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Шиират

Зульфикъар 
КЪАФЛАНОВ 

            ФЕР

       (Поэма-умуд)

                1
Са югъ авач, азарлу яз,
Хтун тавур куьчедай зун.
Уьмуьр физва бизарлу яз…
КъаяллатIа бинедай зун.

Гьинай къвезва тIурфан къайи?
– Фердай чилин рикIе авай.
Эй Зуьгьре гъед, зал чан гъайи,
Твах Цавуз зун вине авай.

Белки ана зи тIал квахьин,
Гъетерикай дарман хьана.
Бушлухризни зи чIал гьахьин,
Зун сагъ тирди аян хьана.

                   2
…Зун Цавава. Цав я иер,
Руш хьиз, пака гъуьлуьз физвай.
Налугьуди, къадим хуьрер
Ина стIу гьуьлуьз физвач.

Цав экуь я. Цав я чими,
Авач ерли са фер ина.
Бахтлу тушни аллагьар чи,
Акъудзавай йифер ина?!
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– Нагагь вазни, «начагъ» бала,
КIанзаватIа Аллагь хьана,
Це на чилин чирагъ маса,
Геж хьиз, хълагь: гунагь хьана!

Зи бейнидиз тапан сесер
Сух хьайиди гъи чIав ятIа?
Зи руьгьдивай гуьцIна мишер,
Зав рахайди и Цав ятIа?

Вич авай югъ гудай маса,
Ава жеди аллагьарни.
…КьецIи ятIа, хурай аса,
За къабулдач гунагьар гьич!

Зун Цавава. Шад я вири,
Шезвач рикIер, вилер ина.
Зи Зуьгьре гъед, анжах са ви,
Рехи жезва цIвелер ина…

                       3
Карвандин рехъ – Цавун кьечIем,
Эвягъзава къадамри зи.
Хкахьзава умудрин шем –
Заз ван къвезвач макьамрин зи.

Зи макьамар – чIалан сесер,
Незва ферди чиле авай.
Аллагьдизни гудай кесер,
А сесерихъ чешне авай.

…Зун дири тир хайи чIавуз,
Ахпа, геж хьиз, начагъ хьана.
Карвандин рехъ, ЧIехи Цавуз,
КIанзаватIа зун сагъ хьана?

                      4
РикI, барут хьиз, дердерин цIал,
Дердерин цIал хъиткьинзава.
«Вун гьинай я? Вуч я ви тIал?» –
Зав бушлухар луькIуьнзава.
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– Агъван дере – къадимлу чил,
Кьве патахъди пай хьанва зи.
Гьахъсузвилин алукьна кьуьл,
Тарихдин чин зай хьанва зи.

– На гьавайда гьарагъзава,
Гьарайди ви атIузва рикI.
Ви чилелай къарагъзавай,
Пайгъамбарри лугьузва икI:

Дуьз рахазвач, агъугъ, Цавар,
Легарвийрин «пашман» неве.
ТабзаватIа, куй зи лувар:
Сагъ я, рагъ хьиз, Агъван дере…»

– Пайгъамбарри тапан шикил,
Куь суфрадал эцигзава.
Садра кьванни, агъузна кьил,
Куьн зи чилиз килигзавач.

Зунни зи чил, хьунни-тахьун,
Мисал я квез са чIар кайи.
Чи кIарабри, кьал хьиз, яхун,
Эхда гьикьван къаяр къайи?

…Дуьнья – гьуьл я. Гьуьлуьн къене
Батмиш жезва зи чил – гими.
Зун вуж я кьван, зи чил куьне,
Хкаж ийиз кIемез чими.

Вахт – тавада зун курай терс,
Динэгьли хьиз, дин амачир.
Амукьдалди, лезги яз, перт,
Лекьер алай син амачир!

                       5
…Зун Цавава. Гъетер михьи,
Мажбур хьана кузва ина.
Зуьгьредини, вилер михьиз,
Незуьрдин экв гузва ина…

Захъ – инсандихъ, амач са пIир,
Руьгь михь ийиз дуьа кIелдай…
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ИкI хьайитIа, ленг я уьмуьр,
Лалвили чил – дуьнья кIевда!

– Зуьгьре гъед, зун хутах чилел,
Шарвилидиз яргъан хьайи.
Дерт алукьна, къан хьиз, рикIел,
Къванцин Гада … пашман хьайи.

                         6
Зун чилелла… ТIурфан къайи,
Галукьзава юрфарихъ зи.
Садра кьванни кафан цвайи,
Кас агъада гафарихъ зи.

Зун санизни, гваз жуван тIал,
Фейди туш, ваъ, чилелай и.
А «Цав» лугьур аллагьрин кIвал
Аквазва заз гъенелай зи…

Аниз физва пайгъамбарар,
Зун хьтиндаз рехъ я мичIи…
Алукьзава зал гъам пара,
РикI гъамуник жезва кьвечIил.

Пайгъамбарни жедач закай,
Зи юрфара къай амай кьван…
Чара авач, эхда за къай,
РикIе жизви цIай амай кьван!

                          7
…ЦIайлапанар – ифей цIарар –
Телер, язвай Цавуз рикIи,
Минет я квез, кьатIна ахвар,
Авуд чилел Аллагь… ЧIехи.

Садра кьванни, чилинви хьиз,
Буш чуьллера къекъуьрай ам.
Квахьна шадвал – хъуьруьн михьиз,
Дерт-гъамуна эхъуьрай ам.

Ахпа, зун хьиз, кIватна гьалар,
Ам хиялри тухун белки.
Жагъурна хьиз рабни гъалар,
Зи чилин фер хцун белки…

                                        1987-йис.
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Абдуселим 

                      ИСМАИЛОВ

РУГУД ЛАГЬАЙ ПЕРДЕ
Билбилдин нагъма давам жезва, адав цицIерини зил кьазва.

АВТОРДИН СЕС
                                    Гьава – серин, ахвар –ширин
                                    Кьуру векьин кIунтIуна.
                                    Билбилдин сес жезвач секин,
                                    Шаирдин дерт акуна.
                                    ЧIигъичIигъри падзава чеб,
                                    Бахтсузбурухъ шел ийиз,
                                    Къачуз чпел къаргъишни себ,
                                    Девирдикай хъел ийиз.
                                    Ама гена Мамрачрин багъ 
                                    Вирибурун къайгъуда,
                                    Хуьз дуьньядин къанунар сагъ
                                    Жувандазни айрудаз.
                                    Эминавди адан ара
                                    Иллаки я кьетIенди.
                                    Акуна кIанз вичин чара
                                    Кетендик квай бедендиз.
                                    Йифен багъди кцаз байгьуш,
                                    Дарман жезва хирериз,
                                    Къуват къвезва чандиз нахуш, 
                                    Хуш къаматар - вилериз.
                                    МичIи цавай экуь гъед яз
                                    ЭвичIнава Туьквезбан,
                                    Гьар келима ичIи мед яз
                                    Рахаз, багъдал алаз ван.  
ТУЬКЕВЕЗБАН
                                     (Къуьнуьхъ квар галаз рехъди физ)

Тамашият

МАМРАЧРИН БАГЪДА ЙИФ 1

(Драма)

_______________________________

1. Эхир. Эвел 4 нумрада ганва
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                    Эмин, кIвализ хъша, зи яр, кIвачерал алаз,
                     Вил чи кьведан Мислиматан мехъерал алаз.

Вал вил алаз акъваздай кьван вилер цIразвай,
Лишан кутаз къвезвайбурун рекьер таквазвай.
Зунни, зи яр, ви гьурметрихъ, суьгьбетрихъ ширин
ЦIигел хьанва мурад яз ви вилериз хъуьруьн.
Хъша, зи яр, кIвализ хъша, кIвалин хатурдай,
 Вал рикI алай Мислиматан рикIин хатурдай.
Чи умудар къуват хьурай, мурадар - лувар,
Чна санал къурмиш хъийин руьгьерин сувар.
Гзаф хьайи дустариз рехъ ачух хъия, яр. 
Адилрикай абур мадни артух хъия, яр.
                            ЭМИН
(КIунтIунай экъечIиз) Я Туьквезбан! Я Туьквезбан!
Туьквезбан
Гьай, я Эмин, гьай!
                           ЭМИН
 Вун гьинва-е?
Туьквезбан
Зун - Мамрачрин багъда вун авай.
ЭМИН
Заз сес къвезва, вун аквазвач… Им ахвар я жал?..
                     ТУЬКВЕЗБАН
Ваъ, ахвар туш! 
                          ЭМИН
Туширла – зи кIвачеравай тIал
Гьиниз фена? Килиг, зани вегьезва камар.
                    ТУЬКВЕЗБАН
Заз и югъни ахквада жал, я чилер-цавар!?
                            ЭМИН
Вун зав рахух! Зун кIвачерал ала, азизди!
                      ТУЬКВЕЗБАН
Аквазва заз.
                           ЭМИН
Инал ша, гъил къала, азизди.
                      ТУЬКВЕЗБАН
Керчек вун заз ахквада жал хъхьанваз дири?
                           ЭМИН
Эхь! Зи тIалар алатнава, зи Гьуьруь-Пери.
Амма вучиз икI яргъарай рахазва вун зав?
                     ТУЬКВЕЗБАН
Эмин, заз ви нефесривди ацIанва и цав.
Ви диривал ахкуна зун гьатнава гара.
                          ЭМИН
ЭвичI чилел. Ацукьда чун са ичин тарак.
Агатда сад садав, рахаз ширин мецелди.
 Ви суьгьбетрихъ, ви няметрихъ фадлай цIигел тир.
Эцига зи пелел жуван капаш чими тир.
Заз гьамиша ви ашкъидин ялав кими тир.
                  ТУЬКВЕЗБАН
 Зунни гьакI я, пай аваз, яр, ви гьижрандикай.
ЗатIни тахкваз санал гьалай чи деврандикай.
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                     ТУЬКВЕЗБАН
Эмин, заз ви нефесривди ацIанва и цав.
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                          ЭМИН
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                  ТУЬКВЕЗБАН
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                              ЭМИН
 Гъил къачурай Аллагьди – за ганач  ваз бахтар,
Къе пакадик умуд кутаз алатна вахтар.
ФизватIани, гъиляй яд хьиз, чан акваз-акваз,
Дуьнени кваз гана, кIан я ви патай таваз.
                       ТУЬКВЕЗБАН
Тавазвилер гумани зав? Вилер шехьзава!
РикI амани тавазвалдай? Гьижран эхзава!
Жегьил чIавай рахух вун зав,  зун аниз хутах,
Хъжедайвал муьгьуьббатдин, ашкъидин чIалахъ.
                              ЭМИН
Агь, Туьвкезбан, маса дарман зазни аквазвач.
Вун акуна, рикI цицIи я, мезни рахазва.
                        ТУЬКВЕЗБАН
Рахух, зи яр, Туьквезбаназ ая ви тариф,
Акъуд чандай ва руьгьдай зи ажизвал, гьайиф.
                              ЭМИН
 Гъил зав гице, ийин минет, чара, дад-бидад.
Алуддайвал гъамни хифет кьазвай чаз инад.
Дуьнья, зи яр, сад хьиз фидай гьа югъни йиф я.
 Ганвай уьмуьр бадгьавая икI фин гьайиф я.

Эмин къаншардиз физ, Туьквезбан, квар чилел эцигна, лувар 
кваз гарал алайди хьиз, адакай катизава.

                         ТУЬКВЕЗБАН
 Гьайифри зун кана кабаб ийизва, зи яр.
Зи накъвар чиг хьана багъдиз чикIизва, зи яр.
                              ЭМИН
Ваъ, Туьквезбан! Шехьиз тахьуй, саламат я зун.
 Багъдикай икI дарман хьунал аламат я зун.
                         ТУЬКВЕЗБАН
Хъша, зи яр, кIвализ хъша, чахъни багъ ава.
Тамир амни гьар пешинал туькьуьл нагъв алаз.
                             ЭМИН
Хкведа, яр, вири тIалар туна рекьера.
 Ви эрзиман чирагъ куькIуьр хъийиз вилера.
 Зун дертэгьли, вун гьамиша дава дарман тир,
 Вун галачиз физвай гьар югъ эхирзаман тир.
 Къе заз йифни гуьлуьшан я, цавал рагъ алаз.
 Минет я ваз, къалурмир жув вилел нагъв алаз.
Азад ая, яр, жуван чан сефилвиликай.
Килиг, зун гьикI аватIа вирт чикIиз мецикай.
                       ТУЬКВЕЗБАН
Баркаван багъ, баркаван цав, куьнени  яб це,
Гьикьван гьиссер рахазватIа зи ярдин мецел.

 
                                                     ЭМИН  

  
ЭМИН

                      Гьайиф тушни вун эцигиз чилерал,
                     Ширин вирт я, хуш нямет я, Туьквезбан.
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Хаму кард хьиз хвена кIандай гъилерал,
Вун жагъайдаз хупI девлет я, Туьквезбан.

(Манидал элячIиз ва Туьквезбана дамахлу кьулер ийиз)
Вун жагъайдаз гьич ви къадир чизавач,
Зар-зибада гьамиша вун хуьзавач.
Бес за гьикIда, вун рикIелай физавач,
Зав гвайди ви гъам-хифет я, Туьквезбан.

Гимишдин пул дуьзмишна на яхада, 
Ви ширин мез, шад билбил хьиз, рахада.
Агъузвалмир тай-туьшерин арада,
За ийирди ваз минет я, Туьквезбан.

Гьар пакамахъ экъечIдай са рагъ я вун, 
Гъилел кудай, нур гудай чирагъ я вун,
Гьар са ширин емиш авай багъ я вун,
Эминав гвайди ви дерт я, Туьквезбан.
                  ТУЬКВЕЗБАН
Мад са тариф! – цаварилай авудмир зун, яр,
Шад руьгьерин суварикай хукудмир чун, яр.

Эмина чIалар лугьуз, Туьквезбана кьул давамарда.

                        ЭМИН
Яб це, зи яр, ви тарифри зун галудзавач.
Гъам-гьижрандин деринриз мад зун авудзамач.
Вавди рахаз, къамат акваз, зи рикI цицIи я.
                 ТУЬКВЕЗБАН
Зи рикIизни икьван зурба дуьнья бицIи я.
Ая тариф жуван ярдин, мез шекер хьана,
 Сес агакьай гьар магьалдиз чIал кесер хьана.
                      ЭМИН
Эдеб, камал, марифат ви бегьем я,
 Назик беден тешпигь таза къелем я.
Зун ви Керем, вунни зи Шагьсенем я.
ИкI сад садаз играми чун мубарак!

          Туьквезбан манидал элячIда.

И дуьньядал амукьдайди гьуьрмет я,
КIани ярдихъ галай уьмуьр женнет я.
Намрудавай дуьзмиш тахьай зинет я.
Ихьтин уьмуьр жагъай жанан мубарак!

Заз чида, и халкьдиз дуьнья фана я,
Ам садбуруз ажеб кейфи сафа я.
Заз ярдивай кIаниди тек вафа я,
Кьисмет хьайдаз гьа яр масан мубарак!

Фагьумна за бязи гьалар дуьньяда:
 Са-садбуруз югъ аквадач фанада.
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Саймиш авун герек тушир чарада
 Туьквезбаназ Эмин жаван мубарак! 
                             ЭМИН
( Квар къуьнуьхъ хъвегьна хъфизвай Туьквезбанан гуьгъуьниз)

 Я Туьквезбан! Хъфизвани вун, зун туна тек?.. (Вичи вичи
 Акурди заз ахвар я жал, тахьайтIа, керчек?
                        ТУЬКВЕЗБАН
(Яргъай) Керчек, зи яр, керчек. 
                              ЭМИН
ЯтIа, къалура ман заз
Зи Мислимат, вун хьиз  гьакьван шаддиз патав гваз.
                         МИСЛИМАТ
Ингье, я дах, зунни ава булахдин рекье.
Ви гьар са чIал тикрар жезва умудлу рикIе.
                             ЭМИН
Лагь, Мислимат, са мани заз, жуван мецелай,
Чепелухь хьиз, элкъвез жуван гимиш кварцелай.
           МИСЛИМАТАН МАНИ
(Кьуьл ийиз) Рехъди винел фирла рушар,
Заз къудратдин кар акуна.
Гьуьруьдиз, гьилмандиз ухшар,
Лап тенг барабар акуна.

Ашкъидалди камар вегьез,
Килигайла, сивни хъуьрез,
Ажеб ширин рахада мез,
 Юкьваваз камар акуна.

Вичел алай таза либас,
Фикирна за: я цIийи свас,
Жагъай касдиз мунасиб яз,
Жейрандиз ухшар акуна.

                         МИСЛИМАТ
Бес я, чан руш, дустар къвезва ви дахдин кьилив.
Абуруни, бала, и югъ хуьз авай вилив.
(Эминаз) Дустар къвезва яргъарилай пайиз ви шадвал.
Агь, абуруз хганайтIа садра азадвал!
 Къаршиламиш, сефилвилер гумачиз, зи яр.
 ЧIаларани айгьамвилер амачиз, зи яр.
                        КЪАЗАНФАР
(МичIивиляй нур яз къамат экъечIиз)
 Аферин ваз, ви чан хьуй сагъ, эй азиз!
Ваз несиб хьуй женнетдин багъ, эй азиз!
                              ЭМИН
Эй, азиз, Бедел-Вирана, чун хьтин дустар жедани?
Дустунин мескен датIана мегер икьван дар жедани?
Виридаз дуст авай чка рехъ ачух уьлчуь хьайила,
Чаз чи дустунин къапу бес кIеви Хейбар жедани?
Алемарин сан гзаф я, са чIавузни абур сад туш,

               Дустуниз дуст масад авун мегер барабар жедани?
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Хъсан за вун чир ийидай, белки,  вун заз акунайтIа,
Ви патав илчи ракъайтIа, закай вун бизар жедани?
Нече шумуд югъ я гила зун Межнун хьиз чуьллераваз,
Тамарзу яз дуст акунихъ – икI рекье цацар жедани?
Дуст дустунин зияратдиз агакьайла, наригуьзуьм,
Дустаниз дустун къапудал икI кIеви дапIар жедани?
Етим Эмина лугьуда: «Дуст далудихъ дагъ язава»,
Тушиз хьайла, бес гьавайда гьакI мужаррад тIвар жедани?
                             КЪАЗАНФАР
(Экуь къамат Эминаз мукьва жез)
 Валлагь, авач гьич са касдиз вун хьтин дуст,
Гьар дустуниз я вун варз-рагъ, эй азиз!
Хьуй чи дуствал эбедлух, на заз чIалар
Гьар са вахтуна кхьиз ягъ, эй азиз!
 На куькIуьрна, стха, - вун Аллагьди хуьй! – 
Дили-диванадиз чирагъ, эй азиз! 
                                   ЭМИН
Къазанфар, вун? 
Къазанфар
Эхь, дуст Эмин.
                                   ЭМИН
Зи эрзиман тир
Вун ахкъатун къармахрай и гьахъсуз замандин.
 Ви мецелай цIарари заз субутнава, дуст,
Кьисметди чун мад сад садав ахгуднава, дуст. 
                              КЪАЗАНФАР
Дуст дустунин далудихъ дагъ тирди чизва заз.
Вун Аллагьди хуьрай, стха. РикIе хуьзва за
Зун дустарин вилик уьзягъ авур ви кагъаз.
Гьар дустуниз, эй зи азиз, я вун рагъни варз.
                                   ЭМИН
Агь, Къазанфар! Дустарикай гьикI рахан хъийин?
Умуд ама, лугьуз, белки чун акван хъийин.
Амукьнава шумудни сад хуьр-кIвал амачиз
Къариблухра, патав хзан, аял гумачиз.
Мирзе Гьасан, Гьажимурад, Шихбуба хьтин
Кьегьалри чи рекье чанар къурбандна чпин.
Гел галачиз квахьзава, дуст, мад нече-шумуд
                           КЪАЗАНФАР
Сад тахьайтIа, сад ахкъатда, атIумир умуд.
Агъамирзе ахквада ваз – чи магьалдин нур
Вав эзневал гьамишанда акьван багьаз кьур.
                                 ЭМИН
Аллагьди хуьй, алатдач зун адан рикIелай.
Вафалу тир са багърини авач вичелай.
Эрзиман яз захъ, гуьгьуьлар агъуда аваз,
Кагъаздихъай кагъаз хквез, къайгъуда ава.
                           КЪАЗАНФАР
Килиг, абур вахъ гала къе Мамрачрин багъда.

Къазанфаран далудихъай дустарин къаматар пайда жеда.
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Парванаяр кIватI хьанва ви экуь чирагъдал.
                                ЭМИН
Гъурбатравай куьн ахкуни шадарнава зун.
Лугьузвай хьи, дустарини гадарнава зун.
Эй азиз Бедел-Вирана, гъалатI я вири,
Ахьтинбурун мецер куьне авунва куьруь.
Хийир-дуьа  квез зи ширин мецелай, дустар.
Алудзавач куьне Эмин рикIелай, дустар.
КЪАЗАНФАР: - Чав агакьна дуьньядикай шикаятар ви,
Дустар патал рекье тунвай рисалатар ви.
ЭМИН: - Илагьияр я зибур, дуст, шикаятар туш.
Дуьньядикай, уьмуьрдикай амачирла хуш.
Шезва гуьгьуьл, шезва вилер, сабур амач захъ.
Уьмуьрдин са патахъайни акунач заз гьахъ.
КЪАЗАНФАР: - АкI лугьумир! Гьахъсузвилив ацIанва дуьне.
ЭМИН: - Зун къе, дустар, куь жергейра хутунва куьне.
КЪАЗАНФАР: - Гъил къачуниз лайихлу я  чунни, ви дустар. 
Вуч ийида, чи кьисметдиз акъатай вахтар
Ихьтинбур я, чун -  муьтIуьгъсуз къурбандар вири.
Пакадихъай садазни чаз туш кичIе, регъуь.
Дили-диванадиз чирагъ вуна, эй азиз,
КуькIуьрнава жуван гъилел кьуна, эй азиз.
Адан нурар  виш йисара амукьда гьакI куз.
ЭМИН: - Сагърай, дустар, атайдай заз тесиллияр гуз.

Дустар вири хъфида, абурун гуьгъуьниз килигиз Эмина вичин чIалар 
лугьуда ва  манидал элячIда.

Заз сабур гуз, вун куьз шеда, лугьурбур,
Бес ишедай кар хьайи кас шедачни?  
Эй, вилериз ашкъидин дерт такурбур,
Дуьньядал бейкар хьайи кас шедачни?
Гафар-чIалар гьалтна халкьдин сивера,
Югъ-къандавай жувни гьатна кIевера.
Са-садан тIвар кьаз кIамай кьван эвера – 
Чуькь тийир дустар хьайи кас шедачни?
Чан месеваз, къвалав къведай яр амач,
 Межлисдани меле жуван тIвар амач.
Дуст къвалав гваз, суьгьбет жери кар амач – 
Ихьтин агьузар хьайи кас шедачни?  
ТIебиатди заз вучиз и тIал гана?
Ярар-дустар физ виликай къвал гана…
Гил хуьряй  экъечIдани кIвал гана?
Гегьенш чуьллер дар хьайи кас шедачни??
Етим Эмин, дуьньяда, на кьатIана,
Амайди вун рикIин мурад атIана.
 Вилик физ кIанз, вегьейла кам, датIана
 Рекьел икI дагълар хьайи кас шедачни?  

                                (Перде)
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                 ИРИД ЛАГЬАЙ ПЕРДЕ

Багъда югъ ачух жеда. Нурарини къушарин баядри сувар къурмишнаваз, 
векьин кIунтIунай Эминни Керим экъечIда.

ЭМИН: - (Шаддиз ва гьакъикъатдин чIалахъ тежез)
ГъвечIи стха! Килиг садра – кIвачел ала зун!
ТIалар амач! Сагълугъвилин шивцел ала зун!
КЕРИМ: - Реббидиз зи атана ван! Агь, зи чилин нур!
ЭМИН: - Реббидиз чун кIан я вири!
КЕРИМ: - АцIанва зи хур,
Винел акъуд тежез, адаз шукур-дуьадив.
Залай бахтлу кас авач къе! Зун я дуьньядиз
Виридалай багьа тир кас аквазвай вун икI.
ЭМИН: - Зурзаз амач гъилер, кIвачер, 
                                  тIаз амач зи рикI. 
Къаравулди лагьанай гьа… Гумач хьи патав?
Хъфена жал лугьудалди сидкьидин са гаф?
КЕРИМ: - Валлагь, ада лагьанай-е: - Кусус кIунтIуна - 
Дава жеда. - Ингье хьана. Йифен вахтуна,
Адаз хабар хьаначиртIа, къачагърикай чаз,
Чи яцариз, арабадиз хкатдай хас-бас. 
ЭМИН: - Керчек - Мамрач багъдин векьер дарман хьана заз.
Гьавиляй тир – дустар вири мугьман хьана заз - 
Нурламишна дуьнья, чпиз зияд авурай,
Сад Аллагьди чпин уьмуьр абад авурай.
Зун такIанбур аватIа, чеб, фанада зун хьиз,
Гунагьрикай, хилафрикай азад авурай.
КЕРИМ: - Агь, чилин нур, къайгъудава вун, гьамиша хьиз,
Дустаринни мукьвабурун.
ЭМИН: - КIанзавач хъфиз
И багъдай мад санизни гьич жуван азар гваз.
Ам зид я. Тир чIавуз абур гьикьван бизарда?
КЕРИМ: - Агь, чилин нур! Азар амач! Гьатда чун рекье,
Муштулухар пайиз вакай гьалтай гьар хуьре.
КIеледални агакьда ам, шад жеда зи дах.
ЭМИН: - Гьажикъурбан тахкуна заз хьанва пара вахт.
ЯтIани заз жуван гьалар, кьисметар бахтсуз
Гьич чинавай вилеризни кIанзавач къалуз.
КЕРИМ: - АкI лугьумир, я чилин нур. Чир жеда элдиз,
Кьабулдайди я гьар хуьре вун фалди-целди.
Регьимлу гьар сада дамах ийизваз тIварцIел,
Вун тамарзу багьа мугьман я гьар са варцел.
ЭМИН: - Эй, Ребби! Худа! Ву гьахъ язава,
 Гьар сад фанада ваз аквазава.
 Сада муькуьдал гъиз чIуру хиял,
 Терг ийиз гьалал, гьарам незава.
 Хьана пис асир. Гьич тийиз таъсир,
 Къиметдихъ есир маса гузава.
 Авач хьи хабар: туна сувабар,
Дуьньяд азабар хиве кьазава.
Фитне хьана бул, пис кар яз кьабул.
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Гьа икI чи акьул зайи жезава.
Ребби, на гайи, икI зайи хьайи,
Уьмуьр чи фейи рикIел къвезава.
Пагь, чи уьмуьрар, икI фейи йикъар,- 
Ийиз хиялар, даим шезава.
Эй, Етим Эмин, зайи уна дин,
Бес вун дуьньядин квехъ гелкъвезава?  
КЕРИМ: - (Къаравул акуна) Я халу, вун килиг садра – 
                                                                  къекъвезва Эмин!
Багъ хьиз, багъдин махлукьат хьиз, хъуьрезва Эмин!
КЪАРАВУЛ: - Квез пакаман хийирар хьуй. Аквазва, хтул.
                                  ГьакI тирвиляй багъдал мани рахазва, хтул.
ЭМИН: -  (Манидал элячIдай чIалар) Агь, къе заз зи яр 
                                                                             акуна булахдал…
Наз-дамахдин султан ятIа гуьзел яр?
Женнет либас алукIнавай бухахдал,
Яраб гьуьри-гьилман ятIа гуьзел яр?
Фикирна за: яраб ам зи яр я жал?
Эгер дуьшуьш хьанайтIа са кас инал,   
Жузадай за а касдивай ярдин гьал,
Марал ятIа, жейран ятIа гуьзел яр?
Чар-гьавиздин акъвазнавай ам кьилел,
Завди рахаз шекер хьтин хуш мецел.
Гьакьван ашукь хьанва адан зун ванцел,
Билбиларни ятIа гьейран, гуьзел яр?
Кьилихъ галай яргъи сачах пекдин шал,
Пелен юкьвай аквазава нурлу хал,
Женнетдин кьве анар алай тик хурал,
Ам зи чандин аман ятIа, гуьзел яр?
Эминаз мад хажалатар акуна,
Дуст къакъатай гьижрандин тIал чIугуна.
Зи гьалдикай ярдиз хабар авуна.
Зуьлейха хьиз, са чан ятIа, гуьзел яр.  
КЕРИМ: - Эмин чаз икI ахкун, халу, вавай я, валлагь.
Къаравул: - Завай гьикI жен? И чун авай багъдивай я, лагь.
ЭМИНА: - Нур хъчирай ви багълариз! Асан хьанва заз.
Гуьгьуьл шад я. Гьар декьикьа масан хьанва заз.
Заз чиз, и багъ язва Белед-Виранадинди?
КЪАРАВУЛ: - Эхь, зи шаир Етим Эмин.
ЭМИН: - Жеч ам хьтинди.
Я инсан, я дуст яз.
Куда Къазанфаран экв
Ишигълаван ийиз даим зи уьмуьрдин рехъ.
Адилрикай адил я ам, аллама чIехи…
Къаравул: - Квачирбурук кутуна ам инсанри пехил.
ЭМИН: - Дуьнья лугьуз, са бала я – туш гьич са затIни,
Къазанфарар адан кьилел жеда таратI хьиз.
Пехилбурни, наданбурни, тIветIрен лувар хьиз,
Кана куьтягь жеда.
КЪАРАВУЛ: - Валлагь, гьахъ я гафар ви.
КЕРИМ: - Гьун, чилин нур, рекье гьатин. Яцар чи тух я,
Арабадик кутунва за. 



16

КЪАРАВУЛ: - Квез рехъ ачух я.
(Керимаз) Ма, къачу, хва, и багълама. Жедач зун кесиб.
Кутунва за квез рекьера недай фу, ниси.
КЕРИМ: -  Я чан халу, ви вилик чун гьакIни буржлу я. 
(Эминаз) Хъша зи нур!
КЪАРАВУЛ: - Рехъ Аллагьди авурай куьруь.
Къачу, ахлад. Гьахьтинбур хьуй чи буржар вири.
Ибурни квез чуьхверрикай – Эминаз кIани,
Адан чIалар кIелиз, халкьдиз акI машгьур хьайи.
ЭМИН:  (Керимаз) Эхь, хъфида гумаз шадвал, акур къе, стха.
Гьар са касдихъ аваз хьурай вун хьтин арха.
Багърийрикай рикI хайи кас шивдал хвена икI,
Къайгъудавай адан, хура кузваз жумарт рикI.
КЪАРАВУЛ: - Хъсан рехъ хьуй! Хуьрай бала-кьададикай куьн!
ЭМИН: - Сагърай, стха. Ви багълара Абукевсердин
Чигер хъвана хъфизва зун дири шангъар яз.
КЪАРАВУЛ: - Гьалалвилел хьурай, шаир. И дуьньядал чаз
Вуч кими я!? Садаз садан авачиз къадри,
Твазва чна и дуьньядин гелера агъри.
Са чIал хълагь, гьич садрани рикIелай тефир,
Алуддай, гъам агатайла, рикIелай пехир.
Тарсни жедай ван хьайидаз, хукуддай мана.
 Вазни хьурай дуьньядикай рахадай багьна. 
ЭМИН: - Ви гаф чIуриз женни завай Мамрачрин багъда?
Къарагънавай, йиф алатна, гуьгьуьл икI чагъ яз.
КЪАРАВУЛ: - Лагь жуван чIал, и дуьньядин къимет вуч ятIа,
Адан вилик чи буржийрин медед вуч ятIа.
Садбуруз и дуьнья вучиз залан пар ятIа,
Муькуьбур куьз дуьньядикай бейхабар ятIа. 
ЭМИН: -Фана затI я, дуьнья, стха, гьич садаз тахьай,
Гьардаз вичин къимет ава дуьньядиз гудай.
Пар тирбуру ялзава ам хьана гьавалат,
Гъам тирбуру чIугваз ава гъамни хажалат.
Гена регьят я адакай бейхабарбуруз.
Абурукай я зи чIалар: 

 
Дуьньядикай бейхабардаз
Тегьердин къадри вуч чир хьуй?
 Веледдикай дуьнья дардаз
Мехъерин къадри вуч чир хьуй?

   Эмина чIалар лугьуз, абур багъдай экъечIда.

Течирдаз я хурма, къайси,
Дугъри-игри, дуьзни акси,
Экв такур буьркьуьдаз Шемси-
Къемердин къадри вуч чир хьуй?

Гьава сад жеч аран-дагъдин,
Хаталудан, уьзуьагъдин.
Терг ийирдаз таз тар багъдин,
Бегьердин къадри вуч чир хьуй?
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Им баяд туш, къаза я хьай,
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Гьим байгъамбар, гьим малайик  –
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ТIуб тупIавай гъилерикай
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(ПЕРДЕ)

                     МУЬЖУЬД ЛАГЬАЙ ПЕРДЕ

Гьажикъурбанан гьаят. Айишади вичин баргъар ацазва. Бубадини хци 
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АЙИША: - Ийимир. Пака
Физвач хьи вун векьер хкиз. Кьуьд ава яргъа.
ГЬАЖИКЪУРБАН: - Кьуьд атанва зун паталди. Къаю кьунва рикI.
Эмин хьтин инсан физва… ЧIалахъ жеда гьикI?
АЙИША: - Сад Аллагьдин кьадарар я.
ГЬАЖИКЪУРБАН: - ГьакI лугьуз, чавай
Акваз-акваз къакъатзава рагъ цава авай.
АЙИША: - Гьикьван эхрай язух чанди жегьил чIавалай?
КЕРИМ:- Рагъ гьа рагъ я, гьич санихъни фидач цавалай.
Адан нурар ва нурарин чимивал чилив
Гваз амукьда крарани лап куьлуь-шуьлуь.
Эмин фида. Амма адан жавагьирри чаз
Мажал гудач уьмуьрлухди, чун есирда кьаз.
ГЬАЖИКЪУРБАН: - Керим, вун, хва, дегиш хьанва…
АЙИША: - Жеч гьа! Ракъурмир
Лагьанай за жуван бала.

         Гьажикъурбан: - Ви мез рахурмир!



18

Эркек я ам! Дад акурай кIуьдан-цурудан,
Кьил акъудиз чирни хьурай дуьздай, чIурудай.
АЙИША: - Чир хьанани? Зи баладин рикI къарсанава.
Гьажикъурбан: - Киса ман, паб, къарсанвайбур гьар сана ава.                              
КЕРИМ: - Вуч гьуьжет я зун паталди кьазвайди куьне?
Куьмек це: гьикI дегишарда и фана дуьне?
АЙИША: - Аман, бала! Асивалмир!
КЕРИМ: - Аллагь таллади
Вучиз икьван кутазва бес чи кьил баладик?
Вири Адаз аквазвайла, за вуч хълагьда?
(Гъилевай сенятар яргъаз гадарна)
Гена жуваз такунайтIа. РикI тваз куьлягьда,
Рехъди адан келимайрихъ акална за яб.
Вич кьван бахтсуз инсанар мад аватIа яраб?
Адан мецел къвез алатай келимайри куз,
ТIал тIалдихъай хцини жез къвез хьана хуруз.
За фикириз хьана: ихьтин дуьне жедани?
Инсан виле такваз, икьван хъиле жедани?
Аквазвачни бес Аллагьдиз?  
АЙИША: -  Жемир, хва, аси.
КЕРИМ: - Япариз ван жедай чIавуз Эминан веси,
ГьикI лугьудай рикIи: дуьне барбатI хьурай вич!
Инсанвилиз туькIвей къимет тагуз авай гьич.
Гъажикъурбан: - Эхь, чIалари  зурбадаказ ийизва таъсир.
Айиша: - Гьич хиве кьаз тахьурай гьа вуна ви тахсир.
Гьажикъурбан: - ЧIалар япуз ван хьайила, иви жезва дав.
КЕРИМ: - Вилер ахъай тежез, дах, ам  рахаз авай зав.
АЙИША: - Вун тирвиляй – чан хва, вичин умуд кумайди.
ГЬАЖИКЪУРБАН: - Вич,хва, къалби-къарайрикай хукудзавайди.
КЕРИМ: - Яб це садра! 

             (Сифте цIарар Керима кIелиз, Эминан сесинал элячIда)
                               

 Зун кьейила, тазиятдиз къведайди,
Ачух дуьнья, я сагъ чан тагайд атуй.
Зи гьалдикай вичиз хабар жедайди,
Архадикай хъсанвал тахьайд атуй.

Килиг, за хьиз икI етимар хвейиди,
Зун хьиз эхир кана кабаб хьайиди.
Зун хьиз гьавая чан гъиляй шайиди,
Зи рикIикай гъам-пияла хъвайд атуй.

Заз хьиз архадикай са югъ тахьайди,
Зун хьиз алтIушна пехъери чухвайди,
Зун хьиз тарашна вири мал тухвайди,
Заз хьиз гьа ихьтин зулумар хьайд атуй.

Зун хьиз етим хвена пашман хьайиди,
Заз хьиз хвейидакай душман хьайиди,             
Зун хьиз зайиф, гьал перишан хьайиди,
Я са кесиб, гьахъ рикIел алайд атуй.
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                                Етим Эмин, на етимар хуьналди,
                                Ваз арха жеч ви весияр туналди.
                                Татуй залум зи мейитдин чинални,
                                Яд кас атуй – са инсаф авайд атуй…

Куьчедихъай балкIандин кIвачерин сесер акъатда. Вири сад садаз 
килигиз къя хьана амукьда.

ГЬАЖИКЪУРБАН: - Атана хабар!
АЙИША: - Вуч хабар–е?
ГЬАЖИКЪУРБАН: - Алад, хва, килиг. (Айишадиз)
 Вуна фена зи пек-партал ая кван гъилик.
АЙИША: - Акъваза кван, я кас, садра хтурай гада.
Вучтин хабар гвайди ятIа, лугьурай ада.
 

(Гьаятдиз Афиз гьахьда)

АФИЗ: - (Теспача яз) Саламалейк, Гьажикъурбан!
ГЬАЖИКЪУРБАН: - Алейкум салам.
Хийир-хабар? Макьаз яни халудин къвалав?
АФИЗ: - Ваъ – ви кьилив, Гьажикъурбан. ЧIуру хабар гваз.
Вилерилай яргъи рехъди сел хьиз накъвар къваз.    
ГЬАЖИКЪУРБАН: - АкI хьайила, галамач чахъ Мегьамед – Эмин?
АФИЗ: - Ваъ, галамач.
ГЬАЖИКЪУРБАН: - ЭвичIзава женнетриз вичин,
И дуьнедал такур. (Шехьиз къерехда акъвазнавай Керимаз)
Чан хва, балкIанар хкваш. (Айишадиз)
Вуна тади гьалда вилик са фу-ядни гъваш.

Керим къецелди катда, Айиша, са герендилай итимарни кIвализ гьахьда. 
Сегьнеда Етим Эминан сес рахада.

ЭМИНАН СЕСИНАЛДИ: 
- Мегер гьикьван жеда вун чал гьавалат?
Ша, мийир тIун, бес я, аман дуьнья гьей!
Бязибуруз я вун гъамни хажалат,
Бязибуруз я вун девран, дуьнья гьей!

Фугъараяр бязи гъам-хажалатиз,
Бязибурув кьунвачни вун ажеб дуьз.
Бязибуру атIлас, дере, диба куьз,
 Бязибуруз я вун душман, дуьнья гьей!

Дугърия, ви амаларни пара я:
Ажал мукьвал хьайла, вун квез чара я?
Килигайла, яз вун карвансара я, - 
Илифиз, хъфидай мугьман, дуьнья гьей!

Фана я вун, дуьнья, гьич садаз тахьай,
Давуд халифа яз – Давудаз тахьай,
Акьван кIевиз кьуна, Намрудаз тахьай;
Низ хьана бес вакай дарман, дуьнья гьей!?
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Бязибуру ийида вал шадвал,
Бязибуруз я вун гьамиша шел-хвал,
Бязибуруз я вун ажеб девлет-мал,
 Бязибуруз я вун гьижран, дуьнья гьей!

Бязибурал жеда вун хупI гьавалат,
Бязибуруз я вун диван адалат,
Бязибуруз гуда вуна хажалат,
Бязибуруз я вун игьсан, дуьнья гьей!

Етиим Эмин фугъара я мубтала,
Бала я, дуьнья, вун бала я, бала,
Низ амукьна вун, эй дуьнья, къала, - 
Бениагьад гьич са инсан, дуьнья гьей!

(Перде)

                                                   ЭХИР

Гьажикъурбанан гьаят. Гьажикъурбан авачиз балабандин музыка физва. Кур пашман Ке-
римаз Айишади рикI-дуркIун гузва.

АЙИША: - Чан дидедин! Гьикьван жеда вун рикIи рикI нез?
Я хъвер техкъвез кIуфал, я шад рахан тийиз мез?
КЕРИМ: - Завай, диде, жув и гьалдай жезвач акъудиз,
РикIиз хьайи тIарвал жуван чандай акъудиз.
Вилерикай карагзава рекьер ам хкай,
Япарани тикрар жезва гафар ам рахай.
АЙИША: - Багърийрикай арза-ферзе ийизвайни, хва?
КЕРИМ: - Ваъ, я диде, адав вичин гуьгьуьлдив къал гвай.
Тикрар ийиз хьана чIалар, перишан рахаз,
Вичин эхир-нефесдин чIав мукьваллаз акваз.
Алама зи рикIел ихьтин цIарар ам рахай:
«И къасават алуд залай, «Аллагь, Аллагь» - лугьуз-лугьуз     
Пелтек тир мез акъвазармир са легьзеда йифиз-юкъуз.
ШейтIандиз лянет авуна, гьич рахамир виниз-агъуз.
 Икьван гьакьар гардандаваз, бес гьикI фида мичIи суруз!?
Къаст авуна, гьереката вуна дири амаз, гуьгьуьл…

КичIе хьухь ваз Аллагьдихъай, Эмин, вуна гъваш салават,
Гьич са касдал пехил жемир рикIе туна пис адават,
И несигьат кьуртIа вуна, кьве дуьньядан жед саламат,
Ви вуч кIеви кар аватIа, Аллагьдал ая аманат,
Аллагь-пайгъамбарар течиз, жемир вун аннамаз, гуьгьуьл!
Айиша: - Эхь, чан бала, вири крар абурун кьадар я.
Чунни Аллагь-пайгъамбардин муьтIуьгъ лукIар я.
КЕРИМ: - Язух Эмин. Чиз-чиз, вичин кIвачералди ам,
Фена фана дуьнья туна, туна гьижран-гъам.
Гьикьванбур вахъ шехьзаватIа, эй чилерин нур!?
И дуьньяда чи гьал гьикI хьуй, вун галачиз тур?
ГЬАЖИКЪУРБАН: - (КIваляй экъечIна) Бес я, чан хва, вуна рикIиз 
гайи азият.
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Вав агакьна, масадав ваъ, эвер-весият,
Вуна адаз хгана, хва, квахьнавай умуд.
Гьам рикIел хуьз, хажалат-гъам жувалай алуд. 
Мегьамед-Эмин амачтIа, чахъ Етим Эмин
Амукьда, хва, цавара рагъ, варз, ад хьтин.
Жавагьирар амукьда, хва, секинвал тагуз.
Адан метлеб, адан къуват чаз гьар са чIавуз
Халкьдин патай кIанивал яз акваз амукьда,
Вавни ам, хва, дерт алудиз рахаз амукьда.
КЕРИМ: - Эхь, гьакI я, дах. Жаваб я чун адан эвердиз.
Гьамиша кваз амукьда чун адан кесердик…
Несилар къвез хъфида и фана дуьнедай,
Амма садни жедач адаз муьтIуьгъ тежедай.
 Вахтар фида, девиррихъай девирар къвез мад,
Эмин шаир жеда кьилел даим экуьн ад,
Садни вичив агакь тийир кьакьанда жедай,
Лезги халкьдин къилихдани вижданда жедай!..   

Гъажикъурбанан балабандин сес руьгь квай музыкадал элячIиз, сегьнедиз тамашадин 
иштиракчияр ва алай аямдин инсанар экъечIда, абуру вирида сегьнедин деринда пайда хьайи 

Эминан къаматдив цуьквер эцигиз, шиир рахада.

АВТОРДИН СЕС: -
Ви эвердин ван галукьна, чилер-цавар рахазва.
Регьимлу гьар сада дамах ийизва ви тIварцIел, дуст.
Ви эверди кутур зурзун лезги халкьдик кумазма,
Гьар юкъуз ви жавагьирар рахазва чи мецел, дуст.

Лугьузва на: мерд инсанар куьч хьанвани уьлкведай?
Белки вахт я хуьруьн кьилел тIегъуьндин тIиб элкъведай?
Вун – арифдар, затIни авач и дуьньяда тежедай,
Гьа чIавузни вун рикIера хуьда, тадач къецел, дуст.

Дерт дердинал къвез, гьахьзава чун ви чIехи камалдиз.
Вун хьтинбур гьи девирда муьтIуьгъ хьана ажалдиз?!
Эмин лугьур тIвар гуз хуьре цIудакай са аялдиз,
Ви вил галай емиш пара жезва халкьдин тарцел, дуст.

Чан цIа гьатна, жув михьи яз, ви тум я хупI бегьерлу.
Гьар гафунин мана - дерин, цIарцIин гьайбат – кесерлу.
ТахьайтIа чун гьиниз катдай мецерикай зегьерлу,
Хаинарни рахазвайла чавди халис ванцел, дуст?

Жувал къачуз, акъудиз кIанз вун дердерин есирдай,
Чун фад, я геж къведа рекьел дуьнья масад туькIуьрдай.
Амма къе чун вуна кутуришигълаван жигъирдай
Кисна къвезва, гъил эцигиз ви къаматлу къванцел, дуст.

                                                                                    
                                                                                 2018 - йис.

                                                      (Перде)
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                     Гьаким  КЪУРБАН

ЯРУ ЯРАГЪ1

Кьуд лагьай кьил Суфийрин сирер

(Романдай чIукIар)

1
Муьршуьд Исмаила лугьузва:
– Ихьтин тIерикъат хкянавай мусурманди вичин вири уьмуьр, чан, рикI, 

фикирар, хиялар, мурадар, гьиссер…Аллагьдихъ элкъуьрзава… Эгер ла-
зим хьайитIа, Аллагьдин тIварцIелди ада кIваликай-йикъакай, хзандикай, 
аял-куьялдикай, мал-девлетдикай, яшайишдин шад-пашман гьерекатрикай, 
вири жуьре къайгъуйрикай, мярекатрикайни межлисрикай вичин пай атIуда… 
Ада вич Аллагьдин рекье чан гузвай инсандиз: кесиб лежбердиз, къекъвераг-
диз, сагьилдиз, сиягьатичидиз, девришдиз элкъуьрда…

Муьршуьдди ял яна, суьгьбет давамарзава:
– ТIерикъат – мусурмандин кьилин винизвал я. Анжах рикIел хвена кIанда: 

тIерикъат хкягъун регьят я, амма хуьн – четин…
Малла Мегьамеда дикъетдивди яб гузва, адаз малум жезва:
ТIерикъатдин терефдал алай инсанри чпин имам, тIерикъатдин муьршуьд, 

шейх Исмаил Аллагьдив гекъигзава: адан гафунай экъечIзавач, адан гъилериз 
теменар гузва, кIвачер чуьхуьзва…

Икьван чIавалди тIерикъатдин кьиле къанни цIукьуд муьршуьд хьанва, 
алимдиз са шумудан тIвар галай-галайвал чизва: абурун сиягь чIехи халиф 
Абубекиралай эгечIзава, адав и илим Мегьамед пайгъамбадилай, адавни ЧIехи 
Аллагьдилай агакьна…

ТIерикъатдин къанни цIувад лагьай муьршуьд Куьрдемирви шейх Исмаил 
Ярагъ Мегьамедан вилик ацукьнава. Адан секин рахунар, чина авай нур, 
вилера авай милайимвал куьревидиз гзаф бегенмиш хьанва, гьавиляй дикъ-
етдивди яб гузва, ван хьайи гафар рикIел хуьзва, кьилиз акъудунал рикIяй 
рази жезва, кьил элязава, пIузарикай «кьабулзава», «алакьда», «ийида», «эхь» 
гафар хкудзава.

ТIерикъатдин тарсар са шумуд юкъуз давам хьана.
Малла Мегьамедан бейнида тIерикъатдин илим, гафунал гаф, аятдал аят, 

сурадал сура, суьннидал суьнни къвез, битмиш жезва.

_____________________
1. Эхир. Эвел 1,3,5 - нумрайра ганва

Гьикаят
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Гьикаят
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ТIерикъатдин муьршуьддинни Малла Мегьамедан арада рикIяй-рикIиз 
сирлу суьгьбетар, суалар ва жавабар, кьинер хьана. Эхирдай муьршуьдди 
малумарна:

– Ваз, гьуьрметлу Лезги Малла Мегьамед, тIерикъат бегенмиш хьунал зун 
шад я. ТIерикъатдин илим мусурманриз чирун, ам халкьарин арада гегьенша-
рун Аллагьдин вилик суваб кар я. Заз вун Лезгистанда, Дагъустанда, Чечен-
станда тIерикъатдин нубатдин муьршуьд хьуниз лайихлу яз аквазва… Эгер 
за вал гьахьтин дережа ихтибар авуртIа, эгер за ваз гьахьтин ихтияр гайитIа, 
эгер за вун гьахьтин ихтибар авуниз лайихлу я лагьайтIа, вуна вуч лугьуда? 
– Мегьамед хияллу хьана. – Вун рази яни? Валай гьахьтин пар кIула кьаз ва 
яргъал рекьиз тухуз, мусурман халкьарин арада чукIуриз, абурун бейнидиз 
таъсириз, жувалай чешне къалуриз алакьдани?! Ихьтин теклифдиз вуна вуч 
лугьуда? – муьршуьддин суалри Мегьамед вич-вичел хкана.

Мегьамедаз куьрдемирвидин вири гафар хуш хьана, анжах вичин тарифар 
авун рикIи кьабулнач. Муьршуьддиз яб гуз-гуз, ярагъвидин кьиле жуьре-
ба-жуьре фикирар, суалар, жавабар арадал къвезва: «ТIерикъат.. ТIерикъат 
– им гьа за жагъурзавай илим, заз хуш, заз кIани илим, рехъ я… За и рехъ 
кьабулзавани? Гьелбетда, кьабулзава… ТIерикъатдин рекьяй зун рекьидалди 
фида… За гила муьршуьддин суалдиз гьихьтин жаваб гун? «Эхь» лагьайтIа, 
за жуван ватанда тIерикъатдин рекьел вуж гъин? За хкязавай рекьел вуж атун 
мумкин я? – ада хиялдай вичин дустар, танишар тупIалай авуна, рази жедай 
хьтинбурун тIварар кьуна: Уьсейдер, Кебир, КIасай, КIуфай, Селим, Мегъ-
ведин … – ТIимил я ман… Мад жагъурда… Гьар хуьре заз чидай кьвед-пуд 
агьил, кьуд-вад жегьил ава…»

Мад фикир-фагьум хъувуна, Мегьамеда муьршуьддиз мад сефер икрамна, 
инанмишвилелди лагьана:

– Зун… рази… я, гьуьрметлу шейх Исмаил, – ярагъвиди жаваб гана.
– Заз вун, гьуьрметлу Лезги Малла Мегьамед, жуван ватанда вири тIерикъ-

атчийрин кьил хьуниз лайихлу яз аквазва, за вун гьакI яз гьисабзава. За ваз 
гьахьтин ихтияр гузва! – шейх Исмаила къарагъна Мегьамед къужахламишна, 
адан далудиз кап яна, лагьана: – Мубаракрай! Ваз ЧIехи Аллагь куьмек хьурай!

– Пара кьадар сагърай, гьуьрметлу шейх. Вунни гьамиша ЧIехи Алла-
гьдин нурдик хьурай! – ярагъвиди вичин рикIик, вири бедендик шад руьгь 
акатнавайди гьиссна.

Куьрдемирви шейх Исмаила, тIерикъатдин муьршуьдди, Ярагъ Мегьамедаз 
вирд гана: ам Накьшибендидин тIарикъатдин муьршуьд тирди тестикьарзавай 
чар гьазурна, адал муьгьуьр эцигна, шагьидар алай чкадал еке гьуьрметдивди 
вугана, Аллагьдин патай атанвай дережа тебрикна, вичин ватанда тIерикъ-
атдин рехъ гегьеншардай ихтияр авай алим, имам, шейх, муьршуьд яз, рекье 
хтуна.

Чара жедайла шейх Исмаила Ярагъ Мегьамедаз лагьана:
– Ваз, Муьршуьд Мегьамед, ви гуьгъуьнлай жедай муьршуьд тайинардай 

ихтиярни ава. Хъсан сят хьурай!
ЦIийи муьршуьдни адан сад лагьай муьруьд Уьсейдер Гьасанахъ галаз, 

стхаяр хьиз, чара хъхьана.
БалкIанар дуьз рекье гьатайла, Мегьамед, кьил хкажна, инихъ-анихъ ки-

лигна. Кьуд пад эвел-эхир авачир дуьз чуьл я. Кефердихъай, лап яргъай, хайи 
дагъларин кукIушар аквазва… РикIиз регьят хьана, ам хиялдай хайи Вини 
Ярагъдал акъатна… Кимел фенва… МискIиндиз гьахьзава…

ЦIийи муьршуьдди, вилер вилик квай балкIандал, адал, кIул вегьена, 
ацукьнавай Уьсейдерал алаз, хиялдай вичин уьмуьр, вичин цIийи дережа, 
вичин хивиз аватнавай везифаяр, вичин ацукьун-къарагъун, Аллагьдин рекье 
авур ва гила ийидай гьерекатар тупIалай ийизва…
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«За жуван рахунар, гьерекатар квелай башламишин? За жуван вязда жуван 
ярагъвийриз вуч лугьун? Ахпа къунши хуьрерин, шегьеррин мискIинра вуч 
лугьун, вуч тикрарин? Чи инсанриз виридалайни гзаф азият гузвай месэла 
вуч я? Абур ханарилай, беглерилай аслу хьун, абурун зулумдик хьун, къазад 
хьун, – аял чIавуз вичи туькIуьрай гаф рикIел хтана, Мегьамедан пIузарик 
хъвер акатна, – тушни?! Я. ГьакI хьайила, абурун руьгь, рикI азад авуна кIанда. 
ГьикI? Са фикир-фагьум авуна, рехъ жагъурна кIанда… Кьвед лагьай месэ-
ла – хайи ватан ягъийрикай азад авун… Имни руьгьдин, рикIин азадвилихъ 
галаз кIеви алакъада авай месэла я… Ватандин азадвал гьикIкъазанмишда? 
Ягъияр гужлу я, чун – ажуз… Вучда? Халкь женгиниз гьазурна, къарагъарна 
кIанда…»

«МефтIеда, ивидин дамарра, кIарабра лукIвал гьатнавай инсанар ягъийриз 
акси къарагъар жедани?!.. Бес абур Гьажи Давуда къарагъарнай эхир! Яраб 
ада вуч авунайтIа? Гьахьтин кьегьал чешне къалурда… Жувалай чешне къа-
лурна кIанда… Инсанрик уьтквем руьгь кутуна кIанда… Ахьтин руьгь алай 
вахтундани анжах бязи инсанрихъ, – хиялдай вичин Уьсейдер хьтин викIегь 
дустар фена, – ава эхир! Гзафбурун руьгьер ахвара ама… За азадвал кIани 
руьгьер ахварай авудна, хушка авуна, къарагъарна женгиниз тухвана кIанда. 
ГьакI ийида!»

«ТIерикъатдин заз таниш илимрик мусурман инсандин, мусурман халкь-
дин азадвилин месэлаяр квач… Вучиз квачтIа?.. Чидач… Абур герек я эхир! 
Лап герек я, за кутада… Зи вязериз яб гана, гъавурда авай инсанри завай, 
вуна вучиз абур кутуна, лагьана, жузуртIа, за вуч жаваб гун? – Мегьамед 
жавабдихъ къекъвена. – ТIерикъатдихъ са шумуд рехъ ава: гьар муьршуьдди 
а пак илимдик вичин пай кутазва, – вилерикай шейх Накьшибенди, шейх 
Исмаил… карагзава, мефтIеда «Аллагьдин рекье цIурун», «Аллагьдин 
рекье жуван чанни гуз гьазур хьун» жумлаяр эзбер жезва. – ТIерикъатдик 
гьар муьршуьдди вичин са цIийивал кутазва, вичин хел яратмишзава, адал 
вичин тIварни акьалтзава. За яратмишдай хилел зи тIварни жедатIа?! Вагь! 
– хъверзава. – Заз тIвар хьун герек авач, кар хьурай, заз кар хьана кIанзва… 
Эхь, – вичин хиял масадаз чир тахьана кIанзавай хьиз, къваларихъ килигна, 
ада фикирна: – Астафируллагь! Им жуван тарифун хьана хьи! Заз арадал гъиз 
кIанзавай, икьван чIавалди садазани хабар авачир тIерикъатдин хел арадал 
гъида, – хъверна. – Ам за сифте жуван вязера лугьуда, ахпа тамамдаказ ярат-
мишда, ахпа… Эгер зи рехъ халкьди кьабулайтIа, адал тIвар, завай хабарни 
кьун тавуна, вич-вичелай акьалтда… Гьар са карда халкьдиз жувалай чешне 
къалурна кIанда».

Фикирдай вич ихьтин нетижадал атайла, Мегьамедаз вичин кIулалай 
кье-лен кьеженвай пар алатай кьван регьят хьана. Гила ам вичи кьиле туху-
звай яшайишдикай гъалатIар, гунагьар, тIерикъатдихъ галаз кьан тийизвай 
гьерекатар жагъуриз эгечIна... Адаз аламат жезва: вичин уьмуьрдай гунагь 
крарни жагъизва.

«Чи хуьре, мягькемада гунагькар са зун туш… Гзаф гунагьар чи хуьруьн, 
магьалдин мусурман инсанрик: ханарик, беглерик, фекьийрик, кавхайрик, 
картарик, устIаррик, савдагаррикни ква, – Мегьамеда хиялдай гьисабзава: 
кесибривай харж къачун, абурун девлет къакъудун, тарашун, мал-девлет 
кIватIун, закат кесибриз пай тавун, нефс ахъайун, тапарарун, алцурарун…»

«Чи инсанрин виридалайни чIехи гунагь – Аллагьдихъ, ада чаз ракъурнавай 
диндихъ кIевелай, дериндай, рикIивай инанмиш тахьун я…

Гьар са мусурманди мискIиндиз вичин бегьердилай закат яз гузвай цIуда-
лай са пай имамриз, маллайриз, фекьийриз, мижевирриз амукьун, абуру чпи 
тIуьн, кесибриз тагун – мадни еке гунагь, тахсир, гъалатI я.
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«За жуван рахунар, гьерекатар квелай башламишин? За жуван вязда жуван 
ярагъвийриз вуч лугьун? Ахпа къунши хуьрерин, шегьеррин мискIинра вуч 
лугьун, вуч тикрарин? Чи инсанриз виридалайни гзаф азият гузвай месэла 
вуч я? Абур ханарилай, беглерилай аслу хьун, абурун зулумдик хьун, къазад 
хьун, – аял чIавуз вичи туькIуьрай гаф рикIел хтана, Мегьамедан пIузарик 
хъвер акатна, – тушни?! Я. ГьакI хьайила, абурун руьгь, рикI азад авуна кIанда. 
ГьикI? Са фикир-фагьум авуна, рехъ жагъурна кIанда… Кьвед лагьай месэ-
ла – хайи ватан ягъийрикай азад авун… Имни руьгьдин, рикIин азадвилихъ 
галаз кIеви алакъада авай месэла я… Ватандин азадвал гьикIкъазанмишда? 
Ягъияр гужлу я, чун – ажуз… Вучда? Халкь женгиниз гьазурна, къарагъарна 
кIанда…»

«МефтIеда, ивидин дамарра, кIарабра лукIвал гьатнавай инсанар ягъийриз 
акси къарагъар жедани?!.. Бес абур Гьажи Давуда къарагъарнай эхир! Яраб 
ада вуч авунайтIа? Гьахьтин кьегьал чешне къалурда… Жувалай чешне къа-
лурна кIанда… Инсанрик уьтквем руьгь кутуна кIанда… Ахьтин руьгь алай 
вахтундани анжах бязи инсанрихъ, – хиялдай вичин Уьсейдер хьтин викIегь 
дустар фена, – ава эхир! Гзафбурун руьгьер ахвара ама… За азадвал кIани 
руьгьер ахварай авудна, хушка авуна, къарагъарна женгиниз тухвана кIанда. 
ГьакI ийида!»

«ТIерикъатдин заз таниш илимрик мусурман инсандин, мусурман халкь-
дин азадвилин месэлаяр квач… Вучиз квачтIа?.. Чидач… Абур герек я эхир! 
Лап герек я, за кутада… Зи вязериз яб гана, гъавурда авай инсанри завай, 
вуна вучиз абур кутуна, лагьана, жузуртIа, за вуч жаваб гун? – Мегьамед 
жавабдихъ къекъвена. – ТIерикъатдихъ са шумуд рехъ ава: гьар муьршуьдди 
а пак илимдик вичин пай кутазва, – вилерикай шейх Накьшибенди, шейх 
Исмаил… карагзава, мефтIеда «Аллагьдин рекье цIурун», «Аллагьдин 
рекье жуван чанни гуз гьазур хьун» жумлаяр эзбер жезва. – ТIерикъатдик 
гьар муьршуьдди вичин са цIийивал кутазва, вичин хел яратмишзава, адал 
вичин тIварни акьалтзава. За яратмишдай хилел зи тIварни жедатIа?! Вагь! 
– хъверзава. – Заз тIвар хьун герек авач, кар хьурай, заз кар хьана кIанзва… 
Эхь, – вичин хиял масадаз чир тахьана кIанзавай хьиз, къваларихъ килигна, 
ада фикирна: – Астафируллагь! Им жуван тарифун хьана хьи! Заз арадал гъиз 
кIанзавай, икьван чIавалди садазани хабар авачир тIерикъатдин хел арадал 
гъида, – хъверна. – Ам за сифте жуван вязера лугьуда, ахпа тамамдаказ ярат-
мишда, ахпа… Эгер зи рехъ халкьди кьабулайтIа, адал тIвар, завай хабарни 
кьун тавуна, вич-вичелай акьалтда… Гьар са карда халкьдиз жувалай чешне 
къалурна кIанда».

Фикирдай вич ихьтин нетижадал атайла, Мегьамедаз вичин кIулалай 
кье-лен кьеженвай пар алатай кьван регьят хьана. Гила ам вичи кьиле туху-
звай яшайишдикай гъалатIар, гунагьар, тIерикъатдихъ галаз кьан тийизвай 
гьерекатар жагъуриз эгечIна... Адаз аламат жезва: вичин уьмуьрдай гунагь 
крарни жагъизва.

«Чи хуьре, мягькемада гунагькар са зун туш… Гзаф гунагьар чи хуьруьн, 
магьалдин мусурман инсанрик: ханарик, беглерик, фекьийрик, кавхайрик, 
картарик, устIаррик, савдагаррикни ква, – Мегьамеда хиялдай гьисабзава: 
кесибривай харж къачун, абурун девлет къакъудун, тарашун, мал-девлет 
кIватIун, закат кесибриз пай тавун, нефс ахъайун, тапарарун, алцурарун…»

«Чи инсанрин виридалайни чIехи гунагь – Аллагьдихъ, ада чаз ракъурнавай 
диндихъ кIевелай, дериндай, рикIивай инанмиш тахьун я…

Гьар са мусурманди мискIиндиз вичин бегьердилай закат яз гузвай цIуда-
лай са пай имамриз, маллайриз, фекьийриз, мижевирриз амукьун, абуру чпи 
тIуьн, кесибриз тагун – мадни еке гунагь, тахсир, гъалатI я.
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За и гъалатIар туькIуьр хъийида, вири гунагьар жуван хивяй акъудда…»
…Мегьамедни Уьсейдер ватандив ахгакьзава.
Кьулан вацIалай элячIдай чкадал алай уламчи ярагъвиди Мегьамедаз муьр-

шуьддин кьакьан дережа мубаракна, юкь агъузна икрамна, адан абадилай, 
кIвачерилай гъилер чIугуна, «шукур, Аллагь» лагьана.

Мегьамед тажуб хьана. «Идаз закай муьршуьд хььанвайди икьван фад 
ни хабар гана хьуй?!» – хиялдай жузуна ада вичи-вичивай. – Им заз ватанда 
хьайи сад лагьай тебрик я».

– Сагърай, стха. Ваз и хабар ни гана? – жузуна.
– Малайикри, – уламчиди хъверна.
ЦIийи муьршуьддин рикIел бубайрин мисал хтана, ам вичиз кIанивал 

туькIуьр хъувуна: Хъсан хабарни пис хабар инсанрив фад агакьда.
– Чна лагьай касни авач, – Мегьамед Уьсейдераз суалдалди килигна. – 

ГьакI тушни?
– Эхь. Зани лагьай са касни авач, стха, – Уьсейдера вилер экъисна, къуьнер 

чуькьвена. – Куьрдемирдай хкъвезвайбур са чун туш кьван?!
– АкI хьайила, Гьасана чалай вилик Вини Ярагъдал цIийи хабар ракъур-

нава, – аян хьана Мегьамедаз.

2
– Аслан ханди мад чи чилер кьазва! – зулун са пакамахъ мискIиндилай 

мижевирдин гьарайдин ван акъатна.
– Хандин нуькерри мад чи чилер кьазва-а-а! – виниярагъвийри сада-садав 

къалабулух квай хабар агакьарзава.
Чилериз талукь чIулав хабар вад-цIуд декьикьада вири хуьруьз чкIана.
Хандиз кьаз кIан хьайи барзадал касни алачир. И сеферда агакьай чIуру 

хабар, малум хьайивал, Кьулан вацIун дугуна авай жемятдин хсуси чилериз 
талукь тир.

Уьзденар, лежберар, чпин лашар, гьанефар къачуна, царар, валар авай 
гуьнедай агъуз тади кваз, гьарай-эвер, себ-сив ацалтна дугуниз фена.

Аслан хандин нуькерри, вацIун кьере, къурухар хьиз, кьунвай чилерин 
иесияр хуьре авайдакай менфят къачуна, чпиз эмир гайивал жагъунар эляна, 
чилерин арайра авай сергьятдин къванер гадарна, са зурба мулк авуна, яцар, 
гамишар галай вад туьрез инлай-анлай вегьена, илигна цазва.

Иесияр агакьайла, абуруз чпин чилер чир хъхьанач…
– Я стхаяр, куьне чи чилер вучиз цазва?! – хабар кьуна каш-кашал текъ-

везвай яшлу уьзденди.
– Чан стха, чна чаз лагьайвал ийизва, ахьтин суалар Аслан хандиз це, – 

жаваб гана яшлу нуькерди.
– Анаг чи акъашар тирди квез чизвачирни?
– Ваъ, – нуькерриз чизва: хиве кьун тавун кьилин секинвал я.
Хъиле гьатнавай уьзденри сеперар гуз-гуз нуькеррал гьужумна… Инал 

тамам дяве хьана: алатай йисуз хуьруьн барзадал хьайи рахунар, сеперар, 
къургъар цIийи кьилелай тикрар хъхьана. Нуькерар чукурна.

– Нуькеррин тахсир авач, – лагьана са уьзденди, – Абуру чпиз лагьай кар 
ийизва. Тахсир хандинди я! Гьадаз кьисас кьуна кIанда!

Уьзденри, лежберии са шумуд йисуз вацIун кьер къванерикай, цацарикай 
михьна, пер яна, туьрез хуькуьрна чинал гъанвай, вуч цайитIани эккъечIза-
вай, бегьер гузвай чилер, гьардаз хьанвай са-кьве путун чка са йикъан къене 
квахьзавай.

– Я инсафсуз хан, я к… хва, – лежберри хандиз сеперарзава, чпин чилер 
виликан шикилдиз хкизва. Гьарда вичин фикир лугьузва:
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– Барзада хьаначтIа, хандиз ина ругъунар цаз кIанзавай ман.
– Чпикай инсанар икьван гзаф рахазвай ругъунар вуч затIар я?! – жузуна 

сада.
– Ранг хкуддай хъчарин дувулар.
– Дувулар патал жуван жемятдин кефи хадании?
– А дувулрихъ савдагарри еке пулар гузва.
– Я кIвал чIур хьайи хан, – лагьана Гьашима, – вун мус тух жеда?!
Калуз балкIанрал алаз хуьруьн регьберарни атана.
Кавхадини къазиди анжах кьил галтадна.
– Зун хандихъ галаз рахада, – лагьана муьршуьд хьанвай, анжах вичин де-

режа къалуриз агакь тавунвай Малла Мегьамеда.– Амма… – хандинни вичин 
арада хьайи суьгьбетар рикIел хтана, адавай фикирдин эхир лугьуз хьанач.

Жемят хуьруьз хтана, хандин сарайдал фена. Эверайла экъечIай нуькерди 
лагьана:

– Аслан хан авач, ам Кьасумхуьрел фенва.
– Гила чна вучда?
– Кьасумхуьрел фидани?!
– Хан иниз хкведайвал ийида.
– ГьикI?
Са десте жегьил уьзденар, чпи-чпиз вилеринбур авуна, ПIирен булахдал 

фена.
Кала хьайи агьвалатдикай дуьз малумтар агакьайла, хуьруьк цIийи кьи-

лелай къал акатна: яшлу инсанри ийизвай агьарар Аслан хандин ирид архай 
рив агакьзавай. Адан хийирдиз садавай са гафни лугьуз жезвачир: хандин 
тереф хуьзвайди гьасятда халкьдин душман жезвай.

Йифен кьулариз Аслан хандин сарайди цIай кьуна.
– ЦIай! Аслан хандин сарайди цIай кьуна! – гьарайна мискIиндилай ми-

жевирди. – ЦIай хкадариз ша, ярагъар!
Вири хуьр кIвачел акьалтна. ЧIехи-гъвечIи хуьруьн рагъ экъечIдай къерех-

дал, пару галай къеле хьтин кIвалер алай чкадал физва. Инсанрик са хажалатни 
квач: садбур хъуьрезва, садбуру «ай, хьана», садбуру «цIай ягъайбурун гъилер 
сагърай», садбуру «хандиз вичиз цIай яна кIанзава» лугьузва…

Сарайдин гьаятдин нуькерар, балкIанар, алафар авай пад, икьи гум ацалтна, 
гагь къати, гагь яваш ялавар хкатиз, кьуд пад ишигълаван ийиз, кузва… Хан-
дин хзанар: бикеяр, аялар тавханайрай куьчедал экъечIна, санал кIватI хьана, 
шехьзава… Нуькерри сада-садаз гьараярзава, кIваляй шейэр: парталар, месер, 
халичаяр, къапар… акъудзава… КIвалери цIай кьаз кичIезва. Са ни ятIани 
гьаятда авай гьавиздилай яд тухуз ялавриз язава, абур мадни къизгъин жезва…

Сарайдин айванри цIай кьуна… Кузва…
– Жемятар, куьмек це! – нуькерри, герен-герен инсанрихъ элкъвез, гьа-

райзава.
Инсанар цIун зегьем галукь тийидайвал яргъалай килигиз акъвазнава, 

шехьзавайбурун гуьгьуьл къачуз, абуруз куьмек гуз садни физвач.
Кузвай сарайдиз килигиз Бункь бубани атанва. Инал алай гьалар акурла, 

еке зегьметар чIугуна эцигнавай, цIун ихтиярда гьатнавай дараматрин гьай-
иф чIугуна, ада фикирзава: «Ханар инсанриз гьикьван такIан я! – вилерикай 
карагзавай ханарихъ элкъвена, хабар кьазва: – Куьн вучиз икьван намерд я?!»

Сарайдин вилик кавхани къази акъвазнава, абурун патав Мегьамедни атана. 
Кузвай сарайдикай, ханди пака чпин кьилел акъуддай гьарай-эвердикай суьгь-
бетар авуна, абуру са суалдиз жаваб жагъурзава: «ЦIай ягъайди вуж хьуй?!»

Гьикьван фикир-фагьум авуртIани, жаваб жагъизвач: шак физвайбур ава, 
анжах тIвар кьаз жезвач: четин я, инсан квачир баладик кутан тийин.
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– Барзада хьаначтIа, хандиз ина ругъунар цаз кIанзавай ман.
– Чпикай инсанар икьван гзаф рахазвай ругъунар вуч затIар я?! – жузуна 

сада.
– Ранг хкуддай хъчарин дувулар.
– Дувулар патал жуван жемятдин кефи хадании?
– А дувулрихъ савдагарри еке пулар гузва.
– Я кIвал чIур хьайи хан, – лагьана Гьашима, – вун мус тух жеда?!
Калуз балкIанрал алаз хуьруьн регьберарни атана.
Кавхадини къазиди анжах кьил галтадна.
– Зун хандихъ галаз рахада, – лагьана муьршуьд хьанвай, анжах вичин де-

режа къалуриз агакь тавунвай Малла Мегьамеда.– Амма… – хандинни вичин 
арада хьайи суьгьбетар рикIел хтана, адавай фикирдин эхир лугьуз хьанач.

Жемят хуьруьз хтана, хандин сарайдал фена. Эверайла экъечIай нуькерди 
лагьана:

– Аслан хан авач, ам Кьасумхуьрел фенва.
– Гила чна вучда?
– Кьасумхуьрел фидани?!
– Хан иниз хкведайвал ийида.
– ГьикI?
Са десте жегьил уьзденар, чпи-чпиз вилеринбур авуна, ПIирен булахдал 

фена.
Кала хьайи агьвалатдикай дуьз малумтар агакьайла, хуьруьк цIийи кьи-

лелай къал акатна: яшлу инсанри ийизвай агьарар Аслан хандин ирид архай 
рив агакьзавай. Адан хийирдиз садавай са гафни лугьуз жезвачир: хандин 
тереф хуьзвайди гьасятда халкьдин душман жезвай.

Йифен кьулариз Аслан хандин сарайди цIай кьуна.
– ЦIай! Аслан хандин сарайди цIай кьуна! – гьарайна мискIиндилай ми-

жевирди. – ЦIай хкадариз ша, ярагъар!
Вири хуьр кIвачел акьалтна. ЧIехи-гъвечIи хуьруьн рагъ экъечIдай къерех-

дал, пару галай къеле хьтин кIвалер алай чкадал физва. Инсанрик са хажалатни 
квач: садбур хъуьрезва, садбуру «ай, хьана», садбуру «цIай ягъайбурун гъилер 
сагърай», садбуру «хандиз вичиз цIай яна кIанзава» лугьузва…

Сарайдин гьаятдин нуькерар, балкIанар, алафар авай пад, икьи гум ацалтна, 
гагь къати, гагь яваш ялавар хкатиз, кьуд пад ишигълаван ийиз, кузва… Хан-
дин хзанар: бикеяр, аялар тавханайрай куьчедал экъечIна, санал кIватI хьана, 
шехьзава… Нуькерри сада-садаз гьараярзава, кIваляй шейэр: парталар, месер, 
халичаяр, къапар… акъудзава… КIвалери цIай кьаз кичIезва. Са ни ятIани 
гьаятда авай гьавиздилай яд тухуз ялавриз язава, абур мадни къизгъин жезва…

Сарайдин айванри цIай кьуна… Кузва…
– Жемятар, куьмек це! – нуькерри, герен-герен инсанрихъ элкъвез, гьа-

райзава.
Инсанар цIун зегьем галукь тийидайвал яргъалай килигиз акъвазнава, 

шехьзавайбурун гуьгьуьл къачуз, абуруз куьмек гуз садни физвач.
Кузвай сарайдиз килигиз Бункь бубани атанва. Инал алай гьалар акурла, 

еке зегьметар чIугуна эцигнавай, цIун ихтиярда гьатнавай дараматрин гьай-
иф чIугуна, ада фикирзава: «Ханар инсанриз гьикьван такIан я! – вилерикай 
карагзавай ханарихъ элкъвена, хабар кьазва: – Куьн вучиз икьван намерд я?!»

Сарайдин вилик кавхани къази акъвазнава, абурун патав Мегьамедни атана. 
Кузвай сарайдикай, ханди пака чпин кьилел акъуддай гьарай-эвердикай суьгь-
бетар авуна, абуру са суалдиз жаваб жагъурзава: «ЦIай ягъайди вуж хьуй?!»

Гьикьван фикир-фагьум авуртIани, жаваб жагъизвач: шак физвайбур ава, 
анжах тIвар кьаз жезвач: четин я, инсан квачир баладик кутан тийин.
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– Бес Аслан хандин сарайдик цIай кягъай душман вуж хьуй?! – гьарайзава 
ийир-тийир квахьнавай кавхади: адаз вичин къуллугъ къакъатиз кичIезва.

Гьа и суал атIа патал акъвазнавай зегьметчи ярагъвийри масакIа эцигзвава:
– Яраб хандин сарайдиз цIай ягъай кьегьал вуж ятIа? – инсанризни чир 

хьана кIанзава.
– Чир хьанайтIа, за а кьегьалдин гъилериз теменар гудай, – лугьузва са 

къариди.
– Валлагь, балаяр, зани а кьегьалдин пелез са пIагь гудай, – вичин къари-

дихъ галаз къужани рази я.
Хуьре шак фидай инсанар ава, амма садазни кьегьалдин тIвар лагьана, ам 

къазидин, хандин яракьлу нуькеррин хурук кутаз кIанзавач.
– Сарайдиз цIай ягъайди вуж ятIа пака, хан хтайла, чир жеда, – лагьана 

кавхади.
– ЦIегь тIуьрдан кьилел цIай жедайвал тахьурай, – жегьилриз, гзафбурун 

шак гьабурал физвай, ван къведайвал айгьамна Муьршуьд Мегьамеда. – Садни 
санизни катмир, мягькемдаказ акъваз: садакни са тахсирни квачирди акурай.

– Садни хуьряй къерехдиз кат тавурай, – тагькимна къазиди. – Шак сифте 
нубатда катайдал фидай адет я.

Пака Кьасумхуьрелай Аслан хан цIайни цIелхем кваз, гуьгъуьна къази, 
дуванбеглер, яракьлу нуькерар аваз хтана. Канвай паруяр, тевлеяр ва гьаятар, 
сарайдин чIулав хьанвай цлар акурла, адан чанди цIай кьуна: ам, вилериз иви 
хъичинна, вичел алтIушзавай хуьруьн регьберриз, пехъи хьанвай яц хьиз, 
тамашна.

– Заз куьн къалурмир! – гьарайна, ханди гъиле авай къамчи хкажна. – 
Квахь инлай!

Садни алай чкадилай юзанач, я садани са жавабни ганач.
– Квевай цIай хкадариз хьаначни?! – жузуна ханди.
Мадни са жавабни хьанач.
Сарайдин вилик Малла Мегьамед атана, ада хандиз сабурдин гафар лагьа-

на, хьайи зарардин эвез Аллагьди хгудайдак умуд кутуна.
Ханлухдин къазини дуванбеглер сарайдиз килигна, хьайи зарар тайи-

нарна, чIехи нуькерар галаз тахсиркар жагъуриз эгечIна. Хуьруьн кавхадин 
куьмекдалди шак физвай вад кас кьуна (абурун арада Уьсейдерни КIуфай 
авай) Кьасумхуьрел тухвана, зинданда туна.

Пака Малла Мегьамед Кьасумхуьрел фена. Ада Аслан хандиз Уьсейде-
ракни КIуфаяк са тахсирни квачирди субутарна. Хандиз цIийи муьршуьддин 
тIалабун чилел вегьиз кIан хьанач: кьве кас аххъайна, Уьсейдерн КIуфай 
хуьруьз хтана. И карди муьршуьддиз халкьдин патай артухан гьуьрмет, азад 
хьайибурузни – «хандин зиндада ацукьайди» тIвар къазанмишна.

Муькуь пуд ярагъви, абурук тахсир квайди субут хьанач, са вацралай ах-
чухна. Амма Аслан хандик акатнавай цIай яваш хьанач.

3
Жуьмядин купIунилай гуьгъуьниз къарагъна, Муьршуьд Мегьамеда вичиз 

вяздин эвез ийидай суьгьбет ава, лагьана, инсанар секинарна, абурун вилик, 
тахсир квайди хьиз, кьил агъузна, акъвазна, сивяй са-са гаф акъудна:

– Гьуьрметлу мусмурман стхаяр, вахар! Итимрихъ галаз барабар ихтияяр 
дишегьлийризни хьун лазим я. Чун, мусурманар, са макъамдани сад маса-
дан лукI хьун дуьз туш. Чун, азад инсанар хьиз, дуланмиш хьун лазим я. 
Гьуьрметлу ярагъвияр, Ярагъ мягькемадин жемятар! Зун, Малла Исмаилан 
хва Мегьамед, виридалайни гунагькар инсан я! Зун ЧIехи Аллагьдин вилик, 
адан пайгъамбардин вилик, – салават гъана, – куь вилик гзаф тахсиркар я.
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Инсанар кхунна: «Чи имамди вуч лугьузва?!»
– Зун гила, Аллагьди чавай вуч истемишзавайтIа, гьадан гъавурда акьуна, 

заз гила гьакъикъат чир хьана, – давамарна маллади. – За икьван чIавалди авур 
кьван кIвалахар, гунагьар хьана, зи рикIе, зи руьгьда ама, – дериндай нефес 
къачуна, гьисабна: – За квевай къачур кьван закат, фитIре ва маса садакьаяр 
чаз, фекьийриз, къачун пак ктабра кхьенвач. За жуван тахсирар хиве кьазва, 
за еке тахсир авуна. Зи тахсирдилай гъил къачу. Зи мал-девлет, зи никIер, 
куьбур я, абур квез хьуй! Гьавиляй лугьузва: зи мал-девлет квез къачу, ам 
куь арада пай хъия!

Жемятдай са жавабни акъатнач.
Муьршуьд Мегьамед, нефес дар хьана, пелез гьекь акъатна, куьсруьда 

ацукь хъувурла, итимар яваш-яваш къецел экъечIна, суьгьбетрик экечIна:
– Малла Мегьамеда чаз вуч лагьанай?
– Акъвазай чкадал ада вичин девлетар чаз пай хъувун?!
– Ина вуч сир аватIа?!
– Адак вуч гунагьар ква кьван?!
– Бубайри къазанмишнавай девлетар халкьдиз пай хъийидани?
– Муьршуьд хьайила, адан кьил элкъвенвани?
– Адан бубаярни, чпиз Аллагьди рагьметрай, хъсан инсанар тир: чпин 

кIвал-югъ, чпин майишат чпи идара авуна. Мегьамедан девлетр гьалаллубур 
я, – лагьана Бункь бубади. – Чаз адан са затIни герек туш, я гьалални жедач.

Кьвед лагьай юкъуз итимар мискIиндиз атайла, Малла Мегьамеда накь 
лагьай гафарин мана тестикьар хъувуна:

– Зун, мусурман стхаяр, вахар, виликдай Аллагьди чаз ракъурнавай Къ-
уръандин, пак улубдин, келимайрин гъавурда бегьем авачир… Заз Аллагьдин 
гьахьтин чIехи гьуьрмет авуна: Ада гила зи вилер ачухна. Зи вилериз цавари-
лай гьахьтин ишигъ атана… – жемятдай аламатдин гьагь акъатна. – Гила заз, 
нур гузвай алмасдин гъетер хьиз, гьахълувилин, дуьзвилин, гьакъикъивилин 
эбеди чешмеяр аквазва… За эзбер хъийизва: За куь зегьмет тIуьна, куь пай 
квай девлет къазанмишна… За гьар купIунилай гуьгъуьниз ЧIехи Аллагьдивай 
зи гунагьрилай гъил къачун тIалабзава. Куьне зи тахсирдилай гъил къачу…. 
Зи девлет квез пай хъия…

– Чна ви тахсирдилай гъил къачузва, – лагьана Бункь бубади.
– Чна гъил къачузва, – тикрарна са шумуд касди.
– Са гъил къачунни авач, – лагьана Къиблета. – Вуна кIелнавай элиф-бей 

зани кIелнава. Вуна, Малла Мегьамед, чакай, Аллагьдин лукIарикай, азад 
инсанар ийизва. Вуна чахъ галаз барабар ихтияяр дишегьлийризни гузва. 
Ибур исламда вуч цIийи къанунар я? Гила чавай хандихъ галаз, чин-чинал 
акъвазна, рахаз жедани? Папариз вири ихтияяр гайила, итимривай секиндаказ 
кIвалериз хъфиз жедани?! – хъуьрена. – Чаз кIвале хуьрек ни гьазурда? Чи 
пекер ни чуьхуьда?!

Кимел Къибретан тереф хуьдайбурни хьана.
– Зун, стхаяр, я Аллагьдиз, я исламдиз акси туш! Эхь, чун вири Аллагьдин 

лукIар я! – викIегьдаказ малумарна муьршуьдди. – Анжах… Эхь, чун, мусур-
манар, чилел, кIвале, хуьре азад инсанарни хьун лазим я. Чи дишегьлийризни 
итимрихъ галаз барабар ихтияяр хьун лазим я, – вичин фикирар тестикьарна 
Мегьамеда. – Сад лагьайди, абур, итимар хьиз, чун къурбанд хьайи Аллагь-
ди халкьнава, кьвед лагьайди, абуру чалай гзаф кIвалахзава, пуд лагьайди, 
дишегьлияр гъуцарин девирдани азад, итимрихъ галаз барабар ихтиярар 
авай, ягъийриз акси женгера иштиракзавай инсанар тир. Чна абур, чи папар, 
са ихтиярни авачир хъукьвар хьиз, къулав ацукьарун дуьз туш, – итимрик 
хъуьруьн акатна. – Абур кайванияр, кIвалин-къан иесияр я. Бубайри лугьу-
дайвал, гъуьл – кIвал хуьзвай къецин лаш я, паб – хзан хуьзвай кIвалин кIаш.

Итимриз, мегъуьн тар хайи хьтин, хъуьруьнар хьана.
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Инсанар кхунна: «Чи имамди вуч лугьузва?!»
– Зун гила, Аллагьди чавай вуч истемишзавайтIа, гьадан гъавурда акьуна, 

заз гила гьакъикъат чир хьана, – давамарна маллади. – За икьван чIавалди авур 
кьван кIвалахар, гунагьар хьана, зи рикIе, зи руьгьда ама, – дериндай нефес 
къачуна, гьисабна: – За квевай къачур кьван закат, фитIре ва маса садакьаяр 
чаз, фекьийриз, къачун пак ктабра кхьенвач. За жуван тахсирар хиве кьазва, 
за еке тахсир авуна. Зи тахсирдилай гъил къачу. Зи мал-девлет, зи никIер, 
куьбур я, абур квез хьуй! Гьавиляй лугьузва: зи мал-девлет квез къачу, ам 
куь арада пай хъия!

Жемятдай са жавабни акъатнач.
Муьршуьд Мегьамед, нефес дар хьана, пелез гьекь акъатна, куьсруьда 

ацукь хъувурла, итимар яваш-яваш къецел экъечIна, суьгьбетрик экечIна:
– Малла Мегьамеда чаз вуч лагьанай?
– Акъвазай чкадал ада вичин девлетар чаз пай хъувун?!
– Ина вуч сир аватIа?!
– Адак вуч гунагьар ква кьван?!
– Бубайри къазанмишнавай девлетар халкьдиз пай хъийидани?
– Муьршуьд хьайила, адан кьил элкъвенвани?
– Адан бубаярни, чпиз Аллагьди рагьметрай, хъсан инсанар тир: чпин 

кIвал-югъ, чпин майишат чпи идара авуна. Мегьамедан девлетр гьалаллубур 
я, – лагьана Бункь бубади. – Чаз адан са затIни герек туш, я гьалални жедач.

Кьвед лагьай юкъуз итимар мискIиндиз атайла, Малла Мегьамеда накь 
лагьай гафарин мана тестикьар хъувуна:

– Зун, мусурман стхаяр, вахар, виликдай Аллагьди чаз ракъурнавай Къ-
уръандин, пак улубдин, келимайрин гъавурда бегьем авачир… Заз Аллагьдин 
гьахьтин чIехи гьуьрмет авуна: Ада гила зи вилер ачухна. Зи вилериз цавари-
лай гьахьтин ишигъ атана… – жемятдай аламатдин гьагь акъатна. – Гила заз, 
нур гузвай алмасдин гъетер хьиз, гьахълувилин, дуьзвилин, гьакъикъивилин 
эбеди чешмеяр аквазва… За эзбер хъийизва: За куь зегьмет тIуьна, куь пай 
квай девлет къазанмишна… За гьар купIунилай гуьгъуьниз ЧIехи Аллагьдивай 
зи гунагьрилай гъил къачун тIалабзава. Куьне зи тахсирдилай гъил къачу…. 
Зи девлет квез пай хъия…

– Чна ви тахсирдилай гъил къачузва, – лагьана Бункь бубади.
– Чна гъил къачузва, – тикрарна са шумуд касди.
– Са гъил къачунни авач, – лагьана Къиблета. – Вуна кIелнавай элиф-бей 

зани кIелнава. Вуна, Малла Мегьамед, чакай, Аллагьдин лукIарикай, азад 
инсанар ийизва. Вуна чахъ галаз барабар ихтияяр дишегьлийризни гузва. 
Ибур исламда вуч цIийи къанунар я? Гила чавай хандихъ галаз, чин-чинал 
акъвазна, рахаз жедани? Папариз вири ихтияяр гайила, итимривай секиндаказ 
кIвалериз хъфиз жедани?! – хъуьрена. – Чаз кIвале хуьрек ни гьазурда? Чи 
пекер ни чуьхуьда?!

Кимел Къибретан тереф хуьдайбурни хьана.
– Зун, стхаяр, я Аллагьдиз, я исламдиз акси туш! Эхь, чун вири Аллагьдин 

лукIар я! – викIегьдаказ малумарна муьршуьдди. – Анжах… Эхь, чун, мусур-
манар, чилел, кIвале, хуьре азад инсанарни хьун лазим я. Чи дишегьлийризни 
итимрихъ галаз барабар ихтияяр хьун лазим я, – вичин фикирар тестикьарна 
Мегьамеда. – Сад лагьайди, абур, итимар хьиз, чун къурбанд хьайи Аллагь-
ди халкьнава, кьвед лагьайди, абуру чалай гзаф кIвалахзава, пуд лагьайди, 
дишегьлияр гъуцарин девирдани азад, итимрихъ галаз барабар ихтиярар 
авай, ягъийриз акси женгера иштиракзавай инсанар тир. Чна абур, чи папар, 
са ихтиярни авачир хъукьвар хьиз, къулав ацукьарун дуьз туш, – итимрик 
хъуьруьн акатна. – Абур кайванияр, кIвалин-къан иесияр я. Бубайри лугьу-
дайвал, гъуьл – кIвал хуьзвай къецин лаш я, паб – хзан хуьзвай кIвалин кIаш.

Итимриз, мегъуьн тар хайи хьтин, хъуьруьнар хьана.
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– Папан везифаяр са тIуьн гьазуруналди, хзанриз тIуьн гуналди кутягь 
жезвач, – лагьана гьерекат акатай итимри.

– Папарин хиве михьивал-лацувал авун… – гьисабда са къужади.
– Аялриз тербия гун, – рикIел хкана масада.
– Эхь, эхь, – тестикьарзава Мегьамеда. – Куьн залай хъсан гъавурда ава.
– Зун акси я, – мад Къиблетан ван акъатна. – ЦIийи муьршуьдди лагьайвал 

хьайитIа, чи, итимрин, ихтиярар атIун жезва.
– Бес са ихтиярни авачир дишегьлийрин язух тушни?!
– Абурун кьисмет Аллагьдин гъиле ава, гьада гайивал жеда.
Ацукьнавай итимрикай садазни вичин ихтиярар атIана кIан хьанач.
– Гьуьрметлу эфенди, инал Къиблет гьахъ я, – са шумуд касди Къиблетан 

тереф хвена.
Гьуьжетар давам хьана.
– Ярагъар, квез жуван лаш тIурар алаз аквамир, – туьнтдаказ лагьана Бункь 

бубади. Зал кис хьана. – Куьне, рухваяр, Малла Исмаилан хва Мегьамеда 
лагьайвал ая. Ам чи тIерикъатдин муьршуьд я!

– Дуьз гаф я, – са шумуд агъсакъалдай разивилин гафар акъатна.
Жемятди жегьил малладин тахсирдилай гъил къачуна, ихьтин тIалабун 

Аллагьдивай ва адан пайгъамбардивайни авуна. Малладин девлет чпин арада 
пай хъувунач.

– Анжах са кар – закат дуьз ишлемишун – кьилиз акъудун тIалабзава, – 
лагьана лежберри.

Малла Мегьамеда вичин тежрибада кутун хъувур рекьи къунши хуьрерин 
мискIинрин закатда вил авай фекьийрин фу атIана. Абур Мегьамедаз, буба 
кьейи душмандиз хьиз, килигиз хьана, анжах ачухдаказ я лугьуз, я рахаз же-
звач: муьршуьд гьахъ тир, ада, рикIе михьи ният аваз, халкьдиз кIандайвал 
авуна.

Закатдикай кьил къакъудуни ва кесиб зегьметчийрин гьал кьезиларуни 
Малла Мегьамедан тIвар вири Лезгистанда акъудна ва халкьди адаз ийизвай 
гьуьрмет са шумуд къат артухарна.

Савадлу инсанар гъавурда акьуна: Ярагъ Мегьамедан фикирар, ада хкяна-
вай рехъ исламдин патавай физвай. Анжах и гаф садавайни ачухдаказ лугьуз 
жезвачир: азадвал кIанзавайбурун кьадар гзаф тир, закат незвай фекьийриз 
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сад хьтин къимет гузва.
– АкI ятIа, ада вичин дуст Мирзе Алидин тежриба давамарзава.
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– Ада вичин медресадиз тIебии илимар чирдай муаллимриз теклифнава. 
Абур Худатай, ЧIуралдай гъанва.

– Ахьтин тарсар нивай хьайитIани гузни жедач эхир.
– Малла Мегьамеда кьве жуьредин илимар са жергеда эцигзава. Вуна инал 

Мирзе Алидин тIвар кьунай. Гьа Ахцагь Мирзе Алидиз, кьве илим ишлемиш-
завай алимдиз, Малла Мегьамеда «кьве лув квай кард» лугьузва.

– Са илимдал машгъулбур – са лув квай картар яни?! – жегьилар хъуьрена.
– Малла Мегьамедан гьерекатар, алакьунар, чирвилер чи дерейра маса са 

касдихъни авач.
– Адаз мусурман халкьар азад хьана, дишегьлийриз итимрихъ галаз барабар 

ихтияяр хьана кIанзава. Гьавиляй адан ракIарихъ югъ-йиф къифле-къифле 
инсанарни гала.

– Ам гьахьтин инсанрикай я, – хъуьрена, разивилелди кьил эляна худат-
види.

4
Ярагъ Мегьамедаз авам инсанар гъавурдик кутун гзаф залан акъваззава. 

Ада жемятдиз, Аллагьдиз ва адан пайгъамбардиз гьуьрметиз, къал-макъал, 
тарашун, чуьнуьху-гуьнжуьх квачиз, яшамиш хьун меслят къалурзава: жен-
нетда авай яшайишдин тарифарзава ва жегьеннемдин цIукай кичIерар гузва. 
Ахпа намусдикай, гъейратдикай, азадвиликай рахазва.

Вич фейи хуьрера ва шегьерра авай чIуру гьалар, гужар крар акурла, Мал-
ла Мегьамеда фадлай, маса чара авачиз, кавхадин, силисчидин, къазидин, 
насигьатчидин везифаяр тамамарзавай: гьахъ винел акъудзавай, тахсиркар 
тайинарзавай, адаз къвезвай жаза лугьузвай.

Арза-ферзеда гьатнавай инсанриз чпин месэлаяр Ярагъ Мегьамеда гьялна 
кIанзавай, тIалабзавай дуьшуьшар гзаф жезвай.

Ярагъвиди медресада вичин тарсара, кимерал рахунра ва мискIинда вя-
зера гзаф сеферда инсанриз тIерикъатдин тарифарзавай, ам хкягъун ва кьун 
меслят къалурзавай:

– Мусурман стхаяр ва вахар! Куьне ибадатзавай Аллагьди Кьуръанда тIвар 
кьунвай тIерикъат – зурба рехъ, зурба илим я… Адан бинеда шаригьат ава… 
Эгер шаригьат диндин мектеб ятIа, тIерикъат – лугьузва чIехи алимри – ме-
дреса я. ТIерикъат гьакьван виняй я… ТIерикъатдал суфи алимар машгъул 
хьун дуьшуьшдин кар туш, абуруз, суфийриз, гьина гьакъикъат, Аллагьдин 
гаф аватIа чизва…

Ярагъвидин рахунар, эвергунар Къубадин, Ширвандин, Шекидин хуьре-
ривни агакьзавай. Анриз фин инсанриз гьамиша четин тир: мягькем муьгъ 
алачир Кьулан вацIалай элячIна кIанзавай. Малла Мегьамед гатуз киричидин 
гамишрин арабада акьахна, хъуьтIуьз муркIарилай вегьенвай, шуьмягъдин 
яцIу тIваларикай, чапар хьиз, хранвай муькъверилай физва.

Нубатдин сеферда Къуба патаз фейила, Мегьамед вичин муаллим Худат 
Саидаз илифна… Ихьтин тIвар алай муаллимар, алимар ва дустар муьршуьд-
диз Хачмазда, Шиназда ва Гьаракьандани ава. Ада, вилер вилик ацукьнавай 
Саид-эфендидал алаз, са шумудра авур фикир, абурук цIийибурни кухтаз, 
тикрарзава: «Илимдикай, кIел-кхьиникай са бубат хабар авай инсанри чеб 
гужуналди гьарабрихъ, исламдихъ галкIурзава: аялриз гьараб тIварар гузва, 
кIвале, хуьре гьараб гафар кваз рахазва… «Сийид» тIвар рикI алаз ишлемиш-
зава, а тIвар чпин аялрал эцигзава, чеб Мегьамед пайгъамбардин, – салават 
гъана, – несилрикай, пак инсанрикай, тирди къалуриз алахъзава… Къенин 
гададикай пака буба жезва, муькуь юкъуз чIехи буба жезва, арадал Сийидан 
рухваяр, хтулар, несилар къвезва. Бубаяр атIа дуьньядиз физва, Сийидрин 
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несилар амукьзава… Абур гьарабрикай туш нивай лугьуз жеда? Садавайни… 
Гьа икI чаз тапан пак инсанар: фекьияр, ханар, беглер, пирер арадал къвезва, 
атанва… Зи бубайри тапан рехъ хкянач. Чеб бинедилай Аллагьдиз вафалу 
ятIани, чпел «Фекьияр» тIвар акьалтнаватIани, абуру чпин намус михьидаказ 
хвена, инсанризни михьи рехъ къалурна…Чебни михьи алпан миллетдикай, 
гилан лезгийрикай тирди лугьузва…»

– Я гьуьрметлу муьршуьд, вун вуч фикиррик акатнава? – жузуна кIвалин 
иесиди.

– Я жанаби муаллим, заз дердияр тIимил авани? – Мегьамеда жавабдикай 
кьил хкудна.

– Вун гьахъ я, хва: вуна жуван хивиз зурба пар къачунва. Инсанар Ал-
лагь-дин рекьел гъун – зурба суваб кар я. Ваз Аллагь куьмек хьуй! Амин, 
– Саид-эфендиди гъилер хкажна, дуьа авуна.

Кьве тIвар-ван авай инсан, Худат Саидни Ярагъ Мегьамед, са десте сух-
тайринни муьруьдрин юкьва аваз мискIиндиз фена. «Чи муьршуьд атана!» 
лагьана, итимар кIвачел акьалтна, садбур мугьмандин гъилерик ккIана.

Жуьмя мискIин инсанрай ацIанва: абуруз тIерикъатдин муьршуьд Ме-
гьамед акваз, адаз яб гуз кIанзава. Саид-эфендиди вичин багьа мугьман 
жемятдихъ галаз танишарна, ярагъвидикай са шумуд чими гаф лагьана, адаз 
рахадай ихтияр гана.

Минбардихъ кьакьан буйдин, мешребар алай, лацу пеле рагъ авай итим 
атана. Ада явашдаказ кьил хкажна, мискIинда вил къекъуьрна, салам гана, са 
кIусни дамах гвачиз, хайи стхайриз хьиз, гзаф хуш, яцIу, ширин сессиналди 
лагьана:

– Бисминлагьи рагьманни рагьим… Гьуьрметлу Шабрандин агьалияр: 
аламвияр, худатвияр, хачмазвияр, яламавияр! И минбардихъай зун рахайди 
я… Заз куь шегьер, и мискIин, заз тарс гайи Саид-эфенди гзаф багьа я… Къе 
заз чи пак исламдин бинеда авай са чIехи илимдикай, тIерикъатдикай, кьуд-
вад гаф лугьуз, алакьайтIа суьгьбетиз кIанзава…

– Чна ваз яб гузва, Ялав Ярагъ, – лагьана сад лагьай жергейра ацукьнавай 
итимри.

= ТIерикъат, стхаяр, – давамарна ярагъвиди, – чаз Аллагьдилай атанвай, 
пак Кьуръанда къалурнавай илим я… Адахъ са жерге истемишунар ава, – 
гьисабна, – абур чна, куьне кьиле тухун герек я…

Суьгьбетдин эхирдай муьршуьдди ван хкажна, жизви туьндаказ, нараз-
и-вал кваз лагьана:

– Гьуьрметлубур! Куьн мусурманар я. Куьн ЧIехи Аллагьди халкьнавай 
инсанар я. Чун вири и дуьньяда мугьманар я… Ина чун вахтуналди атанвай-
бур, къекъверагар, девришар я… Чун Мегьамед пайгъамбардин, – салават 
гъана, – ван галукь тавунмаз жуван рехъ чин тийизвай биши, буьркьуь, лал 
инсанар тир…

Ина, вахтуналди тир дуьньяда, чи йикъар куьтягь хьайила, чи руьгьер 
Ал-лагьди цаварал хутахзава. Ана чи уьмуьр женнетда, эбеди дуьньяда, давам 
жезва! Ана чи уьмуьрни эбеди жезва! Чи ватан гьана ава! Ана женнетдихъ 
галаз жегьенемни авайди рикIел хуьх!

Бес куьне ина, чилел, вучзава?! Аллагьдин рехъ кIевелай кьазвани? 
Вахт-вахтунда капI-тIеатзавани? Кесибрин гъил кьазвани? Гьахълувал, мяр-
гьаметлувал, руьгьдин азадвал хуьзвани? Женнет къазамишзавани?! Ваъ… 
Заз аквазва: куьне са затIни ийизвач… Куьне чилин уьмуьрдин машгъулатри-
кай, хзандикай, фад-фад алатдай шадвилерикай, мел-межлисдикай, булахрал 
ацукьуникай кеф хкудзава. Куьне чилел чIугвазвай кефер Аллагьди цаварал 
кьабулзавач! СиратIилдин муькъвелай фидайла, вири, хъсан ва пис, Ада куь 
рикIел хкида.
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Белки, куьне чилел акъудзавай уьмуьрдин куьлуь-шуьлуьяр цаварал алай 
женнетдин уьмуьрдихъ галаз дегишарзаватIа? Эхь, заз гьакI аквазва: куьне 
гунагьар къазанмишзава.

Жувалай гунагьар алудун патал са капIун, садакьа гун… тIимил я, куьн 
тIерикъатдал элячIна кIанда: им Аллагьдин рекье, лазим хьайитIа, чан гуз 
гьазур хьун лагьай чIал я!

За тикрарзава: ваъ, стхаяр, мад икI виже къведач! Куьне садани жуван 
фагьумсуз гьерекатралди, гъалатIралди, гунагьралди Аллагь бубадиз хъел 
гъимир. Жуваз жегьнем къазанмишмир! Жув жегьнемдин цIа кудайвал мий-
ир! Жув женнетдикай магьрум мийир! ТIерикъатдин рекьел элячI! Гьар сад 
са тIерикъатчи хьухь!

Муьршуьдди ял акъадарна, ацукьнавайбуру лугьузвай рази ва нарази 
гафариз яб гана, абурун гьиссер, фикирар дегиш жезвайвал ахтармишна, 
арадал атай суалриз жавабар гана. Ахпа женнетдин, вичиз акур чкадикай 
хьиз, инанмишвилелди суьгьбетна:

– Квез гьардаз, мусурман стхаяр, цаварал жуван кIвал гьазурнава: ам жен-
нет я. Ана куьн чIулав вилер авай гуьзел бикейри къаршиламишда, абурун 
хъверзавай вилерин нурар ракъариз, юзурзавай гъилер лацу батIбатIриз ухшар 
я, анжах абур гьар садаз кьисмет жедач, – итимрихъ хъвер акатна. – Мамардин 
къуйрай михьи къайи муркуцIар хьтин цин фунталар акъатзава, анжах ам хъ-
вана гьар садавай вичин къарихвал рекьиз жедач. Шумал кипарис ва къалин 
чинар тарарин кIаник гьамиша чими, серин, къайи гьавади агъавалзава, анжах 
ахьтин гьавадал ял ягъун гьар са касдиз кьисмет жедач… Вири и кеф-кефият 
жува чилел аламаз къазанмишна кIанзава!

Муьршуьддин рахунри инсанриз еке шадвал, лезет гана, гзафбуру ярагъви 
нубат-нубатдалди къужахламишна, адан чухвадилай, кIвачерилай гъилер 
чIугуна, чандиз дуьаяр авуна.

Муьршуьд Мегьамед гьар сефердай рази яз, шад яз хквезва, ада вич фейи 
чкайрикай, акур алим инсарикай кIвале, медресада, кимел суьгьбетарзава.

– Я чан хтул Мегьамед, гила жувахъ галаз зунни твах ман, – лагьана Бункь 
бубади. – Ваз яб гуз кIанзава. Зунни ви муьруьд жеда.

Итимар хъуьрена.
– И кьузуь вакIаз вуч кIанзава? Зун, месела, Мегьамедан муьруьд жеда-

чир, – лагьана Гьашима.
– Зунни жедачир, – Къиблетан ван акъатна.
– Куьн хьтин мурдар инсанар Мегьамедаз герекни авач, – жаваб гана 

Бункьа.
– Гьей, кьил чIур хьанвай кьуьзек, жуван сив хуьх! – гьарай гана Гьащима.
– Вуна зун гьахьтин чкадал эцигзавани, Бункь ?! – Къиблетазни хъел атана.
– Эхь! Зун куь патавни ацукьдач, – къужа къарагъна, кимин са пипIел фена.
Ялавлу суьгьбетар Ярагъ Мегьамеда жуьреба-жуьре миллетрин гзаф хуьре-

ра ва шегьерра: Агъа Кранда, Ахцагьа, Гъунида, Гьаракьунда, Гьенуьгьда 
Дербенда, Къумухъа, Кьурагьа, МихетIа, РичIа, Сугърата, Таркида, Тпигъа, 
Хучнида, ЦIахура, Эрехда, Эгъве лезги, фарс, араб ва туьрк чIаларал, герек 
чкайрал халкьдин мисалар, вичин ва маса зарийрин бейтер ишлемишиз, авуна.

Ярагъ Мегьамедан хци, жанлу, рикIиз чими ванци, метлеблу ва викIегь ра-
хунри авам, дугъри инсанрин бейнидиз дериндай таъсирзавай: абур Аллагьди 
хиве кьазвай женнетдал ашукь жезвай, жегьнемдикай, зурзун акатна, яргъаз 
жезвай. Муьршуьдди къалурзавай рекьел савадлу ханар, беглер, маллаяр, 
кавхаярни кваз къвезвай.

Ярагъви муьршуьддин рахунрик гьар сеферда цIийивилер, гьахълувал ва 
азадвал хуьниз талукь фикирар, эвергунар акатзавай.
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Белки, куьне чилел акъудзавай уьмуьрдин куьлуь-шуьлуьяр цаварал алай 
женнетдин уьмуьрдихъ галаз дегишарзаватIа? Эхь, заз гьакI аквазва: куьне 
гунагьар къазанмишзава.

Жувалай гунагьар алудун патал са капIун, садакьа гун… тIимил я, куьн 
тIерикъатдал элячIна кIанда: им Аллагьдин рекье, лазим хьайитIа, чан гуз 
гьазур хьун лагьай чIал я!

За тикрарзава: ваъ, стхаяр, мад икI виже къведач! Куьне садани жуван 
фагьумсуз гьерекатралди, гъалатIралди, гунагьралди Аллагь бубадиз хъел 
гъимир. Жуваз жегьнем къазанмишмир! Жув жегьнемдин цIа кудайвал мий-
ир! Жув женнетдикай магьрум мийир! ТIерикъатдин рекьел элячI! Гьар сад 
са тIерикъатчи хьухь!

Муьршуьдди ял акъадарна, ацукьнавайбуру лугьузвай рази ва нарази 
гафариз яб гана, абурун гьиссер, фикирар дегиш жезвайвал ахтармишна, 
арадал атай суалриз жавабар гана. Ахпа женнетдин, вичиз акур чкадикай 
хьиз, инанмишвилелди суьгьбетна:

– Квез гьардаз, мусурман стхаяр, цаварал жуван кIвал гьазурнава: ам жен-
нет я. Ана куьн чIулав вилер авай гуьзел бикейри къаршиламишда, абурун 
хъверзавай вилерин нурар ракъариз, юзурзавай гъилер лацу батIбатIриз ухшар 
я, анжах абур гьар садаз кьисмет жедач, – итимрихъ хъвер акатна. – Мамардин 
къуйрай михьи къайи муркуцIар хьтин цин фунталар акъатзава, анжах ам хъ-
вана гьар садавай вичин къарихвал рекьиз жедач. Шумал кипарис ва къалин 
чинар тарарин кIаник гьамиша чими, серин, къайи гьавади агъавалзава, анжах 
ахьтин гьавадал ял ягъун гьар са касдиз кьисмет жедач… Вири и кеф-кефият 
жува чилел аламаз къазанмишна кIанзава!

Муьршуьддин рахунри инсанриз еке шадвал, лезет гана, гзафбуру ярагъви 
нубат-нубатдалди къужахламишна, адан чухвадилай, кIвачерилай гъилер 
чIугуна, чандиз дуьаяр авуна.

Муьршуьд Мегьамед гьар сефердай рази яз, шад яз хквезва, ада вич фейи 
чкайрикай, акур алим инсарикай кIвале, медресада, кимел суьгьбетарзава.

– Я чан хтул Мегьамед, гила жувахъ галаз зунни твах ман, – лагьана Бункь 
бубади. – Ваз яб гуз кIанзава. Зунни ви муьруьд жеда.

Итимар хъуьрена.
– И кьузуь вакIаз вуч кIанзава? Зун, месела, Мегьамедан муьруьд жеда-

чир, – лагьана Гьашима.
– Зунни жедачир, – Къиблетан ван акъатна.
– Куьн хьтин мурдар инсанар Мегьамедаз герекни авач, – жаваб гана 

Бункьа.
– Гьей, кьил чIур хьанвай кьуьзек, жуван сив хуьх! – гьарай гана Гьащима.
– Вуна зун гьахьтин чкадал эцигзавани, Бункь ?! – Къиблетазни хъел атана.
– Эхь! Зун куь патавни ацукьдач, – къужа къарагъна, кимин са пипIел фена.
Ялавлу суьгьбетар Ярагъ Мегьамеда жуьреба-жуьре миллетрин гзаф хуьре-

ра ва шегьерра: Агъа Кранда, Ахцагьа, Гъунида, Гьаракьунда, Гьенуьгьда 
Дербенда, Къумухъа, Кьурагьа, МихетIа, РичIа, Сугърата, Таркида, Тпигъа, 
Хучнида, ЦIахура, Эрехда, Эгъве лезги, фарс, араб ва туьрк чIаларал, герек 
чкайрал халкьдин мисалар, вичин ва маса зарийрин бейтер ишлемишиз, авуна.

Ярагъ Мегьамедан хци, жанлу, рикIиз чими ванци, метлеблу ва викIегь ра-
хунри авам, дугъри инсанрин бейнидиз дериндай таъсирзавай: абур Аллагьди 
хиве кьазвай женнетдал ашукь жезвай, жегьнемдикай, зурзун акатна, яргъаз 
жезвай. Муьршуьдди къалурзавай рекьел савадлу ханар, беглер, маллаяр, 
кавхаярни кваз къвезвай.

Ярагъви муьршуьддин рахунрик гьар сеферда цIийивилер, гьахълувал ва 
азадвал хуьниз талукь фикирар, эвергунар акатзавай.
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ТIерикъатдин муьршуьддин рахунра, гьуьжетра, тарсара жезвай цIийиви-
лер хайи хуьрелай, Вини Ярагъдилай, пакаман экуьн ярар хьиз, МутIаз-Ме-
гьамедаз аял чIавуз акур «Яру Ярагъ» хьиз, къарагъзавай, цавуз экъечIзавай, 
уьлкведа чкIизвай.

5
Вини Ярагъдал Яхул шегьердай балкIандал алай са мугьман атана, кимел 

Малла Мегьамед хабар кьуна, чIугуна адан кIвалихъ фена. Ажайиб мугьман 
ачух варцел жегьил сухтади къаршиламишна, муьршуьд герекзавайди вуж 
ятIа хабар кьуна, балкIандилай эвичIиз куьмек гана, кьвед лагьай мертебадиз 
иесидин патав тухвана.

Саламар гана, иесини мугьман сад-садаз килигна: са яшара авай итимар 
икьван чIавалди акурбур туш.

– Зун, Жамалдин, Къази-Къумухъ Сурхай хандин мирзе я, – лагьана мугь-
манди. – Заз вакай, гьуьрметлу муьршуьд, гзаф хъсан гафар ван хьанва. Заз 
вун фадлай акваз кIанзавай. Аллагьдиз шукур, къе заз вун, пак инсан, жуван 
вилералди акун кьисмет хьана.

– Бес я, бес я, вун чи танишвилив тарифрилай эгечIмир, – чинал чин чуь-
хуьн Мегьамедаз такIан кар я. – Вун, Жамалдин стха, яргъал рекьяй атанвай 
инсан я, сифте жуван гъил-чин чуьхуьх, регьятвал къачу, ахпа чна са кьас 
гьалаллу фу неда, чаяр хъвада, суьгьбетарда, – иесиди сухтайрал мугьмандиз 
михьивилериз куьмекун, адан балкIан динжарун тап-шурмишна.

Мугьман кьабулуниз талукь вири месэлаяр алатна, суфра кIватI хъувурла, 
иесиди Жамалдин-эфендидиз лагьана:

– Гила вун пуд юкъуз зи мугьман я, пуд йикъалай, чи халкьдин адет тирвал, 
за вавай вун атунин мурад хабар кьада. Ахпа чун кимерад экъечIда, капIиз 
мискIиндиз фида…

– Ваъ, ваъ, чан муьршуьд! Заз ханди сад-кьве югъ вахт ганва, зун хъфена 
кIанзава… АгакьайтIа къе, тахьайтIа пака, – къалабулух акатна, лагьана му-
гьманди. – Чна суьгьбетарин ман.

Мугьмандин гьал акурла, иеси рази хьана.
Ярагъ Мегьамедни Яхул Жамалдин кьилди кIвале, гъвечIи дакIардин 

кIане, хъуьтуьл кавалрал, вилик квай аскIан куьсруьдал пак Кьуръан ва мад 
са шумуд ктаб эцигна, чин-чина ацукьна.

– Вун, Жамалдин стха, яргъал рекьер атIана, Вини Ярагъдал атунин мурад 
вуч я?

– Вахъ галаз таниш хьун.
– Мад…
– Зун ханди ракъурнавайди я.
– Вучиз?
– Адаз ви гьерекатрикай хабар хьанва… Ви рахунар, вуна халкьар кIватIун 

Сурхаяз хуш туш… Ада зун… вун…
– Ада вун зун секинариз ракъурнава. Яни?
– Эхь.
– АкI хьайила, яб це.
– Зун михьиз кьве яб я. Лагь… Ви рахунрин мана-метлеб, мурад-метлеб 

вуч я?
– За са вязда жува хкянавай рекьикай – тIерикъатдикай икI лагьана, – вичи 

мискIинда жемятдиз лагьай гафар тикрарна.
Са йикъан муьгьлет авай инсан Ярагъ Мегьамедан кIвале пуд юкъуз 

амукьна – ам вич тIерикъатдин рекьел атана.
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– ГьикI хьана?! – жузуна Сурхай-ханди. – Вун Куьреда акIанани?!
– АкIайдалай бетер хьана, жанаби хан…
– Вуч хьана? Кефсуз хьанани?
– Ваъ, Муьршуьд Мегьамедаз яб гана, закайни тIерикъатчи хьана.
– Гьик!?! Вучиз?!
– ТIерикъат Аллагьдин патай атанвай илим я… Малла Мегьамедаз яб гай-

итIа, валлагь, вунни, хан, тIерикъатчи жеда.
– А муьршуьд заз гьикI аквада?
– Я вун Ярагъдал фена кIанда, я гьа шейхдиз Къумухъиз теклифна кIанда.
– Дуьз гаф я. Зи мецелай Муьршуьд Мегьамедаз теклиф ракъура.
Сурхай хандин теклиф агакьайла, Малла Мегьамеда фадлай вичин хиялдик 

квай ният кьилиз акъудун кьетIна: имни Дагъустандин кефер патан хуьрериз 
фини тир. Ада муьруьдриз лагьана:

– Пака чун Яхул шегьердиз фида, ахпа са шумуд хуьруьз элифда, – гьи-
сабна. – Сугърат, Гъуни, Г1аракьан, Гьуьмри… Чаз анра яргъалди акъваздай 
вахтар авач… БалкIанар гьазура!

Куьре муьршуьд Яхул шегьерда Жамалдин-эфендиди, Сурхай ханди, же-
мятди еке гьурметралди кьабулна… Суфрадихъ суьгьбетар авуна, ярагъви, 
гуьгъуьна муьруьдарни аваз, кимерал фена, медресада кIелзавай сухтайрихъ 
галаз суьгьбетрик экечIна… Ада мискIинда кIелай вяз ихьтин гафаралди, 
туьнт эмирдалди, куьтягьна:

– Гьуьрметлу яхулар! КIватI хьанвай итимар, дишегьлияр! Куьн гзаф йисара 
ханарин гъилик са ихтиярни авачир нуькерриз, лукIариз элкъвенва… Ахлад, 
куь руьгь, куь рикI лукIвиликай азад ая! ЛукIвили куьн, куь гьерекатар, агъу 
алай зурба гъуьлягъди хьиз, кьуна, акъвазарнава. Фена, кIвале, мискIинда, 
чин кIаникна, ярх хьана, Аллагьдивай куь гунагьрилай гъил къачун тIалаба… 
Я факай, я тIуьникай, я ахварикай фикирмир… Азадвалвиликай фикир ая… 
Ягъияр, гавурар куь варцел атанва… Аллагьдиз куь язух къведа, Ада квез 
азадвал къазанмишдай, чIехи мураддив агакьдай рехъ къалурда, гьахьтин 
мураддив агакьдай къуват гуда!

– Жемят! Чи муьршуьдди дуьз лугьузва: мусурманар гавуррин гъилик хьун 
дуьз туш! Чун Аллагьди негьда! Чна азадвал къазанмишна кIанда, – лагьана 
Жамалдин-эфендиди.

Муьршуьд Мегьамеда хандин маканда авур рахунрикай вири Къафкъаздиз 
хабар хьана.

Муьршуьдди Къумухъа авур вяз хиялдик квай хуьрерин мискIинрани кIел-
на. Адакай хкатзавай цIийи фикирар хуьрериз чкIана, кимерал азадвиликай 
ийизвай суьгьбетриз элкъвена.

Са гьафтедилай нубатдин сиягьатдай хтай муьршуьддин вяздик маса цIийи 
фикирар квай:

– Гьуьрметлу стхаяр ва вахар! – вич рахазвай мискIинда, кимел ва я маса 
мярекатда са дишегьлини тахьайтIани, Мегьамеда вичин эвергуник «вахар» 
кутазва. – Заз фейи-фейи чкада аквазва, – кьил хкажна, инихъ-анихъ элкъвена, 
кьуд патахъ килигна, – куьн я мусурманар, я хашпараяр, я чувудар, я зартIишар, 
я гъуцар туш…– мискIинда «гьик!?!» гьарайдин ван гьатна, ацукьнавайбуруз 
хъел атана: «Бес чун вужар я?! Гавурар яни?!» жузуна. – Куьн вужар ятIа заз 
чидач, вучиз лагьайтIа куьн са диндихъни инанмиш туш! – Инсанрин хъел 
генани артух хьана. – Эхь, за кьасухдай куь намусдик хкуьрзава. Эгер куьне 
ислам кьабулнаватIа, эгер куьн мусурманар ятIа, исламдин рехъ, шартIар, 
истемишунар кьиле твах, адаз вафалу хьухь; мискIиндиз ша, капI-тIеат ая…
Аллагьдиз, адан пайгъамбар Мегьамедаз, – салават гъана, – ибадат ая! Вири 
гунагь крар гадарда лагьана, шехьа, кьин яхъ! Аллагьди куь гунагьрилай гъил 
къачуда, квез женнетдин рекьер ахъайда.
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– ГьикI хьана?! – жузуна Сурхай-ханди. – Вун Куьреда акIанани?!
– АкIайдалай бетер хьана, жанаби хан…
– Вуч хьана? Кефсуз хьанани?
– Ваъ, Муьршуьд Мегьамедаз яб гана, закайни тIерикъатчи хьана.
– Гьик!?! Вучиз?!
– ТIерикъат Аллагьдин патай атанвай илим я… Малла Мегьамедаз яб гай-

итIа, валлагь, вунни, хан, тIерикъатчи жеда.
– А муьршуьд заз гьикI аквада?
– Я вун Ярагъдал фена кIанда, я гьа шейхдиз Къумухъиз теклифна кIанда.
– Дуьз гаф я. Зи мецелай Муьршуьд Мегьамедаз теклиф ракъура.
Сурхай хандин теклиф агакьайла, Малла Мегьамеда фадлай вичин хиялдик 

квай ният кьилиз акъудун кьетIна: имни Дагъустандин кефер патан хуьрериз 
фини тир. Ада муьруьдриз лагьана:

– Пака чун Яхул шегьердиз фида, ахпа са шумуд хуьруьз элифда, – гьи-
сабна. – Сугърат, Гъуни, Г1аракьан, Гьуьмри… Чаз анра яргъалди акъваздай 
вахтар авач… БалкIанар гьазура!

Куьре муьршуьд Яхул шегьерда Жамалдин-эфендиди, Сурхай ханди, же-
мятди еке гьурметралди кьабулна… Суфрадихъ суьгьбетар авуна, ярагъви, 
гуьгъуьна муьруьдарни аваз, кимерал фена, медресада кIелзавай сухтайрихъ 
галаз суьгьбетрик экечIна… Ада мискIинда кIелай вяз ихьтин гафаралди, 
туьнт эмирдалди, куьтягьна:
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къачуда, квез женнетдин рекьер ахъайда.
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эцигзавай: «Низ Аллагьдихъ галаз ацукьиз кIанзаватIа, къуй, ам Аллагьдин 
инсанрихъ галаз ацукьрай».

Ярагъ Мегьамедан вязерилай наразибурни авай, ахьтинбуру чпин нараз-
ивал винел акъудзавачир, ам рикIе хуьзвай. Савадлу инсанриз чир хьанвай: 
ярагъвиди вичин вязерик Мегьамед пайгъамбардин тIерикъатдиз хас тушир 
лишанар, фикирар кутазва; ада мусурманриз азад хьуниз, азадвал хуьниз эвер 
гузва. Им Аллагьдиз ва адан пайгъамбардиз аси хьун жезвай. Амма асибуруз 
чпин фикир ачухдаказ, цIийи муьршуьддин чинал акъвазна, лугьудай фус 
авачир. Садаз кIанз, кьведаз такIанз, Ярагъ Мегьамедан хсуси тIерикъат 
арадал къвезвай.
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Мегьамед, шаксуз, бинедилай акьуллу, камаллу ва гзаф кIелнавай, зат 
авай инсан тир. РикIиз чими буй-бухахдилай ва ширин ванцелай гъейри, 
адаз тIебиатди камаллувал, амалдварвал, инсанрин хесетрай кьил акъуддай 
ва абурун фикирар кIелдай алакьун ганвай. Инсанар вичин чIалал гъун патал, 
абур дуьз рекье тун патал ярагъвидиз, исламдин рекьелай гъейри, белки, маса 
рехъ акунач.

Муьршуьдди сухтайриз, жемятдиз чирзавай:
– Жува ийидай, тамамардай лап зурба кардилайни Аллагьди ви гунагьрилай 

гъил къачун виняй я. ГьакI хьайила, за жуваз лугьузва: «Аллагьдин къуват 
икьван чIехиди хьайила, яраб зи гунагьар гьикьван гзаф ятIа?». ГьакI хьайила, 
за, гьар капI куьтягьайла, ЧIехи Аллагьдивай зи гунагьрилай гъил къачун тIа-
лабзава. Дин патал телеф хьайибур кьейибурай гьисабмир, абур виридалайни 
гзаф женнетэгьлияр я. Жуван азадвал патал кьиникьни еке гъалибвал я!

Маса сефер ярагъвиди лагьанай:
– Фекьияр, маллаяр, имамар буьркьуьбур, виликай еб кьуна, тухудайбур 

хьун лазим туш, абур экуьбурун кIвенкIвечияр хьун лазим я.
Инсандин къиметлувал ам масадалди эвез тахьуникай ибарат я.
ИкI хьайила, алим итим хандин патав фин герек жезвач, хан алимдин 

патав къвезва.
Итимрин арадай Мегъв къарагъна, ада гьарайна:
– Дуьз я, чан эфенди! Зун фадлай ви рекье авайбурукай сад я.
Инсанар чпин руьгьдин регьбердихъ галаз, гагь Мегьамед стха, гагь Малла 

Мегьамед, гагь Мегьамед-эфенди, гагьни Муьрьушьд Мегьамед лугьуз, еке 
гьуьрметдалди рахазва.

– Бес вун, Малла Мегьамед, Сурхай хандин патав Яхул шегьердиз вучиз 
фенай? – жузуна Къиблета.

Муьршуьд, кIеве гьатайди хьиз, кисна.
«Яраб Мегьамед стхади вуч жаваб гудатIа?» – Уьсейдеран рикIиз тади 

гузва.
– Заз Аллагьдин патай гьахьтин эмир атана, – лагьана Мегьамеда.
Залдилай залан нефесар алахьна: динэгьлли инсанриз чпин муьршубьддин 

чIалахъ тежедай ихтияр авачир.

9
Муьршуьд Мегьамед аял чIавалай дамах гвачир инсан тир: ам авам, кесиб, 

зайиф юлдашрин, хуьруьнвийрин дуст жедай, абурун тереф хуьз алахъдай… 
Къуншидикай, таниш алимдикай, заридикай, фекьидикай, абур вичелай вине 
кьуна, рахадай.

Сухтайри медресада чпин муллимдин шиирар кIелзава. Ада Ахцагь Мирзе 
Алидиз бахшнавай шиирдихъ ихьтин кагъаз акалнава:

«И къасыда кесибрикай кесиб Ярагъ Мегьамеда чи магьалра авай зурба 
алим, гзаф илимар дериндай чидай арифдар, чIехи шейх, инсанар дуьз рекьяй 
тухузвай имам, ишигълу гъед, инсанрин умудар, мурадар мукьувай чидай, 
ислам михьи хъийиз алахънавай, ЧIехи Аллагьдихъ рикIивай инанмиш, масан 
стха Ахцагь Мирзе Алидиз ракъурзава».

Ахцегьай хтай жавабдин чарче мадни гзаф тарифдин гафар авай: абур 
Ярагъ Мегьамедаз талукь тир. Мирзеди эхирда кхьенвай: «Заз, чан стха, 
женнетдин нур авай ви чин акваз, ви ширин суьгьбетриз яб гуз кIанзава. Вахъ 
тамарзу инсанрай чи жуьмя мискIин ацIанва, Ша, илиф чи ТIури шегьердиз».

Спелрик хъвер акатна, Малла Мегьамеда фикирна: «Им чна чи тарифарун 
хьана хьи… Заз икьван тарифар къвезвач, за кхьей тарифдин гафар Мирзедиз 
къвезва». И фикир ада сухтайризни раижна.
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КIвализ хъфейла, Малла Мегьамед дустуниз мад са чIал кхьиз ацукьна. 
Фагьум-фикир авуна, вилерикай дустунин чин карагиз, лацу чарчел са-са 
гаф кхьена:

Дерин гьуьлуьз ухшар авай алимдин чIалар
Агакьна зав – нурарикай хранвай цIарар.

ЧIехи алим я и цIарар кхьейди цIалцIам,
Хуш атиррин юкьва авай Ахцагьай я ам.

Ял акъадарна, зариди давамарна:

И устаддин зурбавилиз гьич авач кьадар,
Пехилдайди, гьейрандайди язва гьар са цIар.

Гьар гьарфуна куьтягь тежер жем хьанва камал,
КIелзавайдаз къалуз чпяй ракъинин жамал.

Мад ял яна, Аллагьдихъ элкъвена, кхьена:

Даим рикIе Аллагь авай кас я ам къени,
Ребби, адаз гьуьрмет ая, ви рикIиз кIани!

«Куьтягь! – хиялдай малумарна. – Ваъ, са бейт кхьин хъувуна кIанда: 
Мирзедикай за хьтин фикир тийизвайбуруз насигьат хьуй». Чарчел ихьтин 
бейт хтана:

Адан фикир кваз такьадай хьайитIа са кас,
За кьада ам кIур гудайди вичи незвай фаз.

Чарчел хьанвай цIарар кIел хъувуна, сад-кьве гаф дегишар хъувуна, фи-
кирна: «Гила жуван рисалат дустуниз ракъурайтIа жеда».

Ярагъ Мегьамед гзаф алимрихъ, зарийрихъ, маллайрихъ галаз дуствилин, 
хванахвавилин, алимвилин, заривилин, сиясатдин алакъайра авай: мугьмандиз 
физвай, чарар ракъурзавай, багъдин паяр агакьарзавай… Чарара, рахунра 
гьардаз са хуш тIвар гузвай, вичин рикIин гегьеншвал тирвал, кьакьан де-
режа къалурзавай: Мирзе Али – ракъини жамал авайди, Сфи-эфенди – чина 
Эренлердин нур авайди, Рухун Али – алимрин гимичи… яз гьисабзава. Анжах 
эхирдай, девирдин шииратдин адет хвена, гьуьрмет ва дамахсузвал къалурна, 
са вич, шиир кхьей кирам, кесибрин кесиб хьиз раижзава.

Анжах ярагъвидин чарар, шиирар агакьзавай алимри, зарийри, мазанри, 
дустари икI фикирзавачир. Абуру чпин жавабдин чарара, шиирра Муьршуьд 
Мегьамедан вири дережаяр къалурзавай.

Сухтайри Миграгъ Сфи-эфендиди муьршуьддиз бахшнавай шиир кIелзава:

Ярагъ Мегьамед – экуьн нурлу гъед,
Михьи ниятрихъ къалурзавай рехъ.

Ярагъ Мегьамед, – вун я чи умуд,
Халкь азадун патал хкажнавай гъуд.

Эй, цавар-чилер, эй, Аллагь куьбер!
Мус хьурай секин чи алпан чилер?!
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– Им гьикьван зурба чIал я?! – жегьилар тажуб хьанва. – Гьар са гаф чи 
муаллимдиз, гьайкал хьиз, кьазва. Ша, чна ам хуралай чирин, – са-са бейт 
кIелиз, эзберзава.

– Ихьтин чIалар Ярагъ Мегьамедав гьар юкъуз агакьзава, – лугьузва Селим 
муаллимди. – Чи Муьруьд Мегьамедан тIвар-ван халкьарин арада, мехъерикай 
хабар гузвай зуьрне-далдамдин «Экуьн ярар» хьиз, чкIизва.

…Урусри са куьруь вахтунда Лезгистанда аламдин, илимдин, география-
дин, яшайишдин жигьетдай са кьибледин гьукуматди тавур кьван кIвалахар 
авуна: тIебиат чирна, дагъларин кьакьанвал, вацIарин яргъивал ва церин 
гурлувал тайинарна, хуьрерин арайра авай мензилар ва жемятрин кьадарар, 
диши-эркек чара-чараз тестикьарна, мецин эсерар кIватI хъувуна, картаяр 
чIугуна, абур газетриз ва ктабриз акъудна. РагъэкъечIдай патан Къафкъаздин 
1728-йисан картадал сифте яз латин гьарфаралди Каспий гьуьл ва кефердихъ-
ай кьибледихъ пуд тIвар – пуд мулк, пуд гьукумат, пуд уьлкве: Дагъустан, 
Лезгистан, Ширван – къалурнава.

– Ибур, балаяр, арабрин кьушунри чи ватан, Алпанистан, чукIурайла, 
арадал атанвай гьукуматар я, – лагьанай муаллимди сухтайриз.

Лезги савдагарриз, сиягьатчийриз, алимриз, сухтайриз дуьньядин гзаф 
пипIерихъ галаз алакъаяр авай… Ярагърин кимел Къагьирдикайни Истамбул-
дикай, Меккедикайни Мединадикай, Тебриздикайни Тегьерандикай, Бухара-
дикайни Самаркъандикай, Аштерхандикайни Къазандикай, Маскавдикайни 
Петербургдикай… суьгьбетар физвай. Анрай алвериз гъизвай ва базардал алай 
парча-чарадикай, къизил-гимишдикай, чай-шекердикай, къаб-къажахдикай, 
абурун къиметрикай, абур квехъ дегишар жедатIа, хабарар гудай… Мехъ-
ерардай яшдиз атанвай, кIандай рушарик лишанар квай жегьилри хзанрик 
тIветI кутадай.

Вини Ярагъ шегьердиз элкъвенвай.
Анжах… Зулум артух хьанвай… Хандилай гъейри, лежберри урус кьушун-

дизни къуллугъна кIанзавай. Аскеррин командирри чпиз яб тагай, бигердиз 
экъечI тавур, балкIанриз векьер тагай тавур инсанриз жазаяр гузвай.

Акси женгиниз къарагъ тийизвай фекьи-фахрадикай, маллайрикай инсан-
риз хъел къвезвай, абур диндин къуллугъчийривай яргъаз жезвай. Чинлай 
атIана лугьузвай:

– Куьне, ханарини беглери хьиз, хашпарайрин жидайризни тупариз рей 
гузва.

Ихьтин шартIара маса сиясат кIанзавай.
Мегьамеда фикирзава: «Муслим, мусурман араб чIала секинзавай, яб гу-

звай, муьтIуьгъ лагьай гафар я. Эхь, чун Аллагьдиз ва адан пайгъамбардиз 
муьтIуьгъ я… Бес чун ягъийризни, гавурризни муьтIуьгъ жедани? Ваъ! Са-
драни? Бес ягъияр атана жуван гьалаллу хуьре ацукьайла, чна абурун вагьши 
амалар эхдани? Бес вучда? Абур алудна, квадарна кIанда… ГьикI алудда? 
ГьикI квадарда?!» Мегьамедан рикIел дин, тIерикъат галачиз са рехъни къ-
везвачир: абурун, ягъийринни халкьдин, къуватар сад тушир. ТIерикъатдини 
гуж ишлемишуниз эвер гузвачир. Вучда?

Жаваб муьршуьддиз жагъанва, анжах ван акьалтна лугьуз жезвач… Фад 
я, гьазурвал авач…

Ярагъдал жасусарни хьанва… Мегьамеда лагьай гаф, авур кар ва фейи 
чка пака Аслан хандиз хабар жезвай, адани урус генералрив агакьарзавай. 
Вичи гьинал низ вуч лагьанатIа Мегьамедалай хандиз хъсан чизвай… Мал-
ладин рахунар урус чIалаз элкъуьрзавай, абур сад-вад йикъалай ТIифлисдин 
газетдиз акъатзавай.

Хуьре сад лагьай жасус чавуш КIуфай тир, вичикай мижевир хьайила, 
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– Им гьикьван зурба чIал я?! – жегьилар тажуб хьанва. – Гьар са гаф чи 
муаллимдиз, гьайкал хьиз, кьазва. Ша, чна ам хуралай чирин, – са-са бейт 
кIелиз, эзберзава.

– Ихьтин чIалар Ярагъ Мегьамедав гьар юкъуз агакьзава, – лугьузва Селим 
муаллимди. – Чи Муьруьд Мегьамедан тIвар-ван халкьарин арада, мехъерикай 
хабар гузвай зуьрне-далдамдин «Экуьн ярар» хьиз, чкIизва.

…Урусри са куьруь вахтунда Лезгистанда аламдин, илимдин, география-
дин, яшайишдин жигьетдай са кьибледин гьукуматди тавур кьван кIвалахар 
авуна: тIебиат чирна, дагъларин кьакьанвал, вацIарин яргъивал ва церин 
гурлувал тайинарна, хуьрерин арайра авай мензилар ва жемятрин кьадарар, 
диши-эркек чара-чараз тестикьарна, мецин эсерар кIватI хъувуна, картаяр 
чIугуна, абур газетриз ва ктабриз акъудна. РагъэкъечIдай патан Къафкъаздин 
1728-йисан картадал сифте яз латин гьарфаралди Каспий гьуьл ва кефердихъ-
ай кьибледихъ пуд тIвар – пуд мулк, пуд гьукумат, пуд уьлкве: Дагъустан, 
Лезгистан, Ширван – къалурнава.

– Ибур, балаяр, арабрин кьушунри чи ватан, Алпанистан, чукIурайла, 
арадал атанвай гьукуматар я, – лагьанай муаллимди сухтайриз.

Лезги савдагарриз, сиягьатчийриз, алимриз, сухтайриз дуьньядин гзаф 
пипIерихъ галаз алакъаяр авай… Ярагърин кимел Къагьирдикайни Истамбул-
дикай, Меккедикайни Мединадикай, Тебриздикайни Тегьерандикай, Бухара-
дикайни Самаркъандикай, Аштерхандикайни Къазандикай, Маскавдикайни 
Петербургдикай… суьгьбетар физвай. Анрай алвериз гъизвай ва базардал алай 
парча-чарадикай, къизил-гимишдикай, чай-шекердикай, къаб-къажахдикай, 
абурун къиметрикай, абур квехъ дегишар жедатIа, хабарар гудай… Мехъ-
ерардай яшдиз атанвай, кIандай рушарик лишанар квай жегьилри хзанрик 
тIветI кутадай.

Вини Ярагъ шегьердиз элкъвенвай.
Анжах… Зулум артух хьанвай… Хандилай гъейри, лежберри урус кьушун-

дизни къуллугъна кIанзавай. Аскеррин командирри чпиз яб тагай, бигердиз 
экъечI тавур, балкIанриз векьер тагай тавур инсанриз жазаяр гузвай.

Акси женгиниз къарагъ тийизвай фекьи-фахрадикай, маллайрикай инсан-
риз хъел къвезвай, абур диндин къуллугъчийривай яргъаз жезвай. Чинлай 
атIана лугьузвай:

– Куьне, ханарини беглери хьиз, хашпарайрин жидайризни тупариз рей 
гузва.

Ихьтин шартIара маса сиясат кIанзавай.
Мегьамеда фикирзава: «Муслим, мусурман араб чIала секинзавай, яб гу-

звай, муьтIуьгъ лагьай гафар я. Эхь, чун Аллагьдиз ва адан пайгъамбардиз 
муьтIуьгъ я… Бес чун ягъийризни, гавурризни муьтIуьгъ жедани? Ваъ! Са-
драни? Бес ягъияр атана жуван гьалаллу хуьре ацукьайла, чна абурун вагьши 
амалар эхдани? Бес вучда? Абур алудна, квадарна кIанда… ГьикI алудда? 
ГьикI квадарда?!» Мегьамедан рикIел дин, тIерикъат галачиз са рехъни къ-
везвачир: абурун, ягъийринни халкьдин, къуватар сад тушир. ТIерикъатдини 
гуж ишлемишуниз эвер гузвачир. Вучда?

Жаваб муьршуьддиз жагъанва, анжах ван акьалтна лугьуз жезвач… Фад 
я, гьазурвал авач…

Ярагъдал жасусарни хьанва… Мегьамеда лагьай гаф, авур кар ва фейи 
чка пака Аслан хандиз хабар жезвай, адани урус генералрив агакьарзавай. 
Вичи гьинал низ вуч лагьанатIа Мегьамедалай хандиз хъсан чизвай… Мал-
ладин рахунар урус чIалаз элкъуьрзавай, абур сад-вад йикъалай ТIифлисдин 
газетдиз акъатзавай.

Хуьре сад лагьай жасус чавуш КIуфай тир, вичикай мижевир хьайила, 
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ада йикъа садра хандин сарайдиз чукурзамач. Адан эвез гила хандин патав 
Къиблет физва: ада вичиз Мегьамедакай душман кьунва, Аслан хандикай – 
дуст. Ам вичи авур кардал рази я: гила, гьич тахьайтIа, адан руфун тух хьанва, 
намусдикай фикир тавуртIани жеда; руфун ацIанвани, элекьнавани къуншидиз 
аквазва, намус – садазни аквазвач.

Муьршуьд Мегьамеда вичи ибадатзавай рекьик-тIерикъатдик дегишвилер 
кутазва, дегиш гаф лугьун тавуна, халкьдик женгинин руьгь кутазва.

10
Вини Ярагъдал къумухъви Жамалдин-эфенди атана… Ханди ам мад Ме-

гьамед секинариз ракъурнава… Жамалдин вич тIерикъатчи хьанва, ада гила 
Сурхай хандикайни тIерикъатчи ийизва.

Кьве алим, мет-метIе туна ацукьна, сада-садаз цIийи хабарар гузва, ширин 
сугьбетрик ква.

Дагъустанда тIерикъат гегьенш жезва, и кардик Жамалдинан чIехи пайни 
ква. Ам муьршуьддилай рази яз, анжах ам алай рекьелай са чIарни юзуриз 
тахьана, хъфена.

Муьршуьд сухтайрин, муьруьдрин вилик экъечIна, абурухъ галаз, буба 
хьиз, регьбер хьиз, рахазва.

Сухтайрин четин суалри муьршуьд халкьдин тарихдиз, инанмишвилериз, 
динриз гьахьуниз мажбурзава.

Муьршуьддин суьгьбетрай авам жемятдиз гзаф месэлаяр малум жезва, 
абурун вилер ачух жезва, бубайри кьисаяр рикIел хквезва. «Чи махар, кьисаяр 
къундармаяр туш кьван, абур хьайи крар я кьван», – лугьузва Бункьа.

…Арабар къведалди Лезги чилел маса динар: гъуцарин дин, зартIишан 
дин, чувудрин дин, хашпарайрин дин хьана… Ислам дин кьабулна, агъзур 
йис алатнаватIани, лезги халкьин бейнидай гъуцар акъатзавач: кIеве акIайла, 
абурун тIварар кьазва, абуруз ибадатзава, абурувай гагь рагъ, гагь марф, гагь 
сагъвал, гагь бахт тIалабзава… Гъуцариз исламдин мискIинрани, имамриз 
ван къвез-къвез, абуру гунагькаррин сиверилай яза-ватIани, ибадатзава… 
Гъуцарин тIвар абур кIватI жеда лугьудай дагъдилайни алуд жезвач: адал 
Шалбузан тIвар эцигна, адан кукIва Пир Сулейман кучукна… ЯтIани Гъуца-
рин тIвар алатзавач: чIехидани гъвечIидани Гъуцарсув лугьузва… «Им вуч 
аламат я?! – жегьил алим, зари, фекьи тажуб жезва. – Яраб а гъуцар гьихьтин 
аллагьар тиртIа? – Гьисабиз эгечIна: – Атар, … Абур гьиниз хьанатIа? Гила 
аматIа? – Вичи жаваб гана: – Инсанрин рикIера ама хьи… Астафируллагь! 
Шаклувал авуна, лагьана, заз гунагь тахьурай… Астафируллагь!»

Мегьамед гьуьрмет-хатур, мал-девлет авай хзанда чIехи хьана. Адаз къун-
шийрал алай аяларни вич хьтин шартIара яшамиш жезвай хьиз авай. КIвачи 
чил кьуна, куьчедиз экъечIна, таяр-туьшерихъ галаз кат-калтугдай яшариз 
акъатайла, акуна: къуншийрин аялриз тухдалди недай фуни жагъизвач, я 
алукIдай партални авач… Хандин кьакьан пару галай кIвалерай гьамиша 
инсанар шехьдай ванер къведай… Мегьамедан гъвечIи такабур рикIе ак-
сивилин сифте цIукI куькIвенай – ам вичин юлдаш аялар гишила, кьецIила 
ва мекьила тазвай инсанрилай, абур вужар ятIани чин тийиз, нарази хьана, 
абурун къаралтуйриз аксивал авай вилерай килигна.

Аксивилин гьисс, фикирар, мурадар ва умудар Мегьамедан рикIе яваш-
яваш гужлу хьана. Са йис алатайла чир хьана: вич хьтин фикиррал гзаф 
инсанар ала. Ахьтинбурун жергеда адан буба Исмаилни ава, ада мискIиндиз 
такьат квай мусурманри садакьа яз гъайи фу-къафун, яр-емиш, магьсул кеси-
бриз, етимриз пайзавай… РикIел хквезва: лап фад, аял чIавуз… Са сеферда 
Исмаил бубади хуьруьн аялриз садакьа пайзавай. Мегьамед бубадин патавай 
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акъвазнава. Ам, кьве сас экъисна, вичин бицIи пацаралди таниш аялриз ар-
тухан кIус-тике хгуз эгечIнай. «Заз сифте яз садакьа гаф, кIеве авай инсанриз 
куьмек гун бегенмиш хьанай… Къунши аялриз артухан кIус-тике гайила, 
жува са зурба кар авур кьван шад жедай».

Куьгьне динар къвез Мегьамедан туьтуьна акIизвай… МискIинра, кимерал 
хабар кьазвай суалризни адавай тамам жавабар гуз жезвачир… Ам, шейхерин 
адет тирвал, йифиз кIваляй экъечIна тамуз фидай, са кIанчIунал фикирариз 
ацукьдай: ам рикIяй Мегьамед пайгъамбардихъ галаз рахадай, суалар вугудай, 
жавабар къачудай… Муаллимдин секинвал хуьзвай, адан гьар са гьерекатдал, 
ишилтадал вил алай сухтаяр кьуд патахъай пакамалди ацукьна жедай.

Са сеферда Мегьамеда йифен къайи шагьвар къекъвезвай тама Аллагьди-
вай жузуна: «Я ЧIехи Аллагь! Зун вахъ кIевелай инанмиш муъмин инсан я. 
Чилер, цавар, инсанар, гьайванар, къушар, набататар – вири Вуна халкьна… 
Вирини са-сад, са жуьре, са жинс халкьнава… Бес инсанриз герек, абуру иба-
датзавай динар са шумуд жуьре вучиз халкьна? Чун, мусурманар, гъуцарихъ, 
заратIишрихъ, буддайрихъ, чувудрихъ, хашпарайрихъ галаз сакIани кьазвач 
эхир…» Мегьамед, эрчIи япухъ гъил акална, яргъалди ЧIехидан жавабдал вил 
алаз ацукьна… Амма… са жавабни хтанач… Анжах яргъай хьиз… Гуьлгер 
вацIун лепейри лерш-лершдай зайиф ванер къвезвай… Мегьамед экв ачух 
жедайла къарагъна, хуьруьз хтанай, са вил ахварна, вилерин аживал рекьизни 
тахьана, мискIиндиз кпIунал фенай…

Муьрщуьд Мегьамедаз чизва: Гьарабистанда, Иранда, вичин ватандани 
тIерикъатдиз акси Ахцагь Мирзе-Али хьтин алимар, эфендияр ава. Абурун 
фикирарни вири бегьемсузбур я лугьуз жедач. Анжах Мегьамедаз тIерихъ-
атдин рехъ хуш я, ада сухтайриз, муьруьдриз ва жемятдиз тестикьарзава: 
«Азадвал къазанмишун патал чаз маса рехъ авач».

Ярагъ Мегьамедаз мад cа месэлади гьич секинвал гузвач. Ада вичи-вичикди 
веревирдерзава: «Ислам – мусурманрин дин… ТIерикъат – исламдин кьилин 
рехъ, Мегьамед пайгъамбарди хкянавай рехъ … Шаригьат – мусурман диндин 
истемишунар, мусурманди амална кIанзавай вири къанунар ва адетар… Чахъ 
чи халкьдин къанурар ва адетарни ава… Абур, кьве жуьре къанунар ва адетар, 
санал гьикI ишлемишин? – фагьумзава Ярагъ Мегьамеда. – Абур гьамиша 
сад-садахъ галаз кьазвач эхир?!… Гьавиляй шаригьат алпан халкьари рикIяй 
кьабулни ийизвач… Бес вучда?! – Адаз Кьуръандин вири истемишунар кьилиз 
акъуддай рекьер жагъизвач, мад фагьумзава, ихьтин фикирдал къвезва: – Гьар 
са марекатдал лагьана, рахана кIанда… Инсанар гъавурдик кутуна кIанда… 
Исламдин гьар са истемишун зикирун – эзберун, тикрарун герек я…»

Малла Мегьамеда вичин фикирар, мурадар, къастар кьилиз акъудзава: 
ам сухтаяр, муьруьдар галаз РагъэкъечIдай патан Къафкъаздин хуьрериз, 
шегьерриз физва, халкьдихъ галаз мецелди рахазва…

ВАД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
ЦIУН ЦIЕЛХЕМ

2
Муьршуьд Мегьамед, вичин чIехи дережадизни килиг тавуна, сухтаяр 

галаз хуьрериз, шегьерриз физва: вилик амаз хабар ганвай дустариз элифзава, 
мискIинра ва кимерал рахазва. Адавай ихьтин везифа – жемят чIалал гъун – 
маса касдал гьелелиг ихтибар жезавач.

Ам мад сефер Ахцегьиз фена, Мирзе Алидиз мугьман хьана, жуьмя 
мискIинда рахана:

– Салам-алейкум, пара гьуьрметлу, пара масан мусурман стхаяр ва вахар! 
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акъвазнава. Ам, кьве сас экъисна, вичин бицIи пацаралди таниш аялриз ар-
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атдин рехъ хуш я, ада сухтайриз, муьруьдриз ва жемятдиз тестикьарзава: 
«Азадвал къазанмишун патал чаз маса рехъ авач».

Ярагъ Мегьамедаз мад cа месэлади гьич секинвал гузвач. Ада вичи-вичикди 
веревирдерзава: «Ислам – мусурманрин дин… ТIерикъат – исламдин кьилин 
рехъ, Мегьамед пайгъамбарди хкянавай рехъ … Шаригьат – мусурман диндин 
истемишунар, мусурманди амална кIанзавай вири къанунар ва адетар… Чахъ 
чи халкьдин къанурар ва адетарни ава… Абур, кьве жуьре къанунар ва адетар, 
санал гьикI ишлемишин? – фагьумзава Ярагъ Мегьамеда. – Абур гьамиша 
сад-садахъ галаз кьазвач эхир?!… Гьавиляй шаригьат алпан халкьари рикIяй 
кьабулни ийизвач… Бес вучда?! – Адаз Кьуръандин вири истемишунар кьилиз 
акъуддай рекьер жагъизвач, мад фагьумзава, ихьтин фикирдал къвезва: – Гьар 
са марекатдал лагьана, рахана кIанда… Инсанар гъавурдик кутуна кIанда… 
Исламдин гьар са истемишун зикирун – эзберун, тикрарун герек я…»
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– марекатда са дишегьлини авачтIани, ада гьар сеферда мусурман стхайрихъ 
галаз мусурман вахарни рикIел гъизва. – ЧIехи алим Мирзе Али-эфенди! 
Яргъал хуьрерай атанвай Сфи-эфенди, Шиназ-эфенди… – Самур магьалдин 
эфендийрин тIварар кьуна, – куьн акун, квехъ галаз суьгьбет-сала авун фад-
лай зи рикIин мурад тир. Ахьтин югъ чаз ЧIехи Аллагьди, – салават гъана, 
– кьисметна… Куьн, стхаяр, гьар сад са хуьруьн имам, фекьи, къази, кавха, 
медресадин иеси-алим, ана тарс гузвай алим-муаллим, жемятдин арада гьуьр-
мет-хатур авай инсан я. Куьне ихьтин месэлайриз фикир гана кIанда, – вичин 
рикI алай насигьатар тикрарна: – Куьне куь рикIяй лукIвал акъуд! Ам квадра! 
Гьар сад са къагьриман хьухь! Жуван ватан, жуван халкь ягъийрикай азад 
ийидай игитар хьухь! Халкь азадвал патал женгериз гьазур ая!

– Дуьз гаф я, чна ви фикирар халкьдив агакьарнава, мадни агакьарда, – 
лагьана Сфи-эфендиди. – Чун гьазур хьанва, вилер ви эмирдал ала.

– Вун акунал зун лап шад я, Сфи-эфенди, – лагьана муьршуьдди. – Вун, 
ви хзана, хуьр-кIвал гьикI ава?

– Хъсан я, самсамвийри ваз саламар ракъурнава.
– Сагърай чеб. Зи рикIел куь викIегь кьегьалар, булахрал хьайи суьгьбетар 

алама…
Ахцегьрин медресада кIелдай йисара Мегьамеда сухтайрин арада зара-

фатарни ийидай. «Эй, ирид йисуз диндал татай Самсам, – эвердай ада Сфи-
диз. Мирзе-Алидивай къачуна, «Ахцагь-наме» улуб кIелна, адаз ирид йисуз 
хашпара диндал акъвазай муграгъвийрикай хабар авай. «Я Мегьамед стха, зун 
Муграгъай туш, Йигулай я» – лугьудай Сфиди. «Ви паб гьинай я?» – хабар 
кьадай. «Муграгъай». «Паб гьинай ятIа, гъуьлни гьанай я».

– Гила вун Вини Ярагъдилай туш ман, Мегьамед стха? – жузуна Сфи-э-
фендиди.

– Туш, стха, зун Гатункъарай я, – муьршуьди гьасятда вичив вугай суалдик 
квай зарафат кьатIана.

– Хъсан я, ви тIерикъатди чак руьгь кутазва, – Сфи-эфенди муьршуьддин 
жавабдилай рази хьана.

– Малла Мегьамедан вири гафар дуьзбур я, – лагьана Мирзе-Алиди, – 
Ан-жах…

Вичин дуст вичиз акси тирди чиз, Малла Мегьамеда жузуна:
– Анжах вуч, гьуьрметлу Мирзе Али-эфенди? Жуван фикир жемятдиз 

ачухара, – тIалабна.
Мирзе Али къарагъна, сифте мугьмандихъ, ахпа жемятдихъ элкъвена, 

вичин фикир лугьуз эгечIна:
– Гьуьрметлу стхаяр, чи чилер кьунвай ягъияр гзаф къуватлу я… Абурув 

гвай яракьар: жидаяр алай тфенгар, кьвед-пуд версинай язавай тупар чаз ахва-
райни акурбур туш… Чна урус кьушун хуьруьз ахъай тавурла, Хкемай ягъай 
тупуни ахцегьвидин кIвал чукIурна… Айвандик чхрадал гъалзавай къаридин 
са гъилни галатна. Чавай гьахьтин тупарин аксина женг чIугваз жедани?!

МискIинда, яд атIай регъве хьиз, секин хьана.
– Чак женгчи руьгь хьайила, чаз яракьарни, тупарин жагъида, – жаваб 

гана Малла Мегьамеда. – Итимдик сифте руьгь кIанда, ахпа – яракь. Яракь 
викIегьдавай ишлемишиз жеда.

– Ярагъ Мегьамеда дуьз лугьузва, – ахцегьвийри Малла Мегьамедан тереф 
хвена. – Итимдик сух кIанда!

– Зи тереф хвейибур сагърай, – лагьана ярагъвиди. – Тереф техвейбурни 
сагърай, – хъверна. – Инал са кас киснава… Ша, чна хабар кьан: Мирзе-А-
ли-эфенди, вуна чаз вуч рехъ къалурзава? – жузуна вичин камаллу дустунивай.

– За? За ислягь рехъ ишлемишун теклифзава. Нубат авачир регъве кьил 
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хамир, лугьуда. Нубат авачиз къал акъудна, жуван кьил хаз тун хъсан туш, – 
Мирзе– Алиди вичин жаваб мисалралди куьтягьна.

– Ягъийриз чахъ галаз меслятариз кIан жедани?! КIан жеч эхир, гьакI 
хьайила гужуниз гужуналдли жаваб гана кIан жезва. Бубайри лугьудайвал, 
яракьдиз яракьдалди жаваб гуда, – Мегьамедани мисалдалди жаваб гана – 
Женгериз гьазур хьана кIанда. Халкь къарагъардай вахт чна ахпа лугьуда.

Малла Мегьамедан фикирар сухтайри Къара-Куьредин, Макьарин, Мигра-
гърин, Мискискарин, МихетIрин, Хуьруьгрин, Шиназрин ва маса хуьрерин 
жемятрив агакьарна.

Пуд лагьай юкъуз агъадихъай атай карвандихъ галай жегьилди чIуру 
хабар гана:

– Вини Ярагърин хуьр урус аскерри элкъуьрна кьунва!
– ГьикI?!
Мад жегьилдивай Малла Мегьамедан са суалдизни жаваб гуз хьанач, анжах 

вичиз рекье акур гьаларикай суьгьбетна. Агъадихъай атай яшлу карванчиди 
лагьана:

– Урусрин кьушунри агъадихъ галай рекьер, гирвеяр кьунва, ЛукIарик, 
КайикIеледал, Мамрачрик, ХенжелкIеледал яракьлу дестеяр акъвазарнава, 
хуьруькай зун рахазвач, элкъуьрна кьунва.

Ярагъ Мегьамедан рикIиз пис хьана. Ада вичин гьал къалур тавуна, Мирзе 
Алидивай жузуна:

– Ихьтин дуьшуьшда бес чун гъилер куьрсарна акъваздани, я стха?
– Гъилер куьрсарна ваъ, меслятдалди рахада ман... Урусрин аскерри секин 

инсанрик хуькуьрзавач…
– Ягъияр чахъ галаз мецелди рахаз атанва ман?! – Мегьамеда зарафатдин 

яни, ягьанатдин яни, къаб алай хьтин хъверна.
Мирзе Алини кисна акъвазна.
Ярагъ Мегьамеда хурал гъил эцигна, вич секинарна. Ам, «Я, Аллагь, вун 

куьмек!» лагьана, вилик гъанвай балкIандал хкаж хьана муьруьдринни сух-
тайрин юкьва аваз, арандихъ рекье гьатна.

… Вини Ярагъдал итим текьей йикь ала: вири халкь куьчейрал ала, дише-
гьлияр шехьзава, итимри гапурар акъуднава; урус аскерри я хуьруьз, я хуьряй 
са касни ахъайзавач; хуьруьн иесийри кьушундин чIехи офицердихъ галаз 
рахунарзава, абур са меслятдал къвезвач…

Къалма-къаришдин себеб ихьтинди хьана: са урус аскер квар гваз булахдал 
яд гъиз физвай рушахъ галаз рахана, ада жаваб тагайла, аскерди рушан гъил 
кьуна, ялна; рушай гьарай акъатна, квар чилел аватна, аскерди гъил ахъай-
нач, руша адан гъилиз иви акъатдайвал кIас гана, аскердайни гьарай акъатна; 
абурун куьмекдиз са патахъай рушан иесияр, муькуь патахъай аскерар кIватI 
хьана: къал-къине, гъуд-капач арадал атана…

Жидаяр алай яргъи тфенгар гвай аскеррин хура са затIни гвачир инсанривай 
акъвазиз хьанач: абуру кьулухъ чIугуна… Хуьр секин тежез са гьафте жезва…

Муьршуьд сагъ-саламатдиз хтайла, инсанрин рикIериз са тIимил кьванни 
регьят хьана.

Дишегьлийри гьарайзава:
– Я Муьршуьд буба, вуна чи хуьрелай ягъияр алуд тIун!
– Секин хьухь, – Мегьамед балкIандилай эвичIна, таржумачи жагъурна, 

офицеррин патав фена, рахана:
– Вири рекьер куьне кьуна, чавай булахдилай ядни гъиз жезмач! Им вуч 

сиясат я?! Инсанвал амачни?! – хъел кваз жузуна. – Дяве жагъурзавани?!
– Ваъ, садай са тахсир акъатна, адаз чна жаза гуда, – чIехи офицерди эмир 

гана, вири аскерар барзадал хъфена.
Итимар куьчейрал, кимерал кIватIал жез, гьарда са фикир лугьуз, чкIизва.
– Им эх жедай, кьиле фидай кар туш! – къужайри кьилер галтадзава.
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хамир, лугьуда. Нубат авачиз къал акъудна, жуван кьил хаз тун хъсан туш, – 
Мирзе– Алиди вичин жаваб мисалралди куьтягьна.

– Ягъийриз чахъ галаз меслятариз кIан жедани?! КIан жеч эхир, гьакI 
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– Ягъияр тергна кIанда! – лугьузва уьзденри.
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Мегьамедаз санал кьарай къвезвач, ам хандилай, фекьийрилай, вичин 
пешедин юлдашрилай, гзаф нарази я.

Ханари гьасятда урусриз рей гузвай ва кесиб халкьдиз мадни гзаф азият 
жезва.

Ханарин гьукум урус пачагьдин штикI алай тфенгрини тупари хуьзвай.
Мегьамедавай абурун усал, алчах амалар, гьахъсузвивлер эх жезвачир: ам 

такIваз-элекьзавай, анжах… женгиниз экъечI жезвачир: «Вуж галаз экъечIин?! 
Вуч гваз экъечIин?! Кьилди экъечIна, са завай ягъийриз вуч жеда?»

Хуьре арадал атанвай гьарари Мегьамед исламдин вичиз чизвай рекьерикай 
пуд лагьай рехъ – тIерикъат – Мегьамед пайгъамбар фейи рехъ – хкягъунал 
мадни гзаф мягькемарна.

ТIерикъатдихъ хьанвай ялуни Мегьамедан рикIелай яргъал хуьреризни 
шегьерриз фин, мадни чIехи кIелер хъувун, диндин, тарихдин ва шииратдин 
эсерар, ктабар кхьин алудзавай.

Мегьамедан вири фикирар, мурадар, къастар тIерикъатдикай хьанва: 
«Заз зи фикирдал алай юлдашар герек я… Ханар халкьдивай чара я: абур 
агъаяр я, чун – лукIар… Фекьиярни гъавурдик кутаз, жува лагьай рекьел 
гъиз четин мемлекат я… Абур Аллагьдин лукIар я: Аллагьдин келимайрихъ 
инанмиш я… Бес азадвиликай сана са гафни авач эхир… Азадвиликай чун 
гьина рахан?! Зулумдик квай халкьдин патахъай ни фикир авун лакзим я? 
И месэла фекьийриз талукь тушни?!.. Рахадайла фекьияр вири Мегьамед 
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пай-гъабардин невейрикай я, на лугьуди, вири гьарабар Лезгистандиз куьч 
хьана, аладун-гагьадун хьана, вири инра ама… Лезгистанда авай фекьийри 
чеб незир алай инсанрин веледар яз гьисабзава… Малум жезва, са зи тухум 
Мегьамедан невейрикай туш, алпанрикай я… Белки, чи бубаяр заратIишри-
кай, белки, гъуцарикай тиртIа?! ТиртIа ваъ, тир жеди, тир! Бес абур нерикай 
хьуй? Цавай аватнач кьван?! – Мегьамедан сивик хъвер акатзава. – Чна ислам 
кьабулна, эхь, кьабулна, лап хъсан кар хьана… Динди жуван ери-бинре чир 
хьун къадагъа ийизвач. Гьардаз жуван буба чир хьана кIанда… Чи Нуьзуьр 
бубадихъ гьараб тумар акализ зи Исмаил бубадивайни жедай, тапарар авуна, 
ада вичин хивиз гунагь къачунач… «Чи бубаяр гьарабрикай я, Мегьамед 
пайгъамбардин невейрикай я», лугьуз, гьарайиз къени геж туш… Анжах… 
Ихьтин тапарар низ герек ава? Гилан чи фекьияр, зун инанмиш жезва, 
хашпара пачагьдиз икрамиз гьазур жезва… Гьазур я… Эхь, чи фекьиярни, 
ханар хьиз, вуж гужлу ятIа, вуж девлетлу ятIа, гьадан чухвадал капIиз гьазур, 
кьве чин алай, намус кьери инсанрикай я... – кефияр чIур хьана. – Гена чи 
лежберар, бичинчияр, чубанар, нехибанар сагърай… Гьабурук намус ква… 
Завай гьабурал юкь вегьиз жеда, – чиниз нур ават хъувуна. – Гьабур галаз зун 
тIерикъатдин рекьяй фида».

4
Лезги вилаятра халкьдин гьалар къвердавай залан жезва: чилерин са пай 

Урусатдин кьушунрин дестейри кьунва; агьалийри гьар йисуз ханариз бегле-
риз ва мискIинриз гана кIанзавай харжарин ва абуруз гьавая авуна кIанзавай 
кIвалахрин кьадар кьве сеферда артух хьанва: гила гьахьтин къуллугъ ягъ-
ийризни авуна кIанзава.

Зулум эх тежезвай инсанрин аксивал артух жезва, къал-макъал акъатзава, 
ягъунрал-кьиникьрални къвезва.

Муьршуьд Мегьамедал гуж ала: югъ-йиф фикирарзава; алимриз, маллай-
риз, имамриз чарар кхьизва; ягъийрин кьушунри вири рекьер-хуьлер кьадалди 
вичин сирдашар акваз, халкь женгиниз гьазуриз тади къачузва.

Ам мад ва мад, эквеба ва чинеба Лезгистандин, Дагъустандин ва Ширван-
дин чIехи хуьрериз ва шегьерриз физва. Ада жуьмя мискIинра, имамда 
акъвазна, кпIарзава, ахпа вязер кIелзава. Адан гафар, фикирар, насигьатар 
сухтайри яргъал хуьрерин, шегьеррин жемятрив агакьарун адетдиз элкъвенва.

И сеферда Ярагъ Мегьамед Эмирали галаз Кьулан вацIалай элячIна, кьи-
бледихъ атанва: Аламда, Худата, Манкъулида, КцIара, Хьиле, Яргундал… 
рахана.

Яргундал мугьманриз са кIвалин дакIардай рушари лугьузвай манидин 
ван атана:

Кьулан вацIал кьул вегьена,
Адан винел гьикI къекъведа?
Къвед хьтин яр, ваз тахьайтIа,
Зун дуьньядал гьикI къекъведа?
– И мани заз талукь ятIа? – жузуна Эмиралиди.
– Кьулан вацIалай элячIдайвал чалай Яргунрин рушариз хъсан чида, – 

лагьана муьршуьдди.
Ада вичин суьгьбетра, эвергунра са бязи фикирар, Кьуръандин сураяр, 

пайгъамбардин гьадисар, халкьдин мисалар, малуматар тикрарзава ва абур 
вучиз тикрарзаватIа яб гузвайбур гъавурда твазва:

– Зун ихьтин гафар тикраруниз мажбур жезва: ягъияр атана гьаятдал ала, 
куьн къулав секиндаказ ацукьнава. За куьн ахварай авудзава, – вичихъ галай 
муьруьдриз тамашна, алава хъувуна: – Чна куьн уяхарзава!
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Куь рикIел чи пагьливан Шарвилиди, зари Муграгъ Къемера, пачагь Гьажи 
Давуда, – мад са шумуд касдин тIвар кьуна, – ягъийриз гьихьтин ягъ-унар 
кьунайтIа, абуру гьихьтин гъалибвилер къазанмишнайтIа аламачни?! Зари Кра 
Мелика вичин са шиирда «къул хуьз къарагъ» лугьузва. Ингье квез чешнеяр!

Муьршуьд лацу сирихар галай дагълариз лап мукьва хьанвай. И сеферда 
адаз мадни винелди фена, таниш алимрал, эфендийрал кьил чIугвадай вахт 
авачир. Анжах Яргунрин багълара рушари кьакьан дагъларикай лугьузвай 
манийриз еке иштягьдивди яб гана:

Кьакьан сувар мад кьакьан хьуй,
Чан Гъуцар сувар!
Кьулан вацIай яд физава,
Кьакьан сувар кьулухъ галаз…

– Ихьтин мани чи рушари исламдикайни лугьудай югъ къведа, – умудлу 
я муьршуьд.

– Вун исламдин итим я, ваз гъуцарикай мани хуш яни? – Эмиралидин вил 
жавабдал ала.

– Гъуцарикай манияр заз аял чIавалай ван хьана, бейнида гьатнава. За 
ахьтин манияр исламдиз зарар авачирбур яз кьабулзава.

Ярагъдал хтайла, ада вич фейи рекьерикай, акур чкайрикай ва инсарикай 
сухтайриз суьгьбетарна.

– ЦIегъуьл хуьре заз са аламатрин незир алай чка акуна, ам хуьруьн кьи-
лихъ галай «Жегьил пIир» я. Адан тарих ихьтинди я: цIехъуьлви жегьилди 
хуьрел гьужумай ягъийриз кьилди ягъунар кьуна, абур тергна, хуьр хвена, 
вични телеф хьана… Адан сур пIир хьанва.

«Жегьил пIир» – им чаз къе герекзавай, инсанриз чешне яз къалурдай, чи 
жегьилриз къагьриманвилин тербия гудай пак чка я.

– Гьеле мехъер тавунмаз «Жегьилрин пIир» зазни акунай, – лагьана Бункь 
бубади. – ЦIехъуьлрин базардиз фейила, чун йифиз гьана амукьнай. За квез 
лугьун: «Жегьилрин пIир» – ам чи накьварал алай, фекьийринни шейхерин 
пай квачир, фарсаринни арабрин ни галачир михьи лезги зиярат я.

– Гьа булахдилай чи жегьилриз яд гана кIанда, – лагьана Къиблета.
– Адалай чи ПIирен булах са куьнални усал туш, – Уьсейдер рази хьанач.

5
1810-йис. РагъэкъечIдай Къафкъаздин халкьари азадвал патал чIугвазвай 

женгер къати хьана. Къубадинни Дербентдин Шихали хан ва Къази-Къумухъ-
дин Нуьгьбег ва кьегьал сердерар, чпин кьушунар кIватIна, урусриз акси экъ-
ечIна. Абурун дестейрик Ярагъ Мегьамедан сухтаяр ва муьруьдарни экъечIна. 
Урусатдин кьушунар гзаф авай, чебни патрумралди ацIурдай тфенгралди ва 
тупаралди яракьлу тир, гьавиляй женгера гъалиб жезвай: дагъвийри кьулухъ 
чIугуна. Урусри яваш-яваш цIийи-цIийи хуьрер, къелеяр, мулкар кьазвай, 
гьанрал чпин кумаяр язавай, къелеяр эцигзавай.

Ярагъ Мегьамедан рахунри, ада арадал гъанвай гьерекатри гьам чкадин 
ханарик ва гьамни пачагьдин генералрикни офицеррик еке къалабулух куту-
на. Абуру ярагъви секинариз, чинеба адан эхир мурад-метлеб чириз жасусар 
ракъурзавай.

Муьршуьддин тIвар машгьур жезва, адан медреса сухтайрайни муьруь-
драй ацIузва.

Яргъа магьалрай, уьлквейрай атанвай жегьилри Ярагъ Мегьамедан гъилик 
кIелзава… Устаддиз Алкьвадар Абдуллагь, Тагьиржал Эмирали, Авариядай 
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атанвай Къазимегьтамедни Шамил иллаки хуш хьанва. Абурукай вичин рехъ 
кьадай алимар, халкьдин азадвал хуьдай къагьриманар жедайди аян я.

…Къафкъазда гагь са магьалдай, гагь маса магьалдай къалар акъатзава. 
Са йисуз урусриз аксина Сурхай-ханни экъечIна… Арадал са затIни атанач. 
Пачагьдин тупар гвай кьушунди дагъларихъ чIугуна: Куьредиз гьахьна. 
Лезгияр аксина къарагъна: Шихидхуьруьн ва Татарханхуьруьн патарив еке 
ягъунар кьиле фена… Хандин кьушун катна…

Гьар юкъуз, гьар кпIунал ацукьайла ва гьар кпIунилай къарагъдайла, Муьр-
шуьд Мегьамедан вилик сад -садалай залан, гьялдай рекьер жагъин тийизвай, 
жемятрин вилер алай, пуд месэла акъваззавай: сад лагьайди, кесибринни 
ханарин бягьс куьтягьун; кьвед лагьайди, са гунагьни квачир инсанар, мулк 
авачир лежберар хьиз, лукIвиляй акъудун; пуд лагьайди, мусурман инсанар 
девлетлуйринни гавуррин зулумдикай азад авун.

Ярагъ Мегьамеда вичихъ галаз Кьуръандин сураяр кIелиз ва рахаз алакьдай 
сухтаяр, Албуллагьни Эмирали, Куьредин хуьрериз: СтIалрал, Курхуьрел, 
Сардархуьруьз… тухвана. Къе абур Эрехиз, пака Эхвез финн ниятнава.

Эрехрин мискIинда фекьиди суьгьбетзава:
– Заз фицякьра Кьасумхуьруьн майдандал Муьршуьд Мегьамед, «Ярагъ 

ялав» тIвар акьалтнавай кас акунай. За тадиз фена, адан гъилер кьуна, чан-
рикI авуна, жуван хуш мейилар къалурна… За адаз чи хуьруьз теклифна. 
Меслят хьайивал, муьршуьд чаз гила-ахпа мугьман жеда… За Цихцел багьа 
инсандин кIвачерик тукIвадай лапаг хкиз итим ракъурнава…

– Муьршуьд гьихьтин инсан я? – хабар кьазва эрехвийри.
– Муьршуьд Мегьамед, стхаяр, яргъалай виле акьадай кутугай акунрин 

инсан я: кьакьан шумал буйдин, кьурай лацу якIарин, еке акьуллу вилер авай, 
яцIу ширин ванцелди рахадай… Вилер са тIимил дакIунвай, гьатта яру хьан-
вай: аквадай гьаларай, ада йифериз ахварзавач, гзаф кIелзава: ам алим, зари 
я эхир… Рех язавай куьруь спелар ва гьахьтин чуру… Кьилел къацу сарих 
янавай лацу бармак, къуьнерихъ лацу чергес чухва, юкьва гимишдин мецер 
куьрснавай чIул, адахъни магьидин тум галай куьруь гапур… Адан рахунриз 
вад-цIуд хуьруьн жемятди, цавай фидай ветIрен ван къведайвал кисна, нефес 
кьуна, яб гузвай… Зун, стхаяр, сив ахъайна, амукьнай…

Нубатдин сефердай хтана, Мегьамед кIвале куьсруьдихъ ацукьнава:кIел-
зава, кхьизва, фикирарзава… Вич кхьиз агакь тавур чарар Айишата куьтягь 
хъийизва. «Зи яран бубади вичин рушаз кIелиз-кхьиз чирна, ажеб кар хьана», 
-адаз езнеди рагьмет гъизва.

Мегьамедан рикIел хквезва… Ада аял чIавуз Исмаил бубадивай хабар кьу-
най: «Я ба, Аллагь бубади инсанар икI вучиз халкьнава? Сад масадал пехил 
яз, сада масадаз зарар гуз, сада масадан мал чуьнуьхиз?..»

«Ам гзаф четин суал я. Чидач, хва», – хиве кьунай бубади. – Белки, Ма-
гьарам-эфендидивай ваз дуьз жаваб жагъайтIа…»

И суалдиз Мегьамедаз жаваб гилалди жагъанвач… Я масадавай хабар 
кьазни жезвач: сифте регъуь тир, гила кутугнавач… Анжах «вучиз?» кьиле, 
рикIе тикрар жезва… И суалди маса суаларни арадал гъизва, абурни рикIе 
тикрар жезва, жавабсуз амукьзава.

«Гила четин суалар инсанри завай хабар кьазва… МискIиндиз, Аллагьдин 
кIвализ, капIиз къвезвай, адахъ инанмиш инсанар ава… Абуруз за вуч жаваб 
гун? За абур гьикI гъавурдик кутан?!…

Фикирар, суалар, месэлаяр къалин жезва, Мегьамеда вич гьахъ ийидай жа-
вабар, бинеяр жагъурзава: «За инсанриз ачухдаказ, абур гъавурда акьадайвал 
лугьузва, бубайрин мисаларни гъизва…»

Са марекатдал муьршуьдди азадвиликай цIуладалай гзаф мисалар эзбер-
най:
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атанвай Къазимегьтамедни Шамил иллаки хуш хьанва. Абурукай вичин рехъ 
кьадай алимар, халкьдин азадвал хуьдай къагьриманар жедайди аян я.

…Къафкъазда гагь са магьалдай, гагь маса магьалдай къалар акъатзава. 
Са йисуз урусриз аксина Сурхай-ханни экъечIна… Арадал са затIни атанач. 
Пачагьдин тупар гвай кьушунди дагъларихъ чIугуна: Куьредиз гьахьна. 
Лезгияр аксина къарагъна: Шихидхуьруьн ва Татарханхуьруьн патарив еке 
ягъунар кьиле фена… Хандин кьушун катна…

Гьар юкъуз, гьар кпIунал ацукьайла ва гьар кпIунилай къарагъдайла, Муьр-
шуьд Мегьамедан вилик сад -садалай залан, гьялдай рекьер жагъин тийизвай, 
жемятрин вилер алай, пуд месэла акъваззавай: сад лагьайди, кесибринни 
ханарин бягьс куьтягьун; кьвед лагьайди, са гунагьни квачир инсанар, мулк 
авачир лежберар хьиз, лукIвиляй акъудун; пуд лагьайди, мусурман инсанар 
девлетлуйринни гавуррин зулумдикай азад авун.

Ярагъ Мегьамеда вичихъ галаз Кьуръандин сураяр кIелиз ва рахаз алакьдай 
сухтаяр, Албуллагьни Эмирали, Куьредин хуьрериз: СтIалрал, Курхуьрел, 
Сардархуьруьз… тухвана. Къе абур Эрехиз, пака Эхвез финн ниятнава.

Эрехрин мискIинда фекьиди суьгьбетзава:
– Заз фицякьра Кьасумхуьруьн майдандал Муьршуьд Мегьамед, «Ярагъ 

ялав» тIвар акьалтнавай кас акунай. За тадиз фена, адан гъилер кьуна, чан-
рикI авуна, жуван хуш мейилар къалурна… За адаз чи хуьруьз теклифна. 
Меслят хьайивал, муьршуьд чаз гила-ахпа мугьман жеда… За Цихцел багьа 
инсандин кIвачерик тукIвадай лапаг хкиз итим ракъурнава…

– Муьршуьд гьихьтин инсан я? – хабар кьазва эрехвийри.
– Муьршуьд Мегьамед, стхаяр, яргъалай виле акьадай кутугай акунрин 

инсан я: кьакьан шумал буйдин, кьурай лацу якIарин, еке акьуллу вилер авай, 
яцIу ширин ванцелди рахадай… Вилер са тIимил дакIунвай, гьатта яру хьан-
вай: аквадай гьаларай, ада йифериз ахварзавач, гзаф кIелзава: ам алим, зари 
я эхир… Рех язавай куьруь спелар ва гьахьтин чуру… Кьилел къацу сарих 
янавай лацу бармак, къуьнерихъ лацу чергес чухва, юкьва гимишдин мецер 
куьрснавай чIул, адахъни магьидин тум галай куьруь гапур… Адан рахунриз 
вад-цIуд хуьруьн жемятди, цавай фидай ветIрен ван къведайвал кисна, нефес 
кьуна, яб гузвай… Зун, стхаяр, сив ахъайна, амукьнай…

Нубатдин сефердай хтана, Мегьамед кIвале куьсруьдихъ ацукьнава:кIел-
зава, кхьизва, фикирарзава… Вич кхьиз агакь тавур чарар Айишата куьтягь 
хъийизва. «Зи яран бубади вичин рушаз кIелиз-кхьиз чирна, ажеб кар хьана», 
-адаз езнеди рагьмет гъизва.

Мегьамедан рикIел хквезва… Ада аял чIавуз Исмаил бубадивай хабар кьу-
най: «Я ба, Аллагь бубади инсанар икI вучиз халкьнава? Сад масадал пехил 
яз, сада масадаз зарар гуз, сада масадан мал чуьнуьхиз?..»

«Ам гзаф четин суал я. Чидач, хва», – хиве кьунай бубади. – Белки, Ма-
гьарам-эфендидивай ваз дуьз жаваб жагъайтIа…»

И суалдиз Мегьамедаз жаваб гилалди жагъанвач… Я масадавай хабар 
кьазни жезвач: сифте регъуь тир, гила кутугнавач… Анжах «вучиз?» кьиле, 
рикIе тикрар жезва… И суалди маса суаларни арадал гъизва, абурни рикIе 
тикрар жезва, жавабсуз амукьзава.

«Гила четин суалар инсанри завай хабар кьазва… МискIиндиз, Аллагьдин 
кIвализ, капIиз къвезвай, адахъ инанмиш инсанар ава… Абуруз за вуч жаваб 
гун? За абур гьикI гъавурдик кутан?!…

Фикирар, суалар, месэлаяр къалин жезва, Мегьамеда вич гьахъ ийидай жа-
вабар, бинеяр жагъурзава: «За инсанриз ачухдаказ, абур гъавурда акьадайвал 
лугьузва, бубайрин мисаларни гъизва…»

Са марекатдал муьршуьдди азадвиликай цIуладалай гзаф мисалар эзбер-
най:
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– Азад инсанди лув гуда; азад къуш цава жеда; азад тарци фад бегьер гуда; 
азадди – инсан; къазадди – лукI я!

Инсанар тажуб хьанай: «Икьван мисалар адаз, Бункь бубадиз хьиз, гьинай 
чир хьана?!»

Меэжлисдал малум хьана: халкьдин манийрихъ, риваятрихъ, мисалрихъ 
фекьийрин вязерилай еке къуват ава.

– Азадвал къазанмишун патал инсандин кьиле акьул кIанда, – лагьана Ме-
гьамеда. – Чи халкьдихъ акьулдикайни мисалар ава. Абур нивай лугьуз жеда?

Кимик гьерекат акатна, гьарда сад-кьве мисал гъана. Абур инсанри 
сад-садан гуьгьуъна аваз, низ гзаф чми датIа тайинариз, эзберзава: Акьул 
бармакда ваъ, кьиле жеда; акьуллуда къуншидилай чешне къачуда; акьуллуди 
чин тийидайди чириз алахъда, ахмакьди пехил жеда; акьуллуда куьмек гуда, 
ахмакьда – зарар…

– Къе чи Бункь буба киснава хьи? Ви са мисални лагь, я буба, – тIалабна 
Мегьамеда.

– Акьул авайди – ацIай гетIе я, акьул авачирди – буш киле, – лагьана Бункьа.
– Аферин, буба, вуна лагьайди зурба мисал я.
– Бункьа мад чун тухвана, – лагьана Къиблета.
– Агь, чи халкьдихъ камаллу мисалар гьикьван ава! – инсанри чпин та-

жубвал къалурна.
– Эхь, – тестикьарна муьршуьдди. – Ватандикай, намусдикай, игитвили-

кай… мисалри зи тарсариз еке куьмекзава. Гафари таъсир тийидай сухтадиз 
бубайрин мисалди таъсирзава.

Муьршуьд мугьманар гуьгъуьна аваз медресадиз фена. Ина са шумуд 
сухтади муаллимди тапшурмишнавай чарар, сураяр кхьизвай.

– Зи медреса чарар кхьидай идарадиз элкъвенва, – лагьана Мегьамеда 
мугьманриз. – Са гафуналди, им зи рисалатхана я.

Хуьре муьршуьддин таъсирдик кьиле физвай гьерекатрал, дегишвилерал 
садбур шад жезва, садбур – пехил, бязибурни – пашман. Бязибуру, абуруз 
жасусар лугьуда, Мегьамедан рахунар, рахунрик квай сирлу фикирар, наси-
гьатар гьа йифиз Аслан хандив, урус офицеррив ахгакьарзава.

Сухтаярни муьруьдар Муршуьд Мегьамедаз еке куьмекар хьанва: абуру 
вири суваррик, хайи-кьейи марекатра иштиракзава, мукьвал-яргъал сеферриз 
физва…

КIарабдин гъвечIи къапара авай девит куьтягь жезва. Сухтаяр вацIарин, 
кIамарин кьерера къекъвезва, чIехи къванера жедай къазран вилер хьтин 
яру, хъипи нугътIаяр чукIулдали авадарзава, абурукай ранг ийизва. Мадни 
хъсан яру ранг Рухунрин сухтайри Хуьпуьхърин вацIай гъизвай живе квай 
къванери– кай гьазурзава ва ишлемишзава.
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6
1820-йисар мадни гзаф къалабулух, шел-хвал, дяведин цIай квайбур хьа-на.
Ярагъ Мегьамеда динэгьлийрин кIватIалра, мискIинра, кимерал ва дустви-

лин, хванахвавилин суфрайрихъ вичин рахунралди, кхьинралди ва гьерека-
тралди тIерикъатдик инсанрин виле акьадай хьтин дегишвилер кутазва: дин 
ва къанажагъ мягькемарун, Аллагьдин рекье чанни гун, жув азад авун, женг 
чIугун истемишзава – цIийи илим, цIийи тIерикъат, арадал гъизва.

Ярагъвидин цIийи илим сухтайри ва муьруьдри Лезгистанда, Дагъустанда, 
Ширванда чукIурзава: хуьрера цIийи илимдин терефдаррин дестеяр арадал 
атанва. Муьршуьд Мегьамедан тIвар инсанрин сиве-сара гьатнава, аялризни 
кваз чир хьанва. И карди исламдин бязи алимрик ва шейхерикни секинсузвал, 
наразивал кутунва.

Ахцагь Мирзе-Али мад сефер Ярагъ Мегьамедаз мугьман хьана. Ам иесиди 
еке гьуьрметралди кьабулна, суфрадихъ ацукьарна. Дустари суфрадал атай 
гьазур-гьалал шурвани фу тIуьна, виртIедихъ галаз чай хъваз-хъваз, йифен 
геждали суьгьбетарна: ватанда авай гьаларикай сада-садаз хабарар гана, чпин 
дерди-гьалдикай лагьана, хсуси чIалар кIелна… Абур элкъвез-гелкъвез кьилин 
месэлада – кьведазни талукь цIийи тIерикъатдал хквезва.

Абуру лугьузвай гьар гафунин кьилиз малум жезва: Мирзе-Али, виликдай 
хьиз, дустуни кьунвай, кьиле тухузвай рекьихъ галаз рази туш: вич я тIерикъ-
атчи хьанвач, я жез тади къачузвач, белки, я жез кIанни ийизвач.

– Я стха, тIерикъат Аллагьдилай, – кьведани салават гъана, – атанвай рехъ 
я, вун Аллагьдиз аси яни? – жузуна Мегьамеда.

– Астафируллагь! Зун Аллагьдиз аси туш! Чаз Ада яшамиш жедай гзаф 
рекьер къалурнава, за ислягь рехъ кьунва, вуна…

– Зазни чун ислягьдаказ яшамиш хьана, азаддаказ яшамиш хьана кIанза-
ва…

– ГьакI хьайила, чун урусрихъ галаз дуствилелди яшамиш жен ман…
– Вуч?! Фарсар, арабар, магъулар, туьркер ягъияр хьана, урусар дустар 

яни?! Чи халкьдин рикIелай кьибледихъай атай, къвезвай ягъийри авур кьван 
зулумар алатнавани? ЦIийи зулумрихъ вил хьанвани?!

Ахцагьви киснава: ярагъви гьахъ тир.
«За вуч жаваб гун? – фикирзава Мирзе Алиди. – Мегьамед чаз ислягь рехъ 

арасуз герек тирдахъ гьикI инанмишарин?» Эхир ада мад сефер лагьана:
– Я чан стха, гьикьван дамахар авуртIани, чахъ урусрихъ галаз дяве чIугва-

дай къуват авач. Им сад. Кьвед лагьайди, гьар са дяве эвел-эхир меслятдалди 
куьтягь жедайди я. Чна а меслят эхирда ваъ, эвел ийин ман: вири сагъ-саламат 
амукьда.

– ЛукI яз амукьдалди, игит яз кьиникь хъсан я, – мисалдалди жаваб гана 
Муьршуьд Мегьамеда.

… Къафкъаздиз урусрин кьушунар гьахьзавай йисара Ярагъар, ана яшамиш 
жезвай, цIийи илим акъуднавай, халкьдин азадвал патал женгчияр кIватIзавай, 
тIерикъатчи Мегьамед-эфенди себеб яз, вичин ватанда, Урусатда, Европадани 
кваз машгьур хьана.

Муьршуьд Мегьамед – кьетIен инсан тир: гьахъ кIандай, азадвилихъ ялза-
вай, ажуздан тереф хуьдай, мергьяматлу, жумарт, илимдар, теснифдар… Адал 
инсанри жуьреба-жуьре тIварар эцигнава: «Аллагьди пай ганвайди», «Бахтар 
пайдайла ханвайди», «Ракъинихъ элкъвена ханвайди», «Ярагъ ялав»…

Тифлисда, Москвада, Петербургда, Берлинда акъатзавай газетра ажайиб 
ярагъвидин гьар са гьерекатдикай, гьар са къадамдикай кIелзавайбурук гагь 
дамах, гагь кичI кутазвай, гагь тарифдин, гагьни рехнеяр къалурзавай, гьат-
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та русвагьдин, на лугьуди, лезгияр са куьнинни гъавурда авачир авамар я, 
макъалаяр чапзавай.

Гьам Урусатда, гьам Къафкъазда гьамни дагъви халкьарин арада Тифлис 
шегьерда урус чIалал акъатзавай «Кавказ» газетдихъ еке машгьурвал хьана: 
адан чинриз Ярагъ Мегьамедакай макъалаяр акъатзава. Абур ярагъвийри 
Экберав кимел кIелиз ва лезги чIалаз элкъуьриз тазва: вирида, витIни акъуд 
тийиз, яб гузва. Инал дишегьлиярни кIватI жезва.

Са макъалада кхьенва:
«Акьуллу ва мергьаметлу Малла Мегьамеда, хуьруьн фекьи хьунилай 

гъей-ри, ина вичиз къазанжи къведай везифа – къазиввални тамамарзава». 
И хабар гьакъикъатдихъ галаз кьазвачир, тапарар тирди дуьздал акъатна, 
инсанри хъуьруьнарна.

Са макъалада Малла Мегьамедан тарифарзава:
«Малла Мегьамеда, Ярагъдал къадим вахтарилай акатнавай адет тирвал, 

акьуллу жегьилрикай уьлемар, диндин алимар, гьазурзава: абуруз медресада 
тарсар гузва… Адан чирвилерин, алимвилин дережадикай Куьре магьалдилай 
яргъарани хабар хьанва. Ярагъвияр тажуб жедай кар авач: Малла Мегьамедан 
медресада кIелиз лап яргъарай, гьатта Бухара шегьердайни, къвезва».

– Я стхаяр! Маскавда, ТIифлисда авай урусриз икьван кIвалаахар гьинай 
чида? – хабар кьазва инсанри.

– Я буба, абур къекъвезва, хабарар кьазва, – гъавурда твазва савадлу же-
гьилри.

– Урусриз хабарар гудай жасусар тIимил авани?
– Жасусри Ярагъидин сирерни гудани?
– Эхь, къизил пулдихъ бязибуру, валлагь, хуьрни маса гуда…
Нубатдин газетра Малла Мегьамедан рахунар гафба-гаф кхьенвай:
«Малла Мегьамеда жемятдиз лугьузва: «Инсан са кардихъ, виридалайни 

вине авай мураддихъ, вичи гьакI гьисабзавай кардихъ – ам азадвал я – инан-
миш хьана кIанда... Чи бубайрин сад лагьай веси – азадвал хуьн тир… Куь 
руьгьда авай лукIвал акъуд, ам квадра… Женг чIугу, куьн азал жеда!Азад 
хьухь, инсанар!»

– Гила гьикI я? Мегьамедан и гафар урусрив ни агакьарна?!
– Кьил акъатун четин я.
– Малла Мегьамеда чаз гьа икI лагьанайни?
– Эхь.
– Мегьамедан гафар низ ван хьана?
– Абур урусрив ни агакьарна?
– Чидач…
– ШайтIанри…
– Мумкин кар я.
Газетдин нубатдин нумрада кхьенвай:
«Малла Мегьамеда жемятдин вилик вичин рахунра малумарзава: «Зун и 

дуьньядиз ислам диндин гуьзел дарамат цIийи кьилелай эхцигун патал атан-
ва… Зун и дуьньядиз чи диндин хкахьнавай чирагъ куькIуьр хъувун патал 
атанва… Зун и дуьньядиз исламдин рекьелай алатнавай инсанар дуьз рекьел 
хкун патал атанва…»

– Им, валлагь, зурба кас я.
– Вичиз Аллагьди нуьсрет гурай!
– Малла Мегьамедаз мад санизни фин, вич инжиклу авун герек авач…
– Вучиз?
– Адан мецелай инсанар урус газетри хабардар ийизва, – хъуьрена.
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– Дуьз гаф я, анжах чун урус чIалан гъавурда акьазвач ман…Гьар къазет 
хкайла, чна Экбер гьинай жагъурин?

– Чаз Экбер жагъайтIани, бес чи къунши хуьрери вуч авурай? Абур ин-
санар тушни?

Газетдин нубатдин нумрада кхьенвай:
«Малла Мегьамедан медресада кIелай, адан рахунриз яб гайи вири инсанар 

адан муьруьдар жезва».
– ГьакI ятIа?
– Я жеди ман…
– Газетди авачир гаф кхьич кьван?!
ЦIийиз хкай газетди пашман хабар гъана:
«Са офицерди лугьузва: Ярагъ Мегьамед эхир чи гъиле гьатна: ам къазахри 

Кьасумхуьрел кьуна, гила Кьурагьа авай урусрин кьушундин штабдиз, анай, 
кьилел къаравулар алаз, ТIифлисдиз агакьарун лазим я …»

– Чаз мусибат хьана!
– Вуч хьана?
– Муьршуьд Мегьамед ягъийрин гъиле гьатна.
– Малла Мегьамед урусрин гъиле гьатна?!
– Эхь.
– Я Аллагь, вун куьмек! – мижевирди Мегьамедан рикI алай алхиш ти-

крарна.
– Чаз мад са хажалат хьана.
– Вуч чIуру кар хьаначни?!
Инсанрин вилерал накъвар акьалтна…
– Адаз урусри жаза гудани?
– Чидач.
– Чи Мегьамед бубадин язух тушни? – адаз гзафбуру «буба» лугьуда.– Бес 

чун инал секиндаказ ацукьдани?
– Чахъ Муьршуьд Мегьамед ягъийрин гъиляй ахкъуддай кьегьалар авач-

ни?! Абур амачни?!
– Ава! – са шумуд жегьилдин сесер акъатна.
Малла тухузвай рехъ кьадай муьруьдар балкIанрал хкаж хьана…
Йикъар, йифер алатзава… Са хабарни авач….
«Кавказ» газетдин нубатдин нумра хкана, адал савадсузарни алтIушна. 

Экбера са гъвечIи малумат кIелна, табир гана:
«Ярагъ Мегьамед, рекье садани гуьзлемиш тавур амал акъудна, катна… 

Адав садавайни агакьариз хьанач».
– Гьурра! Чи Муьршуьд азад хьана!
Инсанриз кьадар авачир кьван шад хьана.
– Агь, ахвайш!
– Мегьамедаз Аллагь куьмек хьана! – шадвална инсанри.
– Азад хьана – ваъ, ада вич азад авуна!
– Вич азад авун – имни женг я.
– Муьршуьдди лагьайвал хьанва: «Женг чIугу – куьн азад жеда!» Ада 

чешне вичи къалурна.
Экбераз газетдай мад са хабар жагъана:
«Ярагъ Мегьамед, «Ката, кьегьал!» лагьана, есирдай ахчух хъувурди са 

мергьяматлу урус эфсер я, лугьузва бязи шагьидри».
– Жеч?!
– Хьана акурбур ава: муьршуьд азад хьанва.
– Яраб чи имамдиз куьмек гайи кьегьал вуж ятIа?
– Чидач. Эскендер хьтин мргьяматлу ксар кими жеч.
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– Я жеди ман…
– Газетди авачир гаф кхьич кьван?!
ЦIийиз хкай газетди пашман хабар гъана:
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Кьасумхуьрел кьуна, гила Кьурагьа авай урусрин кьушундин штабдиз, анай, 
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– Чаз мусибат хьана!
– Вуч хьана?
– Муьршуьд Мегьамед ягъийрин гъиле гьатна.
– Малла Мегьамед урусрин гъиле гьатна?!
– Эхь.
– Я Аллагь, вун куьмек! – мижевирди Мегьамедан рикI алай алхиш ти-

крарна.
– Чаз мад са хажалат хьана.
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чун инал секиндаказ ацукьдани?
– Чахъ Муьршуьд Мегьамед ягъийрин гъиляй ахкъуддай кьегьалар авач-

ни?! Абур амачни?!
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Экбера са гъвечIи малумат кIелна, табир гана:
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– Ягъийрин арада гьахьтин инсанарни авайди я.
– Пачагьдин кьушунда авайбур вири ягъияр туш.
– Вири ягъияр туш ман…
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гьисабзава».
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7
Муьршуьд Мегьамедан гьар са къадам урусри ахтармишзава, адан гуьгъ-

уьна жасусар тунва.
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хуьрера акур булахар карагзава: Берека – ЦIимбил булах, Зугьрабхуьре – Гавра 
булах, КцIара – Къара булах, КьепIирдал – Кьелягь булах, Кьуьчхуьра – Шугъ 
булах, Миграгъа – Марвар булах, ЦIелегуьндал – ПIирен булах, ЦIехъуьла – 
Жегьил булах, Шимихуьре – НуцIра булах, Яргундал – Кпул булах… аквазва. 
Яраб куьн, чилиз, инсанриз, гьайванриз, къушариз югъ-йиф галат тавуна фири 
нек хьтин ширин яд гузвай булахар-чарчарар, гьикIван аватIа?! Са виш, кьве 
виш, пуд виш… Мадни гзаф ава жеди… Яшамишрай булахар! Абур гьина 
аватIани… Булахрикай кIамар хьурай, кIамарикай вацIар хьурай, вацIарикай 
гьуьлер хьурай! Амин!

Мирзе Алиди дустуниз «Кавказ» газетдин чинрилай (ада урус чIалал 
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кIелиз-кхьиз чирзава) урусрин кьушундиз, гьерекатриз талукь хабарар гал-
кIиз-галкIиз кIелзава ва абурун табир гузва.

Гьа и уламда Муьршуьд Мегьамедан патав са десте итимар атана, абуру 
лагьана:

– Чун ви муьруьдар жез гьазур я. Чаз ви рехъ хуш я! Чна чи руьгьдай 
лукIвал акъуднава!

Вилер цIийи муьруьдрал алаз, муьршуьддиз вичин хуьруьнви Седер 
карагна. Ада, Мегьамедан патав са десте лежберар гъана, лагьанай: «Чаз ви 
муьруьдар жез кIанзава… Заз ви рагьметлу бубади, Малла Исмаила, свас 
жагъуриз, мехъериз куьмек гайиди я. Адаз рагьмет хьурай… Чун ваз табий 
я! Зун ви лукI жеда!» «ЛукI ваъ, дуст, стха, муьруьд хьухь!» – гьарайнай 
муьршуьдди.

Ахцагьив генерал Ермолован эмир агакьна: ада вичин комендантризни 
офицерриз Малла Мегьамед кьун тагькимнавай.

Ахцегьви дустари Муьршуьд гьа йифиз Куьредиз сагъ-саламатдаказ ах-
гакьарна.

8
Муьшуьд Мегьамедаз санал ацукьдай, архаиндаказ са кьас фу недай ва 

яд хъвадай, гьатта вахт-вахтунда капIдай мажални амач: тарихдин вакъиаяр 
йигиндаказ дегиш жезва. РикIе авай мураддив агакьун патал муьршуьд вич 
бязи чкайриз фин, кар алай алимар ва регьберар акун, абур женгериз гьазурун 
лазим къвезва.. Бязи хуьрериз ада чарар кхьизва, бязи хуьрериз вичин векилар 
ракъурзава… Хаталувал авай вахтара муьруьдри чпин муьршуьд жасусрин 
шак тефидай чкайра чуьнуьхзава.

И сеферда Муьршуьд Мегьамедан къацу пайдах гвай десте, балкIанрал 
акьахна, диндин манияр лугьуз-лугьуз, мад кьибледихъ фена. Адан дестедик 
рекье цIийи-цIийи итимар экечIзава…

ТIерикъатчияр чпел дуьшуьш хьайи карвандихъ галаз Кьулан вацIалай 
элячIна, сифте гьалтзавай Алам шегьерда акъвазна. Ана са юкъуз кпIар 
авуна, сураяр кIелна, агьалийрихъ галаз суьгьбетарна: лукIвал тергуниз ва 
азадвал къазанмишуниз эвер гана… Ахпа Худат, КцIар, Хьил, ЦIехуьл ва 
маса хуьрериз фена. Абурун рехъ гьар гирведал урус кьушунрин дестейри, 
яракьлу къаравулри кьазва: «хуьряй хуьруьз мугьмандиз физвай» агьалияр 
ахъай хъийизва…

Ацалтзавай хуьрера муьруьдрин дестея жемятри гьуьрметривди кьабул-
зава. Заридин алакьунар авай Ахцагь Селимани ,ТIагьиржалви Эмиралиди 
Мегьамед-эфендидин фикирар гьар хуьруьн жемятрив агакьарзава ва шии-
радли куьтягьзава:

Азадвал хуьх, стхаяр, азадвал!
Азадвал, стхаяр, чи дамах я,
Азадвал чи намусдин чахмах я!
Муьруьдрин галат хьанвай десте Ярагъдал хтана, ял ягъиз чпин кIвалериз 

чкIана. Хзангар акуна, гьамам кьабулна, гьазур-гьалал тIуьна, ял янавай же-
гьил итимар кимерал акьалтна. Абурук кваз Уьсейдерни атана, салам гана, 
вичин таяр– туьшерин патавай ацукьна.

Къужайри Муьршуьд Мегьамедакай, муьруьдар фейи хуьрерикай хабарар 
кьазва. Чпиз акур ва аламатрикай суьгьбетарзава: садбуру чпиз ван хьайи 
кьисаяр нубат-нубатдалди ахъайзава, садбуру кисна яб гузва, садбур ван 
акьалтна хъуьрезва. Бязибур шаклу жезва, сада, Хакийрин маллади хьиз, гьар 
гафунин кьилиз «астафируллагь» лугьузва. Жегьилри, сивел капач эцигиз, 
хъуьруьнарзава.
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– Зи кьилел, стхаяр, ихьтин са дуьшуьш атана, – суьгьбетдик чубан 
Ашларахъ экечIна. – За алатай гатуз са жегьил юлдашни галаз Бике дагъдин 
«Ярагъидин гимре» лугьудай яйлахда Мегьамед-эфендидин хипер хуьзвай. 
Гатун чими югъ тир, чаз хъвадай яд кIан хьана. Зи юлдаш, ам залай гъвечIи 
тир, гичин къачуна, яд гъиз булахдал фена… Ам са арадилай, кичI акатна, 
катиз-катиз, буш гичин гваз хтана.

– ГьикI хьана? Вун чукурна хтана хьи, галтугай кас-мас авани? Вуна гъайи 
яд гьинава? – хабар кьурла, ада каш ягъун акъвазарна, лагьана:

– Зун фейила, зи кIвачерик булах алай чил… зурзазвай… Заз кичIе хьана, 
завай булахдай яд къачуз хьанач, катна…

– АкI жеч, яда! Ам жедай кар туш, – зун жегьил гададин чIалахъ хьа-нач. 
– Ша, килигин кван! – лагьана, чун булах галай кефер патахъ фена.

Чкадал фена килигайла, заз жуван вилералди акуна: эхь, булахдин патав 
гвай чил зурзазва, чиликайни хаму жунгавдин хьтин бугьдин ван акъатзава… 
Дуьз лагьайтIа, зазни, жув са яшар хьанвай инсан ятIани, кичIе хьана.

– Бисминлагь, им вуч мусибат я заз аквазвайди? Я Аллагь, вун куьмек… 
Хъша, хъша, – лагьана за юлдашдиз. – Чун баладивай яргъаз жен, – кIвачериз 
куьс гана, кваквар хкатнавай шалам цавай къвез, чун элкъвена хиперал хтана.

Гимредал ацукьна, ял акъадарна, чун чаз суалдалди килигзава. За юлдаш-
дивай хабар кьуна:

– Чна гила вучда? Гьа икI ацукьдани? Бес яд хъвадачни? Фу кьурудаказ 
недани?! Ам туьтуьна акIана, нефес кьуна, рекьида гьа! Мукьварал маса 
булахни алач… Бес вучда?

– Чидач, – жегьилдик шел акатнава. – Заз яд кIанзава! – гьарайна ада.
Чна хуьруьз хъфиникай, и агьвалатдикай Мегьамед-эфендидиз хабар гуни-

кай меслятарзавай. Дагъдай Вини Ярагъдал хъфин, элкъвена хиперал хтунни 
регьят кар тушир. Вучда? Маса суалар арадал къвезвай…

Гьа и чун лап кIеве гьатнавай арада, куьн чIалахъ жеч, валлагь-биллагь, чи 
вилик, чиликай хкатайди хьиз, яргъи аса гвай рехи къужа пайда хьана… Заз 
чир хьана: ам гьа чун рахазвай, гьа чаз герек авай кас, чна хуьзвай хиперин 
иеси, я…

– Жеч, яда?! – итимар тажуб хьана.
– Валлагь, дидедин некIедал кьин хьуй, ам чи Мегьамед буба тир.
«ГьикI хьана, гадаяр? Куьн вуч фикиррик акатнава?» – хабар кьуна Ме-

гьамед-эфендиди.
– Чна вакай фикирзавай, – жаваб гана за. – Вун атайла, чаз жуван хайи буба 

жагъай кьван шад хьана, чан эфенди халу, буба, – зи кьил какахьна.
«Ингье зун… Квез зун вучиз герек хьанва?» – жузуна ада.
– Булах алай чил зурзазва, анай чавай яд къачуз, хъваз жезвач, – лагьана, 

за эфендидиз чи кьилел атай агьвалатдикай суьгьбетна.
«Ам жедай крар я, – лагьана эфендиди. – Ша, заз анаг къалура кван», – ам 

чи гуьгъуьна аваз булахдал атана.
Угь, вугь акъатиз, зурзавазвай чил акурла, эфендиди кьве гъилни цавуз 

хкажна, лагьана:
– Бисминлагь, я ЧIехи Аллагь, вун чаз куьмек! – лагьана, са яргъи дуьа 

кIелна.
Чилин зурзун чаз акваз-акваз акъвазна, чун, чубанар, сивер ахъайна, чIал 

кьуна, амукьна.
«Къачу квез яд», – лагьана, къужа рахаз-рахаз чи вилерикай квахьна…
– Я-я-я-я! – инсанар мад тажуб хьана.
– Астафируллагь, – лагьана хакивиди.
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– Акъваз, акъваз, – Къиблет хъел кваз къарагъна, итимрин виликай акъ-
вазна. – Ашларахъ, вуна инал чаз кьисаяр ахъаймир, кьей хва!

– Кьиса туш, халу, хьайивал я!– Ашларахъазни хъел атана.
– Жемят, яб це: гьа Бике сува буш, яд квай, кIвачер метIерихъ кьван чиле 

гьатдай, заз акурди я, фургъундин чархар акIидай чкаяр ава… Им дуьз гаф 
я… Амма… Мегьамед рехи къужадин жуьнда аваз яйлахдиз акъатун ва квахь 
къувун – ибур къундармаяр я, лацу тапарар я.

– Астафируллагь! – гьарайна хакивиди.
– За жуваз акур агьвалатдикай суьгьбетна, – лагьана Ашларахъа.
Кимел алайбур кьве дестедиз пай хьана: инанмиш хьайибур ва инанмиш 

тахьайбур.
– «Ярагъидин гимреда» зани хипер хвейиди я, – лагьана са жегьилди. – 

Ана заз сад-садан патав гвай НекIедин булахар акуна: садаз «Фири некIедин 
булах», муькуьдаз «Цуру некIедин булах» лугьузва. За хабар кьунай:

– Им вуч аламат я? Ихьтин булахар жедани? – итимар чIалахъ жезвач.
Чубанри заз жаваб ганай: «Эхь, стха, гьахьтин булахарни жеда».
– И НекIедин булахар гьинай атана? – инсанар шаклу жезва.
«Абур Ярагъ Мегьамедан асади акъудна, – лагьана, чубанри суьгьбетна: 

– Са сеферда яйлахдиз Мегьамед-эфенди атанай. КапI ийидай вахт хьайила, 
адаз дастамаг къачудай яд жагъанач. Адани са дуьа кIелна, вичин яргъи, 
шуькIуь кIуф галай аса кьве сеферда чиле эцяна: кьве тIеквендай лацу цин 
кьве булах акъатна…»

– А НекIедин булахрин яд, стхаяр, зани хъвана: са булахдин цихъ фири 
некIедин, муькуь булахдин цихъ цуру некIедин тIеамар гала, гьакI хьайила 
абурал гьахьтин тIварарни акьалтнава..

– Я-я-я-а! – гила инсанар кьадар авачир кьван тажуб хьана.
– Астафируллагь! – мад хакивидин ван акъатна.
– Квез мад калер, гамишар, хипер хуьн герек амач, – ягьанатдив лагьана 

Къиблета, – гьар фири нек, цуру нек кIан хьайила, «Ярагъидин гимреда» авай 
булахрал алад, – хъверна. – Хук ацIудалди хъухъ!

– Астафируллагь! – хакивидин ван акъатна.
– Я Къиблет, бес вун Мегьамед-эфендиди вичин куьнуьяр чуьнуьхзавай 

угърияр ахкъагъай дуьшуьшдихъни инанмиш тушни? – жузуна Уьсейдера.
– Ам, белки, хьайи кар ятIа, – жемятдиз гьакъикъат яз чизвай кьисадални 

Къиблета са гъвечIи шак гъана: и амалдихъ вичин сир авай.
– Ам хьайи кьиса яни, тушни жуван бубадивай хабар яхъ, – лагьана Бункь 

бубади.
Эфендидин куьнуьяр чуьнуьхай агьвалатдин гъавурда авайбур хъуьрена. 

Къиблета чин са патал кьуна.
– Вири магьалдиз чизвай кьиса ихьтинди я, – суьгьбетна Бункь бубади.
…Мегьамед-эфендидиз Ярагърин кала, Самур вацIун къерехдал, вичин 

мулк авай, иесиди анал куьнуьяр хуьзвай. Са йифиз угърияр эфендидин 
куьнуьяр чуьнуьхиз атана: гьарда къужахда са залан лаган куьнуь кьуна, 
хъфиз кIан хьайила, абур алай чкадал алкIана: кIвачер, ксанвайбур хьиз, са-
нихъни юзуриз хъхьанач… Югъ хьана. Мегьамед-эфенди вичин мулкунал, 
куьнуьйрал кьил чIугваз атана… ГалтIам янавай балкIанар хьиз, парар гваз 
акъвазнавай угърияр акурла, ада лагьана: «Чарадан малда вил тун, чарадан 
мал чуьнуьхун еке гунагь я, мад сефер, рухваяр, куь нефс хуьх. Гила ахлад!» 
Угърийрин кIвачер ачух хъхьана: лаган куьнуьяр алай чкайрал эхцигна, абур, 
багъишламишун тIалабна, сифте калай, ахпа хуьряйни катна…

И кьисади итимриз тIеам гана.
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– Акъваз, акъваз, – Къиблет хъел кваз къарагъна, итимрин виликай акъ-
вазна. – Ашларахъ, вуна инал чаз кьисаяр ахъаймир, кьей хва!

– Кьиса туш, халу, хьайивал я!– Ашларахъазни хъел атана.
– Жемят, яб це: гьа Бике сува буш, яд квай, кIвачер метIерихъ кьван чиле 

гьатдай, заз акурди я, фургъундин чархар акIидай чкаяр ава… Им дуьз гаф 
я… Амма… Мегьамед рехи къужадин жуьнда аваз яйлахдиз акъатун ва квахь 
къувун – ибур къундармаяр я, лацу тапарар я.

– Астафируллагь! – гьарайна хакивиди.
– За жуваз акур агьвалатдикай суьгьбетна, – лагьана Ашларахъа.
Кимел алайбур кьве дестедиз пай хьана: инанмиш хьайибур ва инанмиш 

тахьайбур.
– «Ярагъидин гимреда» зани хипер хвейиди я, – лагьана са жегьилди. – 

Ана заз сад-садан патав гвай НекIедин булахар акуна: садаз «Фири некIедин 
булах», муькуьдаз «Цуру некIедин булах» лугьузва. За хабар кьунай:

– Им вуч аламат я? Ихьтин булахар жедани? – итимар чIалахъ жезвач.
Чубанри заз жаваб ганай: «Эхь, стха, гьахьтин булахарни жеда».
– И НекIедин булахар гьинай атана? – инсанар шаклу жезва.
«Абур Ярагъ Мегьамедан асади акъудна, – лагьана, чубанри суьгьбетна: 

– Са сеферда яйлахдиз Мегьамед-эфенди атанай. КапI ийидай вахт хьайила, 
адаз дастамаг къачудай яд жагъанач. Адани са дуьа кIелна, вичин яргъи, 
шуькIуь кIуф галай аса кьве сеферда чиле эцяна: кьве тIеквендай лацу цин 
кьве булах акъатна…»

– А НекIедин булахрин яд, стхаяр, зани хъвана: са булахдин цихъ фири 
некIедин, муькуь булахдин цихъ цуру некIедин тIеамар гала, гьакI хьайила 
абурал гьахьтин тIварарни акьалтнава..

– Я-я-я-а! – гила инсанар кьадар авачир кьван тажуб хьана.
– Астафируллагь! – мад хакивидин ван акъатна.
– Квез мад калер, гамишар, хипер хуьн герек амач, – ягьанатдив лагьана 

Къиблета, – гьар фири нек, цуру нек кIан хьайила, «Ярагъидин гимреда» авай 
булахрал алад, – хъверна. – Хук ацIудалди хъухъ!

– Астафируллагь! – хакивидин ван акъатна.
– Я Къиблет, бес вун Мегьамед-эфендиди вичин куьнуьяр чуьнуьхзавай 

угърияр ахкъагъай дуьшуьшдихъни инанмиш тушни? – жузуна Уьсейдера.
– Ам, белки, хьайи кар ятIа, – жемятдиз гьакъикъат яз чизвай кьисадални 

Къиблета са гъвечIи шак гъана: и амалдихъ вичин сир авай.
– Ам хьайи кьиса яни, тушни жуван бубадивай хабар яхъ, – лагьана Бункь 

бубади.
Эфендидин куьнуьяр чуьнуьхай агьвалатдин гъавурда авайбур хъуьрена. 

Къиблета чин са патал кьуна.
– Вири магьалдиз чизвай кьиса ихьтинди я, – суьгьбетна Бункь бубади.
…Мегьамед-эфендидиз Ярагърин кала, Самур вацIун къерехдал, вичин 

мулк авай, иесиди анал куьнуьяр хуьзвай. Са йифиз угърияр эфендидин 
куьнуьяр чуьнуьхиз атана: гьарда къужахда са залан лаган куьнуь кьуна, 
хъфиз кIан хьайила, абур алай чкадал алкIана: кIвачер, ксанвайбур хьиз, са-
нихъни юзуриз хъхьанач… Югъ хьана. Мегьамед-эфенди вичин мулкунал, 
куьнуьйрал кьил чIугваз атана… ГалтIам янавай балкIанар хьиз, парар гваз 
акъвазнавай угърияр акурла, ада лагьана: «Чарадан малда вил тун, чарадан 
мал чуьнуьхун еке гунагь я, мад сефер, рухваяр, куь нефс хуьх. Гила ахлад!» 
Угърийрин кIвачер ачух хъхьана: лаган куьнуьяр алай чкайрал эхцигна, абур, 
багъишламишун тIалабна, сифте калай, ахпа хуьряйни катна…

И кьисади итимриз тIеам гана.
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– Гьа угърийрикай сад гьа и Къиблетан буба тир, – Бункь бубади суьгьбет 
куьтягьна.

Итимри тар хайи хьтин хъуьруьнарна. Къиблетан чиниз яр акъатна, адавай 
са гафни лугьуз хьанач.

– Зун Мегьамед-эфендидин цал-цла, рак-ракIара авай къунши я, – лагьана 
чатунхъан Ванхъара. – Адай жуьреба-жуьре аламатар зазни акуна ва гилани 
аквазва… Месела, са сефер эфендидин кайвани нянин хуьрек гьазурунив 
эгечIзавай. «ТIуьн са мугьмандизни бес жедайвал гьазура, къари», – лагьана 
къужади. «Яраб, чаз къведай мугьман вуж ятIа?» – жузуна папа. «Муграгъ-
ви Сфи-эфенди». «Вув, гьакьван яргъай мугьман къвезвайди ваз гьикI чир 
хьанай, я къужа?» – къари тажуб хьана. «Заз керекулди хабар гана». «Ам 
Сфи-эфенди тирди керекулдиз гьикI чир хьанай?» – кайвани шаклу хьана. 
«Къвезвайди вуж ятIа ваз ахпа аквада…» – лагьана маллади. Хуьрек гьазур 
хьайила, сада вар гатана.

– Алад, къари, мугьмандиз вар ачуха, – тIалабна иесиди.
Вар ачухайла, анихъ галайди Сфи-эфенди хьана.
– Ина авай са аламатни авач, – мад Къиблетан ван акъатна. – Мугьмандиз 

хьуй лагьана, къажгъандик артухан са тике як кутун, суфрадал артухан къ-
абни тIурни гъун – ибур чи халкьдин адетар я. Аян жедай дуьшуьшарни ава. 
Малла Мегьамедан кIвализ вуж атун мумкин я? Гьа вич хьтин маллаяр, – ада 
са кьуд-пудан тIварар кьуна. – Ингье ваз аянвал!

– Са гаф зани лугьун, – Бункь бубади кьил хкажна, вири кисна. – Я Къиблет, 
вун, ви буба хьиз, гьамиша вилера хъел авай, рацIамрин кIаникай килигзавай, 
туькIуьл инсан я, вун пехил инсан я: ваз аял чIавалай Мегьамед залан я, вун 
адал пехил я, вун адаз акси я… Вуна заз вилер экъисмир, гьакъикъат гьакI 
я, – тIуб юзурна сур къужади. – Инал чаз аламатдин дуьшуьшрикай суьгь-
бетар ван хьана, за абурал са шакни гъизвач… Абурун кьилел заз, балаяр, 
«Ярагъ Мегьамедан пIир» акуна… Белки, ам мад акур кас аватIа… Бес им 
аламат тушни?! И инсандал чан алама, адан тIварцIихъ гуьмбет эцигнава?! 
За лугьузвай пIир Гияр дереда, Яхулиз фидай рекьин къерехдал, ала… Гатуз 
кьурагь хьана, марф кIан хьайила, инсанри гьа пIир асунзава…

– Я-я-а-а! – инсанар мад тажуб хьана.
– Къиблета лугьун мумкин я: ам пIир туш, къундарма я, – давамарна Бункь 

бубади. – Чна гила вучда? «Ярагъ Мегьамедан пIир» чукIурдани?! Алад, Къ-
иблет, чукура, сифте кьуд патахъай килиг, ахпа тIем атайтIа, чукIура!

Инсанар хъуьрена.
– ПIир асунайла, марфни къвазвани? – ягьанат кваз жузуна Къиблета.
– Эхь, марфни къвазва!
– Ваз акунани?
– Заз такурай тIун, са шумуд хуьруьн: Ашарин, Шимерин, Хиперин, 

КIирийрин… жемятри лугьузва. – Бункь бубадин жавабдилай Къиблет рази 
хьанач: ада кьил галтадна. – Я балаяр, инал куьне Малла Мегьамедакай авур, 
ийизвай суьгьбетар, абур кьисаяр ятIани, риваятар ятIани, лап лацу тапарар 
ятIани, туштIани, маса инсанрикай, я чи хандикай, я чи кавхадикай, я чи 
къазидикай, я гьа инал гзаф рахазвай Къиблетакай ийизвани?! Вач. Вучиз 
ийизвач? Вучиз лагьайтIа абурухъ ахьтин аламатар авач. Чи Малла Мегьаме-
дакай ийизва. Аламатдин кьисаяр малладин мукьва-кьилийри, адан дустари 
ахъайзавач, акси яз, абур яргъа авай, эфенди ерли чин тийидай, ерли такур 
инсанри ахъайзава… Инал чавай вуч лугьуз жеда? Завай, месела, икI лугьуз 
жеда: эхь, чи Мегьамед гьахьтин гьуьрметриз, гьахьтин суьгьбетриз, гьахьтин 
кьисайриз лайихлу инсан я!

– Дуь-уь-з, чан Бункь буба, – лагьана Уьсейдера. – Ви гьар сад са къи-



56

зил-дик квай гафар ван хьайила, зи кIарабри ухайшна.– Ахпа Къиблетахъ 
элкъвена: – Я кьей хва, вун Мегьамедакай гьикьван хай рахада?! Беса тIун! 
И жемятди вуч лугьузва, вуна вуч лугьузва?! Мегьамед женгинин кьиле ава, 
вун – кимел… Гила кьванни жуван сив хуьх! Вун са кIвач сурун япал фенвай 
пехъ я. Вуна гьикьван кьар=-кьарда? ЧIуькь тавуна, жуван чкадал ацукь ман!

– Бес им аламат тушни, стхаяр? – лугьузва Бункь бубади. – Инсан, зи фи-
кирда чи Малла Исмаилан Мегьамед ава, вичел чан аламаз махариз элкъвенва!

Гьа и декьикьайра мискIиндай экъечIна, кимел муьруьдрин юкьва аваз 
Муьршуьд Мегьамед къвезвай. Ам акурла, инсанрай шад гьараяр акъатна:

– Муьршуьд Мегьамед къвезва! – вири ким кIвачел акьалтна.

9
Къалабулух квай вахт, цIай квай шем хьиз, фад-фад акъатзава.
Гьар юкъуз кIвале, мискIинда, кимел жезвай рахунри, ийизвай меслятри, 

кьабулзавай къарарри Муьршуьд Мегьамедан рикIив хурун тахта, чатухъ-ан-
дин кIашунив хьиз, ягъиз тазва. Ада вич мукьара хуьруьвай-кIваливай 
къакъатдайди, яргъариз акъатдайди, са еке гьеле тIвар алачир гьеректадик 
акатдайди гьиссзава.

Ам, мугьманар авачир гьар са декьикьа ишлемишиз, нафтIадин лампа 
куькIуьриз, йифен геждалди вичин куьсруьдихъ ацукьзава: чарар-цIарар гъ-
илелай ийизва, вич-вичик рахазва, лазимбуруз жавабар кхьизва, шииррикай 
диван туькIуьрзава… «Ибур зи сухтайриз кIелиз герек къведа» – фикирзава.

– Къатук, я къужа, – лугьузва кIвалин мичIи пипIе вегьенвай меселай 
къариди.

– Вун ксус, зун са тIимил ацукь хъийин, – лугьузва къужади.
Са чарчелай насигьатдин жумлаяр кIелна, Мегьамед акъваз хьана: «Ибур 

за жуван рахунра лагьай гафар я». РикIел хтана: ам накь вичин весияр кхьиз 
эгечIнай, амма куьтягьиз агакьначир. «Абур за къе куьтягьда… Ибур зи невей-
риз весияр хьуй… Зун весияр кхьидай яшдиз акъатнавани? – пIузарикай хъвер 
фена. – Веси-сала тадай вахт фадлай алатни авунва… ЯхцIурни цIувад йис… 
Зи бязитаяр фадлай рагьметдиз фенва… Абуруз Аллагьди рагьмет авурай».

Муьршуьд, фагьум-фикир авуна, къелемгандай гьуьндуьшдин цIару цIакул 
къачуна, ам девит авай къапуник кяна, самаркъанддин лацу чарчел алгъана, 
фад-фад кхьиз эгечIна…

Пакамахъ Муьршуьд Мегьамеда вичин весияр кIел хъувуна, фикирна: 
«Ибур за къе мискIинда раижда»… Ахпа абурун кIаникай вичин тIвар кхьена, 
вахт къалурна, эрчIи гъилин кьулан тупIухъ галай гимишдин закIал-муьгьуьр 
эцигна. Ада вичелай залан пар алатайди гьиссна.

Купу1унилай гуьгъуьниз муьршуьдди жемятдиз лагьана:
– Гьуьрметлубур, къе заз жуван, хуьруьн, мягькемадин… аялриз, жегьилриз 

лугьуз кIанзава:
Чан балаяр: рухваяр, рушар, хтулар, птулар... Ярагъар! Алпанар! И мес-

ля-тар, фикирар квез зи весияр хьурай:
Гьар са инсан вичи дуьньядал виридалайни хъсанди яз гьисабзавай са 

фи-кирдихъ, ниятдихъ инанмиш хьана кIанда.
Чи бубайрин сад лагьай мурад, тIалабун ва виридалайни зурба бахт азадвал 

тир. Квезни сифтени сифте азадвал кIан хьухь.
Вуж мусурман ятIа, гьам азад инсан хьун лазим я. Мусурманрин арадани 

барабарвал жен.
Куьне куьн, куь руьгьер чуькьвена кьунвай лукIвилин гьиссдикай азад 

ая. ЛукIвиле авайбуру чеб азад авун лазим я, азадбуру чеб лукIвиликай хуьн 
лазим я.
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зил-дик квай гафар ван хьайила, зи кIарабри ухайшна.– Ахпа Къиблетахъ 
элкъвена: – Я кьей хва, вун Мегьамедакай гьикьван хай рахада?! Беса тIун! 
И жемятди вуч лугьузва, вуна вуч лугьузва?! Мегьамед женгинин кьиле ава, 
вун – кимел… Гила кьванни жуван сив хуьх! Вун са кIвач сурун япал фенвай 
пехъ я. Вуна гьикьван кьар=-кьарда? ЧIуькь тавуна, жуван чкадал ацукь ман!

– Бес им аламат тушни, стхаяр? – лугьузва Бункь бубади. – Инсан, зи фи-
кирда чи Малла Исмаилан Мегьамед ава, вичел чан аламаз махариз элкъвенва!

Гьа и декьикьайра мискIиндай экъечIна, кимел муьруьдрин юкьва аваз 
Муьршуьд Мегьамед къвезвай. Ам акурла, инсанрай шад гьараяр акъатна:

– Муьршуьд Мегьамед къвезва! – вири ким кIвачел акьалтна.

9
Къалабулух квай вахт, цIай квай шем хьиз, фад-фад акъатзава.
Гьар юкъуз кIвале, мискIинда, кимел жезвай рахунри, ийизвай меслятри, 

кьабулзавай къарарри Муьршуьд Мегьамедан рикIив хурун тахта, чатухъ-ан-
дин кIашунив хьиз, ягъиз тазва. Ада вич мукьара хуьруьвай-кIваливай 
къакъатдайди, яргъариз акъатдайди, са еке гьеле тIвар алачир гьеректадик 
акатдайди гьиссзава.

Ам, мугьманар авачир гьар са декьикьа ишлемишиз, нафтIадин лампа 
куькIуьриз, йифен геждалди вичин куьсруьдихъ ацукьзава: чарар-цIарар гъ-
илелай ийизва, вич-вичик рахазва, лазимбуруз жавабар кхьизва, шииррикай 
диван туькIуьрзава… «Ибур зи сухтайриз кIелиз герек къведа» – фикирзава.

– Къатук, я къужа, – лугьузва кIвалин мичIи пипIе вегьенвай меселай 
къариди.

– Вун ксус, зун са тIимил ацукь хъийин, – лугьузва къужади.
Са чарчелай насигьатдин жумлаяр кIелна, Мегьамед акъваз хьана: «Ибур 

за жуван рахунра лагьай гафар я». РикIел хтана: ам накь вичин весияр кхьиз 
эгечIнай, амма куьтягьиз агакьначир. «Абур за къе куьтягьда… Ибур зи невей-
риз весияр хьуй… Зун весияр кхьидай яшдиз акъатнавани? – пIузарикай хъвер 
фена. – Веси-сала тадай вахт фадлай алатни авунва… ЯхцIурни цIувад йис… 
Зи бязитаяр фадлай рагьметдиз фенва… Абуруз Аллагьди рагьмет авурай».

Муьршуьд, фагьум-фикир авуна, къелемгандай гьуьндуьшдин цIару цIакул 
къачуна, ам девит авай къапуник кяна, самаркъанддин лацу чарчел алгъана, 
фад-фад кхьиз эгечIна…

Пакамахъ Муьршуьд Мегьамеда вичин весияр кIел хъувуна, фикирна: 
«Ибур за къе мискIинда раижда»… Ахпа абурун кIаникай вичин тIвар кхьена, 
вахт къалурна, эрчIи гъилин кьулан тупIухъ галай гимишдин закIал-муьгьуьр 
эцигна. Ада вичелай залан пар алатайди гьиссна.

Купу1унилай гуьгъуьниз муьршуьдди жемятдиз лагьана:
– Гьуьрметлубур, къе заз жуван, хуьруьн, мягькемадин… аялриз, жегьилриз 

лугьуз кIанзава:
Чан балаяр: рухваяр, рушар, хтулар, птулар... Ярагъар! Алпанар! И мес-

ля-тар, фикирар квез зи весияр хьурай:
Гьар са инсан вичи дуьньядал виридалайни хъсанди яз гьисабзавай са 

фи-кирдихъ, ниятдихъ инанмиш хьана кIанда.
Чи бубайрин сад лагьай мурад, тIалабун ва виридалайни зурба бахт азадвал 

тир. Квезни сифтени сифте азадвал кIан хьухь.
Вуж мусурман ятIа, гьам азад инсан хьун лазим я. Мусурманрин арадани 

барабарвал жен.
Куьне куьн, куь руьгьер чуькьвена кьунвай лукIвилин гьиссдикай азад 

ая. ЛукIвиле авайбуру чеб азад авун лазим я, азадбуру чеб лукIвиликай хуьн 
лазим я.
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Инанмишвили инсан къуватлу ийида, инанмишсузвили – зайиф.
Женг чIугу – куьн азад жеда. РикIел хуьх: лукIарин кпIар садазни ван 

къве-дач.
Чун са нин ятIани зулумдик кумайдални, зулумкардин инсафдилай-инсаф-

сузвилелай аслу тушиз, чи вири фикирар ва крар са куьнайни туш. Зулумдик 
хьун айиб я.

Мусурман садан лукIни хьун лазим туш, ада садазни харж гун лазим туш, 
гьатта жуван диндин векилдизни.

Мусурман саданни я гъилибан, я лукI хьун, иллаки маса халкьарин лукIви-
ле хьун лазим туш.

Чаз лукI хьунилай, гавуррин гъиле гьатунилай еке кичI, еке айиб авач. 
Женг чIугу – куьн азад жеда, кьейитIа – бахтлу жеда!

Инсан азад яз ханва: ам я масадаз табий хьун, я ада масад вичиз табиярун 
лазим туш

Женг чIугвадай вахт атайла, гьамиша викIегьвал, къагьриманвал къалуриз 
гьазур хьухь!

ТIалабзавайдаз куьмек це, тахсир квайдан гунагьрилай гъил къачу.
Жуван руьгь мискьивиликай хуьх: ада вун, кIас гана, агъуламишда.
Гьахъсузвилихъ галаз женг чIугу, анжах жувни гьахъ гвайди хьухь.
Къени кIвалахар ийиз тади къачу.
Мукъаят хьухь: бала, писвал, хъел дуьньяда, цIай, ялав хьиз, чкIизва.
Ви вири гьеркатрин кьилин юлдаш ви михьи намус хьурай.
Ина – азадвал, ана – женнет ава. Жуваз вуч кIандатIа хкягъа. Геж мийир.
Квевай куьн гунагьрикай хуьз жеда: жувакай гьашервал хкуд, сивер хуьх, 

нефс хуьниз дурум це, шейтIандин нямет чехир хъвамир, тембек чIугвазвай 
ва къалиянар гвай гавуррилай чешне къачумир, садрани гунагь кар ийидач 
лагьана, кьин яхъ.

Низ жув халис мусурман хьана кIанзаватIа, гьам зи илимдин рекье аваз 
атурай: девлетрикай кьил къакъудрай, йикъар-йифер капI-тIеат ийиз акъудрай, 
гурлу межлисрикай, айиб-арсуз амалрикай, шит кьуьлерикай кьил къакъудрай, 
азадвал ва намус хуьрай, хиялдай ва рикIяй кьил хкажна, жув виридалайни 
вине авай Аллагьдиз мукьва авурай.

– Ви весияр, гьуьрметлу муьршуьд, чаз вирибуруз талукь я, – лагьана 
кавхади, – абур чна кьилиз акъудда.

– Ви весияр, гьуьрметлу шейх, чаз мичIи йифиз рехъ къалурзавай рагъ 
жеда! – лагьана сухтайри.

Итимар, Муьршуьд Мегьамедан весийрин таъсирдик кваз, мискIиндай 
къецел экъечIна. Абур гьар сад, фикиррик акатна, вичин кIвалихъди хъфизва.

Хуьре «кьуьзуь тежедай Мусай» начагъ хьана лугьудай ван гьатна. Ки-
мел алай жегьилар, Мусай чи рикI алай мазан я, лагьана, адал кьил чIугваз 
фена. Мазан, вили ягъайди хьиз, жерягьрин кьил акъат тавур азар галукьна, 
бажгъандал ярх хьанвай... Куьре магьалдин межлисар, мехъерар гур ийизвай 
инсандиз мугьманрихъ галаз меселай суьгьбетариз регъуь хьана. Ада «Я 
Аллагь, вун куьмек!» лагьана, кIубандиз къарагъна, ПIирен булахдал алайди 
фикирдиз гъана, чуьнгуьр хурал кьуна, мехъерарзавай жегьилрихъ элкъвена, 
манидалди лагьана:

Жегьилрин рикI алай булах,
Вун гурлу хьуй ргаз-ргаз.
Сусан сандух ахъайдайла,

                                   Зун рикIел гъваш… хъуьрез-хъуьрез.
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Ахпа «кьуьзуь тежедай мазанди» алава хъувуна:
– Чан гадаяр, дустар! Килиг! Зун мус кьейитIани, гатфарин са рагъ авай 

юкъуз уьмуьрдивай къакъатдайди я. ТIуьр кьван бес я! – хъуьрена. – Куьне 
зун ПIирен булахдин патав кучук. Сурун кьилихъ, Руш къугъвай чархукай 
хкудна, са яргъи къван гъана, тIвар кхьин тавуртIани жеда, акала.

– Я чан мазан, вак вуч тади ква? – жузуна Уьсейдера.
– Зак тади квач, чан стха. И гуьзел дуьньядай мичIи суруз физ низ кIан 

жеда кьван? Садазни. Зазни кIанзавач. За чIана вахтунда амаз жуваз чка кьа-
зва, – мазан мад хъуьрена.

10
1825-йис… Арадал атанвай, къвезвай шартIари Къафкъаздик дяведин цIай 

кутазвай: са патахъай, урусрин кьушунри гьужумзавай, муькуь патахъай, 
чкадин халкьарин акси женгер къарагъзавай.

Муьршуьд Мегьамед урусриз акси экъечIзавай тIерикъатчийрин, ва-тандин 
азадвал хуьз кIанзавай жегьил къуватрин жергеда авай, абурун кьиле авай. 
Кьулухъ чIугвадай вахт амачир… Женгинин пайдах Мегьамедан гъиле авай… 
Пайдах агъуз хъувун, жува кьулухъ чIугун – адан патай хаинвал, душманвал, 
ирид несилрилайни алат тийидай чIулав леке жезвай.

Зулун кьежей, мекьи, циф авай югъ…
Вини Ярагъ хуьруьн мискIин итимрай ацIузва…Абурун вилик кьилел 

къацу чалма алчукнавай лацу бармак алай, къуьнерихъ къацу атIласдин аба 
галай, лацу чуру квай, яшлу, кьакьан, яхун итим – тIерикъатдин ЧIехи Муьр-
шуьд Ярагъ Мегьамед экъечIна.

Инсанрай шад ванер, сесер акъатна. Ам вичиз чизвай, сифте аквазвай ин-
санриз дикъетдивди килигна. Адаз ацукьнавай, цларивай акъвазнавай, вичиз 
цIелхемар кузвай вилерай килигзавай алимар, эфендияр, маллаяр, къазияр, 
муьруьдар, сухтаяр акурла, абурун рикIера авай вижданвал, кьегьалвал, 
вафалувал, жумартвал… гьисс авурла, рикIе, мефтIеда, шагь дамарра са 
шаклувални, са кичIни, са къурхуни амукьнач… Гужлу беден тIарам хьана, 
лекьрен вилера къагьриманвилин нурар къекъвена. Ам рахаз гьазур хьана…

МискIинда авайбуруз чпин руьгьдин регьбердивай са гаф, анжах са гаф, 
са гзаф гаф, ван хьана кIанзава.

ЧIехи Муьршуьдди фикирар кIватIна, яцIу, мягькем, хуш, вич-вичихъ 
инанмиш ва вилик квайбуруз таъсирдай ванцелди, хиялдай вичиз акур ва 
чидай хуьреринни шегьеррин жемятрихъ элкъвена, лагьана:

– Ва-салам-алейкум, гьуьрметлу мусурман стхаяр, вахар, багърияр! Куьн 
акунал зун кьадар авачир кьван шад я… Куьн вири сагърай! Къе чи межлис-
диз Лезгистандин, Дагъустандин, Ширвандин, Чеченстандин вилаятрин, 
халкьарин векилар: агъулар, рутулар, цIахурар, табасаранар, яхулар, даркьар, 
баркьар, къумукьар, чечнар… атанва. Квелай чIехи Аллагь рази хьуй… Ме-
гьамед пайгъамбарди, – ван акьалтна, салават гъана, – квез гьамиша дуьз 
рехъ къалуррай, – «Амин» лагьана мискIинда ацукьнавайбуру … Къе чна 
инал са гзаф важиблу месэла гьялда… А месэладив эгечIдалди, чна са капI 
ийин, – гурарай мукъаятдаказ эвичIна, жемятдилай вил аладарна, мукьувай 
чидай инсанризни сухтайриз умудлу хъвер багъишна, минбардин вилик 
имамда акъвазна.

Виридан вилер имамдал, адан гьар са гьерекатдал ала.
– Бис-мин-лагь, – мискIинда ван гьатдайвал лагьана, кьве гъил кьве япув 

тухвана, Мегьамед-эфенди, пус-пус ацалтна, араб чIалал кпIун чIалар лу-
гьуз эгечIна. Адан гьар са гьерекат жергейра акъвазнавай итимри, жегьилри 
тикрарна.
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Ахпа «кьуьзуь тежедай мазанди» алава хъувуна:
– Чан гадаяр, дустар! Килиг! Зун мус кьейитIани, гатфарин са рагъ авай 

юкъуз уьмуьрдивай къакъатдайди я. ТIуьр кьван бес я! – хъуьрена. – Куьне 
зун ПIирен булахдин патав кучук. Сурун кьилихъ, Руш къугъвай чархукай 
хкудна, са яргъи къван гъана, тIвар кхьин тавуртIани жеда, акала.

– Я чан мазан, вак вуч тади ква? – жузуна Уьсейдера.
– Зак тади квач, чан стха. И гуьзел дуьньядай мичIи суруз физ низ кIан 

жеда кьван? Садазни. Зазни кIанзавач. За чIана вахтунда амаз жуваз чка кьа-
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10
1825-йис… Арадал атанвай, къвезвай шартIари Къафкъаздик дяведин цIай 

кутазвай: са патахъай, урусрин кьушунри гьужумзавай, муькуь патахъай, 
чкадин халкьарин акси женгер къарагъзавай.

Муьршуьд Мегьамед урусриз акси экъечIзавай тIерикъатчийрин, ва-тандин 
азадвал хуьз кIанзавай жегьил къуватрин жергеда авай, абурун кьиле авай. 
Кьулухъ чIугвадай вахт амачир… Женгинин пайдах Мегьамедан гъиле авай… 
Пайдах агъуз хъувун, жува кьулухъ чIугун – адан патай хаинвал, душманвал, 
ирид несилрилайни алат тийидай чIулав леке жезвай.

Зулун кьежей, мекьи, циф авай югъ…
Вини Ярагъ хуьруьн мискIин итимрай ацIузва…Абурун вилик кьилел 

къацу чалма алчукнавай лацу бармак алай, къуьнерихъ къацу атIласдин аба 
галай, лацу чуру квай, яшлу, кьакьан, яхун итим – тIерикъатдин ЧIехи Муьр-
шуьд Ярагъ Мегьамед экъечIна.

Инсанрай шад ванер, сесер акъатна. Ам вичиз чизвай, сифте аквазвай ин-
санриз дикъетдивди килигна. Адаз ацукьнавай, цларивай акъвазнавай, вичиз 
цIелхемар кузвай вилерай килигзавай алимар, эфендияр, маллаяр, къазияр, 
муьруьдар, сухтаяр акурла, абурун рикIера авай вижданвал, кьегьалвал, 
вафалувал, жумартвал… гьисс авурла, рикIе, мефтIеда, шагь дамарра са 
шаклувални, са кичIни, са къурхуни амукьнач… Гужлу беден тIарам хьана, 
лекьрен вилера къагьриманвилин нурар къекъвена. Ам рахаз гьазур хьана…

МискIинда авайбуруз чпин руьгьдин регьбердивай са гаф, анжах са гаф, 
са гзаф гаф, ван хьана кIанзава.

ЧIехи Муьршуьдди фикирар кIватIна, яцIу, мягькем, хуш, вич-вичихъ 
инанмиш ва вилик квайбуруз таъсирдай ванцелди, хиялдай вичиз акур ва 
чидай хуьреринни шегьеррин жемятрихъ элкъвена, лагьана:

– Ва-салам-алейкум, гьуьрметлу мусурман стхаяр, вахар, багърияр! Куьн 
акунал зун кьадар авачир кьван шад я… Куьн вири сагърай! Къе чи межлис-
диз Лезгистандин, Дагъустандин, Ширвандин, Чеченстандин вилаятрин, 
халкьарин векилар: агъулар, рутулар, цIахурар, табасаранар, яхулар, даркьар, 
баркьар, къумукьар, чечнар… атанва. Квелай чIехи Аллагь рази хьуй… Ме-
гьамед пайгъамбарди, – ван акьалтна, салават гъана, – квез гьамиша дуьз 
рехъ къалуррай, – «Амин» лагьана мискIинда ацукьнавайбуру … Къе чна 
инал са гзаф важиблу месэла гьялда… А месэладив эгечIдалди, чна са капI 
ийин, – гурарай мукъаятдаказ эвичIна, жемятдилай вил аладарна, мукьувай 
чидай инсанризни сухтайриз умудлу хъвер багъишна, минбардин вилик 
имамда акъвазна.

Виридан вилер имамдал, адан гьар са гьерекатдал ала.
– Бис-мин-лагь, – мискIинда ван гьатдайвал лагьана, кьве гъил кьве япув 

тухвана, Мегьамед-эфенди, пус-пус ацалтна, араб чIалал кпIун чIалар лу-
гьуз эгечIна. Адан гьар са гьерекат жергейра акъвазнавай итимри, жегьилри 
тикрарна.
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Вичин чкадал хтана, муьршуьдди лагьана:
– Чи ватанда гьар са мусурман стха, гьар са вах азад хьана кIанда. Женг 

чIугу – куьн азад жеда! Къе гьахьтин югъ алукьнава. Чун урус ягъийриз акси 
женгиниз къарагъна кIанда… Гила чна гьар са хуьруьн, шегьердин, жемятдин 
векилриз яб гуда, ахпа са къарар кьабулда.

Алай чкайрилай рахай векилри женгинин рехъ хкяна… Чеб акси женгериз 
гьазур тирди малумарна. Муьршуьдди вичин къарар малумарна:

– ЧIехи Аллагьдин куьмекдалди! Адан пайгъамбардин къацу пайдахдик 
кваз! За квез жуван азадвал хуьдай женгиниз экъечIуниз эвер гузва! – муьр-
шуьдди къацу пайдах хкажна.

– Гьурра! – гьарайна, инсанри гурлу капар яна.
– Хъсан сят хьурай! – Бункь бубадин ван акъатна. – Азадвал чаз герек я, 

рухваяр. Азадвал чаз бубайри тунвай веси я. Чан азадвал!
Алимрин, векилрилрин рахунриз, меслятриз яб гана, Муьршуьдди лагьана:
– За чи кьушунрин кьиле, чIехи сердер яз, Берекви Малла Мегъведин 

тайинарзава! – малумарна. – Ингье ам! – вичин патав гвай мегъуьн тар хьтин 
жегьил итим къалурна. – Адаз гьи хуьре гьихьтин яракьлу дестеяр аватIа чи-
зва. Вири яракьлу дестеяр Малла Мегъвединаз табий жеда. Зун куь виридан 
кьиле ава. Виликди! Женгиниз! – эмир гана ЧIехи Муьршуьдди.

– Гьурра! – мад капар яна, мискIинда авай жемят десте-десте, лепе-лепе, 
дар ракIарай виликди сухулмиш хьана.

– Чаз Ярагъдилай рагъ акьуна! – гьарайна хуьрерин, шегьеррин векилри.
Алимринни маллайрин мярекатдал кьабулай къарардикай гьасятда кимел 

алай итимриз хабар хьана. Анал тестикь хьана: арифдардин фикир яракьлу 
кьушундилай зурба я.

Дагъларин уьлкведин тарихда чIехи гел тур мярекат алахьна.
ТIебиат ачух хьана: ракъини инсанриз вичин хъуьрезвай чин къалурна, 

адан нурарик чимивал, гележегдихъ инанмишвал квай.
Яру Ярагъдилай къарагъай цIелхемди Лезгистандик, Ширвандик, Дагъу-

стандик, Чеченстандик, вири Къафкъаздик, цIай кутуна…
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                   Вагиф  РАМАЗАНОВ

ГЬАРФАРИН  СИЯГЬДА

Ашкъи рикIе аваз хьурай,
КIуфални хъвер алаз хьурай.

Бубад веси дарман жеда,
Хуьз тахьайтIа пашман жеда.

Вуна авур хъсанвилиз,
Къимет гуда инсанвилиз.

Гурмагъдай гум акъатиз хьуй,
Пелелай бугъ алатиз хьуй.

Гъери чандиз дарман я,
Гзаф хьайтIа зиян я.

Гьар кткайдав агатмир,
Хзандихъай къакъатмир.

Дерин нефес хъсан я.
Сагъламвилин макан я.

Ери-бине чидайди,
Вич берекат гъидайди.

Ёлбарсдихъ на гьужетмир,
БатIул жеда, къелетмир.

Жува лугьуз, жув хъуьремир, гафарал,
Чилел эвичI, чукурмир на къаварал.

Зарафат-хуш рафтарвилин макан я,
ТIимил рахаз, миллиз хъуьруьн хъсан я.

Иридан гаф субут хьана,
Тахсир квачиз набут хьана.

Шиират
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Шиират
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Йод-дарман я, куьмек я,
Гьамиша кIвале герек я.

Катмир, тахсир квачтIа вак,
Мугьмандиз на ачух рак.

КIвач акIайла кьарада,
Геждал тамир, цIрада.

Къадир чир хьухь зегьметдин,
Ам бине я девлетдин.

Кьуркьушумдин эвезда,
Къван эцигна терездал.

Лезги хцин тIвар багьа я,
Бубад веси, ар багьа я.

Миресдикай куьмек жеда,
Четин юкъуз герек жеда.

Нефс ацIудач, тух жедач,
КIвалик бегьем рух жедач.

Огни шегьер масан я,
Вич гуьзгуьйрин макан я.

Пенжер ахъай, шагьвар къведа,
Адахъ галаз гатфар къведа.

ПIини я чи гуьзел емиш,
Майдин вацра жеда дигмиш.

Руш къекъвезва вичин катран еришдал,
Зи вил ала къе чин кьведан гуьрушдал.

Саф лагьана гъуьр ямир на суьзекдай,
Къаз лагьана кIек хкимир демекдай.

Тахсир квачиз буьгьтен вегьез алахъмир,
Маса касдин хатур хунал дамахмир.

ТIул авуна кицIин ериш кьаз тахьуй,
Инад кьуна, хъсанни-пис хаз тахьуй.

Умуд кутаз, кьилиз акъуд гьар са кар,
Зегьмет чIугваз, виниз акъуд жуван тIвар.

Уьгуь къведа, пIапIрусдиз худ гайила,
Гадра байгъуш, ваз мумкинвал хьайила.
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Фад къарагъа, тIебиатдал дамах ая,
Гъил-кIвач юзур, ашкъи аваз кIвалах ая.

Хийирлу кас, ваз далу жед, лугьуда,
Тахсирлу кас, фад яру жед, лугьуда.

Хъел къведай кас, фад кьуьзуь жед, лугьуда,
Сел къведай вацI, фад кьару жед, лугьуда.

Хьран фу чи къуват я,
Гьар лезгидин тIакьат я.

Цурун кварце яд хъсан я,
Мехмер чайдин дад хъсан я.

ЦIайлапандихъ марфар жеда,
Хъач акъатда, афар жеда.

Чирвилерал дамах ая,
Гьуьрмет жервал кIвалах ая.

ЧIал хуьх вилин нине хьиз,
Бажарагъдин бине хьиз.

Шур, фири нек, гьикI кIандатIа руфуниз,
Вахтунда на малар акъуд дугуниз.

Щётка къачу, къуллугъ ая чекмедиз,
Мани лугьуз экъечI гила сегьнедиз.

Ъ, Ь, КIеви лишан, хъуьтуьл лишан герек я,
Лезги чIалан мишреб патал куьмек я.

Ыспартадин гуьзелвилер акуна,
Хтай касдиз еке таъсир авуна.

Элдин гьуьрмет хвейи кас,
ЧIехи сагьиб хьайи кас.

Югъ акъатна, циф хьана,
Юргъун къвана, йиф хьана.

Ярдин гъиле тар жеда,
Мецелни ви тIвар жеда.

                            Ыспарта – Туркиядин шегьер.
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                                                             Сабир  МЕГЬТИЕВ

ПАЙИЗ ТАХЬАЙ КIВАЛ

(Новелла)

Югъ нянихъ элкъвей береда гъиле кIвенкIв алачир перни аваз Мафизат 
варцяй экъечIна. Ам кьилелай кIвачел кьван чIичIни чIулав тир. Хурьун чIехи 
магьледай Мафизат вич-вичик рахаз-рахаз физвай. Гагь ада пер къван авай 
чиляй галчIуриз цIархарзавай, гагь ам къуьнел эцигиз, гагьни авуд хъийиз, 
чиле эцягъиз, вич-вичик квачирди хьиз, виликди физвай. Адан шелдив ацIай 
вилериз аквазвайди Рустамахъ галаз, арада чIехи муьгьуьббат аваз яшамиш 
хьайи кIвал тир. Мафизата керпичар атIана, зегьмет чIугуна эцигай кIвал. 
Гила а кIвализ Рустама «аялар жедай» паб хканва.

Мафизатан ажугълувал чIехиди тир. Ингье ам, хуьруьн гъвечIи-чIехидан 
вилери Рустаман кIвалин вилик рекье тунва. Гьаятдив агакьайла вили шир 
янавай варар гила адаз яру ивидин ранг алаз акуна. Ада перцив варар гатаз 
башламишна. КIваляй са касни экъечIнач, амма къуншияр са-сад мягьтел яз 
адаз мукьва жезвай.

– Я Мафизат, Рустаман свас аялдик квалда, адаз турши емишар къачуз 
абур шегьердиз фенва. Мад вун инал атанва хьи? Ви кIвалерип паюнни пулни 
вахкана, суд-дуванни хьана са йис алатнава, мад ваз вуч кIанзава? – секиндиз 
рахана Мафизатан куьгьне къунши, яшлу Бислер хала.

– Руфуна хьуй, амма чпин гъилиз татуй! – жаваб гана Мафизатан къунши 
Туьтуьди.

– Астафируллагь, я Туьтуь, аси жемир, абур Аллагьдин кьадар-кьисметар 
я. Са Мафизатан кьилел атай туш хьи ихьтин дуьшуьш, сабурлу хьухь. Адаз-
ни пад кьейи, аялар галай са итим жагъида белки, Мафизат гьеле жегьил я. 
Аллагьди вичи халкьзава аял квачир дишегьлияр. Я кас, вун туьнт жемир, я 
Туьтуь, – рахана Бислер са вил Мафизаталай аладарна хьиз…

– Стхаяр… стхаяр… стхаяр чеб – чпин кIвалера ава, – къарсанвай сеси-
налди рахана Мафизат. Чпин папар, аялар галаз. Зун лагьайтIа, къе абуруз вах 
яз ваъ, шукIуртI яз чида. Зун и йикъал гъайиди Рустам я, Рустам. Зи Рустам. 
Аялар авачтIани, чун чи уьмуьрдал рази хьанвайбур тир. Чи арада чIехи 
муьгьуьббат авай. Ада чун сад-садаз хуьзвай. Амма, къуй Рустам яшамиш 
хьурай вичин папахъ галаз. Анжах а папа вичи зегьмет чIугуна эцигай кIвале! 

Гьикаят
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Зун и кIвалик квай керпичар хкудиз атанва, – лагьана Мафизат ацукь хьана.
– Рустама вичиз жегьил свас хкана лугьуз, вун адал пехил хьанва. Сивяй 

цIай чкIиз куьчери хьанва, – ажугълувал къалурна Рустаман амледин паб 
Перистана.

– Зун абурал пехил туш! За мад лугьузва: и кIвал эцигайди зун я, зун! 
Вуна атана заз са керпич атIана куьмек гайи кас яни? Вун вуж я, заз акьулар 
гузвайди? Алат залай, и пер ва акьадалди! – лагьана Мафизата Перистанахъ 
элкъвена.

– Такабур амачир дишегьли я ман, – лагьана Перистан анихъди фена.
– Заз такабур гьамиша хьайиди я ва женни хъийида. Амма вун хьтинбур 

такабур вуч затI ятIа чин тийиз, и чилерал яшамиш жезва. РикIел хкваш ви 
уьмуьр. Ви месик, ви кIвализ, ви итимди ашнаяр гьикI гъизвайтIа? Вун абурун 
шукIуртI хьайи вахтар авайди тир. Вири рикIелай фенани? Такабурдикай ра-
хазвайдан кIуф аку садра! – Мафизатаз пис хьана. Адан рикIел 20 йис идалай 
вилик алатай са шикил хтана: «КIелдайла чаз аялди манийвал гуда, адалай 
гъейри ваз ам уьмуьрлух къехуьн жеда, аял аваз атана лугьуз. Чаз аялар мад 
хъижеда», – лагьана Рустама Мафизатав сифте аял чIуриз тунай. Кешкин, зун 
а вахтунда ваз яб тагана, аял аваз атана кIандай. Вири сусари кIвач ракIара 
амаз аялар хазва. Абур вири бахтлу я, са залай гъейри…

– Чаз мад концертар гваз атанвани? Ам делиханадиз ракъурна кIанзавай 
начагь кас я. Гьинва адан стхаяр? – рахана уьтквемвилелди Рустаман къунши 
Шалале…

– Къилемишрай куь рушари, куь сусари, гележегда куь хтулрини зи бу-
лахрай яд хъурай. Зун ви гъенел атанвач! Шалале, кьулу-кьулухъ хьана, адаз 
Мафизатан гъиле авай перцелайни гзаф адан иви хъичей вилерихъай кичIе 
хьана. Мафизата гила варар кьуьнтIвералди гатаз башламишна.

– Чан аламачни?! Чин аламачни зун аквадай! Кьиф хьиз чуьнуьх хьанвани? 
ЭкъечI къецел! – гьарайзава Мафизата. Инсанар пагь атIана вири кис хьанвай.

Са легьзеда Мафизатни кис хьана. Ам мад вич-вичикди рахаз башламишна. 
«Чна эцигай кIвалера вун нихъ галаз яшамиш жезва, Рустам чан? Зи аял вуна 
чIуриз туна, зи чагъадикай иви чикIиз, хкудна, гила ваз ада хазвай аял багьа 
хьанва ман. Агь кьисмет! – Ахъай варар, тахьайтIа зун парудилай гьахьда», 
– хъел атана мад Мафизатаз. КIваляй садани жаваб гузвачир. Я кицIни элуь-
кьзавачир. Гуя Рагъвацаз Мафизат чир хъхьанвай. Ара-бир ада варцихъ къвез 
цIур язавай. Гуя адаз Мафизатаз ракIар ачухиз кIанзавай.

– Югъ атана хурушум хьана. Рустаман кIвалин вилик инсанар гила пара 
кIватI хьанва. Гьидаз Мафизат язух къвезвай, гьида ам кимидай кьазвай, гьида 
адаз яргъалай рикI кана чан гузвай, гьидаз ам хушзавачир. Такабурвал, уьт-
квемвал, ягь квахьнавай дишегьлидай кьазвайбурни авай-куьрелди, гьикьван 
инсанар аватIа, гьакьван фикирарни арадал къвезвай. Бирдан яргъай Рустаман 
машин акур инсанар Мафизатаз мадни мукьва хьана. Абурук юзун акатна.

Я гада, я Кезим, алад адан стхайриз эвера, начагь дишегьли духтурханада 
къаткурун лазим я. Чан алачни абурал? Стхаяр ялда, итимсузар, чпин хайи 
вахан къадир авачир. За чи вахари лагьайвал авурди я, – лагьана, Къайимбега 
кIватI хьанвай инсанар инихъ-анихъ чукIуриз башламишна. Гила Мафизат 
инсанриз килигни тийиз, далу варциз яна, кIвачерни экIяна, метIерал перни 
эцигна, ацукьнавай. Адаз чизвай: вич халкь паталди ваъ, тек са Рустам паталди 
яшамиш хьайиди. Гьавиляй ада кIватI хьанвайбурухъай са къайгъуни авачир.
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Зун и кIвалик квай керпичар хкудиз атанва, – лагьана Мафизат ацукь хьана.
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Шегьердай машиндаваз хтай Рустамаз вичин кIвалин вилик жемят кIватI 
хьанваз акурла, ам гьасятда гъавурда акьуна.

– Мад ви къекъвераг хтанва, чи ракIарал, я ам вуна и хуьряй тергда, я туш 
хьи, за фена ви аял чIурда, – кичIерар гузва Рустамаз адан цIийи суса.

– Секин хьухь, вун, секин хьухь! Мад ви жуьреда гафуниз гаф гуз, гъи-
ле-гъил тваз, рахаз эгечIмир. Ацукь машинда. За ваз лугьудалди эвичIмир, – 
буйругъна, Рустамаз машиндай эвичIиз кIан хьана. Амма адан кIвачер юзанач, 
гъилерни рулдал алкIана, беден залан хьана. Рустамакай кIарас жезвай. Са 
легьзеда адаз вич фалужди ягъайди хьиз хьана. Сифте яз Рустамаз Мафизат 
гьич садрани тахьай жуьреда аквазвай. Вич тахсирлу тирди якъин чир хьайила 
Рустамал Мафизатан патав фидай чин аламукьнач. КIватI хьанвайбур гила 
вири Рустамаз тамашзавай. Вирида са вуч ятIани гуьзлемишзавай. Гуя вахтни 
акъваз хьана. Анжах тек са Мафизата виридан секинвал садлагьана чIурна:

– Рустам чан, хъша кIвализ, за ахъайда ваз ракIар.
 Рустама залан хьайи кьил яваш-яваш хкажна, адаз вич кинодавайди хьиз 

хьана. Адан бедендиз къуват хкайди Мафизатан рахун тир. Къвалал ацукь-
навай цIийи свас Шапери гила Рустамаз са яргъа кас хьиз аквазвай. Рустам 
машиндай эвичIна Мафизатан къаршидиз фена. Абур са легьзеда сад-садаз 
тамашна. Кьведан вилерни ацIана, амма рахаз кIан хьанач. Рустаман пIуза-
рар,Мафизатан ажугъдини гьайифри къудгунариз вердишариз тур чин юзаз 
башламишна. Амма садни са келимани раханач.

– Мафизат, вун мад вучиз атанва? Чун икьрар хьайиди туширни? – кIвалер 
пайна ви гьакъини за вав вахканва, я туш хьи, ваз совхоздин директорди гьикI 
лагьанай? Совхоздин секциядай са кIвал гуда, лагьанайни?

– КIвалер эцигдай чил, лазим тадаракар ада ваз гуда лагьайди я, заз ваъ. 
Фена жуван пабни галаз эциг квез цIийи кIвалер. За и кIвалер и перцив руг 
кьилеллаз чукIурда, аникай за атIай зи керпичар за чIугваз ялай, къатара тур 
аял хаз тахьай и руфунал эцигиз хкажна харада тур. Хкудда! Къуй, чи муь-
гьуьббат хьиз, и кIвалерни барбатI хьурай. Вун итим я, вун жегьил я, вахъ 
жегьил свасни ава, сусахъ еке тухумни, алверчи стхаярни… Квяй я квез са 
кIвал эцигун.

Рустаман къуьнер бейхабардиз кьулухъай атай адан Шапериди чIугуна 
вичихъди элкъуьрна: «Ахлад кIвализ, иеси авачир кицIер куьчейра жедай 
адет я. Ваз за шумудра лагьанай?» – рахана паб.

– Кис! Жув ахлад. Ам ви буржи туш, – лагьана Рустама Мафизатан хъ-
уьчIуькай кьуна, ам гъенел алай тутун тарцик квай куьсруьдал ацукьарна.

Куьсруьдал ацукьай чкадал къуватсуз хьайи Мафизат, Рустаман къуьнуь-
хъ агалт хьана, вичизни хабар авачиз, са легьзеда адан вилер акьал хьана, 
Рустамаз Мафизатан ахвар хаз къимиш атанач. Чара хьайидалай кьулухъ, 
дерт къати хьайила, ада лугьузвай гафар, пер къачуна керпичар хутахиз къ-
вез акурла, инсанри Мафизат эсер янавайдай кьазвай. Амма тек са Рустамаз 
адан дерт чизвай. Ацукьнавай чкадилай Рустама вичин кIвалерал вил вегье-
на. Адаз вичин кIвални сефилдиз акуна. Мафизатни гьахъ я, керпичар гьада 
атIайди я. И чилерал багьаз аквазмайди гьа кIвалик квай керпичар тушни. 
Къуй барбатIрай и кIвал…

Рустам, пабни галаз стхадин кIвализ экъечIна, ахпа яваш-яваш цIийи кIвал 
эцигдай фикирдал атана… Вичел яргъи халат, кIвачелни цIарцIарар гудай 
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тапочкаярни алаз кьуд патахъ атирдин ни чкIана, гьаятдиз эвичIай Рустаман 
Шапери, кьве гъил хъуьчIуьз яна къаб алаз рахаз башламишна: – Вун инлай 
хъфидани, тахьайтIа, кицI хьиз къван гана чукурдани?

Мафизат ахварин хиялдикай хкатна. Адан вилерик таниш тушир дишегьли 
пайда хьанвай. Шаперидин яргъи гъилери Рустам гьаятдиз рахкурна. КIвализ 
хъфиз тахьай Рустам гурарин кIане ацукьна. Амма Шапери вич-вичик ра-
хаз-рахаз айвандик хъфена, гагь къаб хаз, гагь чукIуриз, дели-будала хьанвай 
адан гьарайди айванар къачуна.

– Шапери, вахъ галаз рахазвайди ви гъуьл я, де эвичI инал, вун зи уьмуьр-
дин юлдаш я, вуна за лагьайвал авун лазим я, за вун я асмишзавач,я язавач. 
Чакай пудакай инал гьахъди Мафизат я. Къуй и кIвалер адаз амукьрай. Ам 
ина вердиш хьанва. И цлар адан жафа я. Гьар са керпичдиз темен гуз руфунал 
кьаз харада турди, абур цлал устIардив вугуз хкажайди гьам я. Тахсир зиди 
я. Фад-фад алад, жуван пек-лек кIватIа. Чун инай экъечIун лазим я. И кIвал 
Мафизатан амай уьмуьр я. Пайиз тахьай адан кIвал?..

Шаперидин вилер чIехи хьана, беден къулугъуниз башламишна.
– Вуч-вуч! Вуна вуч лагьана. Зун ви гьавурда акьунач. Яни, кIвал туна, 

чун инай экъечIзава? Вун хибри хьанваз тахьуй гьа, Рустам? 
– Зи гаф гаф я. Алад, тади ая.
– Ваз Шапери Мафизат хьтин кимид хьиз хьанани? Зун Шапери я, Шапе-

ри! Зун ваз кIвал-югъ, гъенел балкIан, машин, жибинда пул, багъ-бустан ава 
лагьайла, виридалайни гзафни-гзаф вун аялдихъ кана-хъухъвана ви вахар зи 
кIвачерик кьил эцигиз ярхар хьайила, ви къирхиягъ гардан зи хуруз аватай-
ла, зун ахпа я ваз гъуьлуьз атайди. КIвални зиди я, вунни зиди я. Зун ипай 
санизни, санихъни экъечIдач.

– КIвал Мафизатанди я. Зун види, вунни зиди я. Мад за ваз са гафни хъ-
лагьдач.

– Хълагьмир, алат залай, – лагьана Шапериди айвандик квай телевизор 
кутуна. Рустаман кьилел шегьердай хкай емишар авай къаб гадарна.

Рустамаз и декьикьада фир-тефир чка сал хьана. Залан беден гваз ам къецел 
экъечIна. Мафизат тутун тарцин тандив агатна, гъилер гъилерив чIугваз, са 
куьз ятIа, са чкадиз тамашзавай.

– Мафизат, къарагъ, хъша! – лагьана Рустама, гафар галкIиз-галкIиз…
– Гьиниз? Чи кIвал туна гьиниз? Мафизат шехьна. – Чи кIвал чна гена 

туьхкIуьрда? Вун галаз санал… Рустамни Мафизат санал машинда акьахна, 
чпин кIвалерин виликай яваш-яваш вацI галайвал фена…

Редакциядин архивдай.
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                           Эйзудин САЙДУМОВ

                                 АШКЪИДИН  БЕЙТЕР

                * * *
Зун я инсан са бейчара,
Вун я лукьман, ая чара.

                 * * *
Агакьнава, яр, ви бегьер,
Акурди туш заз и тегьер.

                * * *
Ашкара я чи муьгьуьббат,
Татуй кьилел къар мусибат.

                * * *
Гуьрчегвилиз къазилдин зар1,
КичIе я заз, жез бедназар.

                * * *
Гатфар бере, ша гуьруьшдиз,
Чар булах авай уьруьшдиз.

                 * * *
Гуьзел алма, вун я ариф,
Вири хуьруь ийиз тариф.

                 * * *
Вун жейран я, зун са авчи2,
Арада иблис ава чи.

1 Къизилдин зар – къизилдикай атIанвай пул.
2 Авчи – гъуьрчехъан.

Шиират
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                     * * *
Акъудмир зун чуьллериз серт3,
Кьезилара, яр, на зи дерт.

                     * * *
Ашукь я вал, вилер цIару,
Бубу хьиз вун жезва яру.

                     * * *
Гьикьван хьурай вун перишан,
ДаркIуш сув я къе гуьлуьшан.

                     * * *
Зун са кас я, квачир нукьсан,
Язух ша ваз кайи инсан.

                     * * *
Зи вилерай – вун гъед нурлу,
Ийин алма, мехъер гурлу.

                     * * *
Гьар акур кас жезва гьейран,
Я дагъдавай хаму жейран.

                      * * *
Мурад яни, яр, ви уьлуьм4,
Ша къаншардиз, дилбер, Гуьлуьм.

                      * * *
ЧIагай рушар ава пара,
Тек вун – зи яр, ая чара.

                      * * *
Ярдин беден мийир на чIух,
Вун датIана завди рахух.

                      * * *
Сад Аллагьдиз ая ялвар,
Гьинва, яр, ви мез дилавар?

                     * * *
РикIел хкваш сифте темен,
Киферикай авур кемен.

3 Серт – хам, инсандин гъил-кIвач хкIун тавунвай.
4 Уьлуьм – азабрик кьиникь.
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                   * * *
Ялзава за, хажалат, пар,
Мийир тават, заз дуьнья дар.

                   * * *
Атанва, яр, йикъар яман,
Зи дердиниз ая дарман.

                   * * *
Вахце жаваб, мийир энгел,
АтIумир на, алма, зи гел.

                   * * *
Вун кьисмет хьун – зи эрзиман,
ТахьайтIа я эхирзаман.

                   * * *
Агакьнава гьар са емиш,
Ийин, ханум, къе за дадмиш.

                  * * *
Зи дердинин вун я лукьман,
Жегъида тек вавай дарман.

                   * * *
Зун ашукь я, тек вал, мелек,
Гьикьван авуй на зун гьелек.

                    * * *
Теснифайла, яр, ваз чIалар,
Секин жезва рикIин тIалар.

                  * * *
Уьмуьр физва бадгьавая,
Зи дердиниз дава ая.

                   * * *
Гужлу жезва, яр, зи гьевес,
Галукьайла захъ ви нефес.

                   * * *
Ачух, ханум, вуна зи бахт,
Зи утагъда жеда ваз тахт.

                   * * *
Акъатнава вун, хьиз са берт, 
Къати мийир, жейран, зи дерт.
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                       * * *
Сес я билбил, вич – къизилгуьл, 
Вал жегьилар хьанва, руш, гуьл.

                      * * *
Буйдиз – чинар, хъуькъвер – анар, 
Кьурурзава жегьил чанар.

                       * * *
Квез аквадай авач кьве вил, 
Ачух, дилбер, на зи гевил5.

                       * * *
Пара ава ваз авчияр,
Ракъурин, руш, зи илчияр.

                       * * *
Халкьнава вун, тIавус гуьрчег,
Тай чилерал алач керчек.

                       * * *
Ачух, гьуьруь, на зи гуьгьуьл,
Зи накъваркай жезва са гьуьл.

                       * * *
Ви гуьзелвал я аламат,
Сад Аллагьдал хьуй саламат.

                      * * *
Агакьара ви дилжаваб,
На заз, ханум, гумир азаб.

                      * * *
Муьгьуьббатдин я зун есир,
Лагь, квани зак зере тахсир?

                      * * *
Гуьзелвал я яргъи кифер,
Ахвар амач, залум, йифер.

                        * * *
Къимет авач, руш я камал,
Зи вилерай – вун са жамал.

5  Гевил – инсандин къенепатан умуми гьал.
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                  * * *
Мус хьурай заз уьмуьр хушбахт?
Ачух, назлу, вуна зи бахт.

                   * * *
Мус жеда чун кIвале хелвет?
Зун са кас я, алма, мирвет6.

                   * * *
Тек са вун я, руш, истеклу,
Са зерени жемир шаклу.

                   * * *
Гьахь варариз квар къуьневаз,
Къведа вилик тар гъилеваз.

                   * * *
И дуьньядал я вун масан,
Валай авач багьа инсан.

                   * * *
Авуна на шаир-магьир,
Къе хьанва зун са кас загьир7.

                  * * *
КIанзава заз ийиз суьгьбет,
Зегьер гумир, це заз шуьрбет.

                   * * *
Ваз табий я, женнет, гьуьруь,
На зи уьмуьр мийир куьруь.

                   * * *
Эзберзава ярдин чIалар,
Секинариз рикIин тIалар.

                   * * *
Яр тухузва, багъиш яйлух,
Ядигар хьуй заз уьмуьрлух.

                   * * *
Галукьзамач захъ ви ялав,
Фана дуьнья хьанва чIулав.

6  Мирвет – масад гьайиф къведай, адан гьалдикай хабар кьадай гьисс.
7  Загьир – тайин, ашкара.
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                  * * *
Зи жигер къе хьана кабаб,
Гана ярди сурун азаб.

                 * * *
Эцигайла, яр, на тагъма,
Кьурана а бере нагъма.

                 * * *
Гузва, дилбер, такIан гъуьлуьз,
Заз кьур кьинер фена гьуьлуьз.

                 * * *
Агакьайла залум хабар,
Хьана, жейран, рикIел къабар.

                 * * *
Зи къугь, къе заз хьанва аян,
Са патахъни гумир на ян.

                 * * *
Зун я, дилбер, къе курпашман, 
Хъуьруьрна вуна зал душман.

                 * * *
Мецериз къе ганва къилав,
Кузва зун акъатиз ялав.

                 * * *
Гваз катдани, хьана къузгъун? 
Буба хьана, руш, ви азгъун8.

                 * * *
Гьикьван хьурай Керем хьиз, куз, 
Туш, кIаниди, зу чIуру «хуз».

                 * * *
Гана вуна заз наргимиш9,
ГьикI атана, яр, ваз къимиш?

                 * * *
Зериф беден хьанва зайиф, 
ЧIугвадай кьван ярдин гьайиф.

                 * * *
Эхир чанда гьатна мерез,
Яр булахдал ала хъуьрез. 

8 Азгъун – къаних, тарашчи, лавгъа кас, еке нефс авайди.
9 Наргимиш – агъу.
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Шагьвелед 
ШАГЬМАРДАНОВ

              ЧУЬНГУЬР

- Вал алайди вуч гъам, гуж я?
Чуьнгуьр, заз ви сес чир жезвач?
Хьанвани вун иски, вуч я? –
Ви симера зи сир жезмач?

- Алудмир, хуьх сивел шефте,
Зи гъавурда аватIа вун.
Вун хъсандиз килиг сифте,
Нин гъилерал алатIа зун.

    ЯРГЪИРУШАВ СУЬГЬБЕТ

- Ваз гаф авач, гуьрчег я вун. Иер я.
Гуьрчегвилин сир, лагь, жечни ачухиз?
- Зав гвайбур зи хайи чилин эквер я,
Вуганвай зав гьайбат гана артухиз.

- Жечни вавай жуван къешенг рангарин
Пай зазни гуз тIимил-тIимил гьардакай?
- Захъ авай тек ирид ранг куьз тикрарин?
Вичин рангар гьатда касдиз кардик квай.

                      
Табасаран ч1алай. Таржума авурди 

                      Ибрагьим ГЬУЬСЕЙНОВ я.

            ЦIУН КIВАЛЕ
Дуьньяда – чим, гуя цIун кIвал
Май къекъвезва, храз кIазар.
Малайик хьиз, гъвечIи аял
Кавалдалла. Циф хьиз таза.

Стха халкьарин эдебиятдай

70 йис
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КIвале – диде, чраз афар.
Вири ава багъда, сала.
Бригадир хьиз ава гатфар,
Вирибурук кутаз гъала…

Аялдизни ава бул кар,
ЧIехи жезва лап дирибаш.
АлтIушнава адал дустар,
Гьардал – са ранг, гьардал – са къаш.

Нини – са рагъ, ава хъуьрез,
НуькIрен вилер – вили цавар.
Писидизни авач эвез,
Спел хци, таза пIузар…

Белаздаваз физва шемпIи,
Куркурдин сес я лап ширин.
Кваса тIимил хьанва кьецIи,
Амма сивел ала хъуьруьн.

ЦицIибди цIив, кабашди ме-э-э, - 
Гьардахъ ава вичин рахун.
Къуьрен шапIа, гьикьван иер…
Куьтягьиз кIан жедач къугъун.

Аялдиз кIус гузвач мажал
И дустари шад ва хурам.
Ажайибди я абрун чIал,
Чидайди туш вуч ятIа гъам.

Селдин къукърум, гарун кушкуш,
Ширин вишриш некьид пешин…
Цавун аршда шад я пIапIиш,
Вахтни авач жедай гишин…

Вири чIалар куьрпедиз и
Ажеб чизва, хупI я серес!
Илифай хьиз куьчедиз и
Вири чIалар, гузва гьевес!

Авач муьгьлет жедай дарих,
Сугъулвилин гъвелни авач.
Гьава ава кIвализ лайих, 
Аялдин хъвер – чандиз дава…

Диде гала дакIардихъ шад,
Вилер михьиз ракъинин мад…
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      КЬИЛИН  СУАЛ

Археологри хуьруьн патав
Эгъуьнзава сурар куьгьне.
Гекъигзава асиррин тав –
ГьикI туьретмиш хьана дуьне.

Ашкъи ава чанда чпин,
ЧукIурзава йисарин сан.
Чириз кIанда сирер четин,
Къенин йикъаз, авачир ван.

Кьилин суал: вуч тир чи Накь?
Куь шадарна ва куь пашман?
Ийидач за гьуьжет нагьакь,
Накь течирдаз Къе жеч Лукьман.

Булах рикIел гъун я лазим,
ВацIун кьерел ядайла мет.
Кьилин суал гьахьняй я зи:
- Пакад йикъахъ жедатIа мед?

                  ОПЕРАДА
                   Верлибр

Хуьруьн патав, вирел гъвечIи йифериз
Физва опера хъиперин.
Тамашадиз илифнава
Жанлу алем гъетерин.
Йифен сегьне фадлай гьазур
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Пешер, векьер,
Гьатта чуьлдин ничхирар,
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Физва опера,
Солистар - хъипер…
Йифен сегьне
АцIурнава манийрив.
Гьардаз вичин
Хуш тир хьиз сес,
Алахънава
Акъудиз ам лап серес…

- Квелди куьтягь жедатIа и опера?
Хабар кьуна за
Дидедивай явашдиз.
- Ракъар жеда! –
Гана жаваб дидедини
Кушкушдив, 
Явашдиз…

КЬУД КЪАВАХ
        Верлибр

Хуьруьн кIаник,
Рекьин хивел,
Ала кьуд къавах…
Къаравулда къвазнавай хьиз,
Ава фадлай, лап фадлай…

Абур 
Ч1ехи дяведиз 
Физвайбур 
Рекье тваз,
ЭкъечIайбур я инал.

Хуьруьз тахтай элкъвена
Вилив хуьзва рухваяр.
Талгьуз кьуьд-гад, 
Течиз йиф-югъ…
Хтунихъай умудар 
АтIузвач абурун.

Къавахрин
Кьуранва кукIвар. 
Кьуьзуь жезва
Къвердавай танар.
Амма рикIел алач абурун
Хуьруьз хтун рекьелай…
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          КЕРЕКУЛ

Керекулди, гатаз дакIар,
Квекай ятIа гузва хабар.
Яргъал рекьер атIана ам,
Чи мугьмандиз хтана ам.

Керекулди хъсан хабар,
Хкидалда масан хабар.
Гьавиляй зи дидеди шад
Хьана: - Къведа мугьманар мад!

- Базард юкъуз студент чи
Хкведа, - дах ава хвешиз. -
Хьанва жеди пулни куьтягь,
Дербентни чаз яргъа туш, ваъ.

- Белки, халу къведа Калай,
Вичихъ Гьажи – женжел галаз.
Тайни галай кегьер гъида,
Гъед пелевай Сегьер гъида.

Баде, бирдан, тежез-тежез,
Акуна заз дакIардихъ къвез:
Килигзава ада яргъаз,
Керекулдихъ авач ягъаз.

Гуьзлемишиз ава ам хва,
Ватан хурла хьайи арха.
Амма вахтар фенва пара,
Керекул мад рахаз тара…

Керекулди яман хабар
Гъидач, валлагь, пашман хабар.

*  *  *
ЦIай хкахьна, лал хьана къул,
ЦIукар вири элуьхна.
Хабар гузва руьхъвери бул –
Ялав ерли элуькьнач.

Заз акуна: фад я гьеле
Къулавай цIай туьхуьрун.
Уф гузва за, дакIваз вилер,
Къулаз, кIарас элкъуьриз.
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Гьа и чIавуз чIехи буба
Рахана зав: - Акъваз, хва.
АкI цIай жедач. Ая туба,
Тур гьеле къул ахъаз, хва.

Кьуру хьурай, гьатрай ифин,
КIарасар чеб куз жеда.
Юкь хьайитIан кIвале хъуьтIуьн,
Къула ваз чим гуз жеда.

… Авахьнава гьикьван вацIар,
Буба фадлай къекъвезмач.
Амма гъунни чарчел са цIар,
Буба къулав хквезва…

        *   *   *
Хзанда сад къал кваз рахаз хьайитIа,
ЧIехи буба гьахьда тадиз арада:
- Берекетар квахьда, къалар цайитIа,
Меслят я гьа твадайди фу харада.

Ваз килигиз жезва, дуьнья, къе зун перт,
ЧIехи бубад гафар жува тикрариз:
- Къал ала вал, фу квадрун я чIехи дерт,
Вугумир ман берекатар гарарив.

      ЙИКЪАХЪ  ГАЛАЗ  СУЬГЬБЕТ

- Вучиз закай бейкеф я вун, лагь кван, югъ?
Вучиз захъай элкъуьрзава чин вуна?
- Квел шад жеда? Вуч ятIа лагь ви къуллугъ?
Вуч умудрик кутуна, лагь, къуьн вуна?

Зун лагьайтIа, рекье геж жез кичIела,
Умудрин шив тваз алахъна жезбина,
Эхь, асирри алуд тийир рикIелай,
Крар кIанда амукьна чи гуьгъуьна.

- Вучиз акьван жезватIа, югъ, шаклу вун?
Мегер гьакьван заз тагьсибар хуьз чидач?
Белки, гьа и цIарцIи ийин бахтлу вун…
Эбедивал гудачтIа ваз низ чида?

         *   *   *
Ингье мад сад, цIар чIугуна цавалай,
Гъед аватна мичIивилиз дагьардин.
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Сад лагьайди туш цIуьдгъуьнай рувалай,
Гьисаб ни гуй а гъетерин гьамдардин?

Амма кьадар тIимил жезвач йифериз,
Кузвайбурун цавун чIулав никIелай.
Гирляндриз авай хьиз я эвериз,
Аватайбур  алудзава рикIелай…

Гьа гъетер хьиз, тазва кьулухъ йикъар за.
Гьисабзава – кьадар жезва мад артух.
Чирун патал амайбурун кьадар за
Хабар кьазва уьмуьрдивай, рикI жез чIух…

                 ЮГЪНИ ЙИФ
                        Сонет

Пакам – ярдин перем алаз атана,
Хкаж хьанва мад югъ раган сенгердал.
Адет тирвал, рагъ къвезвайди кьатIана,
Дере-тепе зарлу жезва серсердал.

Хъуьрезва югъ, гьавиляйни аквазвач,
Гьикьван сефил хьанватIа йиф, хъфизвай.
Йиф гъетерин шалдикай гьич рахазвач,
Хъфизва ам, рикI дарих яз, ифизва.

Йиф йикъакай чара жезва къвердавай.
Ада вичин рикIе авай умуд яз,
Чигер тазва цуькверал, шад хъверзавай…

Амма йикъаз и кар ерли аквазвач, 
Гуя йиф вич тахсирлу яз, ламу яз,
Гьавиляй югъ адахъ галаз рахазвач…

                        ШИКИЛ

Гимишдикай гатай гичин чехирдив
Ац1урнава. Шумал я ам, гуьзел хьиз!
Адан патав, кар атай хьиз эхирдиз,
Пуд карч ала, сивер ахъа буьвел хьиз,
Пудни хьанва лал.

Квехъ къаних яз ксанватIа крчар и?..
Ширедихъ и, гьасилнавай ракъини?..
Яргъи хьанва, кIанчIал хьайи кIвачер хьиз.
Регъуь ятIа, бирдан чпиз къехуьниз,
И гичинди вичин дад гьалал?
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Хпен ниси, хкай дагъдин яйлахдай.
Таза лаваш, ни галамай сачунин,
Атир чикIиз земзем хьтин булахдай,
Вил гала зи абур гъилел акунихъ.
РикI тух жедай жал?

Сазни тIарам, симер алай гимишдин,
Ацукьнава кьюнт яна хьиз суфрадиз.
Дустар къведа и няметар дадмишиз.
Тикрарзава сазди гафар захадиз:
- АцIурда кIвал дустари!
- АцIурда кIвал тостари!..

    АЛАТАЙ  ВАХТАРАЙ  СЕСЕР

Вуч ванер я, йифен ахвар хазва зи,
Гуя цавар кьве пад хьана, аватна.
Ахвар квахьна, бейни бегьем тIазва зи,
Вуч сесер я, вуж къазадик акатна?

Яргъай къвезвай самолётдин къалин сес,
Къвердавайни зи хуьруьвай катзавай,
Алатзавай йифен чIулав перде нез, 
Каинат вич ахварикай кватзавай…

ЧIакьракьарна койкадини бубадин –
Месин кьилиз къарагънавай къурху кваз…
ИкI ацукьна югъ жедалди пакадин,
КьецIил кIвачер авадарна зурзун кваз.

Адан хиял гьиниз фенвай? Аян я:
Урусатдин тамаравай, яргъавай…
Дустар рикIел хтунни вуч залан я?
Ватан патал серт женгерин яцIавай…

Явашдаказ, кьатIиз кичIез хиялар,
Зун бубадин килигзава кIвачериз –
Къарсатмишиз ама хьи чун, аялар,
Чи бубайрал гуьллейри тур хирери…

        *   *   *
Гату гатфарин кIватI хъувуна чуьл.
Са затIни амач цуькверикай бул.
Гуя авунач инал майди кьуьл,
Вилерай сефил аквазвахьи зул.
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Икьван куьз къайи жезватIа рикIиз?
Майдан хьиз ава, алахьай мехъер.
Векьин кIунтIарик ква кьуд пад михьиз,
ЭкъечI тавур хьиз садрари цуьквер…

         *   *   *
Тамук ажеб акатнава фалакат,
Ван ацалтна хазва тарар, рекьизва.
Шел-хвалзава, садаз чизвач гьакъикъат,
Вуж ятIа им? Нин  руьгь икьван рекъизва?

Гьикьван рикIи-рикI тIуьнатIан виридан,
Ажал – мукьвал, дуван авач завалдиз.
Сад амай кьван хеб тухур хьиз суьруьдай,
Тарар чилел ярхарзава заландиз…

Са мегъвеца, дуьньяд крар акунвай:
- Маса ганва чун анжах чи алчахри!
Хилер ханвай цик гъавурда акьунвай:
- Тумар чакай тушни вири нажахрин…

                 Таржума авурди Мердали Жалилов я.

               КЬВЕ АГЬМЕД

Хелвет кIвале килигзава сад-садаз
Бубани хва, кьведан тIварни Агьмед я.
Мягьтел я хва бубадин чин шад акваз.
Амма буба – цлал алай суьрет я.

ТIварар сад я, тажуб жедай кар авач,
Акурди туш абуруз гьич чпиз-чеб.
Къанлу дяве я и кардин диб-себеб.
Адахъни, пагь, я инсаф, я ар авач.

Бубадин чан кармаш хьана яргъара.
Са вацралай хва дуьньядиз атана.
Дидеди – им адет я чи дагълара –
Бубадин тIвар куьрпе хциз хтана.

Вуч мусибат, эх тежедай дерт хьана:
Къе абур кьвед кьве стха хьиз аквазва.
Къанни цIикьвед йис хьанвай хва, перт хьана,
Къанни вад йис хьайи дахдив рахазва.
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Къведа йисар, чIарарал жив ацукьда,
Вахт хураваз, декьикьаяр тарашиз…
И суьретда жегьил буба амукьда,
Къужа хьанвай вичин хциз тамашиз.

            ХЪУЬТIУЬН  ПАКАМА

Вуч цуру я и пакама, къати къай
Вири вичиз муьтIуьгъарна, рази я.
КIас гуз нериз, къурху кутаз хъуьтIуьхъай,
Зи рикI нез кIанз, гузва вичиз азият.

Кьуд пад ава лацуни лал ахвара,
Йиф туш. Югъ туш – гьич заз такур тегьер я.
Шикил я им жедай хьтин ахвара:
ХъуьтIуьн цикIин секин йикъан сегьер я.

Ван авуна цурин гъвечIи ракIари.
ЧIехи буба, эверай хьиз, эвичIна.
ХъуьтIуьн йикъаз, такьурнавай муркIари,
Чим гъун патал, сефил рангар дегишна.

Маркун патав фена кьуькни гъилеваз,
Спелдин хел дуьзарна хьиз капашдив.
Атанани цицIи гатфар гелеваз –
ЦIуьхна варцяй кичI акатай аязди!

Пагь, къужадин къуват аку! Хци кьуьк
Лап маркунин юкьни-юкьваз сух хьана.
Кьуна кьилел кьурай гатфар, пурпу туьк,
Зи гуьгьуьлдин сугъулвални – бугъ хьана!

Кьуд пад кьуна дадлу гатун ниэри –
ГьикI къимиш къвен кьуьд я лугьуз мецелай?!
ЧIивчIивзава сархуш хьана нуькIвери,
Векьедин фин хчалзава чилелай.

Пуд таза кIел къудгун хьана гьаятдиз
Чин тийидай къацу яйлах, дагъни кIам.
Къугъвазва гьа! Чил къугъвана лап рат хьиз.
Бес чи аяз? Гел галачиз квахьна ам!
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                        ТАМ ИЛИФНА

Гъелерар гваз кIарасрин
Тамай буба хтана.
За кьатIузва, чраз рикI,
Юргъунвилин лишанар.

Айвандик квай серин таж –
Гатув гва вуч гьевес, наз! –
ЧIулав чекме алай кIвач
Хкажна, заз эверна.

Дяве себеб. Вичивай
Жезмач чекме хтIуниз.
Кьуна дабан вижеваз
Ялна за, кIвач атIумиз.

Галатунни нисинин
Алудна за зи дахдин.
Чилел, лацу ниси хьиз,
КIвахьна гъвелер хъвалахъдин.

Ангье чIурай илифай
Яру цуьквед пиришар,
Гуя хьанва ивидай
Партянкадин биришар.

Мегъуьн, гъулцин, шуьмягъдин
Пешер. Пепе шурвандин…
На лугьуди, уьзягъдиз
Илифна там айвандик!

                     З У Л

Гату чIураз яна хитрес,
Маркар кьуна, кIватIна гатфар.
Гьинва йисан жегьил нефес?
Гьавадава зулун жафа.

Дем алахьай майдан хьиз, чуьл
Баябан я, гуя гатфар,
Кьуьлер ийиз, шад яз гуьгьуьл
Къекъвейди туш, чукIуриз зар.

    Таржума авурди 
    Пакизат Фатуллаева я.

      *   *   *
Зи дакIардихъ шехьзава цав,
Сефилиз мад зи сефил кIвал.
Хажалатди халича зав
Храз тазва, артухиз тIал.

Белки, цаву гъамлу дакIар
Гатазва са делил аваз:
КIанзава жед ийиз са кар,
Шаддай зи рикI сефил авай.

Амма адан стIалри къвез
Гьерекат кваз гатазва рикI.

Дердинал дерт-гъам аруш жез,
Гена пара дакIвазва рикI.

Я тахьайтIа, зи рикI акваз., 
Субайвилин есир хьанвай,
ЛугьузватIа марфади заз:
«Ви шадвилин эхир хьанвач…»

Зи дакIардихъ шехьзава цав,
Сефилиз мад зи сефил кIвал.
Хажалатди халича зав
Храз тазва, артухиз тIал.
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            *   *   *
Чуьнгуьрдин симер хьиз,
ЭкIя хьанва чилелай
Ракьун рельсер.
Симерай
Ашукьдин гъилер хьиз,
«Дагъустандин» чархар

Катзава рельсерай.
Патан са сес,
Гаф галачиз,
Чархари шад лугьузва мани:
«Вилик – Москва!
Ая тади!
Ая тади!..»

                    ЗУЛУН  ГАР

Зулун гару – каци расу, 
Пешиникай тарцин цIару,

Кьифрекай хьиз – тум худдавай – 
Вичиз кефер хкудзава.

Акъудзава гагь ам цавуз,
Гагь гьалчзава чилел, пац гуз.

Гагь къаткизва ам чиг векьел.
Эцигна пеш вичин пелел.

Гагь, тум кьуна, ялзава ам,
Верчре хъурт хьиз, чалзава ам.

Гагь пацарив ягъиз вичин,
ТIвек-тIвекзава язухдин чин.

Гагь алкIана чилин хурал,
Гуьзлемишда пешинин гьал:

Юзун бес я – хкадарда,
ЦIай я, вири какадардай!

Мукъаятвал, язух атун
РикIелламач стIу гарун.

Ван жезвач къе адаз кушкуш
Тек пешинин, чан хьанвай буш.

Агь, зул, агь, зул… Низ ятIа вун
Тамаша я, низ ятIа – кун…

         *   *   *
Аял чIавуз кIвачеллачиз фидай зун,
Багъри чилел жуван бицIи гелер таз.
Яшлубурун рехивили, вилер кьаз,
Мукьвал-мукьвал пехил хьунал гъидай зун.

КьунватIани зи кьил лацу маргъалди,
Дамахдин гар акьазвач зи цIвелера.
Зун, пехил яз, къекъвезва къе гелера,
Хайи чилел тазвай бицIи аялри.

                                            Таржума авурди 
                                            Зульфикъар Къафланов я.
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 Супиянат  МАМАЕВА

                     * * *
РикIе йифди, кис тийиз,
Къув язава тIурфанди.
… Секинвили, зи дерт чиз,
Гъил вегьезва гардандиз.

ДакIарди хьиз, рцIамри
Агалнава вилер ви…
Куьк циферин къадамри
Къвал гъизва зи пенжердихъ…

                     * * *
Зи дакIардиз бахшна цIалхем,
Чуьнуьх хьана экв.
Са легьзеда чилел бедлем
Амукьна зун тек.

ЦIелхем тушир туьхвейди фад,
Зи умуд тир ам.
… Заз накъварай, рикI ийиз пад,
Хъуьрезва ви гъам….

                     * * *
Зи къайи гъил кьуна ифей капашда,
Зун мурк хьиз я лугьуз тади къачумир:
Зи рикIин къай на гафунив явашнач,
Гила адав гъилин ифин вугумир.

                     * * *
… Ваъ, агалмач за ракIар зи,
Я тIалабнач: «Хъша, чан!»
Ваз герекди са марфар тир,
Кутадай чи къавун ван.

60 йис
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Къвазва ингье ви кIани марф,
Зулун цавун шуьшедай.
Кьурай чка – гьахъ я зи гаф –
Амач ерли куьчеда.

Ада руьгьдин ирид къатар
Кьежирзава стIалрай.
Заз акI я, захъ амач ракъар,
Марфадин сив агалдай.

               * * *
Сад фена, зи кьатIна рехъ,
Заланди я кIвач адан…
Ада,
Рехъ хьиз,
Зи руьгьдин
ЯхцIур дамни атIана…
Заланди я кIвал адан…
КIус-кIус хьанва дакIар зи,
Заз кIанзава
ХчIал хъийиз кIусар зи,
Амма, амма чидач ман,
АлакьдатIа кIватI хъийиз…

               * * *
Кьве рикIи,
Чпиз-чеб такваз,
ЧIугвазвай хервинвал,
КьетIна гьалтун…

Ашкъидин гафар,
Теменриз элкъвез,
АлкIизва пIузал…
РикIяй-рикIиз,
Вирт хьиз,
КIвахьзава ширинвал…

               * * *
Гьарайзава ви тIвар кьаз,
Гьай лугьузва агъзурда.
Амма къвезвач са ви сес заз,
Зун виринра машгьурдай…

Гьарайзава ви тIвар кьаз,
Гьарайдай кьван куьцIезва.
Цавуз физва зи сес-аваз,
Сефт хьана зал хквезва.

Ваз эвердай кьасарна, за,
Гузва жуван рикIиз жаза…
                                        Къумукь чIалай. Таржума
                                      авурди Зульфикъар Къафланов я.
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                  РЕКЬЕВАЙДИ
«Рекьевай кас, куьз вун инал акъвазна?
Тежер кьван пар залан яни кIулавай?
Агъур яни хиялар ви? Я кас, на
Куьз ленгзава, сефер хана кьулалай?

Далу ягъдай жагъизвачни чка ваз?
Я тахьайтIа, фидай са кIвал авачни?
Я авачни теклифдайди ака ваз?
Пар кьаз куьмек гудай сад кьван авачни?

Давамра рехъ, я элячIа рекьелай!
Я тIиб, я тIаб! Рекьин са пай – ам кав туш!.. –
Гагь векъи, гагь хъуьтуьл жез, зи кьилелай
Атанай заз и ван. – Къваздай им чIав туш!»

Килигни зун, кьуд пад ийиз вилелай,
Баябан я зун авай чуьл, ичIи я…
Анжах зи хъен экIя хьанва чилелай:
Гьада вилик ялзавай зун цицIи яз…

                        * * *
Милайим гьуьл, тавази гьуьл,
Гъалаба ква лепейрик ви.
РикIе тIалар ава зи, гьуьл,
Хкуьр жедай дегьнейрик ви.

Аквамир ваз зун секин яз,
Алцурда вун акунри зи.
Зи дердер вун кьван дерин я,
ЧIалахъдач вун рахунри зи.

Ша за гъапа кьада ви яд,
Гьа капай на гьисс ая зун.
Лепейривди ягъиз баяд,
Теселли гуз, кис ая зун.

                       * * *
Ви алем къе дегиш хьанва:
Ракъинин пак вири нурар
Ада вичиз къачуна хьиз,
Абур залди гадарзава,
Кужум жервал зи чандиз.

Къушар хьиз я нурар а,
Ацукьнавай симерал
Зи руьгьдин.
Гьиссзава за гьикI ятIа вун теспача,
Ви рикIин ван, руьгьдин везин
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Гьиссзава…
За зи рикIе муг ийизва
РикIиз ви.

                  * * *
Ви женнетдин багъда зун
ЭкъечIай са тар хьана,
Хилер цавун тагъда кьун
Кьисмет жери кар хьана.

Цуьк ахъайна иердиз,
Зи хиялра авай вун.
Къведайла зун бегьердиз,
Чара хьана завай вун.

Гила зал – ви къелемдал
Вун ваъ, масад гьейран я.
Зи муьгьуьббат уьтквемдан
Гъиле жедай фейжан я.

                   * * *
Вуна къе зал цуьквер яргъи ийизва,
Лугьуз тахьай гаф эвезун паталди.
Завай ви кIунчI кьабул жедач – ваз чизва:
Зи гъиле кIунчI ава маса кьегьалдин.

                  Таржума авурди Арбен Къардаш я.
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                Агьед  АГЪАЕВ

ЯРАГЪ МЕГЬАМЕДАН ЦIАЛДИ ТIУШУНАЙ 
ЭМИНАН АЗАД РУЬГЬ

Малум тирвал, лезги шииратдин, гьакI гьикаятдин тарихдикай 
кхьенвай гьич са ктабдани ва макъаладани Ярагъ Магьамед гьатнавач. 
Лезгийриз адан шииратдин алакъайрикай чидайди анжах Алкьвадар 
Гьасана «Асари Дагъустанда» лагьанвай кьве келима я. Чебни ихьтин-
бур: «И эфенди дерин акьул авай алим тир, адахъ гзаф эсерар авай, 
араб чIалал шиирар яратмишунин карда адаз барабарди авачир. Чна 
адан илимдин рекьяй (тIарикъатдай – А. А.) адаз араб чIалал кхьенвай 
кьве шиир ава».

И кьве шиир (кьасида) Ярагъ Мегьамеда 1835-1838 йисара яратмиш-
натIани ва 1910-йисуз Темир-хан-Шурада чап авур ктабда ганватIани, 
гьам лезги, гьам маса миллетрин гьич са алимди кьванни абурун тIварни 
кьуначир. Абурукай, малум тирвал, сифте яз за Ярагъ Мегьамедакай 
1995-йисуз акъудай ктабда эхтилат авуна, гьамни лап куьрелди. Шии-
рар, вири «Асари» хьиз, араб чIалал кхьенвай» къедалдини абур лезги 
ва урус чIалаз таржума авур, я ийидай кас малум туш. Им сад.

Кьвед лагьайди. Неинки Ярагъ Мегьамедал чан аламай вахтунда, 
гьакI урус пачагьдин девирда, ахпа совет гьукумат хьайидалай гуьгъуь-
низни дагъвийрин гьерекатдин ният (идеология) чIуру, кьадарсуз мав-
гьуматчи ва миллетчи, гьам хашпарайриз, гьам махсус урус миллетдин 
аксина женг чIугун гьисабун себеб яз, лезгиярни адан илимдиз гзаф 
дуьшуьшра саймазвилел килигзава. Ихьтин крарин нетижа яз Ярагъ 
Мегьамед лезгийрин милли шииратдин, гьакI медениятдин тарихдик 
акатнач.

ИкI ятIани гъеле 1960-йисара Садыкъи Гъалибан алакьун яз малум 
хьана хьи, масадни ваъ, чаз играми, чаз истеклу Етим Эмина Вини-Яра-
гъдал медресада кIелна, вични Ярагъ Мегьамедан хва Гьажи-Исмаилан 

Илим ва культура
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гъилик, ахпа муаллимдикай Куьре округдин къази (шариат суддин) 
хьайила, и касди Эмин Ялцугъ магьалдин къазивиле эцигна. Гьа икI, 
нагагь вири делилар, гьахълубур ятIа, Етим Эмина Ярагъ Мегьамедан 
ери-бине, адан уьмуьр, адан ирс чир тавуна амукьич; мадни фикирна 
хьи, Етим Эмин неинки, гвакI тIвар-ван авай шаирни хьуниз килигна 
гьа а вахтара – 1870-йисарин сифте кьиляй Зулфукъаров Къазанфара 
Етим Эмин «Дустариз рагъ, варз» яз, гьисабнай, «дели-дуванайриз» 
ада гьатта «чирагъни куькIуьрна» лагьанай. Гьажи-Исмаила адаз 
вичин бубадин ирс вяз ийида. КилигайтIа, авуначир кьван! Ихьтин 
фикирдал атай Садыкъи Гъалиба 1988-йисуз къейдна: «Дугъри я, 
Исмаил-эфендидин буба Мегьамед-ал-Ярагъи Дагъустанда, а вахтара 
хьайи муьруьдизмдин руьгьдин буба тир. Ам Урусатдихъай атай гьар 
са месэладин меслят тежер душман тир. Гьажи-Исмаил-эфендиди, 
Ярагъидин хва яз, бубадин фикиррихъ вичин майил авайди къалурун 
лазим тир. Амма а кас, цIийи культурадихъ галаз таниш хьайила, та-
мамвилелди маса рекьел элячIна – ам урус культура дагъвийрин арада 
чукIурдай пропагандист хьана».

Бес, Етим Эмин гьикI хьанай? Адаз Ярагъ Мегьамедан ирс чидайни, 
ам ада кьабулнайни, тахьайтIа, Гьажи-Исмаила кьур рекьяй фенайни? 
Гъалиб Садыкъиди ихьтин жаваб гузва: «Эминан» «Чуьхвер» тIвар 
алай шиирда... ийизвай тариф Урусатдай гъана, Дагъустанда («и се-
ферда Мамрач Къазанфаран багъда) битмиш хьайи чуьхвердинди я». 
Агъадихъ мадни. Гьажи-Исмаилахъ галаз Етим Эминни урусрин «цIийи 
культурадал» элячIна лугьузва.

Иналди заз Садыкъи Гъалибаз туьгьмет гуз кIанзавач. Ихтиярни авач, 
намусдини кьабулзавач, «кьежей мез я – гьар са патахъ элкъведа», – 
лугьуда лезгийри. Вахтар-аямарни дегиш хьанва. Гьар аямдихъ вичин 
нагъмаярни ава. Занни (гаф атай чкадал лугьун), гьеле 1959-йисуз са 
патахъай мусурман иман Дагъустандин халкьари кьабулун хийир кар 
хьанатIани, муьруьдизмдин тIвар кьадайла, гьа вахтарин ктабра гьат-
навай къайдада, ам зиянар квай ниятат яз гьисабнай. Амма им умуми 
къимет тир.

Жува Ярагъ Мегьамедан уьмуьрдикай, руьгьдин къаматдикай ва 
ирсиникай ктаб кхьейла, гзаф вакъиайриз цIийивилелди кихлигна. 
Дугъри я, гьар са касдиз хьиз, зазни жуван иман ава. Амма, белки ам 
масадбурун имандив кьазвач жеди. Им гьар са касдин ихтияр я, гьар са 
касдин намусдин кар я. Идалай гьейри, гьар са имандихъ вичин лай-
ихлувилер ва эксиквилер ава. Ни гзаф кьел неда, гьада, кIанзни-такIанз 
ядни хъвада. Дарманар къачу, чпин кьадар ишлемишайла, абурукай дава 
жеда, нагагь гзаф ишлемишайтIа, абурукай зиян жеда.

Исятда, са патахъай, чаз гьакъикъи Ярагъ Мегьамед чир хьанва. 
Адан «цIийи илимдин» ери-бинедайни мана-метлебдай кьил акъатнава. 
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Къундармаяр авуна ваъ, адан гьакъикъи ктабрал, кхьинрал, докумен-
трал асаслу хьана, муькуь патахъай, Эминан шиират вири тамам яз 
туштIани, чIехи пай 1960-1980 йисара чапнавай кIватIалра гьатнава. 
КIанзавайди Ярагъ Мегьамедан ирсни Эминан ирс сад-садав гекъигна, 
ахтармишун я.

Ирс – им са гафунин, мецин эсерар (шиирар, манияр, хкетар, ми-
салар) туш. Етим Эминан ирс лагьайла, адак касдин гъилел кхьенвай 
эсеррилай гъейри, адан къаматни, дердиярни, умударни, рафтарвилерни 
акатзава. Амма, икI ятIани, Етим Эминан шииратдихъ кьетIен метлеб 
ава. Са медениятдин уьмуьрда ваъ, вири лезги миллетдин тарихда. 
Адалай вилик хьайи милли тарих – тIарикъатдал физвай гурар тир. 
Адалай кьулухъ хьайи тарих, алай аямни къачуна, тIарикъат мадни 
гегьенш ва деринда хьунин уламар я. Нагагь Ярагъ Мегьамеда гьеле 
пайгъамбарди бине кутур тIарикъатдик, аямдин игьтияжар аннамиша, 
хейлин цIийивилер кутуна, ам жемятрин гегьенш къатара вичин тарса-
ра, эверунра, кагъазра, камалпересдин эсерра, эхирни, хсуси уьмуьрда 
чукIурнатIа, Етим Эмина, адалай чешне къачуна, Ярагъ Мегьамедан 
тIарикъат шииратдин кIалубра туна, и жуьреда мадни гзаф рикIиз бе-
генмиш жедай, вичел ашукь жедай къайдайра тестикьарна.

Нагагь Ярагъ Мегьамеда, тIарикъат гзаф миллетрикай ибарат тир 
мусурман жемятриз эсер авун патал абурухъ галаз «Къуръан» кхьенвай 
араб чIалал рахаз хьанатIа, Етим Эмина Ярагъ Мегьамедан тарсар, 
весияр ва несигьатар дагъдин булахдин абукевсер хьтин, экв аватнавай 
лезги чIалал вяз авуна. Иниз килигна ада тIарикъатдин, кьилин ниятар 
гьар са лезгидиз мукьва авуна, кIанарна. Эмина, гьатта, тIвар-ван авай 
араб шаиррихъ галаз гьуьжетарна. Медресада авай чIавуз Эмина араб 
чIалахъ галаз санал арабрин шииратни чирнай. Абур кьведни «Къуръ-
ан» чир хьун патал лазим тир, араб шиират чирунихъ а метлеб авай 
хьи, ада «Къуръан»-дин шииратдин лайихлу вилер ачухарна кIанзавай. 
Эмина къалурна хьи, лезги чIални шииратдин барадай гуьрчег чIал я.

Гагь-гагь чи алимрин арада гьуьжетар жезва. Бес мус, гьи девирда 
лезги чIалал кIел кхьин, арадал атана. Сада лугьуда хьи, гьеле Алпан 
вилаятда, агъзурни вад виш йисан вилик. Масада лугьуда хьи, 1928-йи-
суз, сифте яз лезги чIалал ктаб-газет акъудиз башламишайла, лезги 
чIалан мектебра тарсар гуз эгечIайла. Нагагь, гьакъикъат къачуртIа, 
лезги чIалал кIелиз-кхьиз яратмишайди Етим Эмин я. Адалай вилик 
лезгийри кIел-кхьин авунин карда эвел заманда, мумкин я, эрмени Ме-
сроп Маштуца туькIуьрай алфавитдикай, ахпа, мумкин я, перс чIалал, 
араб чIалал, эхирни туьрк чIалал яратмишзавай эсерар кхьена, чукIур-
дай ва хуьдай адет сифте яз Етим Эминан тежрибадилай башламиш-
нава. Килиг, гьикьван ксарин кIвалера гилалдини и шаирдин эсеррин 
кIватIалар аматIа! Гьи хуьруьз фейитIани, са кIватIал гьикI хьайитIани 
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жагъида. Алатай вахтара мадни гзаф авай. Нагагь гьа урус пачагьдин 
девирда, гьамни совет гьукуматдин сифте йисара, лап 1930-лагьай 
йисарал къведалди Етим Эминан ирс «куьгьне хьанвайди я» лугьу-
звачиртIа, я фекьи, я къази хьайи вахтунда ада диндин мавгьумат вяз 
ийизваз гьисабзавачиртIа, я 1931-йисуз Москвада чап авур са ктабда 
(«Энциклопедияда») тестикьзавайвал, «Эминан шииррин чIехи паюнин 
мана-метлеб урусрихъ галаз женг чIугун я» лугьузвачиртIа, эхирни, 
адан хайи хуьр залзаладик кукIвар тахьанайтIа ва жемятар бубайрин 
сурар, гьабурук кваз Эминан сурни, гадарна, гьатта Эминан ирс авай 
ктаб-дафтарни чилик кутуна, Аламишедин чилерал цIийи хуьр кутун 
тавунайтIа, лезги хуьрерай Эминан шииррин кIватIалар са музей ацIу-
дай кьванбур гьат хъийидай.

Нагагь чаз халис Эмин къалуриз кIанзаватIа, адан ата-бубаяр, ми-
рес-варис, мукьва-кьили, стхаяр ва вахар, имияр ва халуяр, дустар ва 
душманар, квай пешеяр ва сенятар чириз (абур гьикьван герек ятIани) 
вахт акъудна кIандач. Халис Етим Эмин чир хьун патал, аданни Ярагъ 
Мегьамедан са «чаравал» ваъ, гьатта тафаватдизни артух фикир тага-
на, абурун садвал ва шериквал къалурун лазим я. ИкI лугьузни жеда: 
нагагь Эминан зурбавал, лайихлувал ачухариз ашкъи аватIа, Ярагъ 
Мегьамедан илимдин ери-бинедай кьил акъуда. Яни, абур сад садаз 
гуьзгуь я. Садай муькуьд аквада. Ярагъ Мегьамедан ирсинай Етим 
Эминан шииратдин бинеяр чирайла, артух кьил акъудиз жеда.

Малум жезвайвал, гьам Ярагъ Мегьамедан, гьамни Етим Эминан 
ниятрин бинеда инсандинни дуьньядин рафтарвал ава. Инсан вуж ва 
вуч я? Дуьнья вуч я? Инсан дуьньядихъ галаз гьикI гатIумзава? Элкъ-
вена дуьнья инсандал гьи жуьреда гьавалат хьанва? Ярагъви арифдар-
ни, ялцугъви арифдарни са фикирдал атанва. «Дуьнья фана я, инсан 
къаних». Дуьньядин фанавили инсандин фанавили инсандин ахлакь, 
мурад-метлеб, эдеб-марифат вичин эсердик кутазва. Элкъвена, нефс 
азгъун инсанди чуьнуьх-чапхунзава, дустунин дабан атIузва, явавилиз 
кьил язва, намусдиз кIур гузва.

Ярагъ Мегьамеда, садра хуьруьн жемятар кIватIна, ачухдиз лагьана: 
«За вуч лугьудатIа, яб це садра. И дуьньядин куьлуь-шуьлуь няметра 
вил туна, куьне яраб атIа дуьньяда даим яз авай лезетар инкарзаватIа? 
Чир хьухь квез, ина чи уьмуьрар, гатфарин йикъар хьиз куьруь я... 
Фана я дуьнья, фана!»

Маса сефер лагьана: «Низ халис мусурман хьана кIанзаватIа, буллух 
девлетра вил тун тавурай... Гунагьар квай мердимазаррин къал-къив 
квай машгъулатривай яргъаз хьурай. Гьабурун, гьарамзадавал квай 
куьчерин ва чамарин рекье гьат тавурай... Бедбахтвиликай къутармиш 
хьун патал явававилиз кьил ямир, ам инкар ая... Иблисди теснифнавай 
зегьримар ава гьа, ички, гьам хъун тавурай... Авур тахсирар хиве яхъ, 
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93

мад садрани гунагь крар хъийидач лагьана, кьин це. Жемятар, куьне 
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И женгера вичини, вичин рухвайрини, миресрини иштирак авуна. Гьам 
Лезгистанда, Табасаранда, гьам Аваристанда, гьам Чечнеда са гъиле 
«Къуръан», муькуь гъиле гапур аваз, ам къати савашрик экечIна. Яни 
кьве кIвачел къекъведай гьайвандикай инсан авун патал тарс-несигьат 
гун тIимил я, герек хьайила яракьни кардик кутуна кIанда.

И вакъиаяр фидайла Етим Эмин гьеле дидедиз хьанвачир. Ибур 
1820-1830-йисара хьайи крар тир. Ярагъ Мегьамед са делилралди 
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аваррин Сугьурат хуьре, гьа йисуз (1838) Кьеандал яни, Ялцугъа яни 
Эмин дидедиз хьана. Фикир гайитIа лайихлу дуьшуьш я. Лезгийрин 
са арифдар, къагьриман ва женгчи рагьметдиз фена, маса арифдар, 
къагьриман ва женгчи дуьньядал атана.

Гила Эминан чIалар ахтармишин. КIантIа ашкъидикай, кIантIа 
дуланажагъдин уькIуь-цурудакай, кIантIа дуст-душмандикай, кIантIа 
гьалал-гьарамдикай, кIантIа имандикай рахун хьурай – виринра авайди 
Дуьнья! гьа «фана дуьнья» я, фана дуьньядин къамат ачухарзава. Дуь-
нья! Дуьнья! Вири теснифра авайди фана дуьнья чирун, адан ери-би-
недай кьил акъудун я, адан шикил, суьрет чIугун я. «Фана дуьнья» 
тIвар алай шиирда Эмина ихьтин къайда авайди къалурзава. «Гьар са 
къалди уьмуьр физва, гьадахъ галаз ам алдатмишзава дуьньяди», «гьар 
са касди дуьнья патал кIвалахзава», икI ятIани «иман зайиф жезва».

«Дуьнья гургьа-гур» шиирда «фана дуьньядин» маса хасият ачу-
харнава. «Гургьа-гур», яни датIана юзазвай, гьерекатдик, зидвилерик 
квай дуьнья «делийрин девран я», «гьар са буба гачал хан я дуьньяда, 
инсанар хьайила хебни жанавур, дугъри игридаз кван я дуьньяда». Ина 
гьахъ-гьисаб, адалат авай затI туш. Эмина жемятриз чирзава: «Эй ди-
ли-дивана, тамаш: Ких – агъсакъал я, Керекул – юзбаш, Лачин – туьлек, 
тарлан хьайила яваш, ТипIрез агъавал кIан я дуьньяда».

Маса шиир къачун – «Дуьнья гьей!» Дуьньядин мад са ери ачухар-
зава арифдар шаирди. «Фана я дуьнья, садазни тахьай. Давуд халифа 
яз – Давудаз тахьай. Акьван кIевиз кьуна, Намрудаз тахьай. Низ хьана 
вун себеб, дарман, дуьнья гьей!»
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Дуьнья фагьумайла, гьар са инсан бахтавар хьун патал Аллагь-таа-
лади яратмишнава. Амма гьакъикъатда дуьньяди вирибуруз бахтавар 
девран хиве кьазвач. Агъзурралди фугъараяр ада кузва, абурун рикIер 
чIулаварзава. Шумудни сад дуьньяда «Залум ава зулумиз», «щумуддни 
са бейниван ава эхир фагьумиз». «Ахварик кумайбурни тIимил туш». 
Иниз килигна, шумудни сад дуьньядикай катзава, чпи чеб телефзава. 
Гьавиляй, инсанри фана дуьньядал «вад югъ ийизва («Дуьньядиз»), 
яни дуьньядал туьретмиш хьайи инсанрин уьмуьрдихъ са метлебни 
авачирди къалурзава. 

Дуьньядин зат, ери-бине, адан зидвилер чир авунин карда «Гьарай, 
эллер!» тIвар алай шиирдихъ еке метлеб ава. «Ажеб дуьнья хьанава. 
Дуьньядикай дугъри инсанрин гуьгьуьлар ханава, «пис ксари» ина 
агъавал ийизва. Абурук фекьияр, къазияр, муьруьдарни квай. ДатIана 
«валлагь-биллагь» лугьуз, ахпа абурни дуьньядихъ къаних жезва» фа-
гъирд балкIан чуьнуьхзава. Залумдин «нефс хупI екеда», «шумуд гьарай 
гваз хуькведа», «тарашна, лугьуз, уьлкведа», – гьарай-афгъан гьатнава».

Дуьньядин зидвал Эмина «Пагь чи уьмуьрар!» шиирдал лугьузва. 
«Садбуру садбурал чIуру хиял, терг ийиз гьалал, гьарам незава».

Гьа икI «фана дуьньядив» буьтуьн гъам гва, «Гъуцарди халкь ди 
халкьнавайди яз, адан эмирдай экъечIнава. Мусурмандин «хийир авур», 
«гуьгьуьл ачух къар» гьинаватIани чидач. Яни дуьнья АллагьтакIан» 
мусурманар «чIурубур я». Ажал, завал, азар авачир инсан дуьньядавач, 
азраил гьардан «чан къачуз» гьазур хьанва. Инсанри фикир тавурай 
кьван, чпивай «яргъал алай, хиялар, къастар» кьилиз акъудиз жеда. 
Ажалди абурал эхир эцигда.

Дуьньядин зидвилер, чIурувилер Эминаз иллаки 1870-йисарин эхир-
ра акуна ва ада еке устадвилел абур къалурна. Малум тирвал, 1877-1978 
йисара Дагъустандин халкьар мад азадвал патал женгера гьатна. Уру-
сатдин пачагьлухди ийизвай зулум мадни къати авунвай. Къвердавай 
пачагьдиз ва адан къуллугъчийриз (округрин начальникриз, магьалрин 
наибриз, хуьрерин кавхайризни беглериз) гузвай харжарин кьадар еке 
жезвай. Идалайни гъейри, гьар цIуд киледилай са киле къуьл, мух ва 
маса бегьер мискIиндиз гана кIанзавай. Ажугъда гьатай дагъвияр, 
Ахцегьрилай башламишна Ботлихдал кьван, гъиле якIв, гапур, нажах 
кьуна, женгиниз экъечIна. Пачагьдин кьушунри еке инсафсузвилел-
ди «гьахъ-адалат» кIанзавай дагъвийриз рум гана. Гзафбур телефна, 
гзафбур Сибирдиз ракъурна, гзафбур, ватан гадарна, жазадикай хкатун 
патал Иран, Туьркия, Араб уьлквейриз катна.

И вакъиайрикай Эмина са шумуд шиир туькIуьрна. Абур кIелайла 
пуд кар малум жезва. Сад лагьайди, Эмин пачагьдин инсафсузвили къ-
арсатмишна, къвед лагьайди, адаз Лезгистанда хьайи бунтар дериндай 
чир хьана. Ада кьейибурун, дустагъда гьатайбурун, таргъаждиз чIугур-
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бурун тIварар кьазва, гьи хуьрел гьихьтин къаза атанатIа, чирнава. Пуд 
лагьайдини, и цIийи женгер ахтармишайла, Эминаз дуьньядин чIуру 
суфат мадни чIуру яз жагъана. Гъамуна гьатнавай Эмина жемятдин 
бахти-къаравал вичин бахтсузвал яз кьабулна. «Гила дуьньяд эхир 
хьанва», «гьикIда, эй мусурман, чи Куьред хан гьинва?» «гила адалат 
амачиз, къиямат югъ загьир хьанва... Лежбердиз «кьушун» лугьуз, 
гьакIни кьуру бунтар хьана, яз Аллагьдин кьадар я хьи, чаз еке муси-
батар хьана. Ай Асланбег, рагьметар гуй, Гьамид-эфенди кьена хьи, 
ПIирерин Гьажи-Шихбуба, вунни рагьметдиз фена хьи».

Шиирдин эхирда Эмин ихьтин нетижадал атана: «Я гьакъикъат, я 
шариат, я тIарикъат гьинава? я гьахъ-дуван, я адалат, я берекат гьинава?»

Маса шиирда Эмина, хур ахъайна хьиз, вайзаррин сесинал гьарайна: 
«Урусатдин кIеви зулум, са къуз адаз жеда къалум, ийиз ацукь сабур, 
фагьум, им вуч мусибат хьана хьи!» КилигайтIа фана дуьньяда инсан, 
кIантIа бег хьурай, кIантIа бахтикъара, кIантIа вад халуни ирид стха 
хьурай – етим я, Етим! Им лезгийрин арада виридалайни зурбаз ялцугъ 
Мегьамед-Эмина кьатIана ва аннамишна. Вири етим инсанрин дердер 
вичел къачуна, Эмина вичел «Етим» лагьай лакIаб эцигна.

Етим инсан дуьньядал гьикьван нарази хьанатIани, гьикьван адаз 
дуьньяда йикьни-шуван авайди малум ятIани, гикьван «вун дуьнья, 
дустариз хьанач, зазни вун герек туш» лагьанатIани, гьатта лап кIеве 
гьатай вахтундани, адаз дуьнья, къуй лап инсафсузди, суфатдиз савухди 
хьурай, ам рикIиз кIандай, ам истеклу я.

Дуьнья инсандиз са гъамни хажалат туш, рухунни кьиникь туш. 
Дуьнья – им эвелни-эвел адан чан я, чандин уьмуьр я, уькIуь-цурудахъ 
галаз ширин няметарни я. Вири дустари дабан атIудач, абурук вафа-
лубурни ква. Дуствални фана дуьньядин еке нямет я. Дуьнья са пис 
ксар туш, хъсан ксарни я. Гьатта стхадини, халудини инсан инжиклу 
ийизватIани, абур галачир дуьнья рикIиз хуш яз амукьдач. Дуьнья – 
им ирид йисуз ганвай, сагъар техжедай тIал туш, ам гьакI гатфарихъ 
багъдавай билбилрин нагъмани я.

Дуьньядин няметрин арада виридалай важиблуди муьгьуьббат, аш-
къи я. Муьгьуьббатди инсандик лувар кутазва, адан чIулав йикъар экуь 
йикъариз элкъуьрзава. Муьгьуьббат себеб яз уьмуьрдин четинвилерни 
регьятдиз эхда. Ашкъидин ялав алай кас «дертэгьли» я, кIани руш ла-
гьайтIа, адаз «дава-дарман я», адан «хуш дидар акун итимдин эрзиман 
я». Къуй ярди гада саймишни тавурай, ам масадаз кьисметни хьурай. 
Им гьикьван хажалатдин кар ятIани, муьгьуьббатдин цIай рикIяй акъ-
атдач. Иниз килигна, муьгьуьббатдикай пай ганвай касдиз «яр галачиз 
женнетни кIандач». Адан женнет и дуьньядал адахлидин къужахда ава.

Фана дуьньядин азиятарни тIеамлу майваяр жемна, Эмина са вичин 
ваъ, умуми инсандин мецелай хьиз икI лагьана: «Хажалатар, хифетар 
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зи дерин я, заз алахьай гуьлуьшан югъ серин я. Вил атIудач дуьнья-
дихъай – ширин я, айиб мийир, инсан я лагь, дустариз!»

Етим Эмина дерин чирвилер аваз чIугунвай «фана дуьньядин» 
суьрет исятдани вичин гьакъикъатда ама. Вахтар, девирар, пачагьар 
дегиш хьанатIани, дуьнья вич вич яз ама. Вучиз лагьайтIа, инсан 
дегиш хьанвач, я дегишни жедач. Инсандин зат дегиш хьун мумкин 
туш. Иниз килигна, Эмина чIугур дуьньядин шикилдай къенин ва 
гележегдин агьвалатарни аквазва. Гьелбетда, акун патал килигнани 
кIанда. Дуьньядикай бейхабар жемир. Фад-геж кьена физватIани, уму-
дарни квадармир. Эмина вичин инсанвал хуьнихъ галаз са умуд туна. 
«Фагьум ая, стха, – лагьана камалпересди ва арифдарди, – вунни хьухь 
устIар, Нехирбанни чубан хьайила дустар, чанахъ, чанта санал вегьин 
я къастар, кьведни санал хьайила, чан я дуьньяда! Вучда дустуникай 
дабан атIудай, мез кIуьгьуь, рикIи сиркед хьиз кудай? сада садан рекье 
чпин чан гудай чун гьа Рабеъни Салман я дуьньяда».



96

зи дерин я, заз алахьай гуьлуьшан югъ серин я. Вил атIудач дуьнья-
дихъай – ширин я, айиб мийир, инсан я лагь, дустариз!»
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дегиш хьанатIани, дуьнья вич вич яз ама. Вучиз лагьайтIа, инсан 
дегиш хьанвач, я дегишни жедач. Инсандин зат дегиш хьун мумкин 
туш. Иниз килигна, Эмина чIугур дуьньядин шикилдай къенин ва 
гележегдин агьвалатарни аквазва. Гьелбетда, акун патал килигнани 
кIанда. Дуьньядикай бейхабар жемир. Фад-геж кьена физватIани, уму-
дарни квадармир. Эмина вичин инсанвал хуьнихъ галаз са умуд туна. 
«Фагьум ая, стха, – лагьана камалпересди ва арифдарди, – вунни хьухь 
устIар, Нехирбанни чубан хьайила дустар, чанахъ, чанта санал вегьин 
я къастар, кьведни санал хьайила, чан я дуьньяда! Вучда дустуникай 
дабан атIудай, мез кIуьгьуь, рикIи сиркед хьиз кудай? сада садан рекье 
чпин чан гудай чун гьа Рабеъни Салман я дуьньяда».




