Вердиш хьана, хажалатар чIугунихъ,
Дидейрал хьиз ашукь хьанва тарарал.
 
Вучиз вуна вегьенва къе и дардиз?
Зун ви велед туширни кьван, етим жез?
Зун кIел тирни, гуз, тухузвай базардиз?
Зазни кIандай викIегь тир са итим жез!
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Иминат, заз диде хьана, нек гудай.
Шел-хвал авун кутугнавач итимриз.
Зак хесет квач кайи хирез кек гудай,
Ваз чида бахт авачирди етимриз.
 
Шериханан сес:
Зун Шейрихан туш, руьгь я, хва, рахазвай,
Дидедив вун хуьз ганач ви бубади.
Вун са цIай я, заз и саягъ аквазвай,
Чин гузвач ваз и харапIа убади.
 
Чан аламаз хьанач завай хурухъ кьаз,
Ви бубадин хъиляй кьисас вахчуна.
Зи хуралай ганач стIал вав нек хъваз!
Азраилди эхир зи чан къачуна.
 
Гила кьванни чара ая кьилиз ви!
Гевгьера вун, агъу гана, рекьида.
Бахт, къекъвейла, белки къведа гъилиз ви.
Бахт етимриз са гужалди жагъида!
 

Мусаиб бубадин патав къвезва:
 
Дах, вун багъда нив рахазва экуьнахъ?
Гьеле къайи чиг алама векьерал.
Вил хьанвани мад уьлкведа къекъуьнихъ?
Алатай вахт хквезвани рикIерал?
 

Сулейман къяй жезва. Ам, кьил са патахъ элкъуьрна, цавуз, ахпа вичив
 рахазвай хциз тамашзава. Мусаибаз жаваб гузва.

 
Сулейман:
Авач, чан хва, буба фенвай хиялриз,
Веревирдер ийизвай за жувакди. 
Тамашзавай къелемриз – зи аялриз,
Абуру зун кьазвай чпин лувакди.
 
Мусаиб:
Чай ракъизва, хуьрек ала суфрадал,
Хзандин вил вун хтунал ала, дах.
Экуьн кьиляй кар алачиз арадал,
 
Сулейман:
Хутахиз кIанзаван кьуна кIула дах?
 
Зун шаир я, халкьарин дерт рикIевай,
Агъа-СтIал хуьр ятIани бубадин;
Зегьмет чIугваз, гьалалвилин рекьевай,
Къайгъударвал авай хуьруьн-убадин.
 
Хиялраваз, бахт карагна вилеркай,
Чидач им зи хийир ва зиян ятIа?
Садбур цавай рахаз, садбур чилеркай,
Чидач, чан хва, тахъвана, пиян ятIа?
 
Ахлад, чан хва, хкведа зун исятда,
Багъа къекъвен, рахан са кIус тарарив.
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Иминат, заз диде хьана, нек гудай.
Шел-хвал авун кутугнавач итимриз.
Зак хесет квач кайи хирез кек гудай,
Ваз чида бахт авачирди етимриз.
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Гила кьванни чара ая кьилиз ви!
Гевгьера вун, агъу гана, рекьида.
Бахт, къекъвейла, белки къведа гъилиз ви.
Бахт етимриз са гужалди жагъида!
 

Мусаиб бубадин патав къвезва:
 
Дах, вун багъда нив рахазва экуьнахъ?
Гьеле къайи чиг алама векьерал.
Вил хьанвани мад уьлкведа къекъуьнихъ?
Алатай вахт хквезвани рикIерал?
 

Сулейман къяй жезва. Ам, кьил са патахъ элкъуьрна, цавуз, ахпа вичив
 рахазвай хциз тамашзава. Мусаибаз жаваб гузва.

 
Сулейман:
Авач, чан хва, буба фенвай хиялриз,
Веревирдер ийизвай за жувакди. 
Тамашзавай къелемриз – зи аялриз,
Абуру зун кьазвай чпин лувакди.
 
Мусаиб:
Чай ракъизва, хуьрек ала суфрадал,
Хзандин вил вун хтунал ала, дах.
Экуьн кьиляй кар алачиз арадал,
 
Сулейман:
Хутахиз кIанзаван кьуна кIула дах?
 
Зун шаир я, халкьарин дерт рикIевай,
Агъа-СтIал хуьр ятIани бубадин;
Зегьмет чIугваз, гьалалвилин рекьевай,
Къайгъударвал авай хуьруьн-убадин.
 
Хиялраваз, бахт карагна вилеркай,
Чидач им зи хийир ва зиян ятIа?
Садбур цавай рахаз, садбур чилеркай,
Чидач, чан хва, тахъвана, пиян ятIа?
 
Ахлад, чан хва, хкведа зун исятда,
Багъа къекъвен, рахан са кIус тарарив.
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Хъсан гьава ава багъда, гьаятда,
Тамашин вуч дамах гватIа ярарив.
 

Мусаиб хъфизва. Сулейманаз тахай дидедин ванер къвезва.
 
Гевгьеран сес:
Я чилерай чилиз фейи, Гьасанбег!
Зун туна, вун гьи жегьнемдиз фена лагь?
Тун тавуна велед кьванни са эркек,
Тахай хци, Сулеймана кьена лагь!
 
Сулейман: 
Тахай диде, им зун туш хьи - Сулейман,
Квахьна фида, экъечIна и хуьряйни!
Зун кьиникь я, заз чида ви эрзиман,
Пака фида Дербентдиз ви хъиляйни!
 
Гевгьеран сес:
Алад, алад, дикIени вун гьуьлуьз фин,
Зун куь кIвализ лукI туш гъана, кутIунвай.
Зун жегьил я, лугьуз жедач, гъуьлуьз фин,
Къвез-къвез дарда гьатзава зун атунвай.
 
Бубад багъни, цадай никни гана хьиз,
Гуз, неда за, рекьидалди каша зун!
Вахт жедалди са-сад гъуьлуьз гана хьиз,
Ахпа бике хьиз хуьда кьве руша зун!
 

I – ПЕРДЕ, 2-ШИКИЛ. 
Сулейман ва Мирзешериф

 
Дербент шегьер, кьакьан дараматар, дагъдин хурал хкаж хьанавай 

Нарин-Къеле акурла, Сулейман серсер хьана амукьна.
 
Мирзешериф:
ГьикI хьана, дуст, Сулейман, за лагьайвал,
Аквазвани, файда амач хуьре чаз.
Девлетлуйриз аватIани къулайвал,
Кьил хуьз авач мумкинвал са жуьре чаз.
 
Сулейман:
Чаз жегьилриз, вуч ава, дуст, хажалат?
Чахъ Аллагьди ганвай кьве гъил, кьил ава.
Лугьун за ваз чи хуьруькай агьвалат,
Девлетлуйрихъ чпин мал-мулк-чил ава.
 
Мирзешериф:
Зун, Сулейман, къвез Дербендин шегьердиз,
Бакудиз физ, хтана кьуд гъилера.
Тамашайла, гьар са йикъан сегьердиз,
ЦIийи затIар акьазва зи вилера.
 
Сулейман:
Фикирдиз гъваш: вири дуьнья,
И шегьердин суракь ава.
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Дербент лугьуз сифте бине,
Кутунихъди дамах ава.
 
Ажеб гуьзел шегьер я им,
Гьич тежедай тегьер я им.
Уьзуьмрин бул бегьер я им,
Гьар камуниз са багъ ава.
 
Мирзешериф:
Ваз гьелелиг Баку шегьер акунвач,
Баругърин там, амма анин кIвалерни,
Гуьрчегвилин гьеле тегьер акунвач.
Акур чIавуз, акьал жеда вилерни.
 
Сулейман:
Ухшар я Багъдатдин шикил,
Ачух жеда гьар са гуьгьуьл.
Са пад дагъ я, са падни гьуьл,
Майдан, къурух, яйлах ава.
 
Гьализ балкIан, гьализ файтун,
Гур я кIвалах хъуьтIуьн, гатун.
Бухаридин бармак, палту
АлукIунин саягъ ава.
 
Рахадайла, мецер ширин,
Агьалияр акьул дерин,
КIватI жез санал багъда серин,
Чар-гьавизни булах ава.
 
УстIарар яз куьче-куьче,
Гьардаз ава вичин пеше.
Пенжерийра буьлуьл шуьше,
Гьаят, балхун, утагъ ава.
 
Мугьманар гвез гьар чкадай,
Гьам Ахцегьай, гьам Куьредай,
Аштерхандай, гьам Шуьредай,
Гьарнай ина къунагъ ава.
 
СтIал Сулейман я зи тIвар,
Рахадай туш алачиз кар.
Акуна заз гурлу базар,
Гьар жуьре къаб-къажах ава.
 
Мирзешериф:
Дербентдикай туькIуьрай чIал хуш я, хуш.
Сулейман вахъ зигьин ава шаирдин.
Ина акъваз, жибинни ви буш я, буш
Батраквалун бурж я гьар са саилдин.
 

Сулейманаз гъил яна, Мирзешериф Юкьван Азиядиз физва.
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Дербент лугьуз сифте бине,
Кутунихъди дамах ава.
 
Ажеб гуьзел шегьер я им,
Гьич тежедай тегьер я им.
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Гьар камуниз са багъ ава.
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Гуьрчегвилин гьеле тегьер акунвач.
Акур чIавуз, акьал жеда вилерни.
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Ачух жеда гьар са гуьгьуьл.
Са пад дагъ я, са падни гьуьл,
Майдан, къурух, яйлах ава.
 
Гьализ балкIан, гьализ файтун,
Гур я кIвалах хъуьтIуьн, гатун.
Бухаридин бармак, палту
АлукIунин саягъ ава.
 
Рахадайла, мецер ширин,
Агьалияр акьул дерин,
КIватI жез санал багъда серин,
Чар-гьавизни булах ава.
 
УстIарар яз куьче-куьче,
Гьардаз ава вичин пеше.
Пенжерийра буьлуьл шуьше,
Гьаят, балхун, утагъ ава.
 
Мугьманар гвез гьар чкадай,
Гьам Ахцегьай, гьам Куьредай,
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Рахадай туш алачиз кар.
Акуна заз гурлу базар,
Гьар жуьре къаб-къажах ава.
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Дербентдикай туькIуьрай чIал хуш я, хуш.
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Сулейманаз гъил яна, Мирзешериф Юкьван Азиядиз физва.
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                                            I-ПЕРДЕ – 3-ШИКИЛ.

Суфрадал къапар ала. Сулеймана жегьил вахт рикIел гъизва.
 

Мусаиб:
Дах, чна куьн инжикели авунач,
Къуй, са кIус кьван ягърай вичиз яларни.
 
Сулейман:
Заз ахварай гьич са затIни акунач,
Куьне лугьур кьван писни туш гьаларни.
 
Зи фикирдиз Дербент шегьер хтана. 
Адакай заз мектеб хьана, чIал чириз.
А шегьерда гзаф крар кьатIана,
Зегьмет чIугваз, кьил акъуддай гьал чириз.
 
Дербетвияр, фадлай къадим вахтара,
Вердиш хьанва устадар яз алвердин.
Шумуд гьаким ацукьнатIан тахтара,
Дегишарнач къайда чпин тегьердин.
 
Ина чувуд, къажар, урус, мусурман,
Сад масадан душманар туш ивидин.
Сада-садаз гьич ийидач кар яман,
Зунни хвена, етим аял лезгидин.
 
Амма зунни, гъил чIугуна чандилай,
Гьар са кIвалах хъсан ийиз алахъна.
Абуруз пул багьа я Кьурандилай,
Ризкьи гана, гьакъи ганач кIвалахна.
 
Чара атIай етимдивай вуч жеда? 
Дагъустан чи шумуд касди тарашна?
Чи девлетар гьикьван чIавал пуч жеда?
Халкьдин рикIер и кьадарда кармашна!
 
Квез зун гьакIа киснавай хьиз жезватIа?
РикI къекъвезва ийидай са чарадихъ.
Вучиз вири чун лукIар кьаз къвезватIа?
Гьикьван фу нен, анжах уьзуькъарадик?
 
Мусаиб:
Дербентдал вун рази хьанач, экъечIна,
Генжедизни фенай женнет багъ хьтин.
 
Сулейман:
Анай азадвилин чирагъ экъечIна,
Шаир лезги Низамини дагъ хьтин.
 
КIвалхарилай хтай чIавуз, галатна,
Яб гудай за мугъаматрихъ ашукьрин.
Галатунни фад рикIелай алатна,
ЧIал чир хьана, ухшар авай къумукьрин.
 
Женнет ери лагьайтIани гьавадиз, 
Дагъустандив къведай ери акунач.
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Чи тIебиат дарман гьар са давадиз,
Чи дагъвийрин хьтин гъери акунач!
 
Мусаиб:
Бес туьрквери ийида кьван тарифар,
Баку хьтин шегьер авач дуьньяда.
Шаирарни ава лугьуз арифар,
Чпихъ хьтин бегьер авач дуьньяда.
 
Сулейман:
Анал вунни гьахъ я, гьелбет, туьркверни,
Азербайджан макан я нафт – гъеридин.
Хкахь тийиз, кузва ана экверни,
Къиздирмади кар чIурзава еридин.
 
Девлет ава, ама девлет нив гватIа,
Гьадан крар къулайни я, хъсанни.
Чилин девлет ам дигизвай цив гватIа?
Чили хвена кIанда гьар са инсанни.
 
Чилерикай хкуддай кьван ругъунар,
Ви бубадин чара-мумкин атIана.
Зегьмет чIугун – туш къумарал къугъунар,
Къиздирмадин чандин са пай ктIана.
 
Чара хьанач, гьикI хкведа ватандиз?
Жибинда кьиф, сиве папIрус кьатI аваз?
Генжедай зун хтана Лухъ-Батандиз,
Самарканддиз, кIвалахиз физ къаст аваз.
 
Ракьун рекьел, рельсер ялиз кIулалди,
Са шумуд суз кепек кIватIиз кIвалахна.
Пул атанач, ялда лагьай чIалалди,
Гьакимар, зун алдатмишиз алахъна.
 
Мусаиб:
Заз чизва, дах, ви рикIевай хиялар,
Девирар тир, адалат, гьахъ авачир.
Гила кьванни жуваз ягъа на ялар,
Сагъламвал хуьх, жезватIа, вахъ авачир.
 
Сулейман:
Ваз, Мусаиб, за ял ягъун кIан ятIа,
Къарагъ кIвачел, лагь, теснифа шиирар!
Шаирдивай акъваз жеда къван ятIа?
Ам хьайи вахт тушни дуьньяд эхирар?
 
Зун халкь галаз, халкьдихъ галаз кIвалахиз,
Вердиш хьанвай халкьдин шаир инсан я!
Вири халкьар ризкьи кIватIиз алахъиз,
Зегьметчи эл, захъ авай са хизан я!
 

Мусаиба, дахдиз яб гуз, истикIанра чаяр цада. 
 
Мусаиб:
Чай хъвадани, гишин ятIа фу гъида,
Хьра чраз ава хъчад афарни.
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Чи тIебиат дарман гьар са давадиз,
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Мусаиба, дахдиз яб гуз, истикIанра чаяр цада. 
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Сулейман:
Недай-хъвадай затIарни чаз жагъида,
Ша, куьтягьин ихтилатдин гафарни.
 
Сыр-Дарьядин муькъвел ийиз кIвалахар,
Азиятрин авачир, хва, атIа кьил.
Вилерикай карагиз чи булахар,
Хиялри зи секин тунач хата кьил!
 
Са кьадардин чIугуна хьиз зегьметар,
Мад кIвалихъди меслят хьана хкведай.
Багьа хьанвай гьар затIунин къиметар,
Чаз маса гуз, гъиз са шумуд уьлкведай.
 
Къумлух чуьллер, яд авачир кьуру тир,
Туьркменарни дарда авай вири хьиз.
ЭкъечIзавай рагъни ина яру тир,
Гьавани кваз хъвазвай чими гъери хьиз. 
 
Амма базар мяденар тир халийрин, 
Яд хьайила, ципицIринни макан тир.
ТIварар кьадач амай куьлуь-шуьлуьйрин,
Амма кузвай чандиз анаг дакIан тир.
 
Яргъи гафар зайиф жеда метлебдиз,
Жуван суьгьбет куьтягьин за куьрелди.
Кепек-шигьи дарман хьана себебдиз,
ЧIугуна зун рикIи хайи хуьрелди!
 

Къецелай синидаваз хъчадин афарар винел алаз, хьран чими фу гъана. 
Мусаиб экъечIда. Сулейман вилерикай ашукь карагда. 

 
I-ПЕРДЕ, 4-ШИКИЛ.

 
Ашукь:
Сулейман, дуст, зун ашукь, вун шаир я,
Зазни такур са затI амач дуьньяда.
Ваз, гьелбетда гзаф крар загьир я,
Фаркь авач чи кьве касдинни арада.
 
Лагь кван ваз вуч акуна а яргъара?
Хъсан ва пис лагь ачухдиз дустуниз.
Фадлай кьулухъ акунач вун мукьвара,
Вуч хъсан, вуч пис акуна къастуниз?
 
Сулейман:
Салам, калам амачни вахъ адетдин?
Фадлай чун кьвед гьалтнавачир, ашукь дуст.
 
Ашукь:
Багъиш ая, зун иес туш къилетдин,
Салам за ваз ганай хьи лап ачух, дуст.
 
Гьайиф хьи вун аваз ахвар хиялда,
Зи саламдин сес хьанач ваз, Сулейман.
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Сулейман:
Зун миштери туш, дуст ашукь, гьуьжетдин,
Ваз яб гун – им фадлай рикIин тир дарман!
 
Ашукь:
Къе Сулейман язва, гьелбет, ви мугьман.
 
Сулейман:
Зун шад я вал, ви суалдиз жаваб яз,
Крар ава гьам яхши ва гьам яман,
Сад жув патал, садни ава суваб яз.
 
Гзаф гафар ава са-сад лугьудай,
Дербентдани Сыр-Дарьяда, Генжеда,
Зегьмет чIугур, гьекь акъудиз далудай.
Ибур гьакIан къекъуьнар туш куьчеда.
 
Дербент, гьелбет, шегьер я лап къадим тир,
Шумуд агъзур йис ятIа ам чилеллаз?
 
Ашукь:
Адакай зун кьилди рахун лазим тир.
Ара-ара вунни, гьелбет, кьилеллаз.
 
Сулейман:
Адахъ гала чилер ципицI мяденар.
Ам чи девлет, ам чи кьилин абур я. 
Дербентда чи гзаф ава уьзденар,
Дербент вични Каспи гьуьл такабур я.
 
Акуна заз Шеки, Ширван, Генжени,
Чи чилерив къведай ана чил авач.
Лугьун за ваз, хьун тавуна кичIени,
Иесивал ийидай чахъ кьил авач.
 
Дагъустандин чилерихъ хьиз берекат,
Авай чилер акунач зи вилериз.
Дагъвийрихъ хьиз, кIвалахдай, кваз гьерекат,
Кьисметнавач гьич санинни эллериз.
 
ТIимил яни и атирлу гьава ваз?
Тух тежедай къачуналди жигерри.
Гьикьван гъетер акватватIа цава ваз,
Лугьуда ваз йифиз гатун цикIери.
 
Къурбатра зи чIехи хьана яшарни,
УькIуь-цуру къалурна зи вилериз.
Акуна заз чилин, цавун къушарни,
Амма атай хийир хьанач гъилериз.
 
Жибинда кьиф къугъваз фейи Сулейман,
Хтана зун кьве жибинни ичIи яз.  
РикIел хтай чIавуз дар тир а заман,
Аквазва заз дуьнья тирди мичIи яз.
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Ашукь:
Хъсан гафар лугьуниз вун устIар я,
Вун хьтинбур жегъич цIай гваз чилерал.
Вун – шаир, зун – ашукь тир къе дустар я,
Дамахзавай ватандални эллерал!
 

Сулейман уях жезва. Ам асани къачуна, къецел экъечIна, вич нихъ 
галаз раханатIа, инихъ-анихъ тамашда

  
КЬВЕД  ЛАГЬАЙ  ПЕРДЕ 

I-шикил.
 

Агъа-СтIалрин хуьр. Перде ачух туш.
 
Ашукь:
Хайи ватан, вун гьи кьадар ширин я?
Ви гьавади руьгь кутада беденрик.
Дагъустан кIан хьунин метлеб дерин я,
Дагъдин умуд квай къуьлуьн фур дуьзенрик.
 
Хквезва шаир Сулейман ватандихъ,
РикI дарих яз, амма жибин ичIи я.
Гележегдин умуд кутаз хзандихъ,
Дагъустанда гьелелигда мичIи я.
 
Сулейманаз акур дагълар кьакьан яз,
Дегишвилер аквазвач хьи шад жедай.
Уьмуьр физва кесиб халкьдин такIан яз,
Хиял авач фяле-лежбер сад жедай.
 
ГьакI ятIани ватандин руг ширин я,
Азиятриз кIандач артух яб гана.
Гьелелигда Дагъустнада серин я,
Гьелелигда кIанда са кIус таб гана.
 

Перде ачух жезва. Сулейманаз, хуьр акурла, шад жезва.
 
Султан:
Ваз хвашкалди, сафа гелди, я къунши!
Вун акунихъ галай зи вил, Сулейман.
Хтанвани мад жибинар яз ичIи?
Хуьрел чIугваз мад сефер кьил, Сулейман?
 
Сулейман:
Вири таб я, амма Ватан гьахъ я, дуст!
Акуна заз гъурбатарни яргъарин,
НафтIад мяден бедбахтвилин рехъ я, дуст.
Гьуьлуьн а пад  - буш чуьллер я къумарин.
 
Султан:
Чи Куьре хьиз авач макан къуьлерин,
Ер-емишдиз вуч гаф ава ширин тир?
И пад, а пад са гафар я гьуьлерин,
Цел гьалтайла, ам са кьадар дерин тир.
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ГьикI тир анра, хуьруьнвияр, гадаяр?
Кепек-шигьи, пул хьанани мехъерин?
Инин дегиш хьанвач, къунши, къайдаяр,
Гужар ава, акьала кьве вил, Сулейман.
 
Сулейман:
Къвекъвена зун шумуди са шегьерда,
Халкьар ама ксана, суст ахвара.
Гафар ийиз, агъзурни са тегьерда,
Эхир чидач гьикI жедатIа мукьвара.
 
Са кьадардин хьанва, къунши, яшарни,
ТIуьн герек я мехъер чими ашарни.
Сад гьалтнайтIа, жуваз авай ухшарни,
Пис жедачир, секин жедай рикI, Султан.
 
Султан:
Кьасумхуьрел туьрквер атун ван хьана,
Ислягьвал гваз атанва чи арадиз.
Заз, Сулейман, вавай са кар кIан хьана,
Са шиир на багъиш авун пашадиз.
 
Мехъер ийиз пулни жеда, кIвалерни,
Эгер вуна адан тариф авуртIа.
Мумкин я ваз гун цан цадай чилерни,
Хъсан гафар бахшиз гьайиф тавуртIа.
 
Сулейман:
ЧIулав гьуьлуьн къерехдавай Турция,
Чи хийирдиз кьушун галаз къвеч абур.
Абурулай, лагь кван, къе вуж рази я?
Зи чIаларал кIусни рази жеч абур.
 
Зун шаир я, авайвал дуьз лугьудай,
Кьуру тариф, ваз чида, за авурд туш.
Ваз кIандатIа яхъ а туьрквер халудай,
Зав гвай яракь а ви хьтин карурд туш!
 
Султан:
Ахьтин гафар, къунши, на куьз лугьуда?
Заз вун, ваз зун, жузуртIа, лагь, акурд туш.
Зи тIалабун на рикIелай алуда!
ЖузуртIа, лагь, за са чуькьни авурд туш!
 
Сулейман:
«Эй, Куьредин авам эллер,
Фагьум тIун дуьньядин гьалер,
Иеси кьей тупIал калер,
Куьн кIватI жедай кун хьана хьи.»
 
Султан:
АкI хьанач хьи, я Сулейман,
За авурбур хъуьруьнар тир.
Заз чир хьана а ви дарман,
Мехъер паяр-ширинар тир.
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Сулейман:
Султан, на заз яб це хъсан,
Гьим хийир я, гьим я нукьсан.
Чапхунчияр гьар са инсан,
Абурун къаст кун хьана хьи.
 
Султан:
За лугьун ваз хъсан са руш,
ТIварни Бес я, дамахардай.
 
Сулейман:
Ахьтин рушар заз герек туш,
Паб герек я кIвалахардай.
 
Зун кесиб я, кесиб синиф,
КIанзава кар вилик финиф.
Рази ятIа, захъди илиф,
Чи араяр къун хьана хьи.
 

Султан хъфида, Сулейманаз багъдай билбилдин сесер къведа.

Сулейман:
«Акьахна вун кьакьан тарциз,
Бегьер гудай ичин, билбил!
Вуч чIал ава а ви ванциз?
Гьарайиз я кIвачин, билбил!
 
Мягькем кьуна вуна а тар,
Тамам ян бес амай шартIар:
Саймаш тийиз чи жемятар,
ХупI кIевида ви чин, билбил?
 
Билбилдин сес:
Эй Сулейман, жемир гъафил,
Бес я уьмуьр тухвай сефил,
Кьуд патахъди ахъая вил,
Жуваз юлдаш, яр жагъура!
 
Сулейман, билбил чIалал атунал мягьтел жеда. Ам са геренда яб гуз акъвазда. Пелел гъил 

эцигна, дагълариз тамашда.
 
Сулейман:
«Гагь жеда вун кьуьзуь къужа,
Лап чуру рехи , Дагъустан.
Гагь гъиле кьаз буьркьуь ружа,
Жеда вун пехъи, Дагъустан.
 
Гьар атайда вегьез лапIаш,
Гагь жеда ви тегьер яваш.
Гагь ийиз на дяве, саваш,
Жеда ваз ашкъи, Дагъустан.
 
Гагь жеда вун шадни хуррам,
Гагь гъиле кьаз вуна вагьрам,
Гагь макъамда жеда тIарам,
Гагь жеда гъуьргъуь, Дагъустан.
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Гагь картар кьаз, гагьни лекьер,
Гагь жеда вун лап вацIун кьер.
Бязибуруз вуна рекьер,
Акъудда гьяркьуь, Дагъустан.
 
Са кIус вуна инсаф ая!
Кьамир гъиле яцIу пая.
Гуьзета на эдеб, гьая,
Хьухь чиниз регъуь, Дагъустан.
 
Гьар атайдаз хуш я Къафкъаз,
Тамашиз, хъфида яб кьаз.
Загьирда вун вилер ахъаз,
БатIинда буьркьуь, Дагъустан.
 
Гагь акьулдиз жеда наши,
Гагь вун аял жеда гъвечIи.
Япар аваз, жеда биши,
Гагь жеда чIехи, Дагъустан.
 
Сулеймана лугьуз бейтер,
Дугърибур я веревирдер.
За фагьумна и ви дердер,
Жез амач эхи, Дагъустан!» 
 

2- ПЕРДЕ, 2-ШИКИЛ.
 
Ашукь:
Амач лугьуз и патишагь,
Заз са хабар ван хьана хьи.
Гьелбет, кечмиш хьунухь я агь,
Гила дум-дуван хьана хьи.
 
Бязибурун веривердер,
Бязибуруз хьана дердер.
Ифтерай Николай-сердер,
Дустагъдиз мугьман хьана хьи.
 
Шумуд наиб, шумуд кавха,
Сад садалай хьанай лавгъа,
Арзачийриз лугьуз: «кьей хва!»
Куь гъиле майдан хьана хьи.
 
Эй Сулейман, гила, гьелбет,
Фикир ая вуна хелвет.
Кесиб юлдашариз медед,
Гьуьруьят заман хьана хьи!                    
 

Пуд булах. Гьафте базардай хквезвайбуру ял язава. Анал Сулейманни ала. 
Ихтилат гьахъсуз суд-дувандикай кватда.

 
Султан:
Лагь кван, къунши, Кьасумхуьрел суд-дуван,
Гьахъни батIул чкаяр ян, чир жедай?
ТуькIуьрай затI аватIа, лагь чаз жуван,
Вахтар яни жанавурни къуьр жедай?
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Сулейман:
Судуйрикай рахайтIа, куьн Куьреда,
Кесибдин гаф ише фидач, гьахъ ятIан.
Авайвал за лагьайтIа, куьн хъуьреда,
Суддин буржи адалатдин рехъ ятIан.
 
«Авач кьван куьн чанда инсаф,
Са зерре инсаф, судуяр.
Гьич кьабулдач кесибдин гаф,
ТагайтIа ришвет, судуяр.
 
Сят кIуьдаз куьн жеда судда,
Иблисди куьн твада худда.
Гьахъ гвай кесиб куьне кIудда,
ТагайтIа къимет, судуяр.
 
Килигиз къвазда куьн чиниз,
Са затI гьат тавурла гъилиз.
Акъудич а дуван кьилиз,
Кхьиз, гуз суьрет, судуяр.
 
Квез жедайвал за лугьуда,
Шумуд фекъир куьне куда?
Стха куьне маса гуда,
ТагайтIа ришвет, судуяр».
 

Булахдал капI авуна, Сулейманахъ яб акалзавай фекьи дели жеда.
 
ТакIандахъ элкъуьрна далу,
Кепекдихъ маса гуз халу,
Ахьтинбурал жибин дулу
Жедайд туш девлет, судуяр.
 
Фена икI шумуд замана,
Эй факъир дели-дувана.
Квез авуна Сулеймана,
Чир хьухь, и туьгьмет, судуяр!

Султан - къарагъна, хъел кваз рахада:
 
Вуч амалдар кас я вун, дуст,
ЧукIур ийиз ихьтин чIалар.
Ахвар гудай судуйриз суст,
ЧIур хьайитIа вучда гьалар?
 
Фекьи:
Уьлкведани авачир гьич,
Я шавлардин кек кумачир,
И чIалар ви мад ише фич,
Са гафни керчек гумачир! 
 
Им нивай, лагь чир хьана ваз?
Судуйризни гудай тарсар?
Кесибдикай пIир хьана ваз,
Квел ийизва вуна фурсар?
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Квез гьина ван хьайи кар я, тумуни,
ЧIарни фейи, судуйриз гун буйругъар?
Ви бурж вуча, арабадик кутIуна,
И чун хьтинбуруз авун къуллугъар.
 
Сулейман:
Хъел кваз, фекьи кьуна хкажна, булахдин винел акъвазарда.
 
А тумунихъ гъилер жедан и жуьре?
Хъцикь хьтин кутадай вун булахдик?
Валай алчах кас авани чи хуьре?
Кьил кутаз кIан туш заз чIуру кIвалахдик! 
 
Фекьи:
Кьена! Ахъай, за кавхадиз лугьуда!
Ваз и кIвалах ийиз тадач гьалал за!
 
Сулейман:
Эгер са кьуьл эцягъайтIа далуда,
Вав кьейибур хкиз тада чIалал за!  
(фекьи ахъайла,кавхадиз арза гуз хъфида)
 
Султан:
Эхир ви кьил гьатдалди, дуст, чуьруькда,
Жува-жуваз чара ая вахтунда.
И фекьиди, вуна авур кьуьруькдал,
Арза гана ви кьелечI хам хутIунда.
 
Сулейман:
Абурукай кичIе тиртIа, зал шаир
ТIвар жедачир, вичивай вуч жедатIа,
Гьам авурай, кьацIай сивик рак квачир.
Чир хьурай мад вичиз вуч пай къведатIа!
 
«За лугьун квез квек квай хесет,
Гъавурда куьн гьат, фекьияр.
КIантIа куьне ая гуьзет,
Лап иер дикъет, фекьияр.
 
Зерек халкьар я куьн гатуз,
Техил хтайлахъди гъатуз.
КIватIиз ам, ичIириз кIатIуз,
ТIалабиз закат, фекьияр.
 
Султан:
Жуван кьилиз ая чара,
Ийидалди ада арза.
 
Сулейман:
АтIумир на жуван чара,
Жуваз жагъур, Султан, къуза!
 
Абурукай кичIе тиртIа,
Зал – Сулейман тIвар жедач, дуст!
Ам дагъ акур чIавуз тарта,
Катдай кицI хьиз гар жедач дуст!.
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Къуй, хъфирай ийиз арза,
Жаваб гуда гьар садаз за.
КIан хьуналди заз гуз жаза, 
Адалатди кар жедач, дуст!
 
  

ПУД ЛАГЬАЙ ПЕРДЕ

I-шикил.
 
Ашукь:
Ам зун я ваз муштулух гваз атайди,
Куьгьне чIаван, гьахъсуз дуван кIват хьана.
Дагъви кесиб халкьдин гъил кьаз атайди,
Гила гьуьруьят чи гъиле гьат хьана. 
 
Сулейман:
«Гьуьруьят хупI хъсан затI я,
Эллериз къадир хьайитIа.
Дугъриданни масан затI я,
Муьштеридиз чир хьайитIа.
 
Фагьумна за бязи крар,
Гагь жеда ам чергес пурар.
Эвелдай хьайи а икьрар,
ГьикIда бес таъхир хьайитIа?
 
Сулеймана икI лагьана,
Бязибурун кефи хана.
ИкI жавабдар вун рахана,
ГьикIда вал тахсир хьайитIа?»
 

 КIвал. Мусаиб ва Айна.
 
Мусаиб:
Диде, вуна вилик гъидай
Чай-шекердин къайгъу ая. 
За мугьманар, хваш-беш ийиз,
Са-сад шаддаказ кьабулда.
 
Айна:
Хъсан хьана, чрана фу,
Гьазур тирди суфрадик зи.
Вун фена са кIек тукIукI,
За кьелечI хинкIар ийида.
 

3- ПЕРДЕ, 2- ШИКИЛ
 
Эфенди:
Салам алейк, Сулейман ваз,
Шад я и кIвалик зи пай кваз.
Атанва зун мугьманар гваз.
Вахъ галаз истикIан чай хъваз,
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Сулейман:
Мугьманриз кьий, мугьман кIвалин,
Я берекат, дуст Эфенди.
Ам зи мурад тушни кьилин,
Ша, гьерекат, дуст Эфенди.
 

Жузунар авурдалай кьулухъ, Сулейман мугьманрихъ галаз танишарна. 
 
Эфенди:
Сулейман дайи и ксар
Атанвайбур я Московдай.
Абуруз кIанзава яб гуз
Ви шииррихъ са шумудахъ.
 
Сулейман:
Гьар са шаир касдин буржи,
Вичин багъдин бегьер гун я.
КIантIа урус, кIантIа гуржи,
Шиирралди эвер гун я.
 
И чи советский власть,
Гьелбетда, туькIвей са багъ я.
Дугъридани, жеда къияс,
Вич мягькем тир са Шагь дагъ я.
 
Куьгьне межлис чукIурайди,
Сифте къелем акIурайди,
Хаинарихъ галкIурайди,
Ленин юлдашдин къармах я.
 
Къазанмишиз и гьуьруьят,
ИкI хьана кьван вичин ният.
Даим, гьелбет, гьамиша яд,
Артух жедай са булах я.
 
Бязибуруз гьукумат нуш,
Гьелбет, хьана рикIериз хуш.
Девлетлудиз – эниш, юхуш,
Кесиббуруз дуьзен рехъ я.
 
Хаинарихъ агъадайди,
Акси гафар рахадайди,
Вич гъавурда такьадайди,
Мез лал яз, гьам гъил члахъ я.
 
ЧIурункай, я кхьинрикай,
Жедач ахьтин луькIуьнрикай.
Сулейман вич гьар куьникай,
КIел авурд тушиз уях я!
 
Эфенди:
Мугьманриз хуш хьана чIалар,
Тух жедалди яна ялар.
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Сулейман:
Зазни хуш хьун патал гьалар,
Абуруз яб гуз кIанзавай.
 
Луговской:
Чи шиирар урус чIалал,
Вун гъавурда гьатдани кьван?
 
Эфенди:
Дилмазчини кIанда къвалал,
 
Сулейман:
ТахьайтIа  ам катдани кьван?
 
Шаир шаирдин гъавурда,
КIелзамаз акьун герек я.
Зи гъавурда дуьз акьуртIа,
Сад садаз еке куьмек я.
 
Тихонов:
За кIелда квез са кьве шиир,
Жегьил ятIан валай, щаир.
Ви чIалар чаз пара магьир,
Алмаздин къашар хьана хьи.
 
И дагъларин гуьзел шикил,
Ийизва шиирри тешкил.
Вун акуна, чинни гуьгьуьл,
Ачух хьана, дуст Сулейман.
 
Луговской:
Къуй виридаз чир хьурай вун,
Шииратдин дагъ, Сулейман.
Течирбуруз сир хьурай вун,
Дагъустандин рагъ, Сулейман.
 
Сулейман:
Вирибуруз ахъа тир вар,
Зун кесиб кас, я бахтавар.
РикIел акьалтай чIавуз гьар,
Захъди илиф, чан мугьманар!
 

Мугьманар, шаирдин кIвале тIуьн-затI  авуна, хъфида.
 

3-ПЕРДЕ, 3-ШИКИЛ.
 

Кремлдай чар къведа Сулейманаз, Советрин Союздин писателрин Съезддиз теклифнава, 
лагьана, ван хьайибур къвезва.

 
Мусаиб:
Чи кIвалахар гьатда кьуша,
Муштулухдин чар атанва.
Дах, ваз Масков шегьердиз ша,
Лугьур шад хабар атанва.
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Сулейман:
Шад хабарди зун жегьилар,
Авунва хва, чан Мусаиб.
Чир хьана заз, дерт кьезилар
Ийидай чахъ ава сагьиб.
 

3-ПЕРДЕ, 4-ШИКИЛ.

из физва ван атайла, дустар къведа. 
 
Султан:
Сулейман, вун и саягъда акуртIа,
Айибарда, ма и чухва алукI вал.
Зи чекмеяр алукI, рикIи чIугуртIа,
И бармакни хьурай къелай кьулухъ вал.
 
Сулейман:
Сулеймана вичив вердиш,
Ийидай туш партал дегиш.
Куьн хьтинбур атайтIан виш,
Гьа Сулейман яз амукьда.
 
Зунни кесиб, халкьни кесиб,
И азадвал хьанавай несиб.
Сулейманахъ вичин тагьсиб,
Даим сад хьиз гваз амукьда.
 
Къуй чир хьурай кесиб халкьар,
Гьулдандиз ухшар я ракьар.
Сулейманак гьич дамахар,
Квачиз, инсан яз амукьда.
 
Мирзешериф:
Хьайи чIавуз совет власть,
Заз патал кьарай атанач.
Хайи хуьруьз хтун тир къаст,
Заз маса гьарай атанач.
 
Сулейман:
Мирзешериф, вилик чIавуз,
Кесиб патал вири пис тир.
ТамашайтIан гьикьван цавуз,
Цав кесибрихъ галаз кис тир.
 
Султан:
Мирзешериф, зун тушни гьахъ?
Сулейманаз тамаш хъсан.
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Сулейман:
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Авунва хва, чан Мусаиб.
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3-ПЕРДЕ, 4-ШИКИЛ.
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И партал я зун хвейиди,
Парталар туш фу гайиди.
Зун фяле-лежбер хьайиди,
Чи араяр къурна, Султан.
 
Айна:
Валлагь, къужа, чи кIваликай,
Халис карван сара-хьанва.
Къайгъу тушир атуникай,
Им са кIус кьван пара хьанва.
 
Сулейман:
Атуй, къари, зун—гьа зун я.
Абурун гаф—заз лугьун я.
Сулейманаз вичин кIвалах
Чида, гьим хвал, гьим я булах! 
 

Дустар хъфида.
 
Мусаиб:
Дах, вуна ви гьазурвилер
Ая, къалабулух квачиз.
 
Сулейман:
Квез герек туш гьарай, эвер,
КIвалах ая тади гвачиз.
 
Зун лагьайтIа, мус хьайитIан,
Гьазур кас я вини кIваче.
Ни заз суал гуз хьайитIан,
Жаваб гуда, тушиз кичIе!

 КЬУД ЛАГЬАЙ ПЕРДЕ 
I-шикил

 
Магьачкъаладай Москвадиз фидай поездда.

 
Сулейман:
Эфенди, заз лагь кван са сад,
Чи юлдашар, таниш жен фад.
Гьа зун хьтин хьанвай азад,
Вужар ятIа гьар са шаир.
 
Эфенди:
Аквазван ваз кьакьан инсан,
Аваррин шаир я хъсан.
Вичиз акур гьар са нукьсан,
Лаш илигиз чидай кас я.
 
Сулейман:
Жечни адахъ галаз суьгьбет,
 
Эфенди:
Вучиз жедач, жеда, гьелбет!
Авун герек къведач гьуьжет,
Ам рекьяй дуьз фидай кас я.
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Ашукь:
Эвел кьиляй рахаз четин,
Ахпа абур ачух хьана.
Суьгьбет ийиз гьарда вичин,
Сад масадал ашукь хьана.
 
И яргъал тир Московдин рехъ,
Куьруь ийиз рахунралди.
Гьарда вичин шииррал гьахъ,
КIанарна чеб акунралди.
 

4-ПЕРДЕ, 2-ШИКИЛ.
 

Съезддин Президиумдиз атун теклиф авур ван галукьай  Сулейман, хиялрикай хкатайд хьиз, 
цавуз акъатна. Ада яргъи халичадин рехъ вичин шаламривди атIузва. Ам Президиумда ацукь-
нава. РикIи, чатук магъ гатазвай кIашунал хьиз, хур гатазва. Сулейман сабур хуьз алахънава. 
Ам аста камарал вилик физва. Гьикьван яргъи рехъ хьана им,-лугьуз, ам стулдихъ ацукьзава.

 
Ашукь:
Сулейманал къвезва нубат рахадай,
Адан рикIик теспача ква, къарагъна.
Зал аквазвай къажгъан хьтин ргадай,
Сада Сулейман!-лагьана гьарайна.
 
Ам гьарагъун тушир,  гьелбет, яваш тир,
Сулейманаз гьикI хьана цав хайи хьиз.
РикIи-рикI нез, хуравайди сиваш тир,
Дуьньяда са тахьай кIвалах хьайи хьиз.
 
Сулейман, вун мукъаят хьухь, эллерин
Вил вал ала, на лугьудай гафарал.
Жив цIрана хъуьтIун эхир кьилерин,
Кесиб халкьар акьалтнава гатфарал.
 
Сулейман:
«Аставилел, яваш-яваш,
Яргъал рекьиз атана чун,
Чи регьбер тир Ленин юлдаш,
Гьам акваз кIанз, атана чун!
 
Къизил аскер, гьар са нарком,
Заз мукьва я, лап азнаком,
Юлдашар вири кругом,
Гьа и кIвализ атана чун!
 
Йифди, югъди аваз рекье,
Акуна заз шумуд уьлкве?
Яшамиш тир Максим Горьке,
Вал кьил чIугваз атана чун.
 
Душманариз гана гуьлле,
И азадвал къачур гъиле,
Яшамишрай юлдаш фяле,
Ваз мугьман яз атана чун.
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И юлдашар вири сад хьиз,
Жегьил, таза тир савкьват хьиз,
Москов шегьердиз, съезддиз,
Шаирар яз атана чун.
 
Куьгьне варцар, куьгьне йисар,
ЦIерид са уна дегишар.
Ахъайна чаз яру цуьквер,
ЦIийи багъдиз атана чун.
 
Тергна чна а куьгьне яс,
АлукIна чи яру либас.
Чи играми Совет власть,
Гьадан гъил кьаз атана чун.
 
Залумарин зулумрикай,
Хкатна чун зиллетрикай.
Аватна чун ахварикай,
Къарагъна хьиз, атана чун.
 
Съезддиз эверай лишан,
Агакьна шад хабардин ван.
СтIал щаир тир Сулейман,
Дуьм-дуьз иниз атана чун!»
 
Ашукь:
Эй Сулейман, ваз и меркез,
Хуш хьанватIа, кIвалер екез,
Аквада вуч кас ятIа квез,
За чIалар кIелдай вахтуна.
 
Максим Гурька заз язгъиз вил,
Элкъуьрзава зи патахъ кьил.
И инсанрив ацIанвай гьуьл,
Абур шад я зун акуна.
 
ПIузар зарзаз, гвачиз чуьнгуьр,
Четин я чIал ийиз туькIуьр.
И лампайриз къава куькIуьр,
КIанзава зун тваз тахтуна.
 
Заз тамашиз гьар са миллет,
Декьикьайра чIугаз зиллет.
Гъиле гьатайди хьиз билет,
Ашукь хьанва зун бахтунал.
 
Эй Сулейман, трибуна,
Акьван юзур мийир вуна.
Лагь са-сад гьар бейтер вуна,
Чи рагьберрин тIварар кьуна.
 
Шиир кIелна, акьалтIдалди,
Халкьар кIвачел акалтдалди,
Цав хайи ван авур залди,
Вун, Сулейман, шад авуна,
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Горький:
Заз, неинки тек са заз ваъ, виридаз,
Таъсирна къе, шаирдин ван хьайидаз.
Аферин я ихьтин ксар хвейидаз,
Къад асирдин Гомер я вун, Сулейман!
 
Эфенди:
Къарагъна зал вири кIвачел,
Ашукьарна халкьар вичел.
Заз чидачир икI жедай чIал,
Аламат кас я, Сулейман!
 
Гьар са касдиз адахъ галаз,
Рахаз кIан тир, гьуьрмет къалаз.
Кьуьзуь шаир икьван алаз,
Анжах ваз хас я, Сулейман!
 
Гьич дегишвал авач вичихъ,
Атана бахт эхир кIвачихъ.
Чина гьатна экуь ишигъ,
Чан алай саз я, Сулейман.
 

Залди, кIвачел къарагъна, СтIал Сулейман еке шадвилелди къаршиламишна.
 

4-ПЕРДЕ 3-ШИКИЛ.

Сулейманаз вуч кIан ятIа, пулсуз кIани затIар къачуз чIехи туьквенриз тухвана, амма ада 
са будкадай I0 юкI агъ ва I0 юкI чит къвузва.

 
Ашукь:
Сулейманаз ийиз гьуьрмет,
Гумра, Цумра къекъуьрна ам.
Гьуьматди гана къимет,
Халкьди кьунвай, элкъуьрна ам.
 
Сулейманан са туьквендай,
ЦIуд метридин агъ къачуна.
Ванер къвезвай туьнт луькIвендай,
Багьа затI къачун тавуна.
 
Эфенди:
Я Сулейман, вуч кIан ятIа,
Къачу жуваз, гьавайда я.
 
Сулейман:
Ваз жезвайди зи ван ятIа,
Захъ инсанвал авайди я.
 
И цIуд юкI агъ, и цIуд юкI чит,
Зазни бес я, къаридизни.
Заз дамахар авун я шит,
Жуваз хас тир еридизни.
 
Яхъ лагьана лугьуз кабаб,
Суьруьдикай гьер кьадайд туш.
Хъухъ лугьунал вугай шараб,
Сулеймана ам хъвадайд туш.
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 ВАД ЛАГЬАЙ ПЕРДЕ
 

I-шикил.
 
Ашукь:
Аквазвани, Сулейман, ваз Терсепул?
Халкь кIватI хьана районрайни хуьрерай?
ЧIехи шаир авун патал шад кьабул,
Сиверал хъвер, шадвал акваз вилерай!
 
Зарафат туш, батрак, къенин лежберди,
Бахтуник хьиз, тIуб хукIурна цаварик.
Кьабулна ам Сталина – рагьберди,
Халкь кIватI хьанва къарши ийиз суварик!
 
Тек са чун туш Сулеймана шадайди, 
Гьам Дагъустан, адан халкьар, къуншияр.
Чаз гьуьруьят, чаз азадвал фадайди,
Терг авурди халкь лукIар кьур вагьшияр.
 
Сулеймана шад хабар гваз хтана,
Элдин вилик акъвазнава шад хьана.
Мад булахрай къайи яд хъваз хтанва,
Гатфарихъни бегьерлу тир гад хьана.
 
Сулеймана, халкьдин бармак кьилеллаз,
СССР-да тунва вичин гуьзел ван.
Тухузва ам халкьди чпин гъилеллаз,
Хайи хуьруьн, хайи кIвалин варцел кьван.
 
Халкь акуна, гьуьл акур хьиз лепедал,
Сулейман мад хтанва пак ватандиз.
Хкаж хьана дагъдин кьакьан тепедал,
Дагъустандиз тамаш ийиз хъсандиз.  
 
Сулейман:
Хтана зун, жемятар, куьн арадиз,
Уьзуьагъ яз, душманбурун хъилерай.
Чи кIвалахар дуьзмиш жеда пара дуьз,
Бахт жагъана заз эхирдин кьилерай.
 
«Юлдашар заз урусият,
Авай кьван юрдар акуна.
Терг авун куьгье хасият,
Абурун гьалар акуна.
 
Нубат алай крар вичал,
Фад куьтягьна, ганач мажал.
Са зерре кьван маса эчIал,
Квачир гьакI салар акуна.
 
Сад-садал гьич тушиз пехил,
Винизда кьаз агъуздан гъил,
Цанвай кьадар гужлу техил,
Гьабурун гатар акуна.
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Эй юлдашар, куьнни килиг,
Жез амай кьван алад вилик.
Гьарма сад яз са ударник,
КIвалахрин устIар акуна.
 
Гьарма сад са агрономар,
Вили-вилик къачуз камар.
Анра авай зурба тамар,
А еке тарар акуна.
 
Заманадин дерин даяз,
Фагьумун я зидни гъараз.
СтIал шаир Сулейманаз,
Гьич такур затIар акуна!»
 
Ашукь:
Дагъустандин тIвар раижна дуьньядиз,
Хтай шаир, ваз баркалла, аферин.
Хъсандаказ къвен чи крар арадиз,
Дуланажагъ гурлу хьана халкьарин!
 
Совет власть, чи Дагъустан, Куьредин,
Шадвал ийиз кIватIал хьанвай ара я.
Агалкьунар  гьар са кар са жуьредин,
Куьгьне чIавуз тамашайла пара я.
 
Дагъустанда, СССР - дин гьар сана,
Сулейманан тIвар мецелла эллерин.
Бес хьурай чаз фейи уьмуьр ксана,
Экуь нурар яшамишрай вилерин!

Перде.
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Перде.
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ТАМАШИЯТ

                             Арбен  КЪАРДАШ.

МИРЗЕ-АЛИДИН ГЕЖ МУЬГЬУЬББАТ.

(Кьуд пердедикай ибарат тамаша)

Эвел виликан нумрада

КЬВЕД ЛАГЬАЙ ПЕРДЕ
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СтIал  Сулейманан 150 йис  
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Н и н а. Вучиз?
М и р з е - А л и. Вучиз лагьайтӀа ам женнетдиз фидайбурукай туш. Урусрин 

патал алайла, генералдин чин аваз, адакай са дуьзгуьн генерал хьайиди туш. Гила, 
Шамилан патал алайлани, ам са бегьем наиб туш. Са дяведани адавай виле акьадай 
кьегьалвилер къалуриз хьанач. И кар, заз ван хьайивал, Шамилан муькуь наиб, викӀегь 
Гьажимурада Даниял-бегдиз мукьвал-мукьвал къехуьнзава лугьуда.

Н и н а. Гьажимурадни ина авани? 
М и р з е - А л и. Эхь. Ам Шамила иниз атай гьа сифте юкъуз Къубадай къвезвай 

милицайрин рехъ кьаз ракъурна. Ада милицаяр чукурна, абурув гвай балкӀанарни 
къакъудна, са кьадар есирарни кьуна хтанва лугьуда. Амни Даниял-бег чеб чпив 
кьун тавун чун патал хъсан я. Къе абур кьведни чпин дестеяр галаз Артугинский 
къведай рехъ кьаз фенва. Абурухъ Кибит-Мегьамедни галай хьтинди я. Гьайиф, накь 
генералдивай Кьулан вацӀалай элячӀиз хьанач, муьруьдри муьгъ чукӀурна. Гила ам 
ЦӀехуьлрин муькъвелай элячӀна атана кӀанда. Маса рехъ авач.

Н и н а. Самурда яд гзаф ава. Йигин сел ква… Квез гьикӀ аквазва? Яргъал фидани 
и дяве?

М и р з е - А л и. Чкадин халкьдик кьве рикӀин хьанвайбур гзаф ква. Къуват гьи 
пата хьайитӀа, абур гьа патал элячӀда. За гьиссзавайвал, муьруьдривай Аргутинский-
дин хура бажагьат акъвазиз жеда.

Н и н а. Куь сивяй Аллагьдиз ван хьурай.
М и р з е - А л и. Амин… (Ихтилат дегишарда.) Дахдин гьалар гила писзавач. 

Хер гьерен хамуна турдалай кьулухъ хъсан хъхьанва. Къе полковник кӀвачел ала. 
Кефи ахъа хьанва.

Н и н а. Сагърай куьн. Куь гьуьрметар завай агакьар хъийиз жедатӀа, чидач ман…
М и р з е - А л и. За и кар вуна гьуьрметар агакьар хъувун патал авурди туш. Ам 

зи буржи я.
Н и н а. Куь ватанэгьли Алисултанни рикӀ чӀехи, викӀегь кас я. Гьадалайни зун 

гзаф рази я. Накь йифиз ам са суьруь хипер гваз хтана. Къеледа каш жедач. Зи дахдиз 
гзаф шад хьанвай.

М и р з е - А л и. Машрикь пата Гьафиз лугьуз чӀехи шаир хьайиди я. Ада вичиз 
кӀан хьайи са рушан хъуькъвел алай халдихъ Самаркъандни Бухара гуда лагьайди 
я. Алисултана гъайи хипер ви халдихъ гуз гъайибур я, ханум. Захъ авай хипер зи 
шиирар я. Гила абур пашманбур жезва. КӀелдани ваз?

Н и н а. Зун куь гъавурда акьазва, гьуьрметлу кас… Алисултаназ за Иса Месигь-
дикай ихтилатар ийизва, ам Месигьдихъ иман ийиз эгечӀзава.

М и р з е - А л и. Машрикь пата Шейх Санан лугьузни са кас хьайиди я. Ам гуржи 
са таватдал ашукь хьана, ада вичин муьгьуьббат патал, ислам дин гадарна, хашпара 
дин кьабулна. (Рахшанддив.) Алисултан чи шейх Санан я жеди… Завай диндилай 
элячӀиз жедач, амай вири крар ийиз залай алакьда.

Н и н а (ихтилат кьатӀна). Квез шиирар кӀелиз кӀанзавай ман…
М и р з е - А л и (чар вугуда). Ма, им урус чӀалал и шиирдин мана я. (Шиир кӀелда.)

Гагь хъилекди, гагь гъайрадик  ава хьи зун куз,
Масада ваз тавазияр ийизва лугьуз.
МичӀи, яргъи йифер текдиз акъудин за гьикӀ?
ГьикӀ сабурдив, теселлидив секинарин рикӀ?
Лянет хьурай ялгъузвилиз, уьмуьрдиз чкӀай,
Кьуьзуь кьилихъ зак ашкъидин кутунвай и цӀай!

Д а р ь я   къведа. Мирзе-Али хъфида.

Д а р ь я. Зун квехъ къекъвезвай… Куь цлал алаз акуна атайди я. За куь рахунар 
кьатӀнани?

Н и н а (гъилевай чар Инжилдин юкьва твада). Ваъ, ваъ.
Д а р ь я. Вуч лугьузва агъсакъалди-арифди и вири крарикай?
Н и н а. Вири хъсан жеда лугьузва.
Д а р ь я. Чаз кӀанзавайдини гьам я.
                                 Каш-кашахъ текъвез   к е ш и ш   атана акъатда.
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К е ш и ш. Квез акунани (гъиле авай асадалди къеледилай къеце пад къалуриз.) ана 
вуч къиргъин аватӀа?! Мад къузгъунар, чалагъанар хьиз, алтӀуш хьанва! (Хурал хаш 
чӀугвада.) Я Аллагь! Вуна хуьх чун!.. Алад, зи балаяр, килисадиз, дуьаяр ая! Дуьа 
атӀумир! Иса Месигьдиз дад-бидад ая! Вилерай такӀанвални хъел авахьзавайбурукай 
чун хуьх, чав куьмек агакьара лугьуз минетар ая! (Вич алатна фида.) И алукьнавай 
секинвал заз пайгарди яз аквазвач.

Н и н а. Чна дуьар ийизва, буба. (Дарьядиз.)  Аламат я, Шамилав гвайди вири 
кьвед-пуд туп я. Ягъай туп чи барутханадиз аватун аламат тушни бес! Къеледин Самур 
вацӀ галай пата авай цал ацахьнава. Мусибат я хьанвайди! 150 кас кьенвалда. Язух 
Мариядин гъуьлни телеф хьанва. Кьве бала етим хьанва… Залан хирерикди чандик 
квай вири аскеррин кьилихъ Инжил кӀелиз язух кешиш агакьзавач…

 Д а р ь я. Вучда? Чи везифа жуван итимриз куьмек гун я.  Эхна кӀанда. Кьурагьар 
галай патай атай Аргутинскийдин кьушунривайни Самур вацӀалай элячӀиз хьана-
чалда. Муьгъ муьруьдри чукӀурнава. Гила  Аргутинский  вацӀун а патай ЦӀехуьлрин 
муькъвел кьван фин мажбур хьанва. ВацӀай экъечӀ жедайвал туш – яд гзаф ава, адан 
сел йигинди я. Абур анай яна, иниз агакьдалди эхна кӀанда, лугьузва зи гъуьлуь. Ахпа 
чаз регьят жеда,  чи гужар алатда.

Жуьмя мискӀин галай патай азандин ван акъатда.

Н и н а. Куь сивяй Аллагьдиз ван хьуй… Шамилни Аргутинскийдин аскеррин 
рехъ кьаз фейитӀа, вучда? Квез аквазва, ада чкадин халкь саки михьиз вичин патал 
гъанва, ада инсанар таъсирдай гафаралди алцурарзава, чӀалал гъизва. Заз къеледин 
цлалай акуна, ам халкьдихъ галаз, вичин муьруьдрихъ галаз рахазвай саягъ. Вирида, 
суьгьуьрда тунвайбуру хьиз, сивер ахъайна яб гузва адаз, адан эмирар гьа лагьайвалди  
кьилиз акъудзава.

Д а р ь я. РикӀ кӀевиз яхъ. Им дяве я. Зун гъуьлуьхъ галаз ихьтин гьалара аваз 
шумудни са йис я. Вердиш хьанва. Вири хъсан жеда. Аллагь чи патал ала.

Н и н а. Заз дахдин гьалдикай кичӀе я. Адал хьанвай хер духтурди чӀуруди я 
лугьуда. Мирзе-Алиди хата алатнава лугьузватӀани, заз бубадин гьал мад пис хъжез 
кичӀезва.  Бубадиз вичи кваз кьазвач, ам аскер я.

Д а р ь я. Ви бубадин къайгъуда са духтур авач. (Вилера са гьихьтин ятӀани сир 
квай экв аваз.) ЧӀехи жерягь ва шаир Мирзе-Алиди полковник дири хъувун вичин 
хивез къачунва.  Алисултанани гзаф кат-галтуг ийизва.

Н и н а. Эхь. Мирзе-Алиди зи буба гьерен хамуна туна кӀанда лагьайла, накь ваъ, 
вилик квай йифиз Алисултан кьве балкӀанни гьер гваз хтана. 

Д а р ь я. Алисултан, пеленг хьиз, зирек я. КцӀара авай гарнизондивни, Дербентдиз 
Аргутинскийдивни чи гьалдикай хабар агакьарайди гьам я… Накьни чи жасусрихъ 
галаз са суьруь хипер гваз хтанвай… И вири кьегьалвилер ада вучиз ийизвайди ятӀа 
чидани квез? 

Н и н а. Зун гъавурда акьазва… Исятда  а ихтилатар герек яни чаз? Ша килисадиз 
фин, дуьаяр ийин.

Абуруз цлалай эхвичӀиз кӀан хьайила,   д у х т у р   къведа.

Д у х т у р (каш кашахъ текъвез, наразивал кваз). Заз ван хьайивал, куьн мад ки-
лисадиз физвайбур я, тушни? Лазаретдиз алад! Ана хирер хьанвайбур гзаф я. Абуруз 
хирер кутӀуниз куьмек це, язухриз са чан-рикӀ ая, са теселли це. Дуьаяр – ахпа! АтӀа 
пата авайди (къеледилай къеце пад къалурда.) Чибурукай вуж ятӀани абурун гъиле 
гьатнава. Муьруьдри адаз жаза гуда. 

Дишегьлияр  цлалай эвичӀда. Къеледилай къецез килигай духтур къах хьана гьа-
нал, муьруьдриз килигиз, амукьда ва са шумудра «Вагьшияр! Вагьшияр!» гьарайда, 
ахпа цлалай эвичӀда. Сегьнедал  п о л к о в н и к     Р о т,   к а п и т а н    Н о в о с ё л 
о в   ва   А л и с у л т а н   къведа.
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П о л к о в н и к   Р о т (адан чапла къуьнелни гардандал бинтер алчуднава. Капи-
тан Новосёловаз).  Зун квелай гзаф рази я, жанаби капитан. Куьн халисан аскер я! 
Къеледиз чӀехивал авун, аскериз команда гун за куь хиве тунал зун гъалатӀ хьанач.

К а п и т а н   Н о в о с ё л о в (адан кӀвачелни хер ала, кьецӀивиал ийизва). Сагърай, 
жанаби полковник! Буржи кьилиз акъудиз зун датӀана гьазур я!.. 

П о л к о в н и к    Р о т. Чи барутхана пад хьана, цал чкӀана, муьруьдар са куьни-
кайни кичӀе тахьана рум галаз атайла, чи бязи аскерар кегькирвал акатна, кьулухъди 
гадар хьанай… Куь гъил зурзанач, капитан! Кьве кичӀерхъан вуна чкадал ягъна кье-
на! Амайбуруз виликди фин эмирна. Куьне  чи жидаяр худда тваз туна! Квез чида, 
муьруьдриз гуьллейрикай кичӀе туширди, амма урус жидадикай кьван абуруз чпин 
Аллагьдихъайни кичӀедач.

К а п и т а н  Н о в о с ё л о в. Абуру чеб, шишинал як хьиз, жидадал акьалжун 
чӀехи айиб яз кьазва, полковник… Чи аскерар руьгьдал мягькем я… Абурув капитан 
Тизенгаузена мукьвал-мукьвал «Пачагь патал, пак Рус патал…» мани лугьуз тазва. 
Абур гьич!.. Алатнавай крар я! Аргутинский агакьдалди са кӀус эх хъувуна кӀанда… 
Гьамни чалай алакьда… 

П о л к о в н и к    Р о т.  Мад вуч хабарар ава?
К а п и т а н    Н о в о с ё л о в. Гьажимурадан дестеди Хазридин къеледа авай 

милицайрин гарнизон кукӀварна, михьиз пунай акъудна, есирарни кьуна хтанва. 
Гила, авай ванерай, Гьажимурадни, Даниял-бег, Кибит-Мегьамед Аргутинскийдин 
рехъ атӀуз фенва. Шамилани адан лезги гъилибан Мегьамед-Небиди халкьдик руьгь 
кутазва, абур женгиниз къарагъардай вязер ийизва. Иллаки жегьилрин кьилер эл-
къуьрзава. Виридалайни викӀегь дагъвидиз, вуж сифте яз къеледиз гьахьайтӀа, адаз 
куь руш Нина гун хиве кьунва, лугьуда… Аргутинский агакьдалди эх хъувуна кӀан 
жеда, полковник.

П о л к о в н и к    Р о т. Гьайиф! Къеледин патав гвай муьгъ хуьн патал чун алахъ-
нач. ТахьайитӀа, Аргутинскийдин аскерар ина авайди тир.

К а п и т а н   Н о в о с ё  л о в. Чавай хуьз жедайвал авачир, полковник. Шамила 
вири хуьрерай итимар, папар, аялар гъиз туна гьа муькъуьв акъвазарна, ахпа абурув 
муьгъ чукӀуриз туна.

П о л к о в н и к    Р о т. Гьайиф! Икьван крар заз такуна алатна… Заз Нинадикай 
намус ава. Герек авайди тушир за адаз иниз эверун. Жув кьиникай заз кичӀе туш, зун 
аскер я. Рушан язух я… Зун адан вилик тахсирлу я…

Сегьнедин са патай   М и р з е - А л и    пайда жеда.

К а п и т а н   Н о в о с ё л о. РикӀик кьамир, полковник! Куь руш хуьдайбур ина 
гзаф ава. Ам кьегьал руш я! Адаз вирида «дагъларин руш» лугьузва.  Куьне куь руш 
виридалайни гзаф викӀегьвилер къалурай аскердиз гуда лагьай гафуни чи аскеррик 
руьгь кутунва… (Алисултаназ килигда.)  Са аскеррик ваъ, шаиррикни… (Гьеле чпив 
агакь тавунвай Мирзе-Алидиз килигиз.) Куь гьал исятда гьикӀ я?

П о л к о в н и к   Р о т. Писзавач. Кьве югъ инлай вилик михьиз чӀуру тир. За 
кешишдизни эвериз тунай… 

К а п и т а н    Н о в о с ё л о в. Аллагьди яргъазрай, полковник…
П о л к о в н и к    Р о т. Зун Машрикь патан тӀебибиятди хиласна. Мирзе-Али 

хьаначиртӀа, зун исятда чи мейитар кӀватӀнавай тевледа жедай. (Разивилелди, вилера 
алхишдин лишан аваз Мирзе-Алидиз килигда.) Ада   сифтедай зи хире кӀватӀ жезвай 
ирин  къене тӀвек авай кӀарабдин куьмекдалди мукъаятдиз фитӀинна, анаг са пис ни 
галай, кудай са шей янавай пекиналди михьиз, ахъа хирен къене  гьерен тумунин пи 
тваз, хер алай чка таза хамуна туна кутӀуниз, къапарив-къажахрив ванер акъудиз таз, 
зав ахвариз вуганач. Ахпа, зун, ахварихъ къаних яз михьиз гьалдай фейила,  яргъалди 
ксуз хьана. Гьа икӀ ада зун са шумуд йикъан къене кӀвачел ахкъулдна. Гила за жув 
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П о л к о в н и к   Р о т (адан чапла къуьнелни гардандал бинтер алчуднава. Капи-
тан Новосёловаз).  Зун квелай гзаф рази я, жанаби капитан. Куьн халисан аскер я! 
Къеледиз чӀехивал авун, аскериз команда гун за куь хиве тунал зун гъалатӀ хьанач.

К а п и т а н   Н о в о с ё л о в (адан кӀвачелни хер ала, кьецӀивиал ийизва). Сагърай, 
жанаби полковник! Буржи кьилиз акъудиз зун датӀана гьазур я!.. 

П о л к о в н и к    Р о т. Чи барутхана пад хьана, цал чкӀана, муьруьдар са куьни-
кайни кичӀе тахьана рум галаз атайла, чи бязи аскерар кегькирвал акатна, кьулухъди 
гадар хьанай… Куь гъил зурзанач, капитан! Кьве кичӀерхъан вуна чкадал ягъна кье-
на! Амайбуруз виликди фин эмирна. Куьне  чи жидаяр худда тваз туна! Квез чида, 
муьруьдриз гуьллейрикай кичӀе туширди, амма урус жидадикай кьван абуруз чпин 
Аллагьдихъайни кичӀедач.

К а п и т а н  Н о в о с ё л о в. Абуру чеб, шишинал як хьиз, жидадал акьалжун 
чӀехи айиб яз кьазва, полковник… Чи аскерар руьгьдал мягькем я… Абурув капитан 
Тизенгаузена мукьвал-мукьвал «Пачагь патал, пак Рус патал…» мани лугьуз тазва. 
Абур гьич!.. Алатнавай крар я! Аргутинский агакьдалди са кӀус эх хъувуна кӀанда… 
Гьамни чалай алакьда… 

П о л к о в н и к    Р о т.  Мад вуч хабарар ава?
К а п и т а н    Н о в о с ё л о в. Гьажимурадан дестеди Хазридин къеледа авай 

милицайрин гарнизон кукӀварна, михьиз пунай акъудна, есирарни кьуна хтанва. 
Гила, авай ванерай, Гьажимурадни, Даниял-бег, Кибит-Мегьамед Аргутинскийдин 
рехъ атӀуз фенва. Шамилани адан лезги гъилибан Мегьамед-Небиди халкьдик руьгь 
кутазва, абур женгиниз къарагъардай вязер ийизва. Иллаки жегьилрин кьилер эл-
къуьрзава. Виридалайни викӀегь дагъвидиз, вуж сифте яз къеледиз гьахьайтӀа, адаз 
куь руш Нина гун хиве кьунва, лугьуда… Аргутинский агакьдалди эх хъувуна кӀан 
жеда, полковник.

П о л к о в н и к    Р о т. Гьайиф! Къеледин патав гвай муьгъ хуьн патал чун алахъ-
нач. ТахьайитӀа, Аргутинскийдин аскерар ина авайди тир.

К а п и т а н   Н о в о с ё  л о в. Чавай хуьз жедайвал авачир, полковник. Шамила 
вири хуьрерай итимар, папар, аялар гъиз туна гьа муькъуьв акъвазарна, ахпа абурув 
муьгъ чукӀуриз туна.

П о л к о в н и к    Р о т. Гьайиф! Икьван крар заз такуна алатна… Заз Нинадикай 
намус ава. Герек авайди тушир за адаз иниз эверун. Жув кьиникай заз кичӀе туш, зун 
аскер я. Рушан язух я… Зун адан вилик тахсирлу я…

Сегьнедин са патай   М и р з е - А л и    пайда жеда.

К а п и т а н   Н о в о с ё л о. РикӀик кьамир, полковник! Куь руш хуьдайбур ина 
гзаф ава. Ам кьегьал руш я! Адаз вирида «дагъларин руш» лугьузва.  Куьне куь руш 
виридалайни гзаф викӀегьвилер къалурай аскердиз гуда лагьай гафуни чи аскеррик 
руьгь кутунва… (Алисултаназ килигда.)  Са аскеррик ваъ, шаиррикни… (Гьеле чпив 
агакь тавунвай Мирзе-Алидиз килигиз.) Куь гьал исятда гьикӀ я?

П о л к о в н и к   Р о т. Писзавач. Кьве югъ инлай вилик михьиз чӀуру тир. За 
кешишдизни эвериз тунай… 

К а п и т а н    Н о в о с ё л о в. Аллагьди яргъазрай, полковник…
П о л к о в н и к    Р о т. Зун Машрикь патан тӀебибиятди хиласна. Мирзе-Али 

хьаначиртӀа, зун исятда чи мейитар кӀватӀнавай тевледа жедай. (Разивилелди, вилера 
алхишдин лишан аваз Мирзе-Алидиз килигда.) Ада   сифтедай зи хире кӀватӀ жезвай 
ирин  къене тӀвек авай кӀарабдин куьмекдалди мукъаятдиз фитӀинна, анаг са пис ни 
галай, кудай са шей янавай пекиналди михьиз, ахъа хирен къене  гьерен тумунин пи 
тваз, хер алай чка таза хамуна туна кутӀуниз, къапарив-къажахрив ванер акъудиз таз, 
зав ахвариз вуганач. Ахпа, зун, ахварихъ къаних яз михьиз гьалдай фейила,  яргъалди 
ксуз хьана. Гьа икӀ ада зун са шумуд йикъан къене кӀвачел ахкъулдна. Гила за жув 
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хъсандиз гьиссзава. Аллагьдиз шукур! (Мирзе-Алидиз.) А кудай, ни галайди вуч затӀ 
тир, гьуьрметлу зи хиласчи?

М и р з е - А л и. Кьифрен дарман, жанаби полковник.

Алисултан хъуьреда. Амайбуру ада хъуьруьн ван тахьайдай кьада. Мирзе-Али адаз ча-
пдаказ килигда.

К а п и т а н   Н о в о с ё л о в. Духтур  гьейран хьанвай Мирзе-Алидал. Ада вичихъ 
куьн сагъ хъхьунин умуд авайди тушир лугьузвай… (Мирзе-Алидиз.) Вун Авиценна 
я лугьузвай…

М и р з е - А л и. За полковник  Ибн-Синадин, гьа куьне лугьудайвал, Авиценнадин  
«ТӀиб» ктабдин куьмекдалди сагъар хъувурди я… ГьакӀ хьайила, Машрикь патан 
чӀехи жерягь ина чахъ галаз ава лугьун таб жедач.

П о л к о в н и к   Р о т (Мирзе-Алидиз). Куьне куь алакьунар Авиценнадин тӀвар-
цӀихъ  чуьнуьхмир, гьуьрметлуди. Чи духтурдин гафар гьахъбур  я. (Капитан Ново-
сёловаз.) Мирзе-Алиди и дяве жедалди виликамаз заз милицайрив артухан яракьарни 
патрумар вугумир, абурукай гзафбурукай игьтият хьухь лагьана меслятнай, за, гьайиф 
хьи, а гафар япалай авуна. ЧӀехи пай а патрумар гила чун авай патахъди акъатзава… 
(Са вуч ятӀани рикӀел хтайди хьиз.)  Зун Алисултаналайни гзаф рази я. Ада гьер 
гъаначиртӀа, зун къе квез кӀвачел алаз аквадачир. Ада а чӀавуз кьве балкӀанни гваз 
хтанай. Чна чи балкӀанар тӀуьна куьтягьнавай. 

К а п и т а н   Н о в о с ё л о в. Алисултан викӀегь, кӀвачел кьезил прапорщик я. Гаф 
авач. Адан кьегьалвилер заз женгина аквазва. Ада чаз суьрсет жагъурдай рекьерни 
аквазва. Накьни ам Аргутинскийдин патав, тади ая лугьуз, чун суьрсетдин рекьяй 
кӀеве ава лугьуз фенвай. Адахъ гуржи капитан Букчиев, чкадинбурукай тир Агъаси-
ни Гьасан галай. Йифиз абуру къеледиз муьруьдри чеб патал хуьрерай кӀватӀнавай 
хиперин суьруьдин са пай хканва. Гила чаз каша азаб гудач.  

П о л к о в н и к    Р о т. Аферин ваз, Алисултан!
М и р з е - А л и (Алисултаназ). Бес Гьасан квехъ галаз хтанач хьи? Ам вутӀ хьана? 

Ам зи хтул я, зи рикӀ чкадал алач…
А л и с у л т а н.  Йифиз, циф аваз, чун чавай квахьна. Чидач, ам гьинихъ алатнатӀа. 

Мумкин я ам муьруьдрал ацалтунни…
К а п и т а н    Н о в о с ё л о в. Исятда абур вуч ятӀани секин хьанва... 
М и р з е - А л и. Шамил гьакӀ акъваздайди туш. Ада чкадин халкь мадни гзаф 

вичин рекьел гъун патал гзаф пердеяр акъуддайди я. Рахунрин устадвилелай гъей-
ри, адахъ пердеяр къалурдай  устӀарвилерни авайди я. Ада вичиз пайгъамбардихъ 
галазни рахаз жедай уламар чида лугьуда, аламатар къалуриз алахъда. Муьруьдар 
адан чӀалахъ жезва. Абуруз маса рехъ авач. Къара жемятни гьакӀ я, гьамни имамдин 
«аламатри» хъуьтуьларзава. Накь, йиф алукьдайла, заз дурбуйрай акуна: Шамила вич 
«кучукиз» туна. Ада са кьуьруьк  акъудзавайди я. Аргутинский инив агакьун хьай-
итӀа, халкь вичикай кат тавун патал, вичин терефдарар артухарун патал акъудзавай 
са уюн я… Аргутинский энгел хьайитӀа, адан рекьер кьун хьайитӀа, чаз амукьдайди 
чи полковникди кьабулнавай къарар я...

К а п и т а н   Н о в о с ё л о в. Къеле инсанарни аваз къеняй пад авун, чан аламаз 
жув муьруьдрин гъиле тун тавун тушни? 

М и р з е - А л и. Эхь.
П о л к о в н и к   Р о т. Маса рехъ амукь тавуна, крар гьахьтин саягъда кьиле фин-

ни мумкин тирдакай куьне инавай чкадин инсанриз лагьанвани? Абурук  виликамаз 
къеледай экъечӀна хъфиз кӀандайбур авани?

М и р з е - А л и. Авач. Зун виридахъ галаз раханва. Амма ахьтин гьалдал гъана 
виже къведач. Къеле ва инсанар хуьн патал са улам жагъурна кӀанда. Шамилахъ 
галаз рахана кӀанда.

З вериз-звериз  д у х т у р   къведа.

Д у х т у р (каш кашахъ текъвез). Муьруьдри чибурукай садаз жаза гузва…
М и р з е - А л и (аян хьанваз). Гьасан… Гьасан яз тахьуй?
Д у х т у р. Гьам  ятӀа лугьуда за… (Чукурна хъфида.)
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М и р з е - А л и. ИкӀ туна виже къведач, полковник! Чи патай кьенвайбур чна  
кӀватӀ хъийизва, са гьилле мумкинвал хьайила, сад-кьвед кучукзава, амайбур чилив 
вугуз агакьзавач.  Къеледилай къецени, кьуд патахъай, цларив,  муьруьдри атӀанвай 
хандакӀда, шахарикай къянавай яцӀу жагъунрални кваз гзаф муьруьдрин  мейитар 
гьакӀ гадарна алама. Иесийривай абур къахчуз жезвач. Къахчуз кӀан хьайибурузни 
къеледай гуьлле гузва. Кьуд пата ял гьатнава. Куьн аскерар я, мейитрихъ галаз 
вердиш хьанва. Амма халкьди вуч авурай и мусибат аквазвай?! Аялри? Дидейри, 
папари, вахари вучрай?!  И шикилди  абуруз чун генани гзаф такӀанарда. ИкӀ туна 
виже къведач. ЧӀагъаринни пехъерин, чалагъанрин лужар элкъвезва…  Агь, Гьасан! 
Гьасан! За ваз мукъаят хьухь лагьаначирни?! (Фида.)

К а п и т а н    Т и з е н г а у з е н   къведа.

К а п и т а н    Т и з е н г а у з е н (полковник Ротаз). Жанаби полковник!  Муьруь-
дрикай къеле галай патахъди балкӀанраллай са шумуд кас къвезва. Яракьар гвач.

П о л к о в н и к   Р о т. Лацу пайдах гвани?
К а п и т а н    Т и з е н г а у з е н. Ваъ. Абур меслятар ийиз ваъ,  регьим тӀалабиз 

къвезвайбур я.
П о л к о в н и   Р о т. Атурай. Варар ахъая. Килигин абурув вуч хабар гватӀа.

Капитан Тизенгаузен фида. Мирзе-Али хкведа.

М и р з е - А л и (михьиз кӀватнаваз, рикӀ ханваз). Абуру зи хтул, хеб хьиз, тукӀуна. 
Кьил галудна, беден гулунал кӀвач кӀиринихъ вегьена куьрсарнава… Агь, вагьшияр!.. 
Гьасан!.. Гьасан!.. Жанаби полковник, заз ихтияр це Шамилан патав фидай. Адаз 
кьве гаф лугьудай. И йикь-шуван, икьван ивияр куьз герек я, вуч паталди я?..  Вичин 
муьруьдарни галаз ахлад инай лугьуда… Ада иниз итимар ракъурнава. Гьабурухъ 
галаз фида зун.

П о л к о в н и к    Р о т. Ада ваз яб гудани?
К а п и т а н   Н о в о с ё л о в. Куьн ам патал хаин я. Килиг гьа, ада вазни жаза 

гуда, гьуьрметлуди. Адахъ инсаф авайди туш.
М и р з е - А л и. Ахьтин викӀегьвал адалай алакьдач.

Капитан Тизенгаузен   Шамилан  наиб   Ю с у ф   ва мад са шумуд муьруьд галаз хкведа.

П о л к о в н и к    Р о т (виликди фена). Заз вун чир хьана, наиб Юсуф! Чун Салта-
дин патав хьайи женгина чин чинал гьалтайди я. РикӀел аламани? (Адав гъил вугуда.) 
Лагь, вуч мурад аваз атанватӀа.

Ю с у ф (гъил ягъна). Зазни вун чир хьана, сагьиб. Вун чидайвиляй Шамила зун 
ракъурайди я… Куь барутхана пад хьана, чак руьгь акатнатӀани, Аллагьди гъалиб-
вал квез, магълубвални чаз багъишна, ам и гъилера куь патал хьана. Куь патайни, 
чи патайни кьейибурун кьадар авач. И йикъара дагъвийрин дехмейра хендедаярни 
етимар гзаф хьанва. Дидейрини папари чпин хур гатаз, чӀарар чухваз, кифер атӀуз, 
гьикӀ шелар-хвалар, йикьер-шуванар ийизватӀа, гафаралди лугьуз жедач.Чун куь 
патав са тӀалаб гваз атанвайбур я. Чав шариатдин шартӀар чӀуриз тамир. Чна чи 
кьенвайбур чилив вугун энгеларзава. Чаз абур кӀватӀ хъийидай, эл-адетдив кучукдай 
мумкинвал це.

П о л к о в н и к    Р о т. За квез ихтияр гузва. Зи са аскердини квез а кар ийиз 
манийвалдач. Анжах са шартӀ ава: куь патай мейитар кӀватӀ хъийидайбуру абурал 
алай яракьар хутах тавурай ва ийизвай  кар няналди куьтягьрай.

Ю с у ф. Сагьиб, ваз течиз туш: дяведа кьейи мусурман хенжел галачиз кучукна 
виже къведач.

П о л к о в н и к    Р о т. Хенжелар къахчу, тфенгар алайвал тур. Абур гьакӀни чи 
милицайрив гвайбур тир… Зи аскерар къеледин цлалай куьне чи шартӀ гьикӀ кьилиз 
акъудзаватӀа килигда… (Ван дегиш хьана, ихтибардивди.) Вуна захъ галаз са пата 
аваз женг тухванайтӀа кӀандай заз, Юсуф.

Ю с у ф (сир кваз). Зазни гьакӀ кӀандай, сагьиб… (Мирзе-Али акуна, ван алаз). 
Имамдиз вакай гзаф хъел ава, эфенди…
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М и р з е - А л и. ИкӀ туна виже къведач, полковник! Чи патай кьенвайбур чна  
кӀватӀ хъийизва, са гьилле мумкинвал хьайила, сад-кьвед кучукзава, амайбур чилив 
вугуз агакьзавач.  Къеледилай къецени, кьуд патахъай, цларив,  муьруьдри атӀанвай 
хандакӀда, шахарикай къянавай яцӀу жагъунрални кваз гзаф муьруьдрин  мейитар 
гьакӀ гадарна алама. Иесийривай абур къахчуз жезвач. Къахчуз кӀан хьайибурузни 
къеледай гуьлле гузва. Кьуд пата ял гьатнава. Куьн аскерар я, мейитрихъ галаз 
вердиш хьанва. Амма халкьди вуч авурай и мусибат аквазвай?! Аялри? Дидейри, 
папари, вахари вучрай?!  И шикилди  абуруз чун генани гзаф такӀанарда. ИкӀ туна 
виже къведач. ЧӀагъаринни пехъерин, чалагъанрин лужар элкъвезва…  Агь, Гьасан! 
Гьасан! За ваз мукъаят хьухь лагьаначирни?! (Фида.)

К а п и т а н    Т и з е н г а у з е н   къведа.

К а п и т а н    Т и з е н г а у з е н (полковник Ротаз). Жанаби полковник!  Муьруь-
дрикай къеле галай патахъди балкӀанраллай са шумуд кас къвезва. Яракьар гвач.

П о л к о в н и к   Р о т. Лацу пайдах гвани?
К а п и т а н    Т и з е н г а у з е н. Ваъ. Абур меслятар ийиз ваъ,  регьим тӀалабиз 

къвезвайбур я.
П о л к о в н и   Р о т. Атурай. Варар ахъая. Килигин абурув вуч хабар гватӀа.

Капитан Тизенгаузен фида. Мирзе-Али хкведа.

М и р з е - А л и (михьиз кӀватнаваз, рикӀ ханваз). Абуру зи хтул, хеб хьиз, тукӀуна. 
Кьил галудна, беден гулунал кӀвач кӀиринихъ вегьена куьрсарнава… Агь, вагьшияр!.. 
Гьасан!.. Гьасан!.. Жанаби полковник, заз ихтияр це Шамилан патав фидай. Адаз 
кьве гаф лугьудай. И йикь-шуван, икьван ивияр куьз герек я, вуч паталди я?..  Вичин 
муьруьдарни галаз ахлад инай лугьуда… Ада иниз итимар ракъурнава. Гьабурухъ 
галаз фида зун.

П о л к о в н и к    Р о т. Ада ваз яб гудани?
К а п и т а н   Н о в о с ё л о в. Куьн ам патал хаин я. Килиг гьа, ада вазни жаза 

гуда, гьуьрметлуди. Адахъ инсаф авайди туш.
М и р з е - А л и. Ахьтин викӀегьвал адалай алакьдач.

Капитан Тизенгаузен   Шамилан  наиб   Ю с у ф   ва мад са шумуд муьруьд галаз хкведа.

П о л к о в н и к    Р о т (виликди фена). Заз вун чир хьана, наиб Юсуф! Чун Салта-
дин патав хьайи женгина чин чинал гьалтайди я. РикӀел аламани? (Адав гъил вугуда.) 
Лагь, вуч мурад аваз атанватӀа.

Ю с у ф (гъил ягъна). Зазни вун чир хьана, сагьиб. Вун чидайвиляй Шамила зун 
ракъурайди я… Куь барутхана пад хьана, чак руьгь акатнатӀани, Аллагьди гъалиб-
вал квез, магълубвални чаз багъишна, ам и гъилера куь патал хьана. Куь патайни, 
чи патайни кьейибурун кьадар авач. И йикъара дагъвийрин дехмейра хендедаярни 
етимар гзаф хьанва. Дидейрини папари чпин хур гатаз, чӀарар чухваз, кифер атӀуз, 
гьикӀ шелар-хвалар, йикьер-шуванар ийизватӀа, гафаралди лугьуз жедач.Чун куь 
патав са тӀалаб гваз атанвайбур я. Чав шариатдин шартӀар чӀуриз тамир. Чна чи 
кьенвайбур чилив вугун энгеларзава. Чаз абур кӀватӀ хъийидай, эл-адетдив кучукдай 
мумкинвал це.

П о л к о в н и к    Р о т. За квез ихтияр гузва. Зи са аскердини квез а кар ийиз 
манийвалдач. Анжах са шартӀ ава: куь патай мейитар кӀватӀ хъийидайбуру абурал 
алай яракьар хутах тавурай ва ийизвай  кар няналди куьтягьрай.

Ю с у ф. Сагьиб, ваз течиз туш: дяведа кьейи мусурман хенжел галачиз кучукна 
виже къведач.

П о л к о в н и к    Р о т. Хенжелар къахчу, тфенгар алайвал тур. Абур гьакӀни чи 
милицайрив гвайбур тир… Зи аскерар къеледин цлалай куьне чи шартӀ гьикӀ кьилиз 
акъудзаватӀа килигда… (Ван дегиш хьана, ихтибардивди.) Вуна захъ галаз са пата 
аваз женг тухванайтӀа кӀандай заз, Юсуф.

Ю с у ф (сир кваз). Зазни гьакӀ кӀандай, сагьиб… (Мирзе-Али акуна, ван алаз). 
Имамдиз вакай гзаф хъел ава, эфенди…

83

М и р з е - А л и. АватӀа, яд хъурай. Зазни адакай тӀимил хъел авач!
Ю с у ф (кьил галтадда. Алисултаназ). Ви халуди вичин гъилелди ви хам алажда 

лагьанвайди я, Алисултан… 
А л и с у л т а н. Ада сифте вичин хамунин къайгъу чӀугурай.
Ю с у ф. Вуна ина Иса Месигьдиз дуьаяр ийиз чирзава лугьуз ванер ава…

Алисултан жаваб гуз агакьнач. 

Тади кваз са аскер къведа. Адахъ   Ж у н у   К ь а с у м н и   гала. 

А с к е р (полковник Ротаз). Жанаби полковник, вич и меслят ийизвайбурухъ га-
лайди я, вич Мирзе-Алидин патав къвезвайди я, лугьуда. Аскерривай им акъвазариз 
хьанач…

П о л к о в н и к    Р о т. О, ам зи куьгьне таниш я! Атурай, атурай! Адак хата 
квайди туш, адан ниятар михьибур я.

Ж у н у   К ь а с у м (Мирзе-Али акуна, хвеши хьанваз). Мирзе-Али-даш! Вун аваз 
хъсан хьана!

М и р з е - А л и. Яда, вун иниз гьикӀ акъатайди я? Ни ракъурайди я?
Ж у н у   К ь а с ум. Зун атӀа вацӀун кьере авайбуру ракъурайди я ман. Ана абур 

гзаф ава! Тфенгар, турар гвайбур-е! Кьенвайбурни гзаф ава-е… (Юсуфни адахъ 
галайбур къалурда.) Ингье ибурни гьабурукай я! Зун абурувай Бикеханум акунани 
лугьуз хабар кьаз фейиди тир. Абуру «ина папар авайди туш, папар къеледа чуьнуьх 
хьанва, Бикеханумни гьана ава» лагьана Мирзе-Али-дашахъ  галаз. Заз хвеши хьана 
ман… Ваз ам жагъанвай хьиз хьана, атайди я-е. 

М и р з е - А л и (кьил галтадда). Ина Бикеханум тӀвар алай руш авач, Кьасум.
Ж у н у    К ь а с у м. Бес ам гьина ава?
М и р з е - А л и. Чидач.

М а р и я     атана, алатна фида. Адан чӀарар чкӀанва. Адал яргъи лацу булушка ала. Жуну 
Кьасума адан патав зверда. Адалай чарх ягъиз адаз килигда. Дишегьлиди и кардиз фикир гузвач, 

ам гьа физвайвал физва. Са арадилай гъиле Инжил аваз Нинани атана акъатда.

Ж у н у   К ь а с у м (Мирзе-Алидин патав хтана). Ваъ, им ам туш. Им заз атӀа 
багъда акурди я.

М и р з е - А л и. Язух дишегьли! Адаз эсер янава! Адан итим кьенва. Аялар 
кӀвале шехьиз ава. Им, эсер яна,  вичиз вичикай хабар авачиз, къеледа къекъвезва. 
(Къултухдай акъудна, къалабулух кваз сятиниз килигда.)

Ж у н у   К ь а с у м. Бес вучиз ада чӀулавбур алукӀнавач? Вучиз чӀарар атӀанвач? 
Хуьре авай гзаф папар чӀулавра гьатнава, парабуру кифер атӀанва! Заз Бикеханума, 
зун кьенвай хьиз хьана, киф атӀуз кичӀезва ман… (Садлагьана кьил кьада). Заз ванер 
къвезва. Зав рахазва! Квез виридаз бесрай лугьузва! Ягъ-ягъунар акъвазра  лугьузва! 
Бес я!.. Бес я!..  (Кьил кьуна варар галай патахъди катда.)

Ю с у ф. Жунуди я…
М и р з е - А л и. Жунуди ам туш, жуну хьанвайбур и къиргъин, и дяве акъуд-

навайбур я. Вири и кьиникьар я Аллагьдиз, я инсанриз герек авачир къурбандар  я! 
(Юсуфаз.) Хъша, зун квехъ галаз хкведа!

Ю с у ф. Имамдивай тахсиррилай гъил къахчу лугьуз кӀанзавани?
М и р з е - А л и. Ваъ. Заз адахъ галаз меслят ийиз кӀанзава.
Ю с у ф. АкӀ ятӀа, вун татайтӀа, хъсан я. Ам вахъ галаз рахадач.
М  и р з е - А л и. Рахада.
Ю с у ф. ГьикӀ жедатӀа, жув килиг.

Юсуфни адахъ галайбур варарихъди фида.

П о л к о в н и к    Р о т (Новосёловазни, Тизенгаузеназ).  Алад, аскерар гъавурда 
тур… Чи кьенвайбур кучудизни тади ая.  (Мирзе-Алидиз.) Вуна хъсандиз фикирна-
вани, гьуьрметлу Мирзе-Али?
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М и р з е - А л и. Эхь, жанаби полковник. Шамила къеле хъиткьинарун паталай 
чиликай тӀеквенар эгъвезва, цӀийи гьужумдиз гьазурвилер аквазва. А кас чкадин  хал-
кь михьиз къирмиш тахьанмаз акъваздайди туш. Ам акъвазарна кӀанда. Гафуналди, 
меслятдалди. (Сятиниз килигда. Нинадин патав фида.) Сагърай, ханум. Вун ина 
авачиртӀа, Шамила и къеледин пенпе цавуз акъуднавайди тир. (Поковник Ротаз.) Ви 
рушан иервили, жанаби полковник, ви аскеррин кьегьалвал са шумудра артухариз 
туна, ам къеледин цларилай акур муьруьдар, чеб женнетдиз аватай хьиз жез, кегькир 
жезва. Гьавиляй и къеле инал аламайди я.

П о л к о в н и к    Р о т. Пара кьван сагъ хьуй вун, зи дуст, ихьтин чими гафарай… 
Бес вучиз вуна, чун михьиз чара жезвай хьиз «сагърай» лугьузва?

М и р з е-А л и. ГьакӀ акъатна сивяй. Чидач… Даниял-бег, Гьажимурад, Кибит 
Мегьамед  Аргутинскийдин  кьушундин  вилик пад кьаз фенва. Амма Шамилан 
муьруьдар анжах дагълух чкайра дяве ийиз вердишбур я, дагъларай къванер авадариз. 
Абурувай Самур вацӀун дуьзен кьере урус аскеррин хура бажагьат акъваз жеда. Заз 
ина куь аскерар акуна. Халис кьегьалар я. Куь рикӀик жемир… Квев куьмек агакь-
да… Заз жуван халкь авамдаказ урус жидайрин хуруз ракъуруникай хуьз кӀанзава. 

П о л к о в н и к   Р о т. Чна вун элкъвена хтун вилив хуьда. Ваз хъсан сят хьурай!
Н и н а. Вун Аллагьди хуьрай. За куь паталай дуьаяр ийида. Мукъаят хьухь. 
М и р з е - А л и. Куьнни Аллагьди хуьрай! (Хъфида.)

К а п и т а н    Т и з е н г а у з е н н и     к а п и т а н   Н о в о с ё л о в   муькуь патахъ  
фида ва сегьнедихъай урус аскерри лугьузвай манидин ван акъатда.

За Царя, за Русь Святую,
Под призывный барабан
Соберём семью родную
Крестоносцев-ополчан.

Неприятель грабит сёла,
Бьёт он женщин и детей,
Не щадит ни лет, ни пола,
Ни Господних алтарей.

Но смотреть на дело злое
Сердцу Русскому невмочь,
Так и рвётся ретивое
Беззащитному помочь.

Полно жить нам во покое,
Вот наш дом – шатёр небес.

Ну, живей, топор за пояс
И ружьё наперевес.

Настаёт пора благая,
Барабан сыграл поход,
И уж песня удалая
На веселье нас зовёт.

Будет время, эту песню
Пропоём мы впереди,
Чтобы каждому солдату
Было весело идти.

А придётся, что ж, ведь воля,
Мы, отвагою горя,
Все поляжем головою
За Отчизну, за Царя!

Перде агал жеда.

ПУД ЛАГЬАЙ ПЕРДЕ

Шамил акъвазнавай чка. Шамилан патал алай ахцегьвийрин кьил  Мегьамед-Неби ва 
муьруьдар чпин вилик имам экъечунал  вил алаз акъвазнава. 

М е г ь а м е д - Н е б и (гъалаба кваз). ЭкъечӀзавач хьи... Яраб вуч хьанатIа?
М у ь р у ь д ри к а й    с а д (рикӀ секин тушиз). Мегьамед-Неби-эфенди, вун чкадин 

итим я, Шамила ваз гзаф ихтибарзава. Накь ам сура гьахьунин мярекатни ада вахъ 
галаз меслят авуна. Ада вав вич сура тваз туна. Адан ял кьунваз тахьуй гьа?! Вуна 
сур михьиз агалайди яни? Ана гьикӀ хьайиди тиртӀа, лагь кван!

М е г ь а м ед - Н е б и. Шамил-эфендиди заз накь вичин патав эверна  лагьана: 
«Вуч ятӀани Аллагьди чи пад кьазвач. Ада чав са гъапавай инсанар чуьнуьх хьанвай 
муг кьван авай са къеле кьаз тазвач. Чакай шагьидар хьана кьенвайбурун кьадар авач, 
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М и р з е - А л и. Эхь, жанаби полковник. Шамила къеле хъиткьинарун паталай 
чиликай тӀеквенар эгъвезва, цӀийи гьужумдиз гьазурвилер аквазва. А кас чкадин  хал-
кь михьиз къирмиш тахьанмаз акъваздайди туш. Ам акъвазарна кӀанда. Гафуналди, 
меслятдалди. (Сятиниз килигда. Нинадин патав фида.) Сагърай, ханум. Вун ина 
авачиртӀа, Шамила и къеледин пенпе цавуз акъуднавайди тир. (Поковник Ротаз.) Ви 
рушан иервили, жанаби полковник, ви аскеррин кьегьалвал са шумудра артухариз 
туна, ам къеледин цларилай акур муьруьдар, чеб женнетдиз аватай хьиз жез, кегькир 
жезва. Гьавиляй и къеле инал аламайди я.

П о л к о в н и к    Р о т. Пара кьван сагъ хьуй вун, зи дуст, ихьтин чими гафарай… 
Бес вучиз вуна, чун михьиз чара жезвай хьиз «сагърай» лугьузва?

М и р з е-А л и. ГьакӀ акъатна сивяй. Чидач… Даниял-бег, Гьажимурад, Кибит 
Мегьамед  Аргутинскийдин  кьушундин  вилик пад кьаз фенва. Амма Шамилан 
муьруьдар анжах дагълух чкайра дяве ийиз вердишбур я, дагъларай къванер авадариз. 
Абурувай Самур вацӀун дуьзен кьере урус аскеррин хура бажагьат акъваз жеда. Заз 
ина куь аскерар акуна. Халис кьегьалар я. Куь рикӀик жемир… Квев куьмек агакь-
да… Заз жуван халкь авамдаказ урус жидайрин хуруз ракъуруникай хуьз кӀанзава. 

П о л к о в н и к   Р о т. Чна вун элкъвена хтун вилив хуьда. Ваз хъсан сят хьурай!
Н и н а. Вун Аллагьди хуьрай. За куь паталай дуьаяр ийида. Мукъаят хьухь. 
М и р з е - А л и. Куьнни Аллагьди хуьрай! (Хъфида.)

К а п и т а н    Т и з е н г а у з е н н и     к а п и т а н   Н о в о с ё л о в   муькуь патахъ  
фида ва сегьнедихъай урус аскерри лугьузвай манидин ван акъатда.

За Царя, за Русь Святую,
Под призывный барабан
Соберём семью родную
Крестоносцев-ополчан.

Неприятель грабит сёла,
Бьёт он женщин и детей,
Не щадит ни лет, ни пола,
Ни Господних алтарей.

Но смотреть на дело злое
Сердцу Русскому невмочь,
Так и рвётся ретивое
Беззащитному помочь.

Полно жить нам во покое,
Вот наш дом – шатёр небес.

Ну, живей, топор за пояс
И ружьё наперевес.

Настаёт пора благая,
Барабан сыграл поход,
И уж песня удалая
На веселье нас зовёт.

Будет время, эту песню
Пропоём мы впереди,
Чтобы каждому солдату
Было весело идти.

А придётся, что ж, ведь воля,
Мы, отвагою горя,
Все поляжем головою
За Отчизну, за Царя!

Перде агал жеда.

ПУД ЛАГЬАЙ ПЕРДЕ

Шамил акъвазнавай чка. Шамилан патал алай ахцегьвийрин кьил  Мегьамед-Неби ва 
муьруьдар чпин вилик имам экъечунал  вил алаз акъвазнава. 

М е г ь а м е д - Н е б и (гъалаба кваз). ЭкъечӀзавач хьи... Яраб вуч хьанатIа?
М у ь р у ь д ри к а й    с а д (рикӀ секин тушиз). Мегьамед-Неби-эфенди, вун чкадин 

итим я, Шамила ваз гзаф ихтибарзава. Накь ам сура гьахьунин мярекатни ада вахъ 
галаз меслят авуна. Ада вав вич сура тваз туна. Адан ял кьунваз тахьуй гьа?! Вуна 
сур михьиз агалайди яни? Ана гьикӀ хьайиди тиртӀа, лагь кван!

М е г ь а м ед - Н е б и. Шамил-эфендиди заз накь вичин патав эверна  лагьана: 
«Вуч ятӀани Аллагьди чи пад кьазвач. Ада чав са гъапавай инсанар чуьнуьх хьанвай 
муг кьван авай са къеле кьаз тазвач. Чакай шагьидар хьана кьенвайбурун кьадар авач, 
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Аллагьди гьа карни кваз кьунвач»,  – лагьана. Ахпа сур атӀун эмирна, вич,  кафан 
галчукна, гьаниз эвичӀна. Ахпани, винелай кьулар эцигна, винелай накьвни вегьена, 
сур агал хъийиз туна.

1-м у ь р у ь д. Кафан кьецӀил бедендал алчуднавайни?
2 - м у ь р у ь д (кьил галтадиз). Гьаваяр чими я  кьван, затӀни жедач адаз. 
М е г ь а м ед - Н е б и. Ваъ, кафан чергес-чухвадин винелай алукӀнавайди я. 

Гапурни хенжел алуднавай. Къамчини къецел тунвай.
1 - м у ь р у ь д (секин хъхьана). Вуна сурун сиве са фер хьайитӀани тунвани?
М е г ь а м ед - Н е б и. Тунва, тунва. Гьава адаз бес жеда.

Чукурна са   3 - м у ь р у ь д   къведа.

3 - м у ь р у ь д (нефес-нефестихъ текъвез). Имамди сур ахъая лугьузва!.. КӀа-
никай кьулар гатазва!..

М е г ь а м е д - Н е б и    ва са кьадар муьруьдар зверна фида.
 
4 - м у ь р у ь д.  Къвезва! Имам къвезва! Ада, кафанар алудна, вичин гапурни 

хенжел алукӀзава.

Ш а м и л   атана  акъатда,  адахъ галаз М е г ь а м е д - Н е б и н и хкведа. Абурухъ  
са жерге  м у ь р у ь д а р н и     гала. Вири кис жеда.

Ш а м и л. Мусурманар! Дуьз имандал алайбур! Накь нянихъ за квез лагьанай, 
къени тикрар хъийизва. Чавай гъалибвал къачуз тахьунин беябурчивили зи руьгь къ-
арсурзава. Вучиз и гъвечӀи гъуьргъуь муг (Къеле къалурда.) инал аламайди я?!   Адал 
вегьена физвай, чпел чӀулав къармахар алай чи дагъларин лекьер тӀимил яни? Ваъ! 
Зайиф яни? Ваъ! Бес вуч хьанва? Яргъи сятера зун накьан югъди Аллагьдин вилик 
метӀерал акъвазна, чин чилиз ягъиз хьана, амма Ам заз акунач. За имамриз эверна, 
гьабурузни зи ван атанач. За чаз къаюмвалзавай Омаразни Алидиз дад-бидаддалди 
эверна, гьабурни кисна. Вуч я, Аллагь  кафиррин патал элячӀнавани? Чи Мугьам-
мед Ярагъиди вичел кпӀар-дуьаяр авур пак Шалбуздагъни киснава!.. Дуьз имандал 
алайбур! Накь зун квез акваз-акваз суруз гьахьнай. Аллагьдилай гъейри маса аллагь 
авач! Адаз вичин лукӀарин язух атана ва зи патав малаик ракъурна. Чна са  хейлин 
ихтилатарна. Адан гафари зи руьгь кана. Зун йифди шехьиз ва дуьаяр ийиз хьана. 
Аллагьдиз чакай атанвай хъилен кьадар зурбади я кьван! Малаикди вичин лувараллаз 
зун цаварал хкажна. ЧӀехи пайгъамбарди чаз регьим авуна. Къе экв жедай кьиляй  ам 
вичин цӀай кӀвахьзавай балкӀандал алаз завай гвягъна фена ва квез гьакъикъат гьихь-
тинди ятӀа лугьун эмирна. Куь гунагьррин кьадар гзаф я, гьавиляй куьн душманди 
вичин цларив агудзавач. Халкь Аллагьдин къуватдихъ агъазвач. Квез вахт ганва, 
ам куьне куьн хилас авуниз серф ая, куь кьилел Азраил ала – ам квез аквазвач, заз 
аквазва… Гунагьар хиве яхъ, абурукай михьи хьухь, абурукай азад хьухь, пуд юкъуз 
сивер хуьх эй бахт атӀанвайбур!..  Пайгъамбарди заз къе чун гъалиб жеда, къаних 
хьанвай чил душманрин ивидалди дигида лагьана гаф ганва. Женнетдин варар ахъа 
хьанва, къе бахт жагъидайбур гзаф жеда... Исятда зи тӀалабуналди Азраил  дуьаяр 
ийиз хъфенва, ам Шалбуздилай цаварал хкаж хъхьанва. Куь гунагьар за жуван хиве 
твазва. Абурай гана кӀани жазани исятда за жувал къачуда. Куь вилик заз яхцӀурни 
цӀуд къамчи вегь!

Чукурна  наиб Юсуф къведа.

Ю с у ф.  Имам, вун сагърай, цӀийи хабарар ава. Чаз къеледа авайбуру  мейитар 
кӀватӀ хъийидай вахт ганва. 

Ш а м и л.  Абур вири къе кучука. Чи цӀийи гьужумда чна чи шагьидрилай кам 
вегьидайвал тахьуй. Чилин кӀаникай къеледихъди эгъвезвай чинебан тӀеквенарни 
куьтягьна, барутдив ацӀура. 
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Ю с у ф. А кӀвалахар вири галай-галайвал кьиле физва, имам. 
Ш а м и л (Мегьамед-Небидиз) Дангъуз Аргут акъвазариз фенвай Даниял-бегалай, 

Гьажимурадалай, Кибит-Мегьамедалай хабарар авани?
М е г ь а м е д - Н е б и.  Гьелелиг ваъ. Анай къведай хабарар писбур тахьун лазим 

я, имам. Абуру Дангъуз Аргут  инив агакьардач!..  Даниял-бегди ви вилик вичин чин 
чӀулавардач лагьана гаф ганва. Абуру чпин кьилин сенгерар Мискискарин хуьруьн 
патав эцигнава. Анлай инихъ урус кьушун къведач!

Ю с у ф (Шамилаз муштулух гузвай хьиз). Зав мад са цӀийи хабар гва, имам.
Ш а м и л. Вуч хабар я?
Ю с у ф. Чахъ галаз къеледай Мирзе-Алини атанва. Адаз вахъ галаз рахаз кӀанзава.
Ш а м и л (вичик и хабарди кутур туьнт гьисс къалур тавуна). Ам захъ галаз куькай 

рахада? Гьи чин алаз рахада? Ахъая инихъ.

Кьве къвалал  муьруьдар алаз   М и р з е - А л и  къведа.

М и р з е - А л и. Ас-салам-алейкум, имам Шамиль! (Шамила салам кьунал вил 
алаз акъвазда. Такьурла, давамда.) Зун вахъ галаз меслят ийиз, Самур дереда исятда 
авай гьаларикай вахъ галаз  веревирдер ийиз атанвайди я.

Ш а м и л. Заз вахъ галаз рахадай я вахтни, я гуьгьуьлни авач. 
М и р з е - А л и. Зазни авач. Зун халкьдин паталай рахаз атанвайди я.
Ш а м и л. Вун урусри ракъурнавайди яни?
М и р з е - А л и. Ваъ, зун жуван хушуналди атанвайди я. (Наиб Юсуфаз килигда.)
Ю с у ф (вичивай Мирзе-Алидиз  и лагьай гафар дуьзбур тирди тестикьарун 

кӀанзавайдан гъавурда акьуна.) Эхь, эхь, имам. Мирзе-Али-эфендиди дуьз лугьузва. 
Ам вичин хушуналди атанвайди я. Урусри адаз фимир лугьузвайди тир…

Ш а м и л. АкӀ хьайила, гъаргъардал алай къеледай катнава ман вун… Хам хуьз 
чида ваз… 

Мегьамед-Неби ва са шумуд муьруьд хъуьреда.

 М и р з е - А л и. Течидай гафар лугьумир, имам. Зи ниятар Аллагьдиз аквазва.  
Къеле гъаргъардал алайтӀа, ви муьруьдри ам къачудай. Урусри чеб чан аламаз ви 
гъиле твадач. Куьмек агакь тавуртӀа, къеледа авай вирибуру, чкадин инсанрини рей-
садвилелди чпи чеб къелени галаз хъиткьинарда лагьана гаф ганва.

Ш а м и л (ягьанатдив). АкӀ хьайила, вун гьавиляй катнавайди я ман?

Муьруьдар хъуьреда.

М и р з е - А л и (секиндиз). Ваъ, Шамил. Зун катнавайди туш. Зун, лугьудай гафар 
лагьана, элкъвена къеледиз хъфида.

Ш а м и л (сир кваз.) Низ чида вун къеледиз хъфидани-хъфидачни? 
М и р з е - А л и. Аллагьди гайитӀа, хъфида.
Ш а м и л. Матишкадин патав кат  хъийиз кӀанзавани? Ван хьана заз вуна ко-

мендантдин рушаз бахшнавай муьгьуьббатдин шиирар. Амма ам ваз гьатдач. За ам 
сифтени-сифте къеледиз гьахьай муьруьддиз хиве кьунва.

 М и р з е - А л и. Рушан бубадини ам къеле хуьзвайбурукай вуж гзаф викӀегь 
хьайитӀа, гьадаз гуда лагьанва.

Ш а м и л. АкӀ хьайила, рушан бубадин вилик викӀегьвал къалуриз кӀан хьана, 
атанва ман вун зи патав?

Муьруьдар хъуьреда.

М и р з е - А л и (секиндиз.) Ваъ, Шамил. Къалуриз жери кьван викӀегьвилер 
къеледа авайбуру къалурнава. Рушан бубадиз езне хкягъиз четин жеда. Акварвалди, 
руша вичи хкягъда… Шамил, за ваз тавакъу ийизва, ша гьакӀ гафарай тӀеквенар 
акъудмир, заз яб це.  

Ш а м и л. Заз ваз яб гуз кӀанзавач. Вун хаин я. Вун ви халкьдин душманрин патал 
элячӀна. Ви гъавурда авайди Аслан хан тир. Вич урусрин тумухъан тиртӀани, ада вун 
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мендантдин рушаз бахшнавай муьгьуьббатдин шиирар. Амма ам ваз гьатдач. За ам 
сифтени-сифте къеледиз гьахьай муьруьддиз хиве кьунва.

 М и р з е - А л и. Рушан бубадини ам къеле хуьзвайбурукай вуж гзаф викӀегь 
хьайитӀа, гьадаз гуда лагьанва.

Ш а м и л. АкӀ хьайила, рушан бубадин вилик викӀегьвал къалуриз кӀан хьана, 
атанва ман вун зи патав?

Муьруьдар хъуьреда.

М и р з е - А л и (секиндиз.) Ваъ, Шамил. Къалуриз жери кьван викӀегьвилер 
къеледа авайбуру къалурнава. Рушан бубадиз езне хкягъиз четин жеда. Акварвалди, 
руша вичи хкягъда… Шамил, за ваз тавакъу ийизва, ша гьакӀ гафарай тӀеквенар 
акъудмир, заз яб це.  

Ш а м и л. Заз ваз яб гуз кӀанзавач. Вун хаин я. Вун ви халкьдин душманрин патал 
элячӀна. Ви гъавурда авайди Аслан хан тир. Вич урусрин тумухъан тиртӀани, ада вун 
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Кьурагьа са хъуьтӀуьз къубуда тунай. А чӀавуз вун Сурхай хандин, ви халкьдин патал 
алай. Къубуда турла, вун урусрин патал элячӀна. Гила мад вун къубуда хтуна кӀан 
жеда, чи патал хтун патал. Ви кьил чкадал хтун патал.

Муьруьдар хъуьреда.

М и р з е - А л и (сабурдив.) Аслан-хандиз закай авай хъел за Сурхай-хандиз ши-
ирар бахш авурла атайди ваз чир тахьана жеч, Шамиль. Аслан-хандиз за вичикайни 
шиир кхьена кӀанзавай. За кхьенач. За чпикай шиирар кхьена кӀан хьайи гьакимар 
гзаф я, исятдани ава (Шамилан вилериз килигиз акъвазда.), амма ахьтинбур патал 
зи рикӀ агалнава… Шиирар лайихбур патал зи чӀалар чеб завай хабарни такьуна 
къвезвайди я, Шамил.

Ш а м и л (ягьанатдив). Гила ви шиирар, вавай хабарни такьаз, са матишка патал 
авахьзава… КӀелна за вуна адаз бахшнавай ктаб… (Мегьамед-Небидиз килигда,)

М и р з е - А л и (Мегьамед-Небидихъ элкъвена.) Куьн зи кӀвалера къекъвена ман?.. 
Итимар туш куьн!.. 

М е г ь а м е д – Н е б и  (яншахдиз хъуьрез, Мирзе-Алидиз). Вуна Хуьруьгрин 
хуьруьн мулкар Ахцегьрин хийирдиз акъудай ихтилат ахъая чи имамдиз… (Шамилаз.) 
Ам шииррилайни хъсан кьиса я.

Ш а м и л. Ахъая кван…
М е г ь а м е д - Н е б и. Са гъилера Хуьруьгринни Ахцегьрин арада чилерин па-

талай, кьве хуьруьн мулкарин часпар гьинай физватӀа тайинарун паталай гьуьжетар 
жеда. Къведа жемят идан патав (Мирзе-Али къалурда.), чӀехи алим я лагьана. Ида 
лугьуда: «Гьуьжет алай чка Ахцегьринди я». Хуьруьгар рази жедач ва лугьуда: «Гьа 
икӀ я лагьана, вавай Кьуркьандал кьин кьаз жедани?» Ида лугьуда: «Жеда». Ида фена 
гьа чкадал, Кьуркьандал гъил эцигна, лугьуда: «За кьин кьазва хьи, и зи кӀвачерик 
квай накьв Ахцегьринди я». Вири рази хьана. Гьуьжет куьтягь хьана. Амма гуьгъуь-
нлай хабарар акъатна: «Бес Мирзе-Алидин шаламра Ахцегьрин чилелай къачунвай 
накьв авай ва ада кьур кьинни гьа накьвадиз талукьди тир кьван»… Гьахьтин къази 
я ам, имам.

Муьруьдар хъуьреда.
 
М и р з е - А л и (сабур хвена, Мегьамед-Небидиз.) Абур вун хьтинбуру акъудай 

ванер тир… За шаламар алукӀна ваз мус акурди я?
М е г ь а м е д - Н е б и. Шаламар тахьуй, кух галай чекмеяр хьурай. Тафават авач.
М и р з е  А л и. Кух галай чекмейра накьв туна, абур алукӀна къекъвез жедатӀа 

килиг садра… Эхь, за а чӀавуз Кьуркьандал кьин кьунай. Гуьгъуьнлай заз Хуьруь-
гринни Ахцегьрин арада а чилин паталай кутӀуннавай икьрар жагъанай. За гьамни 
хуьруьгвийриз къалурнай… Вазни и кар хъсандиз чизвайди я, Мегьамед-Неби…  
Регъуь туш ваз… (Мад Шамилахъ элкъведа.) Вуна, Шамил, зав зи фикир лагьана 
куьтягьиз туначир… Урусрин патал зун, Аслан-ханди къубуда турла, фейиди туш. 

Ш а м и л (ван алаз, хъел кваз). Урусри вун маса къачуна! Пулдихъ! Къуллугъдихъ! 
Мажибдихъ! Чиндихъ! Гила вун абурун подпоручикни я гьа!

Муьруьдар хъуьреда.

М и р з е - А л и. Ваъ. Шамил.  Зун садани маса къачунвайди туш.Гзаф фикирар, 
веревирдер авурла, халкьдин гьалар тупӀалай авурла, зун урус гьукуматдин патаз 
элячӀайди я. Жуван халкь хуьн патал элячӀайди я… Анжах зи гаф атӀумир. Тавакъу 
я. Сабур хуьх…  Дагъустан гъвечӀи уьлкве я. Чи халкьарин кьилел тахьайди амач. 
Иранар, арабар, туьркер… Диндин стхаяр я лугьуз, абуру чи халкьдин кьилел тагъ-
айдини амач… Абурукай чи халкьдин къайгъу чӀугвазвай сад кьванни хьанани? Ваъ! 
Гьарда вичивай жедайвал къанихдиз халкьдин иви хъваз хьана. 

Ш а м и л. Урусриз чи халкьдин иви хъваз кӀанзавач ман? Абуру иви хъвазвачни? 
Идалайни гъейри, абур хашпараяр я.

М и р з е - А л и. Эхь, Шамил, абур хашпараяр я. Амма халкьдин иви хъвадайбурун 
арада, абурув гвай имандилай аслу тушиз, са тафаватни авач. Абур вири сад я. Авайди 
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са кар я: вирида, гьам мусурман, гьам хашпара гьакимар  чпи хъвазвай иви диндалди 
гьалал ийиз алахъзава… Иман пак затӀ я, ам инсанриз чпин къенепатан алем иерун, 
ацӀурун, гуьнгуьна тун патал, фикирар, ниятар михьи авун патал ганвайди я. Иманди 
инсанрин рикӀер буьркьуь ваъ, экуь авун лазим я. Диндалди инсанар буьркьуь авуна, 
абур жуваз кӀандайвал къугъурун дуьз туш, Шамил. Имандикай дяведин яракь авун 
генани гьалал кар туш. Гьакимри, вилик-кьилик квай ксари, савадни илимар  гвайбуру 
халкьдив имандин  майваяр дуьздаказ иливариз тазвайтӀа, вири инсанрикай – стхаяр, 
и дуьньяни михьиз женнетдиз ухшар жедай… Вунани имандалди инсанрин кьилер 
элкъуьрзава. Кьил элкъвена алатда. Чан аламаз хьайитӀа, инсан вич вичел хкведа. 
Аквада адаз, арадал атай затӀни авач, рикӀиз са регьятвални хьанвач, вири гьа авайвал 
ама: гьакимри дуьнья незва-тарашзава, халкь гьа  хьайивал зулумдик, азиятдик кума. 
Туьркерин султан чи кьилел хьайитӀани, гьакӀ жеда, Ирандин шагь атайтӀани, гьакӀ 
жеда. Халкьдиз  са динжвални, ферикъатвални, аваданвални жедач. Шамилакай Да-
гъустандин эмир хьайитӀани, гьакӀ амукьда. Авам инсанрин кьилер элкъуьрун регьят 
кар я, абурун рикӀера экв тваз, абуруз умуд гуз, абурун рикӀера экуь мурадар тваз 
алахъна кӀанда, абурувай дуьньядин крарай чпивай кьил акъудиз жеривал… Килиг 
вун, Шамил, ви муьруьдри чеб гьикӀ тухузватӀа. Исятдани абуру хуьрерин жемятривай 
чпиз тӀуьн патал хипер, балкӀанар къакъудиз иниз гъизва. И кар вунани гьалалди яз 
кьазва…  За урус рушаз шиирар кхьена лугьуз зал паркутар гьалчай шаир, алим, ваз 
рагьметлу Мегьамед Ярагъидин медресада акур Рухун Алиди  чи чилерал пайда хьайи 
сифтегьан муьруьдрикай вуч лагьанатӀа чидани ваз? Абур гьар са хуьре, халкьдивай 
къакъудиз, са яц ва я са гьер недайбур, хендеда акуртӀа, кьил квахьна, адан гуьгъуьна 
звердайбур, руфун тух тежедайбур я лагьанва.  Абур гилани гьахьтинбур я, идлай 
кьулухъни гьахьтинбур яз амукьда. Чи иманда нефсиниз «шейтӀан яшамиш жезвай 
кӀвал» лугьузва. Кьуркьанди нефсинал гъалиб хьайидаз женнет хиве кьазва. Вуна 
нефсинал гъалибвал къачуз кӀан тийизвайбуруз женнетар хиве кьазва.

Ш а м и л. За вуч ийизватӀа, заз хъсандиз чизва… Урусри вири дуьз ийизва, тушни?
М и р з е - А л и. За абуру вири дуьз ийизва лугьузвач. Абуру чи диндик хкуьр-

завач. Абуру чаз суд-дуван шариатдалди ийидай ихтияр гузва. Абурухъ санаи ава, 
зурба кьушунар ава, илимар ава, абуру чаз мектебар эцигда лугьузва, чи аялриз алай 
аямдин илимар чирда лугьузва. Урусият зурба уьлкве я. Вуна умудар кутазвай Туьр-
киядини, Ирандини адахъай вил къязава. Абурувай урус пачагьдин хура акъвазиз 
жедач. ГъвечӀи тарцивай зурба тарцин хура дурум гуз жедач. ЧӀехи тарци гъвечӀиди 
вичин хилерик кутуна акӀажарда, чӀехидан зурба дувулар деринриз фида, яд вири 
хъваз, гъвечӀидан дувулрив яд агакьар хъийидач. ГъвечӀи тарцин тум терг тахьун 
патал, адан кӀалам чӀехидаз ягъна кӀанда. Ада, чӀехи тарцин са хел хьана, вичин 
майваяр гъида... Мусурман са уьлкведивайни Урусатдин хура акъвазиз жедач. Хура 
акъвазуни, дяведи халкьар терг ийида, иллаки чун хьтин гъвечӀибур. Чун хушуналди 
Урусатдик экечӀни, чи кьил кьур ксари тарихдин тежрибадикай дуьздаказ менфят 
хкудайвиляй, авунвайди я. 

Ш а м и л. Чи гьахъвал – чи иман ислам хьун я. Адалай гьахълу иман авач. Урусар 
кафирар я. Абуруз чакайни чеб хьтинбур ийиз кӀанзава.

М и р з е - А л и. Эхь, гьабурузни, чаз хьиз, чпин дин ширин я, адал кӀевиз акъва-
зиз алахънава. Амма са диндини муькуь диндиз я манийвал, я душманвал ийизвайди 
туш. Абурун арада мидявал твазвайбур инсанар я… Аллагь сад я. Мусурманрини, 
чувудрини, хашпарпайрини гьа са Аллагьдиз икрамзавайди я. Абур вири са дагъдиз, 
са кьакьан кукӀушдиз хкаж жезвайбурув гекъигиз жеда. Садбур анихъ кефердихъай, 
садбур, кьибледихъай, садбур рагъэкъечӀдай патай, садбурни рагъакӀидай патай физва. 
Гьибур гьинихъай физватӀа, вирибуруз чизва, амма вирида, са чпелай гъейри, амай-
бур дуьз рекьяй тефизвайбур яз гьисабзава. Гзафбур, сакӀани агакь тийиз, амма чеб 
агакьнавай хьиз жез, ценерив гьа са чкадал чархар ягъиз амукьзава. Гьахьтинбурукай 
Аллагьди хуьрай! КукӀушдив агакьайбур бахтавар я! Ахьтинбур, гьайиф хьи, тӀимил 
жезва. Агакьайбуруз аквазва хьи, вири гьа са Аллагьдиз мукьва хьанва. Агъада хьайи  
шаклувилер, сада садакай авур фикирар дуьзбур туширди абуруз чир жезва… Вун 
гьа кукӀушдив агакьнавач, Шамил. Гьикьван авам жегьилар вуна, женнетар хиве 
кьаз, гуьллейрин хурук кутуна, жидайрал акьалжиз туна? Абуруз акӀ жезва хьи, къе 
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са кар я: вирида, гьам мусурман, гьам хашпара гьакимар  чпи хъвазвай иви диндалди 
гьалал ийиз алахъзава… Иман пак затӀ я, ам инсанриз чпин къенепатан алем иерун, 
ацӀурун, гуьнгуьна тун патал, фикирар, ниятар михьи авун патал ганвайди я. Иманди 
инсанрин рикӀер буьркьуь ваъ, экуь авун лазим я. Диндалди инсанар буьркьуь авуна, 
абур жуваз кӀандайвал къугъурун дуьз туш, Шамил. Имандикай дяведин яракь авун 
генани гьалал кар туш. Гьакимри, вилик-кьилик квай ксари, савадни илимар  гвайбуру 
халкьдив имандин  майваяр дуьздаказ иливариз тазвайтӀа, вири инсанрикай – стхаяр, 
и дуьньяни михьиз женнетдиз ухшар жедай… Вунани имандалди инсанрин кьилер 
элкъуьрзава. Кьил элкъвена алатда. Чан аламаз хьайитӀа, инсан вич вичел хкведа. 
Аквада адаз, арадал атай затӀни авач, рикӀиз са регьятвални хьанвач, вири гьа авайвал 
ама: гьакимри дуьнья незва-тарашзава, халкь гьа  хьайивал зулумдик, азиятдик кума. 
Туьркерин султан чи кьилел хьайитӀани, гьакӀ жеда, Ирандин шагь атайтӀани, гьакӀ 
жеда. Халкьдиз  са динжвални, ферикъатвални, аваданвални жедач. Шамилакай Да-
гъустандин эмир хьайитӀани, гьакӀ амукьда. Авам инсанрин кьилер элкъуьрун регьят 
кар я, абурун рикӀера экв тваз, абуруз умуд гуз, абурун рикӀера экуь мурадар тваз 
алахъна кӀанда, абурувай дуьньядин крарай чпивай кьил акъудиз жеривал… Килиг 
вун, Шамил, ви муьруьдри чеб гьикӀ тухузватӀа. Исятдани абуру хуьрерин жемятривай 
чпиз тӀуьн патал хипер, балкӀанар къакъудиз иниз гъизва. И кар вунани гьалалди яз 
кьазва…  За урус рушаз шиирар кхьена лугьуз зал паркутар гьалчай шаир, алим, ваз 
рагьметлу Мегьамед Ярагъидин медресада акур Рухун Алиди  чи чилерал пайда хьайи 
сифтегьан муьруьдрикай вуч лагьанатӀа чидани ваз? Абур гьар са хуьре, халкьдивай 
къакъудиз, са яц ва я са гьер недайбур, хендеда акуртӀа, кьил квахьна, адан гуьгъуьна 
звердайбур, руфун тух тежедайбур я лагьанва.  Абур гилани гьахьтинбур я, идлай 
кьулухъни гьахьтинбур яз амукьда. Чи иманда нефсиниз «шейтӀан яшамиш жезвай 
кӀвал» лугьузва. Кьуркьанди нефсинал гъалиб хьайидаз женнет хиве кьазва. Вуна 
нефсинал гъалибвал къачуз кӀан тийизвайбуруз женнетар хиве кьазва.

Ш а м и л. За вуч ийизватӀа, заз хъсандиз чизва… Урусри вири дуьз ийизва, тушни?
М и р з е - А л и. За абуру вири дуьз ийизва лугьузвач. Абуру чи диндик хкуьр-

завач. Абуру чаз суд-дуван шариатдалди ийидай ихтияр гузва. Абурухъ санаи ава, 
зурба кьушунар ава, илимар ава, абуру чаз мектебар эцигда лугьузва, чи аялриз алай 
аямдин илимар чирда лугьузва. Урусият зурба уьлкве я. Вуна умудар кутазвай Туьр-
киядини, Ирандини адахъай вил къязава. Абурувай урус пачагьдин хура акъвазиз 
жедач. ГъвечӀи тарцивай зурба тарцин хура дурум гуз жедач. ЧӀехи тарци гъвечӀиди 
вичин хилерик кутуна акӀажарда, чӀехидан зурба дувулар деринриз фида, яд вири 
хъваз, гъвечӀидан дувулрив яд агакьар хъийидач. ГъвечӀи тарцин тум терг тахьун 
патал, адан кӀалам чӀехидаз ягъна кӀанда. Ада, чӀехи тарцин са хел хьана, вичин 
майваяр гъида... Мусурман са уьлкведивайни Урусатдин хура акъвазиз жедач. Хура 
акъвазуни, дяведи халкьар терг ийида, иллаки чун хьтин гъвечӀибур. Чун хушуналди 
Урусатдик экечӀни, чи кьил кьур ксари тарихдин тежрибадикай дуьздаказ менфят 
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кафирар я. Абуруз чакайни чеб хьтинбур ийиз кӀанзава.

М и р з е - А л и. Эхь, гьабурузни, чаз хьиз, чпин дин ширин я, адал кӀевиз акъва-
зиз алахънава. Амма са диндини муькуь диндиз я манийвал, я душманвал ийизвайди 
туш. Абурун арада мидявал твазвайбур инсанар я… Аллагь сад я. Мусурманрини, 
чувудрини, хашпарпайрини гьа са Аллагьдиз икрамзавайди я. Абур вири са дагъдиз, 
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жезва. Агакьайбуруз аквазва хьи, вири гьа са Аллагьдиз мукьва хьанва. Агъада хьайи  
шаклувилер, сада садакай авур фикирар дуьзбур туширди абуруз чир жезва… Вун 
гьа кукӀушдив агакьнавач, Шамил. Гьикьван авам жегьилар вуна, женнетар хиве 
кьаз, гуьллейрин хурук кутуна, жидайрал акьалжиз туна? Абуруз акӀ жезва хьи, къе 
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гъазаватда кьейитӀа, пака абур женнетдиз аватдай хьиз.  Ангье, абурун мейитар, ни 
ацалтна, къузгъунри кьилелай гьарайиз, гадарнава къеледин цларив. Жагъанани 
абуруз женнет? Женнетдиз вуна ракъурзавайди туш, Шамил! Вуна тухузвайдини 
гъазават яни-тушни гьуьжет алай месэла я. Жидайрал кьейибуруз женнет хиве кьаз  
вун вуж я? Ам Аллагьдин гъиле авай кар я. Къияматдин юкъуз, вири кьенвайбур 
сурарай къарагъайла, абурун дуван авурла, гьа чӀавуз чир жеда вуж гьиниз аватдатӀа. 
Эхь, шагьидар хьайибур сурун азабрикай азадда, абурун гунагьрилай гъил къахчу-
да, лугьузва. Амма женнетдиз абур Къияматдин гьахъ дуван хьайила аватда. Амма 
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гьикьван вядеда жедатӀа, чаз, инсанриз, чизвач. ЦӀуд йисуз, виш йисуз, агъзур йисуз, 
агъзур-агъзур йисуз… ГьакӀ хьайила, жегьилрив чеб  вахт тахьанмаз рекьиз тунихъ 
вуч метлеб ава? Тухурай абуру чпин уьмуьр и чилел! Чиррай чпиз и дуьньядин агъ-
узвилер-винизвилер, хъсанвилер-писвилер,  верцӀивилер-туькьуьлвилер, каламар-и-
лимар, сифте и дуьньядин сирерай кьил акъудрай, ахпа – атӀа!  Къияматдин юкъуз 
чпив вугудай суалриз жавабар гуз чир хьурай. Авамдаказ, са куьникайни хабар авачиз 
кьейила, Къияматдин юкъуз абурувай, бегьемдиз кьве гаф галкӀуриз тежедайбуру-
вай,  чпиз гудай суалриз вуч жавабар гуз хьурай? Абуруз жегьнем гьихьтинди ятӀа 
и дуьньядал гзафбуруз аквазва, амма абуруз и дуьньядал женнетни гьихьтинди ятӀа 
халисандиз къалурайтӀа, пис жедани? И чилел ганвай уьмуьр яргъи жедайвал авун, 
ам инсанвилелди, намусдалди, михьивилелди тухун хъсан тушни гьар са касдиз? 
ТахьайтӀа, уьмуьр инсандиз Аллагьди вуч лагьана ганвайди я?.. И жигьетдай зи фи-
кир ихьтинди я: гьакимри инсанриз чилелни женнет жагъурдай мумкинвал гун герек 
я. Жуван рикӀяй халисан Аллагь жагъайдаз къецяй женнет жагъида. Амма вуна къе 
вири халкь, Ахцегь вацӀун кьерекай жегьнем авуна, гьа жегьнемдиз кӀватӀнава. Вуна 
инсанар буьркьуь авунва! Абур дин-имандин иервилинни паквилин, деринвилинни 
кьакьанвилин гъавурда акьунвайбур туш. АкьунвайтӀа, абур иниз къведачир… Абур 
буьркьуь я. Вуна сифте абурун вилер ахъая…

Ш а м и л (вуч лугьудатӀа течиз). Чаз ви вязер герек туш. Вун муртад я, хаин я…
 М и р з е - А л и (Шамила ян гузвайди гьиссна, викӀегьдаказ). Заз вуна ви гьерека-

тар квелди куьтягьдатӀа акунайтӀа кӀандай… (Секиндиз.) Акъваз, Шамил, акъваз… За 
вири лагьанвач. Зун валай яшдиз чӀехи я, са кӀус сабур хъия. Масадбуруз яб гузни чир 
хьухь! Сабур джамилун! Сабур иер затӀ я! Заз вуна накь сура йиф акъудайди чизва, 
вуна инал авур ви вязерин ванни хьана… Вибур гьакӀан уюнар я. Вун малаикдин 
лувараллаз чи пайгъамбардин патав вуч лагьана ахъаяйди я? Ам мумкин кӀвалах 
туш!.. За ви рикӀел хкин Майраман хва Иса. Цаварал хъфидайла, ам кьуд лагьай 
цава акъвазарналда. Вучиз лагьайтӀа адан парталрик са бицӀи раб кваз хьана кьван. 
Раб чилихъ галаз алакъада авай затӀ хьуниз килигна, Иса кьуд лагьай цава акъва-
зарнай… Вун, гапурни, хенжелни, къамчи алуднатӀани, амма чухвадал гимишдин 
везнеяр  алаз, пайгъамбар авай цавуз гьикӀ ахъайна? (Шамилаз килигиз, са ара гуда, 
имамдиз лугьудай гаф авачирди акурла, давам хъийида.) Къугъунар ийимир, Шамил! 
Ваз вунни са пайгъамбар хьиз къалуриз кӀанзава. Бес я ви тапан пайгъамбарвилер!.. 
Гьакъикъатдиз килигна мез ахъая. Ваз чизва агъадихъай Аргутинскийдин кьушун 
къвезвайди. Къеледа авайбуруни чеб ви гъиле тван тийидайдини ваз акунва. Вуна 
са тахсирни квачир халкьдик, гунагьар ква лугьуз, кичӀерар кутаз, абуру вуна лагьай 
вуч хьайитӀани авун патал алцурзава. ДатӀана чпин са кап фан къайгъуда авай, гуна-
гьар ийидай мажал авачир инсанрик гунагьар гьинай акатрай?.. За ваз гузвай меслят 
ихьтинди я. Аргутинский атайла, вунни, ви наибарни, ви муьруьдарни гьа атайвал 
руг кьилеллаз кат хъийидайди я. Жегьилар, халкь ина амукьда. Урус аскерри вири 
чпин хъел халкьдилай алудда. Ваз и кар чизвани? Чин ви далу патазни ийизвайди я, 
Шамил! ЯтӀани вуна кьилиз ялзава! Ваз чи халкьдин къайгъу авайди туш, ваз авайди 
ви къайгъу я!.. Ви кьуру такабурвилин къайгъу я!.. Инсанрив секиндиз нефес къачуз 
гице. Ахлад инай, халкь саламатдиз амукьдайвал! Бес я са метлебни авачиз ивияр 
авадарай кьван!

Ш а м и л (цӀай акатнаваз). Вуна заз эмирар гумир!.. (Муьруьдриз.) Яхъ ам, 
кутӀуна! Хунзаха авай дустагъдиз хутах!.. (Мирзе-Алидиз.)  Вун яшдиз залай са югъ 
кьванни гъвечӀи тиртӀа, за ваз, ви хтулдиз вуч авунатӀа, гьам ийидай!.. Хаинди заз 
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эмирар гузва!.. Халкь зи патал алайди я! Ви халкьди закай мани лугьузва! Ваз ван 
хьаначни? Лугьуз тадани вун патал?

М и р з е - А л и. Герек авач. Заз ван хьана. А мани таб квайди хьанва! Ам ви 
гъилибанри туькӀуьрнавайди я, халкьди ваъ. Манида вуна къеле къачуна лугьузва.  
Амма къеле вавай гилани къачуз хьанвач. 

Ш а м и л (хъел кваз Мегьамед-Небидиз килигда. Муьруьдриз). Твах ам!

Муьруьдри Мирзе-Алидин гъилер кутӀунда. Сада цӀилин кьил вичин гъиле кьада. 
И береда, вич кьаз кӀанзавай муьруьдар инихъ-анихъ гадариз, Ж у н у   К ь а с у м  
атана акъатда.

Ж у н у   К ь а с у м. Мирзе-Али-даш, ваз абуру вучзава?
М и р з е - А л и. Алад, Кьасум. КӀвализ хъвач. Заз абурувай са затӀни ийиз жедач.
Ш а м и л. Им вуж я?
М  е г ь а м е д - Н е б и. Хуьруьн абдал я.
Ж у н у   К ь а с ум (Мегьамед-Небидив агатна). Вуна заз Бикеханум къеледа авана 

лагьана тапарар вучиз авуна, кьей хва? 

Мегьамед-Неби вуч лугьудатӀа течиз амукьда. Муьруьдар хъуьреда.

Ш а м и л (муьруьдриз, хъел кваз, Мирзе-Али къалурна). Им инал вучиз аламайди 
я? Хутах ам Хунзахиз! Дустагъда тур!

Муьруьдри Мирзе-Али ялна тухуда.

М и р з е - А л и  (Шамилаз, секиндиз). Гьайиф, вун зи гъавурда акьунач… Са 
тавакъуни авай захъ, Шамил.  Зи хтул Гьасанан мейит иесийрив гахце… Ви рикӀел 
хкидай са карни ава: вуна къе  ваз вегь лагьанвай яхцӀурни цӀуд къамчини вав 
агакьариз тун рикӀелай алудмир. Са гьакьванбур алава хъувуртӀа, генани хъсан жеда. 
(Муьруьдди ялзавай цӀилинихъ галаз фида).

Ж у н у   К ь а с у м (Шамилав агатна, мягьтелдаказ). Вун вуж я-е? Ихьтинди? 
(Шамил кваз такьуна, муьруьдрихъ элкъвена, хъел кваз.) Ахъая Мирзе-Али-даш, 
кицӀин рухваяр! Куьн вужар я ам кьаз? Ам Мирзе-Али-даш я! Ам зи дуст я!

М е г ь а м е д - Н е б и (Жуну Кьасум къалурна). Имни квадра инай!

Муьруьдри Жуну Кьасум кьуна са патахъди ялда.

Ж у н у   К ь а с у м (вич вичел аламачир саягъда, муьруьдри галчӀуриз-галчӀу-
риз). Квез инай квахь лагь лугьузва! Ахлад инай лугьузва! Бес я халкь тергай кьван 
лугьузва! Вири дере мейитрай ацӀуда лугьузва! Халкь жидайрал хкажда лугьузва! 

Шамила  юкьвал кьван парталар алудда, са муьруьддив къамчи вугана сегьнедилай 
хъфида. Сегьнедихъай къамчияр вегьидай ванер къведа. Са пай муьруьдар сегьнедал 
алама.   Ахцегьвийри гьа йикъара туькӀуьрнавай мани,   са-са  бенд сифте итимри 
тамамариз,  ахпа дишегьлийри тикрар хъийиз, лугьузвай ванер сифте явашдиз, ахпа 
къвез-къвез гурдаказ хкаж жеда. Са пай муьруьдарни  а мани лугьуник экечӀда. Ана 
авай гафар ихьтинбур я:

Атана-тана
Шамил атана,
Шамилан кьушун
ТӀимил атана.

ТӀимил кьушунди,
Суьрсет атӀана,

Алчах душмандин 
Нуьсрет атӀана.

Ахцегьиз-тана
Къеле къачуна,
Залум пачагьдин
Зегьле къачуна…

Перде агал жеда.
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КЬУД ЛАГЬАЙ ПЕРДЕ

1850-йисан гатфар. Къеледин патав гвай багъ. Ам са йисни зур инлай вилик хьайи дяве 
себеб яз михьиз пунай акъатнава. Цлар галачир къапни са патахъ алгъанва. Тарар садбур хан-
ва, садбур атӀана, кӀанчӀар ама. ГьакӀ ятӀани алукьнавай гатфари вичикай хабар гузва: тарари 
цуьк ахъайнава, багъдин чиле къацу векь ава, тӀебиат секин я, иер я. Яргъай кьилел жив алай 
Шалбуздагъдин кукӀушар аквазва. Къеледин      к е ш и ш     ва   д у х т у р     багъда сейрда ава.

Д у х т у р.  Вуч иер тушни кьуд пад! Гатфар, цуьквер, къушарин манияр,  михьи 
гьава, дагъларин кукӀушар, къацу чуьллер, вацӀарин ширшир! Цаварай тади квачиз 
физвай цифер! Абурун лацувал аку тӀун! Ихьтин йикъарни ахвада кьван! Женнет 
гьа ина ава, пак буба!

К е ш и ш. Женнет цавараллайди я, зи хва.
Д у х т у р. Эхь, вун, гьахъ я, пак буба. Йисни зур ина хьайи эхирзамандилай 

гуьгъуьниз заз инагар женнет хьиз аквазва. Вири цӀийидаказ, авайдалай гуьзелдаказ. 
Гуя зун цӀийи кьилелай дидедиз хьанва!

К е ш и ш. ГьакӀ я, зи хва. Аллагьди чун синагъра твазва, чи руьгьер, рикӀер Ви-
челди экуь ийизва, цӀийи ийизва. Вун Аллагьдиз мукьва хьанва,  Гьамни ваз.

Д у х т у р. Я жеди… Къеледа ва адан патарив акур мусибатрилай гуьгъуьниз 
масакӀа фикириз жедач…  Гила фикирайла, жуваз кичӀе жезва. Жуван уьмуьрда 
гьикьван аскеррин кӀвачер, гъилер атӀана за… Абурун уьмуьр хуьн патал… За жув 
вердиш хьанвайди я лугьузвай… Амма и къеледа хьайи мусибатдин вахтунда, гьар 
операция ийидайла, заз жувакай хабар авайни-авачирни лугьуз жедач завай. Зи гъил 
са ни ятӀани тухузвай, идара ийизвай… Маса къуват галачиз, зун агакьдачир, зун 
кегькир жедай, жув жувавай квахьдай.

К е ш и ш. Ваз Аллагьди куьмек гана…
Д у х т у р (кешишдин гафарал рази яз, кьил юзурда.) Полковник Ротан туьтуьнал 

гуьлледин хер хьайила, адан уьмуьр акьалтӀнава, адаз жедай куьмек авач лагьана 
фикирзавай за…Ваъ, гьамни кьенач. Ам дири хъувур Мирзе-Алидин гъилни таквар 
са къуватди идара ийизвай… 

К е ш и ш. Аллагьдиз адан рушан дуьайрин ванни хьана. Ада йифиз- юкъуз дуьа 
ийизвай: вичин бубадин паталайни, чи виридан паталайни…

Д у х т у р. Абур хтанва лугьузва… Ваз акунвани?
К е ш и ш. Эхь, абур исятда ина ава. Полковник Ротни… Ваъ, гила адакай генерал 

хьанва… Генерал Ротни, Нинани, Алисултанни ина ава. Алисултана хашпара дин 
кьабулнава, адан тӀвар гила Николай Николаевич Беннет я. Капитан Беннет… 

Д у х т у р. Николай Николаевич Беннет? Ам вуч тӀвар я.
К е ш и ш. ТӀварни бубадин тӀвар чи пачагьдин тӀварцӀелай къачунвайди я, лугьуда. 

Фамилия гьинай ятӀа, заз чидач. Нинадизни Николаяз мехъер къеледа ийиз кӀанзава.
Д у х т у р. Язух Мирзе-Али! Адан рикӀ пад жедачни, ихьтин хабар агакьайла? 

Адан умудар авайди тир руш вичиз жеда лугьуз…
К е ш и ш. Ви умударни аданбурулай гъвечӀибур тушир… Заз руша ахъайзавай 

вичин рикӀе авай велвеладикай… Вазни ам ви чӀалал гъиз кӀан хьайиди аквазвай…
Д у х т у р. Эхь, пак буба. Са валай гъейри, Нинадал къеледа авай вири ашукь 

хьанвай. Вуна гъил къахчу, зи гаф са тӀимил шитди яз акуртӀа… Зани адаз жуван 
гьиссерикай лагьайди я… Завай адан рикӀ къачуз хьанач…

К е ш и ш. Зун ада къеледа Иса Месигьдиз авур кьван дуьайрал ашукь хьанвай… 
Д у х т у р. Зунни ада хирер хьанвай аскеррин хирер кутӀундайвилел, гъилер-кӀва-

чер атӀанвайбуруз теселлияр гудайвилел гьейран хьанвай. Халис малаик я ам. 
К е ш и ш. Мирзе-Алидиз Нинади чӀехи гьуьрмет ийизвай… Адан гьиссеривни 

гьакӀ эгечӀзавай…
Д у х т у р. Мирзе-Алиди хашпара дин кьабулнайтӀа, Нина адаз фидай лугьуз 

кӀанзавани ваз, пак буба?
К е ш и ш. Ам Аллагьдиз хъсан чида… Завай лугьуз жедач. Мирзе-Алидин гьис-

сер, ниятар михьибур тир… Чи диндикайни адаз дерин чирвилер ава. Ам арифдар 
я. Шаир я. Адаз гьар са хажалат эхиз ва алудиз регьят я. Адан рикӀе Аллагь ава. Ада 
Шамилаз лагьай гафар халкьдин сиве гьатнава, виридаз тарс хьанва лугьуда…

Яргъай Жуьмя мискӀиндай язавай азандин ван къведа.

Д у х т у р. И йикъара Мирзе-Алини ахъайнава Шамилан дустагъдай. Чибуру 
есирда кьур Даниял-бегдихъ галаз дегишар хъувуна ам… 
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К е ш и ш. Акуна заз ам.  Виликра хьиз, и багъдиз къвез-хъфида. Са тӀимил агат-
нава. Йисалайни гзаф Хунзахин дустагъ чӀугуна ада, зарафат туш… Инай Хунзахиз, 
балкӀандин тумунал гъилер кутӀунна, яхдаказ тухвана ам залумри… 

Д у х т у р (мягьтелвилелди ва гьейран яз). Жеч!
К е ш и ш. Заз Мирзе-Алиди вичи ахъаяйди я.
Д у х т у р. Даниял-бег  адан хтул Алисутанан, яни Николаян тӀалабуналди ахъ-

аяйди я. Жегьил дагъвиди къеледа къалурай кьегьалвилерай чи гьакимри адан гаф 
чилел вегьенач. Гила Даниял-бегдихъ чи патал хкведай, вичин генералвилин чин 
къахчудай ниятар ава, лугьуда.

К е ш и ш. А ванер  зазни хьана… Николаянди халис хашпаради ийидай кар я.
Д у х т у р. Аламатдин крар я… Секин уьмуьрда гьич кьилизни текъведай, фи-

кирдизни гъиз тежедай крар я… Эхь, Мирзе-Алидал вири гьейран хьанва… Алисул-
танахъ… Николаяхъ  галаз кьил кьунач ада, гьуьжетнач. Адаз чир хьана: къеледа, 
Самур дереда хьайи кьван мусибатрилай гуьгъуьниз руш ина акъваз тийидайди…

К е ш и ш. Мирзе-Али жегьилвилин хура акъвазнач… Ам гьа вичин муьгьуьб-
батдин хатурдай къеледай экъечӀайди я. Вичихъ вуч кӀантӀани хьуй лагьана. Вичиз 
Шамила жаза гуникайни кичӀе тахьана!.. Муьгьуьббат  вичин рикӀе хуьн патал. 
Алисултананни,  Нинадин арада гьахь тавун патал. Адаз чизвай: жегьил дагъви 
Алисултан вичин муьгьуьббат патал Иса Месигь  кьабулиз гьазур я. Мирзе-Алиди  и 
жигьетдайни адан рехъ кьунач, мийир лагьанач.  Алисултана вичин муьгьуьббатдихъ 
гузвай къимет Мирзе-Алиди зурбади яз кьабулна. Адан рикӀ чӀехи я… Идалайни 
гъейри, халкьдиз хьанвай кьван бедбахтвилерилай гуьгъуьниз шаирдиз, арифдардиз  
муьгьуьббатрикай фикир авун кутугнавач.

Д у х т у р. Адаз вичин муьгьуьббат гежди тирди чир хьана.
К е ш и ш. Муьгьуьббатдиз фад-геж авайди туш Мугьуьббат – муьгьуьббат я…
Д у х т у р. Куьрелди, Мирзе-Алидин муьгьуьббат Пушкина лагьай хьтинди хьана, 

пак буба. (Шиир кӀелда.)

Заз вун кIандай: мумкин я, зи кIанивал
Хкахьнавач руьгьда гелни амачиз;
Къуй ада мад тагурай ваз манийвал;
КIан туш заз ви рикI хаз алаз-алачиз,
Заз вун кIандай – кисна, умуд эксикдиз,
Гагь регъуь яз, гагь гъайрадик ргаз чан;
Заз вун кIандай ахъа рикIив, назикдиз,
Къуй масадаз кIан хьурай вун гьа заз кьван.

Ке ш и ш. Аллагьди авурвал хьанва, хва. 
Д у х т у р. Ангье, атӀам гьам тушни иниз къвезвайди? Мирзе-Али?
К е ш и ш. Гьам я… Хъша хъфин. Чна адаз фикирар ийиз манийвал тийин. 

Ихтилатри, рикӀел хкунри адан хирер цӀийи хъийида… Адаз вичин дарман вичиз 
хъсандиз чизвайди я.

Д у х т у р (Мирзе-Али къвезвай патахъ килигиз).  Садрани такьур кекӀецни гва. 
Муьгьуьббат патал женг чӀугвазмач ада. Гьайиф!.. Вун гьахъ я, пак буба, ша хъфин… 
АтӀанихъай генерал Ротни къвезва, рушни галаз… Алисултан… Э-э, Николай  галач 
хьи?.. 

К е ш и ш. Ша, ша!  Абур Мирзе-Али акваз къвезвайбур я… (Тадиз хъфида.)

К е ш и ш н и     д у х т у р  хъфида. М и р з е - А л и    къведа. Са тӀимил геж хьиз   
г е н е р а л     Р о т   ва  Н и н а  атана акъатда. 

Н и н а (зверна, Мирзе-Али къужахда твада). Хийирар! Хийирар! (Мад са гафни 
лугьуз тахьана, шадвиляй адан хурал шехьда.)

М и р з е - А л и (рушан далудал назикдиз гъил эцигиз-къахчуз). Шехьмир, ханум! 
Шехьдай йикъар алатнава. Гила шадвилердай бере я.

Н и н а (Мирзе-Али къужахдай ахъайна). Ибур шадвилин накъвар я…
М и р з е-А л и. Шадвилиз накъвар герек авай туш.  Шадвилин накъварикни сефил-

вал квайди я, ханум… Къала са хваш-беш ийин! Вун хтурай, рагъ хтурай, азиз бике! 
(Рушан гъилиз темен гуда.) Вунни хвашгелди, жанаби… (генерал Ротан къуьнериз 
килигда.) генерал! Зун пара шад я куьн сагъ-саламатдиз акунал! Мубарак хьурай квез 
цӀийи дережа! (Генерал Ротаз гъил яда, ахпа ам къужахда твада.)

Г е н е р а л    Р о т (Мирзе-Али къужахда туна). Хийирар, гьуьрметлу Мирзе-Али! 
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К е ш и ш. Акуна заз ам.  Виликра хьиз, и багъдиз къвез-хъфида. Са тӀимил агат-
нава. Йисалайни гзаф Хунзахин дустагъ чӀугуна ада, зарафат туш… Инай Хунзахиз, 
балкӀандин тумунал гъилер кутӀунна, яхдаказ тухвана ам залумри… 

Д у х т у р (мягьтелвилелди ва гьейран яз). Жеч!
К е ш и ш. Заз Мирзе-Алиди вичи ахъаяйди я.
Д у х т у р. Даниял-бег  адан хтул Алисутанан, яни Николаян тӀалабуналди ахъ-

аяйди я. Жегьил дагъвиди къеледа къалурай кьегьалвилерай чи гьакимри адан гаф 
чилел вегьенач. Гила Даниял-бегдихъ чи патал хкведай, вичин генералвилин чин 
къахчудай ниятар ава, лугьуда.

К е ш и ш. А ванер  зазни хьана… Николаянди халис хашпаради ийидай кар я.
Д у х т у р. Аламатдин крар я… Секин уьмуьрда гьич кьилизни текъведай, фи-

кирдизни гъиз тежедай крар я… Эхь, Мирзе-Алидал вири гьейран хьанва… Алисул-
танахъ… Николаяхъ  галаз кьил кьунач ада, гьуьжетнач. Адаз чир хьана: къеледа, 
Самур дереда хьайи кьван мусибатрилай гуьгъуьниз руш ина акъваз тийидайди…

К е ш и ш. Мирзе-Али жегьилвилин хура акъвазнач… Ам гьа вичин муьгьуьб-
батдин хатурдай къеледай экъечӀайди я. Вичихъ вуч кӀантӀани хьуй лагьана. Вичиз 
Шамила жаза гуникайни кичӀе тахьана!.. Муьгьуьббат  вичин рикӀе хуьн патал. 
Алисултананни,  Нинадин арада гьахь тавун патал. Адаз чизвай: жегьил дагъви 
Алисултан вичин муьгьуьббат патал Иса Месигь  кьабулиз гьазур я. Мирзе-Алиди  и 
жигьетдайни адан рехъ кьунач, мийир лагьанач.  Алисултана вичин муьгьуьббатдихъ 
гузвай къимет Мирзе-Алиди зурбади яз кьабулна. Адан рикӀ чӀехи я… Идалайни 
гъейри, халкьдиз хьанвай кьван бедбахтвилерилай гуьгъуьниз шаирдиз, арифдардиз  
муьгьуьббатрикай фикир авун кутугнавач.

Д у х т у р. Адаз вичин муьгьуьббат гежди тирди чир хьана.
К е ш и ш. Муьгьуьббатдиз фад-геж авайди туш Мугьуьббат – муьгьуьббат я…
Д у х т у р. Куьрелди, Мирзе-Алидин муьгьуьббат Пушкина лагьай хьтинди хьана, 

пак буба. (Шиир кӀелда.)

Заз вун кIандай: мумкин я, зи кIанивал
Хкахьнавач руьгьда гелни амачиз;
Къуй ада мад тагурай ваз манийвал;
КIан туш заз ви рикI хаз алаз-алачиз,
Заз вун кIандай – кисна, умуд эксикдиз,
Гагь регъуь яз, гагь гъайрадик ргаз чан;
Заз вун кIандай ахъа рикIив, назикдиз,
Къуй масадаз кIан хьурай вун гьа заз кьван.

Ке ш и ш. Аллагьди авурвал хьанва, хва. 
Д у х т у р. Ангье, атӀам гьам тушни иниз къвезвайди? Мирзе-Али?
К е ш и ш. Гьам я… Хъша хъфин. Чна адаз фикирар ийиз манийвал тийин. 

Ихтилатри, рикӀел хкунри адан хирер цӀийи хъийида… Адаз вичин дарман вичиз 
хъсандиз чизвайди я.

Д у х т у р (Мирзе-Али къвезвай патахъ килигиз).  Садрани такьур кекӀецни гва. 
Муьгьуьббат патал женг чӀугвазмач ада. Гьайиф!.. Вун гьахъ я, пак буба, ша хъфин… 
АтӀанихъай генерал Ротни къвезва, рушни галаз… Алисултан… Э-э, Николай  галач 
хьи?.. 

К е ш и ш. Ша, ша!  Абур Мирзе-Али акваз къвезвайбур я… (Тадиз хъфида.)

К е ш и ш н и     д у х т у р  хъфида. М и р з е - А л и    къведа. Са тӀимил геж хьиз   
г е н е р а л     Р о т   ва  Н и н а  атана акъатда. 

Н и н а (зверна, Мирзе-Али къужахда твада). Хийирар! Хийирар! (Мад са гафни 
лугьуз тахьана, шадвиляй адан хурал шехьда.)

М и р з е - А л и (рушан далудал назикдиз гъил эцигиз-къахчуз). Шехьмир, ханум! 
Шехьдай йикъар алатнава. Гила шадвилердай бере я.

Н и н а (Мирзе-Али къужахдай ахъайна). Ибур шадвилин накъвар я…
М и р з е-А л и. Шадвилиз накъвар герек авай туш.  Шадвилин накъварикни сефил-

вал квайди я, ханум… Къала са хваш-беш ийин! Вун хтурай, рагъ хтурай, азиз бике! 
(Рушан гъилиз темен гуда.) Вунни хвашгелди, жанаби… (генерал Ротан къуьнериз 
килигда.) генерал! Зун пара шад я куьн сагъ-саламатдиз акунал! Мубарак хьурай квез 
цӀийи дережа! (Генерал Ротаз гъил яда, ахпа ам къужахда твада.)

Г е н е р а л    Р о т (Мирзе-Али къужахда туна). Хийирар, гьуьрметлу Мирзе-Али! 
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Играми дуст!.. Сагърай, сагърай!.. Куьн акунал зун гзаф шад я. Куьн куь къазивилин 
кӀвалахал хъфенвайдини заз чида… Къеледин цӀийи комендантни квелай рази я. 
Самур дереда вири крар хъсан хьун лазим я… Чаз чизвай куьн иниз къведай чӀал…

М и р з е - А л и. Зазни чизвай куьн иниз къведайди… Чи рикӀяй рикӀиз рехъ ава.
Г е н е р а л   Р о т. Эхь, гьакӀ я, играми дуст! МасакӀа хьун мумкин туш. Санал 

авур шадвилерини санал чӀугур хажалатри чун, архаяр хьиз, мукьва авунва… Куьне 
залай гъил къахчу, гьуьрметлу дуст, куьн дустагъдай акъудун са кьадар яргъал фена… 
Шамил чӀалал къвезвачир… Эхирни Даниял-бег вахгуда лагьайла рази хьана. Чи 
гьакимриз Даниял-бегдин дуван ийиз кӀанзавайди тир – чаз авур хаинвиляй. Шамила  
куьн са гьадахъ дегишарда лагьана. Чун квехъ гьихьтин хьайитӀани эвез гуз гьазур 
тир, азиз дуст!

М и р з е - А л и. Сагърай, зи дуст! Заз чизвай куьне зун гадар тийидайди.
Н и н а (вилера гьайиф аваз). Квез абуру гзаф азабар ганани?.. За куь паталай 

гзаф дуьаяр авуна…
М и р з е - А л и. Сагърай вун, ханум. Ви дуьаяр вири Аллагьдив агакьдайбур тир-

дахъ зун фадлай агъанва… Дустагъдикай вуч лугьун?.. Ана къулайвилер жедайди туш. 
ЯтӀани за рикӀ кӀевиз кьуна. Заз Аллагьди вири эхдай къуватар гана. Шукур хьурай 
Адаз! Заз ана са кар чир хьана: гьикьван кӀеве гьатайтӀани, жувавай вири сефилвилер, 
дердер, хажалатар чукуриз, анжах хъсан, шад, хвеш гъидай крарикай фикирна кӀанда.
За жув гьакӀ вердишарна. (Са ара гана, рушан вилериз килигиз.) Заз гьахьтин бахтлу 
легьзейри куьмек гана, ханум… Гена чарни къелем къакъуднач завай… 

Г е н е р а л    Р о т. Зун агъанва хьи, Шамилаз вичикай куьне шиирар кхьин патал 
турди я квев чарни къелем.

М и р з е - А л и. Зани гьакӀ фикирзава… Амма ам зи шиирдиз лайих туш! Ада 
зи кӀвал муьруьдрив тарашиз туна, зи дафтарар, шиирар куз туна.

Н и н а. Гьайиф! Абурулай гьикӀ алакьна?!
М и р з е - А л и. Гьахьтин «алакьунар» авайбур я абур…Гьикьван са закай раха-

да?.. Куьн гьикӀ ава? Тифлисда, Петербургда вуч хабарар ава?
Г е н е р а л   Р о т. Вири хъсан я. Пачагь квелай гзаф рази я… Ада квез вичин 

патай чими саламарни алхишар лагь лагьанва.
М и р з е - А л и. Сагърай вич! Чунни гьамиша пачагьдин къуллугъда гьазур я… 
Г е н е р а л   Р о т. Вуна Шамилаз  лагьай гафарикайни чна адаз ахъайна – ам 

гьейран хьанвай. Куь гьа  гафар себеб яз Ахцегьрин жемятдин чӀехи пай Аргутин-
скийдин кьушунрин рехъ кьаз феначир…

М и р з е - А л и. Гьайиф, амай хуьрерин агьалийрив а гафар агакьнач… Заз Аргу-
тинскийди Шамилни адан наибар инай чукурай вакъиайрикай вири хабарар хьана. И 
кардихъ галаз алакъада авай са месэладикайни заз лугьуз кӀанзавай. Вуна зи фикир 
пачагьдив агакьарнайтӀа, генани хъсан жедай.

Г е н е р а л   Р о т. Пачагь куьне лагьай гьи месэла хьайитӀани гьялиз  гьазур я. 
Лагь ам вуч месэла ятӀа, за ам пачагьдив агакьарда.

М и р з е - А л и. А месэла – гъалибвал гьисснавай кьушунрин сарбазрихъни аскер-
рихъни инсаф тахьун я… Шамилни, Гьажимурадни, Кибит-Мегьамедни абурухъ галай 
муьруьдар, чпивай Мискискарин хуьруьн патав хьайи акьунра Аргутинскийдин хура 
акъвазиз тежедайди, Даниял-бегни есирвиле гьатайди чир хьайила, кьулухъди чпин 
дагълариз кат хъувурвал заз чида. Амма урус аскерри чпин хъел Мискискарин хуьруьн 
патав кӀватӀ хьанвай маса хуьруьнвийрилай, иллаки жегьилрилай алудайвиликайни 
заз ванер хьана. Адакай къени инсанри хаф ядай ихтилатар ийизва… 

Г е н е р а л    Р о т. Дяве я ман…
М и р з е - А л и. Эхь, дяве я, амма дяведани сабур герек я! Заз чида, Шамила 

халкьдин кьил  Мискискани элкъуьрайди. Ада зи гафариз яб ганач. Ана ада кьуьзуь 
папар, дидеяр кӀватӀна лагьаналда: «Играми, регьим чӀехи дидеяр! Куь рухвайри, 
дагъларин лекьери хьиз, залум душмандихъ галаз дяве тухузва. Куьне абуруз рухсат 
це! Куьне, ян тагана, куь вири рухваяр женгиниз рекье тур! Чпин чанар гайи рухваяр 
исятда женнетда ава! Амайбурни гьаниз фида!» Эхь, гьамишан вичин лагълагъар аву-
на, катна хъфена ам. Чарадан рухваяр кьин адаз вуч я кьван?.. Гъалибвал чпин патаз 
къвезвайди гьисс авур, хвешивиляй къапарай акъатнавай урус аскерри са тахсирни 
квачир, амма чпин авамвиляйни буьркьуьвиляй кӀватӀ хьанвай, са яракьни гвачир  
инсанар жидайрал хкажна. Аргутинскийди – вичи! – цӀувад йиса авай са миграгъви 
гада жидадал хкажна! Вучиз лагьайтӀа язух аялди гьалчай къван генералдин нери-
вай гвяна фена кьван!.. ИкӀ инсаф тахьун дуьз яни?.. Им я Аллагьдин, я инсанрин, я 
гьукуматдин къанунрив кьунвай кар туш эхир!.. Пачагьдиз лагь, адан аскерри ихьтин 
вагьшивилер тавурай…

Г е н е р а л   Р о т (намус хьанвай хьиз). Лугьуда за… Дяведа инсанвилер хьун 
мумкин яни, гьуьрметлу  къази?
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М и р з е - А л и. Дявеяр чеб тежедайвал авуна кӀанда… Халкьди  къуват авай 
патаз ваъ, гьахъ, инсаф авай патаз гьуьрметда, ам гьа патал элячӀда.

Н и н а (и  залан суьгьбет акъвазарунин мураддалди). Куьн гьахъ я, гьуьрметлу 
эфенди!.. Бес куьне лагьаначирни: «Жувавай вири сефилвилер, дердер, хажалатар 
чукуриз, анжах хъсан, шад, хвеш гъидай крарикай фикирна кӀанда». Ша чна а бед-
бахтвилер рикӀел хкин тийин…

М и р з е - А л и. Зун рази я, ханум… 
Н и н а. Петербургда вуч хьанатӀа чидани? РикӀел хтайла, хъверни къведа, хъелни. 

Мариинский театрда Ахцегьрин къеле элкъуьрна кьуникай тамаша эцигна. Аниз 
пачагьни атанвай. Ина хьайи мусибатрикай  гьич са гафни ана авачир.  Къеледа 
авайбурун тӀварарни масадбур хьанвай, крарни.  Сегьнедин юкьвал чӀехи пуд стол 
алай. Садал чехир авай птулкаяр, муькуьдал хирер кутӀундай пинеярни духтурди 
гъиликдай алатар, пуд лагьайдал лацу суфра  алай. Анал хирер алайбур гъиз, хирер 
гуя кутӀунзавайди тир. Вири инихъ-анихъ звериз-хквез, накьакьан гьараяриз авай. 
Кьуьлер,манияр, тфенгар, тупар ягъунар! Герек авачир къал-къил гзаф тир! Дагъ-
вийрикай къеледа авай садни къалурнавачир. Абурун кьегьалвилерикайни са гафни 
авачир… Шамилни, алчухдик кваз, къваларал хеси авунвай итимарни алаз, Машрикь 
патан са падишагь хьиз, гьяркьуь шалварарни алаз къалурнавай…  Аламат я, тама-
шачийриз хуш хьанвай.  Пачагьни рази тир… 

М и р з е - А л и. ЧӀехи ариф ва шаир Омар Хайямахъ ихьтин цӀарар ава:

Гзаф чӀавуз чуьнуьх жез Ам, гагь-гагь къведа виликни,
Чи уьмуьрдал вилер алаз, ийида чун гъиликни.
Аллагьди чи азабралди рикӀ аладриз вахт рекьиз,
Вичи кхьиз тамашаяр, эцигзава, килигни.

Гъавурда акьунани? Аллагьди чакай, инсанрикай, тамашаяр вичи кхьинни ийизва, 
вичи эцигни ийизва, вич килигни ийизва… Гьа тамашайрилай гьакъикъибур авач. 
Абурув агакьдайбур садавайни я кхьизни жедач, я эцигизни, ханум… 

Н и н а. Эхь, гьакӀ я… Дерин камал квай, гьакъикъи чӀал я… Мадни пашман их-
тилат жезва ман… (Ара гана. Шаддаказ). Зини Алисултанан мехъерар жеда къеледа. 

М и р з е - Ал и. Им шад хабар я! Мубарак хьурай! Алисултан вич гьинава? Адан 
тӀвар гила Николай я кьван? Пачагьдин тӀвар. Чамраз кутугай тӀвар я! ТӀварцӀел 
къадим хьурай!

Н и н а (гьейранвилелди). О, квез адан цӀийи тӀварни чизва!.. Хабарар чалай фад 
агакьзава… Ам вичин дагъви дустариз мехъерик эвериз фенва. Гьа гила-мад хтун 
лазим я… (Са ара гана, «лугьудани-лугьудачни?» суал рикӀе авай хьиз)  Гьуьрметлу 
шаир, куьне заз куь ктаб гуда лагьайди тир ман?..

М и р з е - Ал и. Эхь, ханум, за вакай ктаб кхьида лагьайди тир… Гьайиф, завай гайи 
гаф кьилиз акъудиз жедач… Кхьиз эгечӀай ктаб, куьтягь тахьанмаз, муьруьдри кана. 
Ам цӀийи цикӀелай кхьин хъувун патал, а чӀалар кхьинин себебарни цӀийи кьилелай 
тикрар хъхьана кӀан жеда… Амма ам жери кар туш… А чӀавуз зи рикӀ жегьил тир, 
гила ам рехи хьанва… Рехи рикӀяй акъатзавай шиирар ваз лайихбур туш. Сефилбур 
я… Вун ви Николаяхъ галаз бахтлу хьурай… 

Н и н а. Пара кьван сагърай! (Вилера хъвер аваз, Мирзе-Алидин гафар тикрар 
хъийида.) «Жувавай вири сефилвилер, дердер, хажалатар чукуриз, анжах хъсан, шад, 
хвеш гъидай крарикай фикирна кӀанда…» (Шадвилелди.) Ангье, зи Николай къвезва! 
(Чукурна Николаян вилик фида, хъуьчӀуькай кьуна ам галаз хкведа.)

Н и к о л а й. Хийирар, хийирар!
М и р з е - А л и. Хийирар, Алисултан!.. Николай!...  Хвашгелди, чан хва!
Н и к о л а й. Сагърай, Мирзе-Али халу! Зун пара шад я вун акунал. (Генерал Ро-

тазни Нинадиз.) Заз ихтияр це Мирзе-Али халудихъ галаз кьилди кьве гаф лугьудай. 
(Мирзе-Али са патахъ тухуда.) Ваз закай хъел амани, чан халу?

М и р з е - Ал и. Икьван мусибатар санал алудна, хъилер ийиз жедани, я хтул? 
Зунни пара шад я чун чаз ахкунал. (Нина галай патахъ килигна.) Ваз мубаракрай, 
хва! Вуна къеледа гзаф кьегьалвилер къалурна! КӀани руш патал вуна диндилайни 
гъил къачуна! Им нелай хьайитӀани алакьдай кар туш! Зун шариатдин къази хьиз 
и кардихъ галаз рази туш, амма, алим, шаир хьиз, зун гьейран я. Вун Жуну Кьасум 
акьахай къванцелайни кьакьан кукӀушдал акьахна!

Н и к о л а й. Агь, чан Мирзе-Али халу, гафарин кӀватӀ я гьа вун!.. Вуна Шамилаз 
жуьреба-жуьре динар гвайбур вири са кукӀушдихъ физвайдакай авур ихтилатди вири 
гьейранарнава… Вун гьахьтин кукӀушдал агакьнавай кас я, халу чан!
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М и р з е - А л и. Дявеяр чеб тежедайвал авуна кӀанда… Халкьди  къуват авай 
патаз ваъ, гьахъ, инсаф авай патаз гьуьрметда, ам гьа патал элячӀда.

Н и н а (и  залан суьгьбет акъвазарунин мураддалди). Куьн гьахъ я, гьуьрметлу 
эфенди!.. Бес куьне лагьаначирни: «Жувавай вири сефилвилер, дердер, хажалатар 
чукуриз, анжах хъсан, шад, хвеш гъидай крарикай фикирна кӀанда». Ша чна а бед-
бахтвилер рикӀел хкин тийин…

М и р з е - А л и. Зун рази я, ханум… 
Н и н а. Петербургда вуч хьанатӀа чидани? РикӀел хтайла, хъверни къведа, хъелни. 

Мариинский театрда Ахцегьрин къеле элкъуьрна кьуникай тамаша эцигна. Аниз 
пачагьни атанвай. Ина хьайи мусибатрикай  гьич са гафни ана авачир.  Къеледа 
авайбурун тӀварарни масадбур хьанвай, крарни.  Сегьнедин юкьвал чӀехи пуд стол 
алай. Садал чехир авай птулкаяр, муькуьдал хирер кутӀундай пинеярни духтурди 
гъиликдай алатар, пуд лагьайдал лацу суфра  алай. Анал хирер алайбур гъиз, хирер 
гуя кутӀунзавайди тир. Вири инихъ-анихъ звериз-хквез, накьакьан гьараяриз авай. 
Кьуьлер,манияр, тфенгар, тупар ягъунар! Герек авачир къал-къил гзаф тир! Дагъ-
вийрикай къеледа авай садни къалурнавачир. Абурун кьегьалвилерикайни са гафни 
авачир… Шамилни, алчухдик кваз, къваларал хеси авунвай итимарни алаз, Машрикь 
патан са падишагь хьиз, гьяркьуь шалварарни алаз къалурнавай…  Аламат я, тама-
шачийриз хуш хьанвай.  Пачагьни рази тир… 

М и р з е - А л и. ЧӀехи ариф ва шаир Омар Хайямахъ ихьтин цӀарар ава:

Гзаф чӀавуз чуьнуьх жез Ам, гагь-гагь къведа виликни,
Чи уьмуьрдал вилер алаз, ийида чун гъиликни.
Аллагьди чи азабралди рикӀ аладриз вахт рекьиз,
Вичи кхьиз тамашаяр, эцигзава, килигни.

Гъавурда акьунани? Аллагьди чакай, инсанрикай, тамашаяр вичи кхьинни ийизва, 
вичи эцигни ийизва, вич килигни ийизва… Гьа тамашайрилай гьакъикъибур авач. 
Абурув агакьдайбур садавайни я кхьизни жедач, я эцигизни, ханум… 

Н и н а. Эхь, гьакӀ я… Дерин камал квай, гьакъикъи чӀал я… Мадни пашман их-
тилат жезва ман… (Ара гана. Шаддаказ). Зини Алисултанан мехъерар жеда къеледа. 

М и р з е - Ал и. Им шад хабар я! Мубарак хьурай! Алисултан вич гьинава? Адан 
тӀвар гила Николай я кьван? Пачагьдин тӀвар. Чамраз кутугай тӀвар я! ТӀварцӀел 
къадим хьурай!

Н и н а (гьейранвилелди). О, квез адан цӀийи тӀварни чизва!.. Хабарар чалай фад 
агакьзава… Ам вичин дагъви дустариз мехъерик эвериз фенва. Гьа гила-мад хтун 
лазим я… (Са ара гана, «лугьудани-лугьудачни?» суал рикӀе авай хьиз)  Гьуьрметлу 
шаир, куьне заз куь ктаб гуда лагьайди тир ман?..

М и р з е - Ал и. Эхь, ханум, за вакай ктаб кхьида лагьайди тир… Гьайиф, завай гайи 
гаф кьилиз акъудиз жедач… Кхьиз эгечӀай ктаб, куьтягь тахьанмаз, муьруьдри кана. 
Ам цӀийи цикӀелай кхьин хъувун патал, а чӀалар кхьинин себебарни цӀийи кьилелай 
тикрар хъхьана кӀан жеда… Амма ам жери кар туш… А чӀавуз зи рикӀ жегьил тир, 
гила ам рехи хьанва… Рехи рикӀяй акъатзавай шиирар ваз лайихбур туш. Сефилбур 
я… Вун ви Николаяхъ галаз бахтлу хьурай… 

Н и н а. Пара кьван сагърай! (Вилера хъвер аваз, Мирзе-Алидин гафар тикрар 
хъийида.) «Жувавай вири сефилвилер, дердер, хажалатар чукуриз, анжах хъсан, шад, 
хвеш гъидай крарикай фикирна кӀанда…» (Шадвилелди.) Ангье, зи Николай къвезва! 
(Чукурна Николаян вилик фида, хъуьчӀуькай кьуна ам галаз хкведа.)

Н и к о л а й. Хийирар, хийирар!
М и р з е - А л и. Хийирар, Алисултан!.. Николай!...  Хвашгелди, чан хва!
Н и к о л а й. Сагърай, Мирзе-Али халу! Зун пара шад я вун акунал. (Генерал Ро-

тазни Нинадиз.) Заз ихтияр це Мирзе-Али халудихъ галаз кьилди кьве гаф лугьудай. 
(Мирзе-Али са патахъ тухуда.) Ваз закай хъел амани, чан халу?

М и р з е - Ал и. Икьван мусибатар санал алудна, хъилер ийиз жедани, я хтул? 
Зунни пара шад я чун чаз ахкунал. (Нина галай патахъ килигна.) Ваз мубаракрай, 
хва! Вуна къеледа гзаф кьегьалвилер къалурна! КӀани руш патал вуна диндилайни 
гъил къачуна! Им нелай хьайитӀани алакьдай кар туш! Зун шариатдин къази хьиз 
и кардихъ галаз рази туш, амма, алим, шаир хьиз, зун гьейран я. Вун Жуну Кьасум 
акьахай къванцелайни кьакьан кукӀушдал акьахна!

Н и к о л а й. Агь, чан Мирзе-Али халу, гафарин кӀватӀ я гьа вун!.. Вуна Шамилаз 
жуьреба-жуьре динар гвайбур вири са кукӀушдихъ физвайдакай авур ихтилатди вири 
гьейранарнава… Вун гьахьтин кукӀушдал агакьнавай кас я, халу чан!
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М и р з е - А л и. Камалдивайни яшаривай, гьикьван абур гзаф хьайитӀани, 
жегьилвилинни терсвилин хура акъвазиз жедач. Я акӀ ийиз алахъун герекни авач. 
Вири гьа хьайивал хъсан я. Аллагьдиз гьакӀ кӀан хьана. Ви Иса Месигьдиз гьакӀ кӀан 
хьана… Ви Нинадиз гьакӀ кӀан хьана. Мубарак хьурай ваз ам! Дуьньяда авай кьван 
вири бахтар гурай квез!

Н и к о д а й (Шадвилелди Мирзе-Али  къужахда кьуна хкажна-эхцигда). Пара 
кьван сагърай вун, чан халу! Чи мехъерик къведани вун? За эверзава ваз.

М и р з е - А л и. Вучиз къведач кьван? Къведа! 

Кьведни  генерал Ротанни  Нинадин патав хъфида.

Н и н а (зарафатдив). Квез чакай чуьнуьхдай сирер авани?
Н и к о л а й. Чаз ахьтин са сирни авач, чан. Куьруь рикӀел хкунар авуна. Мир-

зе-Али халудиз чи мехъерик эверна.
Н и н а (Мирзе-Алидиз). Чун шад жеда, куьн атайтӀа. Куьн къведани?
М и р з е - А л и. Къведа, ханум! Къведа. Лап са кьуьлни ийида.
Н и н а (шадвилелди). Ура! (Николаяз.)  Куь патара сусаз кьуьлердай ихтияр авайди 

яни? Зани гьуьрметлу шаирдихъ галаз са кьуьлдай!
Н и к о л а й (Нинадин суалдикай гьяз авачиз). Чи патара сусаз вичин мехъерик 

кьуьлердай ихтияр авайди туш…

Вири кис жеда. Хъчар атӀуз багъдиз атанвай рушари гьарда санихъ ялиз-ялиз, 
абурукай катзавай  Ж у н у    К ь а с ум   атана акъатда. Рушари адакай зарафатарзава.

1 - р у ш. Я Кьасум, вучда вуна Бикеханумакай? Зун къведа ваз! Зун твах!
2 - р у ш. Зун къведа ваз, Кьасум!
3 - р у ш. Ви Бикеханум низ чида нихъ галаз катнавайди ятӀа! Бесрай адахъ къ-

екъвей кьван! Зун твах жуваз! За ваз афарарда!
4 - р у ш. КӀандатӀа чун кьудни санал къачу жуваз, яда!
 Ж у н у    К ь а с у м. Алат залай! За куьн икьванбур гьина ксурдайди я? Зи дех-

ме гъвечӀиди я. Са Бикеханумазни заз бес жеда. Куьн заз герек туш! Алат залай, я 
кьейбур! (Рушарин гъилерай экъечӀда.)

Рушар хъуьруьнариз-хъуьруьнариз хъфида. Ж у н у    К ь а с у м   Мирзе-Алидин, генерал 
Ротан, Нинадин ва Николаян патав къведа. Абурулай чархар ягъиз, са гафни талгьуз, са-садан 

чинриз килигда.

Г е н е р а л   Р о т. Чаз тади кӀвалахар ава, гьуьрметлу Мирзе-Али. Квез аквазва… 
Гьелелиг сагърай!..

М и р з е - А л и. Эхь, эхь, зун гъавурда авазва. Сагърай куьн… Куьне залай гъил 
къахчу, зи дуст, жанаби генерал, завай куьн кӀвализ илифариз жезвач. КӀвал мугьман 
кьабулдай гьалда авач. Муьруьдри кӀур гана, ам михьиз акӀадарнава. 

Г е н е р а л   Р о т. Чаз чизва, зи дуст…(Мирзе-Алидиз гъил хъияна, хъфиз кӀан 
жеда.)

Ж у н у. Акъваз!  Акъваз! (Вегьена Мирзе-Али къужахда твада.) Вунни хтана 
аквада кьван вилериз!.. Чан Мирзе-Али-даш!.. Вун дустагъда тунвайни а турманри?.. 
Зи Бикеханумни гьабуру чуьнуьхнатӀа? Ваз чидачни? Акуначни анра? Виридалайни 
иерди! Ракъариз, варцариз къалур тежедайди? (Нина къалурда.) Игье и матишка 
кьван иерди я-е.

М и р з е - Ал и. Ваъ, гьалтнач, акунач.
Ж у н у   К ь а с у м (генерал Ротаз, Нинадиз Николаяз). Куьнни Урусатрай хтан-

вайди я лугьуда… Квезни анра акуначни зи Бикеханум?
Н и к о л а й. Ваъ, акунач чаз ви Бикеханум… Вач къекъуьгъ, жагъида ваз.
Н и н а. Акунач.
Ж у н у   К ь а с у м (генерал Ротаз). Вун Тифлисрани жезвайди я. Ваз гьанани 

акуначни?
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Н и к о л а й. Ам зи свас я.
Ж у н у   К ь а с у м. Вуч?! На вуч лагьана? 
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М и р з е - А л и. Абурук тади ква, Кьасум. Хъфирай. (Кьасум кьуна акъвазарда).
Ж у н у  К ь а с у м (хъфейбурун гуьгъуьна). Ам ви свас туш! Ам Мирзе-Али-дашаз 

кӀанзавайди я. Мирзе-Али-даша ам патал къеледиз хенжелар гвай дилибур ахъаяйди 
туш! Ам патал Мирзе-Али-даш дустагъда ацукьайди я! Адаз Мирзе-Али-даша шиирар 
кхьейди я! Инихъ ая а матишка!

М и р з е - А л и. Секин хьухь, Кьасум. А ханум гьа жегьилдин свас я. (Жуну 
Кьасум цлар галачир къапак тухвана ацукьарда. Вични ацукьда.)

Ж у н у   К ь а с у м. Гъиле гьатайди, вуна ам вучиз ахъайна, Мирзе-Али-даш? 
Гила жеда вун адахъ къекъвез, зун Бикеханумахъ хьиз (Шехьда.)

М и р з е - А л и (кьил галтадиз). Агь, Кьасум, Кьасум… Шехьмир, яда! Вун итим я!
Ж у н у   К ь а с у м. Бес ваз ам  кӀанзамачни? Бес ваз кӀан хьаначирни? Лагь. 

Авайвал лагь.
М и р з е - Ал и. Лугьун за ийида. Вун гъавурда акьадатӀа чидач ман, Кьасум.
Ж у н у   К ь а с у м (шехьиз-шехьиз). Лагь, чан даш, лагь.
М и р з е - Ал и. Уьмуьрда хъсанвилихъ дегишвилер жедайла, рикӀ жегьил хъже-

да, Кьасум, хура цӀийи мурадар, эрзиманар  куькӀуьда… Эхь, Нина-ханумдикай зи 
рикӀин мурад хьана. Зи рикӀ жегьил хъхьана… Амма уьмуьрдин татугайвилери заз 
лагьана: муьгьуьббатдин гьуьл вун хьтин лахлахар патал дерин я, вавай анай гевгьер 
акъудиз жедач…

Ж у н у   К ь а с у м (вич гъавурда акьазвайди хьиз къалуриз). Ахпа?
М и р з е - А л и. Жегьил чӀаван ахмакьвилер гагь-гагь акьуллубурун камалди-

лайни гзаф къимет авайбур жеда. Яшар хьайила ийидай, амма чпик жегьилвал квай  
крар, хъсанбур, экуь мурадар галайбур ятӀани, гзафбуруз ахмакьбур яз аквада. Зав 
Аллагьди кьуьзуь кьиляй жегьилвилин ахмакьвилер ийиз тунач. Шукур хьурай Адаз.  
ГьакӀ хьайила, зи къедда авай итимдиз амукьзавайди сабурдин емишар нез ацукьун 
я. Абурулай ширинбур жедач, Кьасум.

Ж у н у   К ь а с у м. А емишрикай дарман жедани?
М и р з е - А л и. Са чӀехи алим хьана арабрихъ, Кьасум.  Адан тӀвар – Ибн 

Хазм  я. Ада лагьана: «Муьгьуьббат – гьалдай ракъурдай азар я, гьа азарди вичин 
кар аквазвай кьван гагьда ада вичи вичин дарманни арадал гъизва. Ам ширин азар 
я, эрзиман тӀал я. ТӀал алай касди вич сагъ хъхьун мураддач, азабдик квайдаз вич 
адакай хкатна кӀан жедач».

Ж у н у   К ь а с у м. Вун гьавиляй шехьзавач ман?
М и р з е - А л и. Эхь. 
Ж у н у   К ь а с у м. Туш. Ваз шехьиз кӀанзавайди я. Вун дустагъда шехьна-шехьна, 

ви накъвар кьуранвайди я.
М и р з е - А л и. ГьакӀ лагьайтӀани жеда, Кьасум.
Ж ун у   К ь а с у м. ЯтӀа зун шехьда ви паталай. (Къагьардалди шехьда. Ахпа 

садлагьана, цӀай галукьайди хьиз,  къарагъда.) Заз ванер къвезва! Бикеханум Шалбу-
здагъдиз физва лугьуда! Ада заз гьа зун акьахай къванцин патав ша лагьана лугьузва! 
Садра гьанал акьах хъувуна, вичиз эвера лагьана лугьузва! Бикеханум! Бикеханум! 
Зун къвезва! (Зверна фида.)

М и р з е - А л и (къарагъда. Кьил галтадиз-галтадиз). Бахтавар! Бахтавар! 
(Хъфида.)

Хъчар атӀузвай рушар къведа. Абурув чантаяр гва.

Р у ш а р (мани лугьуда.)

Шамил авай гъазаватда
Зи кӀани яр хьайиди я.
Са касдини лагьанач хьи:
«Ам вуч патал кьейиди я?»

Къеледив кьей ярдин хенжел
ВацӀун кьеряй жагъана заз.
«Сух вуна зун жуван хуруз!»  – 
Ядигарди лагьана заз.

Кьисмет тахьай кӀани рикӀер
Гьисабналди, сан жедани?
«Са чарая!» гьарайналди,
Сад Аллагьдиз ван жедани?

Сад за лугьуз, сад на лугьуз,
Лугьуникай дад авани?
Кьулан вацӀа дердияр чи
Тухудай кьван яд авани?

Перде агал жеда.
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кӀанзавайди я. Мирзе-Али-даша ам патал къеледиз хенжелар гвай дилибур ахъаяйди 
туш! Ам патал Мирзе-Али-даш дустагъда ацукьайди я! Адаз Мирзе-Али-даша шиирар 
кхьейди я! Инихъ ая а матишка!

М и р з е - А л и. Секин хьухь, Кьасум. А ханум гьа жегьилдин свас я. (Жуну 
Кьасум цлар галачир къапак тухвана ацукьарда. Вични ацукьда.)

Ж у н у   К ь а с у м. Гъиле гьатайди, вуна ам вучиз ахъайна, Мирзе-Али-даш? 
Гила жеда вун адахъ къекъвез, зун Бикеханумахъ хьиз (Шехьда.)

М и р з е - А л и (кьил галтадиз). Агь, Кьасум, Кьасум… Шехьмир, яда! Вун итим я!
Ж у н у   К ь а с у м. Бес ваз ам  кӀанзамачни? Бес ваз кӀан хьаначирни? Лагь. 

Авайвал лагь.
М и р з е - Ал и. Лугьун за ийида. Вун гъавурда акьадатӀа чидач ман, Кьасум.
Ж у н у   К ь а с у м (шехьиз-шехьиз). Лагь, чан даш, лагь.
М и р з е - Ал и. Уьмуьрда хъсанвилихъ дегишвилер жедайла, рикӀ жегьил хъже-

да, Кьасум, хура цӀийи мурадар, эрзиманар  куькӀуьда… Эхь, Нина-ханумдикай зи 
рикӀин мурад хьана. Зи рикӀ жегьил хъхьана… Амма уьмуьрдин татугайвилери заз 
лагьана: муьгьуьббатдин гьуьл вун хьтин лахлахар патал дерин я, вавай анай гевгьер 
акъудиз жедач…

Ж у н у   К ь а с у м (вич гъавурда акьазвайди хьиз къалуриз). Ахпа?
М и р з е - А л и. Жегьил чӀаван ахмакьвилер гагь-гагь акьуллубурун камалди-

лайни гзаф къимет авайбур жеда. Яшар хьайила ийидай, амма чпик жегьилвал квай  
крар, хъсанбур, экуь мурадар галайбур ятӀани, гзафбуруз ахмакьбур яз аквада. Зав 
Аллагьди кьуьзуь кьиляй жегьилвилин ахмакьвилер ийиз тунач. Шукур хьурай Адаз.  
ГьакӀ хьайила, зи къедда авай итимдиз амукьзавайди сабурдин емишар нез ацукьун 
я. Абурулай ширинбур жедач, Кьасум.

Ж у н у   К ь а с у м. А емишрикай дарман жедани?
М и р з е - А л и. Са чӀехи алим хьана арабрихъ, Кьасум.  Адан тӀвар – Ибн 

Хазм  я. Ада лагьана: «Муьгьуьббат – гьалдай ракъурдай азар я, гьа азарди вичин 
кар аквазвай кьван гагьда ада вичи вичин дарманни арадал гъизва. Ам ширин азар 
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адакай хкатна кӀан жедач».

Ж у н у   К ь а с у м. Вун гьавиляй шехьзавач ман?
М и р з е - А л и. Эхь. 
Ж у н у   К ь а с у м. Туш. Ваз шехьиз кӀанзавайди я. Вун дустагъда шехьна-шехьна, 

ви накъвар кьуранвайди я.
М и р з е - А л и. ГьакӀ лагьайтӀани жеда, Кьасум.
Ж ун у   К ь а с у м. ЯтӀа зун шехьда ви паталай. (Къагьардалди шехьда. Ахпа 

садлагьана, цӀай галукьайди хьиз,  къарагъда.) Заз ванер къвезва! Бикеханум Шалбу-
здагъдиз физва лугьуда! Ада заз гьа зун акьахай къванцин патав ша лагьана лугьузва! 
Садра гьанал акьах хъувуна, вичиз эвера лагьана лугьузва! Бикеханум! Бикеханум! 
Зун къвезва! (Зверна фида.)

М и р з е - А л и (къарагъда. Кьил галтадиз-галтадиз). Бахтавар! Бахтавар! 
(Хъфида.)

Хъчар атӀузвай рушар къведа. Абурув чантаяр гва.

Р у ш а р (мани лугьуда.)

Шамил авай гъазаватда
Зи кӀани яр хьайиди я.
Са касдини лагьанач хьи:
«Ам вуч патал кьейиди я?»

Къеледив кьей ярдин хенжел
ВацӀун кьеряй жагъана заз.
«Сух вуна зун жуван хуруз!»  – 
Ядигарди лагьана заз.

Кьисмет тахьай кӀани рикӀер
Гьисабналди, сан жедани?
«Са чарая!» гьарайналди,
Сад Аллагьдиз ван жедани?

Сад за лугьуз, сад на лугьуз,
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Тухудай кьван яд авани?
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