
1

Орга - 2017 (1)



2

Орга - 2017 (1)



3

Орга - 2017 (1)

 Коьрта редактор
Минкаилова Хьава Эльбрусовна

Редакцин кхеташо:

   Алиева Зарина
   Бурчаев Хьаьлим
   Минкаилов Эльбрус
   Сумбулатов Дени
   Цуруев Шарип

         Шамсудинов Бувайсар

Журнал диллинарг:

Нохчийн Республикин къоман по-
литикин, арахьарчу зIенийн,  зорба-
нан а, хаамийн а Министерство 

364060 НР, Соьлжа-гIала,
Дудаев С. бульвар, 5, Радион цIа
 

Журнал кхаа баттахь цкъа 
арадолу

Редакце схьалушйолу произведенеш 
зорбатоьхна хила еза. Журнала тIе ца тоь-
хначу произведенийн маххадор а, уьш ав-
торшка юхаялар а редакцино шена тIе ца 
лоцу.

Суьрташ даьхнарш, дехкинарш:
        Минкаилов Э.,  Шавхалова А.

Шен ненан мотт халкъо,
Сий ойбуш, Iалашбахь,
Цу халкъан паргIато
Цхьаммо а хьошур яц.
  
      Мамакаев Мохьмад

 
Журнал арахоьцучун (редакцин адрес): 36405I Нохчийн Республика, Соьлжа-гIала, 

В. Маяковскийн урам, 92
                        Зорбатоха дIаделла  30 03. 2017 ш. Арахеца куьг яздина 31.03.. 017 ш.
                                  

Пачхьалкхан бюджетан учреждени 
«Литературин-исбаьхьаллин журнал «ОРГА»

Арадолу I958 шарахь дуьйна

Орга
№ 1. 2017 

сайташ: www.orgajournal. ru                           

эл. почта: orgagroz@mail.ru



4

Орга - 2017 (1)
ЧУЛАЦАМ

Нохчийн меттан Денна   .....................................................................................     3
  

ПРОЗА

БЕКСУЛТАНОВ Муса
Ас собар дийр ду. Дийцар.   ..............................................................................     16

ЮБИЛЕЙ
КУСАЕВ Iадиз
Поэзин тIемаш тIехь. Статья  .........................................................................      21
ОСМАЕВ Асламбек. Стихаш.   .......................................................................     26

МАКАЛОВ Шамсуддин - 75 шо
Забила. Партбилет. Дийцарш.   .........................................................................    28

БУРЧАЕВ Хьаьлим
Нунуев Сайд-Хьамзатан – 65 шо кхачарна лерина. Статья.    ......................     34

ПУБЛИЦИСТИКА
КУСАЕВ Iадиз
ГIопа тIера – гIали тIе.  .......................................................................................   42

ДРАМАТУРГИ

ХАЛИКОВА Асет
Тешнабехко хадийна гергарло. Пьеса.   .............................................................   50

ПОЭЗИ

АХМАТУКАЕВ Адам
«Тийналлин де» Стихаш ...................................................................................    67

«ОРГАНАН» АГIОНАШ ЛУЬСТУШ

МУСАЕВ Мохьмад
Таймин Бийболат. Романан кийсак.   ...............................................................    72



5

Орга - 2017 (1)

Ненан мотт – иза халкъан юьхь ю, халкъан орам бу. Шен мотт ца хилча, 
халкъ хуьлуш дац. ХIора нохчо, нагахь санна шен халкъ а, Даймохк а безаш 
велахь, шен ненан мотт Iамош а, хууш а хила веза. Iамадейша дуьненан дерриге 
а меттанаш, амма цкъа шайн ненан мотт а Iамабай, оцу маттахь яздан а, деша 
а Iамадай... 

Айдамиров Абузар 

***

Воккхаве со хьуна хуъчу
Кхечу къаьмнийн меттанех,
Хьайниг бицбеш, Iамо дезна
Уьш хьуна ца моьттинехь.
         

Сулейманов Ахьмад
                                                             

Нохчийн меттан Денна
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***

                 
Ненан маттана аьхна боцчу махкахь кхерчан йовхо гIийла хаало.

***

Сан мотт цIера баккха амал хилча,
Арахь иза хаза хилла да,
Вайн нохчийн мотт, 
                         кху дуьненна хиъча,
Вайн нохчийн мотт  – 
                            и вайн ворхIе да!..
         

***

Дуьнено, хьаьрк йоцург, 
                                 хIума ца лоьру.
Чурта тIехь хилла а, 
                             йоза ду тIаьхьало.
Хьан ала хилийта: 
                         и сан ду, и схьало, –
Кехатах урд дина, оху,  ва ору.

Ларма а, чардакх а 
                                маттах дан деза,
Доша тIе дош дуьллуш, 
                           олуш: ас доьттина!
Дошах дош дIахIуттуш, 
                            олуш: ас хоьттина!
ХIума дац – Даймохк (!) а – 
                              хьан маттал деза.

***
Нохчийн мотт, хьо биц а бина, хаа безаш белахь, со цхьа а мотт ца хууш 

вуьсийла; Нохчийчоь, хьо кIезга а, лоха а хетта кхочуш делахь, со дуьне дааза 
вуьсийла.

 
Абдулаев Леча

***
        
Шен чоица, гIовталца, маьхьсешца, сурам-куйнаца, кIалд-даьттий-берамца, 
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логгера вета къевлинчу кучаца, хьонкица, хьаьжкIашца Махьшаре хIотта деза 
къам, Дала шена еллачу амалца, шен хотIаца, маттаца. Ша мила ву хууш, ваха 
веза стаг Далла дуьхьал, ша цо ма-кхоллара, нохчо а волуш, ингалсхо, гIазкхи, 
немцо хила а ца гIерташ.

                                                              ***

Къам ца кхиъча – мотт ца кхуьу, матто кхуллу Даймохк а.

***                                     
Абаден хеннара бу мотт. Мотт ша а абаде.
                                                                                               

Бексултанов Муса

                                                             
   ***

Аганан иллица, ненан маттаца ду нохчийн гIиллакхаш, оьздангалла, 
ламасташ. Ага нохчийн цхьайолчу хIусамашкара дIадаккхарца, дIадаларца 
дIадевлла дуккха а хаза гIиллакхаш, бIеннаш, эзарнаш иллеш, эшарш, 
мукъамаш. ХIора ненан а шен илли, мукъам ма бу, цо бен ца локхуш, цуьнан 
сино бен ца кхуллуш. Тахана наггахь а хезаш бац нохчийн доьзалехь мукъам, 
ага а, гаьнгали а нанас техкош хезаш хилла болу.

… Нахе вахча, гонах хьожий,
Хадабо ас цIийнан мах:
Чохь бер техкош ага долчу
ХIусаман мах бан ма бац.
                     (А. Сулейманов)

Кхечу къаьмнех тардала гIертачу я цхьаннах а тера ца хила гIертачу къоман 
оьмар йоца хуьлу. Массо а хIума цхьана барамехь, низамехь а хилча ларло 
къам, цуьнан мотт, гIиллакхаш, ламасташ. Халахеташ делахь а, тахана нохчийн 
маттах пайдаэцаран, бийцаран а (хаамийн гIирсашкахь, юкъараллехь а) хьал 
дог хьостуш, бIаьрг белош а дац.

Ага – къоман мотт, кхетам кхиоран, гIиллакх-оьздангаллин, кхерчан ладаме 
цхьа дакъа, хьалхара терхи я къоман школа ю. Оцу аганахь дIаболало беран 
ненан матте, цул тIаьхьа шен халкъе, махке а безам. Дуьххьара аганахь хеза 
берана шен ненан мукъам, илли, нохчийн иллин мукъам, шега ша хьоьстуш 
нанас буьйцу аьхна мотт а. Дуьххьара аьлла дош, кхетачу маттахь хаза аьллехь 
муххале а, дагахь лаьтта берана, иэсехь, кхетамехь дIаязло гуттаренна а.

ХIокху дуьненахь мел болу мотт Дала кхоьллина бу, хIокху дуьненахь 
мел долу адам санна. Царна массарна а цхьабосса бакъонаш елла, царах цхьа 
а цхьаъ хьала а ца айбина, лах а ца бина. Иттаннаш шерашкахь дехира вай: 
«Ас оьрсийн мотт Iамор бу, оцу маттахь Ленина къамел дина дела...», – бохуш. 
Юха «нохчийн пачхьалкх» ян арабевллачара дIакхайкхийра: «Нохчий, нохчийн 
гIиллакхаш дан а дац; бусалба, керста –  ши дин ду» – аьлла; кхоалгIанаш бара: 
«Къоман истори ян а яц», – бохуш. «Нохчо», «нохчийниг» ала луурш кIезиг 
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нисбеллера куьйгаллехь хIинццалц. Хетарш дукха дуьйцурш, хила дезарг, 
бух а болуш, кIезиг дуьйцурш бара куьйгаллехь. Тахана нохчалла, бусалбалла 
– и шиъ цхьаьна хилийта Iалашо йолуш болх беш ву Нохчийн Республикин 
Куьйгалхо Р.А.Кадыров. Цу тIехь, вайна хууш ма-хиллара, кхиамаш а бу

Мотт, гIиллакх дIадаьлла халкъ, синош бен ца дуьсуш, мацах цкъа дара, 
бохуш, къамелаш бен ца дуьсуш, дIадолу, доь доцуш. Оцу aгlop хьаьжча, 
школа тахана халкъан меттан, гIиллакх-оьздангаллин пхьалгIа, хьоста, орам, 
лард хилла дIахIотта еза. Хьехархой шайн хааршца, говзаллийца, лаамца, 
юкъ йихкина, кийча хила беза халкъан и сийлахь гIуллакх дIакхехьа а, даржо 
а, чIагIдан а. Даймахке болчу безаман йовхо кхио а, дIало а кхерч хила беза 
школа, кхерчан йовхо латториг, ларйийриг хьехархо а волуш. Цо олучу дашах, 
буьйцучу маттах, цуьнан гIиллакхех, Iилманах доьзна ду къоначу чкъуран 
хиндерг. Шен къоман маттаца, гIиллакхашца зIе, уьйр, шовкъ-безам боцург 
кхераме ву шен къомана а, кхечу къаьмнашна а. Халкъ, мохк боцуш хила йиш 
юй-те адам? Халкъан поэто Л. Абдулаевс шен цхьана интервьюхь боху: «Суна 
мотт оьшу, олуш хьуна тамашийна хетар делахь а, махкал а чIогIа. Ненан 
маттана аьхнабоцу мохк – иза мохк хилар а ца хета. Кхерчан йовхо гIийла 
хаало ишттачу махкахь. Букъ бохбал ерг йовхо яц, дог дохддал яцахь. Вешан 
маттаца долччул бен дац вай вешан цIахь, вешан къомах. Мотт шен дIахецча, 
къам – къам долчуьра дIадолу, махках духу. Къоман бен хуьлуш бац мохк».

Сумбулатов Дени

… Бакъ Дош, Нийса Дош, ЦIена Дош талхо дуьйлира адам…тIераниг 
дIадоккхуш, тIехьдоцург тIетухуш… Бахбеш, хийца болийра мотт. Диканна 
цIармата цIерш тахка йолийра адамо, вуонна хаза цIерш тахка йолийра… 
Карчийна, хьарчийна, аьзнаш вовшийн чуччаоьхуьйтуш, шийла мохь 
хьоькхуьйтуш, бIарзбира мотт… Харцо токх яьллачарна ца ийшира цIена 
мотт, тентакдаьлла хьийза адам, лай а хилла, саца ца туьгура, цIена мотт 
мел бу. Цундела харцонан верасаша чехо баьккхира мотт. Шахьаршкара ша 
арабаьккхича ярташка бирзира мотт, ярташкара ша эккхийча, кIотаршка 
бирзира, кIотаршкара ша къахкийча, бала меттиг а боцуш бIарзбелла 
хьаьвзира… 

Гулбелира къонахий. Къамелашка бевлира… Ламанан гатталле хьовзийна 
ЦIена мотт дуьненара дIаболийла ца лаьара къонахашна… «Дуьненахь къонаха 
мел ву лаьттар бу бакъ-мотт, – элира цара. – Къонахий кхачийча, эхарте боьрзур 
бу. Къонахаша доладеш доцчу дуьненна хьарам бу бакъ-мотт!»

                                                                                                      
Юсупов Iусман
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  Ненан мотт

Хьох лаьцна яздина,
Дийца а дийцина.
«Хьайна безахь», бохуш,
Хьеха а хьо бина.
Хьехорах пайда буй,
Хьо хууш ца хилча?
Хьо бийца хуур дуй,
Хьо безаш ца хилча?

Хьо бийца Iемар вац
Дагна хьо ца безнарг.
ЮьхькIайн а лелар вац
Хьо бийца ца хуург.
Нехан говра хиъна
Вон бере шех хилла,
Кхардамехь вехар ву
Хьо хийра леринарг.

Хьуо безаш волчунна
Пондаран аз ду хьо,
Хьайца уьйр йоцчунна
Гихь беза мохь бу хьо.
Хьуо хууш волчунна
ЖовхIарийн хIонс ю хьо,
Хьайца шовкъ йолчунна
Чам тайна стом бу хьо.

Хьайн хазнех кхиъначун
Вахарехь ирс ду хьо,
Хьайх хераваьллачун
ДIатесна некъ бу хьо.
Ойла хьайца ечун 
Бух боцу хIорд бу хьо,
Кхин толош волчунна
Совбаьлла гIирс бу хьо.

Сан чIогIа дог лозу
Хьо ца хууш волчух,
Амма эхь ца хета
Iамо ца гIертачух.

Суна сайн ца хета
Ненан мотт бицбинарг,
БIаьрга ван ца веза
Кхечух и хийцинарг.

Хьо ца безаш волчо
Шен нана лорур яц,
Ненан сий ца дечо
Мехкан сий лардийр дац.
Ненан мотт цахаар –
Шен кхерч цаларар ду,
Кхерчан да цахилар –
Маьттаза вахар ду.

Дагах чекх ов доккхуш,
Iовжаме бийцало,
И дог малхах тардеш,
Хьо сирла бийцало.
Харцонан некъ хадош
Буьрса аз ду хьоьца.
Бакъонна некъ боккхуш
Хьехаме хьо буьйцу.

Суна хьох къахета,
Бийца ца хуучо,
Хьайн куьцах бохийна,
Мерза чам талхийча.
Чов хуьлу сан дагна,
Доггах ца безачо,
Шен гIалат дицдина,
Сийсазбеш, бийцича.

Хьайн ненан мотт хаахь,
Ас дозалла до хьох,
Даггара и безахь,
Ас хастам бо хьуна.
ДоттагIа, варийлахь,
Цунах ма херлолахь;
Ненан мотт хьайн бацахь,
Байлахь вуй, хаалахь!

САИДОВ Билал
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АРСАНУКАЕВ Шайхи

        Ненан мотт

Доьзалехь бийцар а дастам а хеташ,
Хьуо винчу ненан мотт дIатесна ахь.
«Сов къен бу дешнашна, 
                           бац атта кхеташ!» –
Бохуш, и сийсазбан ца хета эхь.

ЛадогIал цкъа соьга, 
                        «хьекъале корта»,
ЛадогIал, яккхий дIа лергара потт:
Йистйоцу хIорд санна, бу хьуна шорта
Ша хууш волчунна вайн 
                                 нохчийн мотт.

ГIиллакхе, оьзда бу
                             доттагIче буьйцуш,
МостагIе вистхуьлуш – ду ира герз,
Хьомечу езаре безам ахь буьйцуш,
Бека и, шех хуьлий хьан деган мерз!

Мерза бу, моз санна, ша безачунна,
Ламанан шовданал цIена бу и.
Лермонтовс, Толстойс а 
                                       ладегIна цуьнга,
Услара даггара хестийна и.

БIешераш хийла а ихна и бекаш.
Хьацарлахь, къийсамехь кхиъна и бу.
Кхоьллинчу халкъана хьанала бецаш
Даиман ша хилла нохчийн мотт бу.

Вайн халкъан ойланаш, дахар а гIийла
Далхадеш, къийсамна гIитийна цо.
Нохчочун майралла, оьздалла хийла
Зевнечу иллешкахь екийна цо!

Кхидолчу къаьмнашна 
                                       шайниш а санна,
Нохчашна шайн мотт а сов хьоме бу.
Нагахь хьо ца вагIахь 
                                  хьайн халкъацанна.
Хаалахь, декъазниг, хьо цхьалха ву.

        

         Весет

Къоьжачу вайн лаьмнийн
Дог-кура баххьаш,
Вайн тогIеш, шовданаш,
БIешерийн хьаннаш –
ДIаэца тахна
Хьайн дола ахь уьш –
Дас, весет деш, хьайна
Йитина хазнаш.

ДIаэца ахь хIинца
Дайша шайн цIийца
Заманан йохаллехь
Лардина латта.
Даймохк хьайн дIаэца
РагI хьан ю хIинца,
Ден весет кхочушдан
Юкъ ехкий, гIатта.
Ларбе мохк, хазбе и,
Ца еш мало,
ТIаккха хьайн весет деш,
КIанте дIало.

БIешерийн къийсамехь,
Са санна, лардеш,
Тахненга кхачийна
Вайнехан гIиллакх.
ДоттагIий хилла вайн
Вежарех тарбеш,
Орцанна кхайкхаза
Кхочуш вай хилла.

Нохчийчохь даима
Дина сий ненан,
Воккханиг лийрина,
Жимчо деш гIуллакх.
РагI хьоьгахь ю тахна,
Вас ца еш дена,
ДIаэца цуьнгара
Дайн оьзда гIиллакх.

Ларде и, хазде и,
Ца еш мало,
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ТIаккха хьайн весет деш,
КIанте дIало.

Хазнашлахь хазна ю
Ненан мотт къоман.
Ненан мотт мел беха,
Къам дуьсу даха.
Ткъа нагахь мотт шен лахь,
Къам лей дIадолу,
Ненан мотт бицбинарг
Сийсазво наха.

Нохчийн мотт – и къоман
Синхазнийн хьоста –
Ларбина къийсамехь
Массо а ханна.
РагI хIинца хьоьгахь ю, 
ДIаэций, хьаста,
Ден весет кхочушде,
Къонахчо санна.
Ларбе мотт, хазбе и,
Ца еш мало,
ТIаккха, хьайн весет деш,
КIанте дIало.

КИБИЕВ Мусбек

    Меттан сий

Цинцашка декъалой, бердах
Хецалу чухчари санна,
Даточу цинцех бу тера
Нохчийн мотт муьлххачух вайна.

Аганахь хийла тхо техкий
Хьо, буьйцуш, наноша, дайша.
Заманах чехка чекхбевлла,
Уьш дIатий, дитина вайша!

Ткъесан шед хьох ян ца дезна,
Шаьлтанах баттара баха,
Къонахийн гIиллакхе боьрзу
Нохчийн мотт – буьйцург вайнаха.

Саьхьарчу иллешкахь бекна,
Нохчийн мотт – маршонах ала! –
Дахарца Iожалла екъна
Нохчийн мотт сий дарца кхала!

Назманчас назманаш олуш –
Пайхамар, асхьабаш базбеш,
Нохчийн мотт, синхаам болу
ТIемашка, хьо матто хазбой.

Мотт цIармат буьйцучух къехкаш,
Лийр бар-кха къонахий тахна,
ШозлагIа лийр бар-кха кхехкаш,
Дог лоцуш, берд эккхаш санна.

Мотт хууш доцчу вай вешан
Лелочу гIиллакхах доьхна,
Лийр вар-кха къонах ца вешаш,
Дог эккхаш, дагах катоьхна.

Хийла цIий Iенийна дайша,
Цхьамза тIехь накха а сецош,
Хьан, сан сий, нохчо, ца дайа,
Бахна уьш, Iожалла эцна.

Меттан сий, вайн сий ца дайа,
ТIеман лар юьлуьйтуш хица,
Дитна сий дайша, дедайша,
ХIай, нохчо, доькъуш дерг хIинца.

Туьран чов йирзина олу,
Меттан чов йоьрзур яц цкъа а! –
ГIиллакхан новкъа бер долу,
Нохчийн мотт буьйцуш ша даккхахь.

Дахаран гIиллакхийн кхерчахь,
Оьзда дош олучу меттехь,
ГIиллакхан собарца керча,
Нохчийн мотт, кхеттарг хьох кхеттехь.

Нохчийн мотт, хьан дош а олуш,
Хийла тур баттара даьккхи.
Мурдаша – дашца дош кхолуш! –
Маршонан паргIато яккха.
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И куьзга ду хьуна, эшахь,
Нохчийн мотт – буьйцург вайнаха:
Лом гIотту хьо буьйцуш – теша! –
Куьзганахь, кийрахь, вай даха!

Буьрса тIом кхехкабо дашо,
Ткъесан хIоз туьрах бо тIаккха,
Дато а, дашо варкъ дашо,
Нохчийн мотт бийца ахь баккхахь.

АБДУЛАЕВ Леча

 Нохчийн мотт

Да ваьлла ца волуш,
Да вала ца вуьтуш,
Ког хецна ца болуш,
ТIам баржо ца кхуьуш,
ГIамарлахь хIу санна,
Овкъарлахь суй санна,
Бихкина Iилманна,
Бихкина Iиллина,
Iиллина биллина,
Биллина Iиллина.

Да хила цхьаъ ваьлча,
«ГIаттахьа!» – цо аьлча,
ГIаьттинарг дицдина,
ГIаттийнарг вицвина,
Сиз хьокхуш, нисдина,
Эзарнах исс дина,
Да волуш, буо дина,
Керт йина гуо бина,
Iиллина биллина,
Биллина Iиллина.

Бийцина ШоIипа,
Бийцина Соипа,
Бийцина шайхаша,
Тептарша, жайнаша.
Дийцинарг харцдора,
Туьрца а дацдора,
Даьттанца хьан а дой,
Ахкарца шар а дой, –

Юха а дIабуьллура.
Хьо гIенах боьлура.

Тархашца тарх гIиттош,
ТIулгашка дуьйцуьйтуш,
Мохьмад а тIехIитти, –
ТIулгаша дуьйцура.
Дош дашах хьегарца,
Дошехь дош къегорца
Iаьрби а велира –
Дала схьавелира.
Хьо меттахбуьйлура.
Хьо гIенах боьлура.

Джунайдан Мохьмад а,
Мохьмадан Мусбек а
ГIаьттира мохь аьлла,
Даг чохь хьан чIоб декна.
Цу кIентийн баланаш
Хьо самабала ду.
Хьо самабаха ю –
 Тхо кIентийн алунаш.
Бер бац хьо Iиллина,
Iиллина биллина.

И анакевне а
Лаьтташ ю йиллина,
Тхо кIентий зевналла
Лаьтте лерг диллина.
Сайратех сайрат – хьо
Бала бу сирратах.
Нохчийн мотт гIаттахьа,
ХIар дуьне латтахь-ма,
Бера бац кхин Iиллина –
Ас хьашлагIа йиллина!

                         ***
Мотт бу-кха ша-шаха луьйш.
Мотт бу-кх гуттар со зуьйш.

Нохчийн мотт, ненан мотт сан –
Дахьаза сан дисна са.

ДегIера даьлча а сан,
Диса а там бу сан са
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Карийна шен метта – мотт –
Ненан мотт, сан нохчийн мотт.

АХМАДОВ Муса

  Нохчийн мотт

Кхераме дац суна мехаш,
Къизачу зуламан ор а. –
Нохчийн мотт соьца мел беха,
Онда бу сан лаьттахь орам.

Генарчу шахьаршкахь шелло,
Ца хезаш вайн меттан аьзнаш.
Даймахках хьоьгуш, са гIелло,
Хийрачу мохо веш аьшнаш.

Нохчийн мотт – хьо сина гIортор,
Хьоьца ду тхан хилларг, хиндерг…
Лар яйъа милла а гIортарх.
Лар йовр яц – тIулга тIехь йитнарг.

Хьан лараш – зуьретийн юьххьехь,
Ширачу шумерийн кхерчахь,
Адаман лараман дуьхьа
ГIиллакхаш туьйсина кертахь.

Хьан аьзнаш, – шираллин хьаьркаш,
ХIорангахь – эзарнаш шераш.
Ма гойла дIадовлуш, даьржаш,
Хьан къайле ястаза дешнаш!

ЦIа, барзакъ, марзонаш, уьйраш
ДIаяьхьна къизаллин мохо,
Лаьтта со, ловш дерзийн гуьйре,
Хаддаза мохь бетташ даго:

ТIевогIург, соьгахь дац деши,
Дац соьгахь дуьненан даьхни,
Ду соьгахь дайх дисна дешнаш,
Нохчийн мотт –
                     тахханалц баьхнарг.

ДIаэца, ма байта доьза,
Iалашбеш, сийде вайн меттан!
Нохчийн мотт мел беха хьоьца,
Чиркх хир бу дайн корехь летта.

Кхераме дац хьуна мехаш,
Къизачу зуламан ор а. –
Нохчийн мотт хьоьца мел беха,
Онда бу хьан лаьттан орам.

ЦУРУЕВ Шарип

      Нохчийн мотт

Акха яр санна, и ца баьлла бацалахь,
Боьжна бац стиглара, эцна а базарахь,
Цхьаьнггара юхалург
                                    баьккхина бацара –
Кхоьллина хилла и
                                 вайн дайша азаллехь.

Ас лору дуьненчохь
                                    мел долу меттанаш,
Нохчийн мотт –  гуттар а
                                       сан оьзда дозалла,
Iожаллин цамгаро
                            дIалаьцна, меттахь Iаш,
Цу маттахь дийр ду ас
                                            весет а доьзале.

Цу маттахь вина со
                                   дуьххьара хьаьстина,
Цу маттахь некъан дош
                                     дадас а кхайкхийна.
Цу матто – уггара гергарчу сан синна –
Сан, генахь цхьа висча,
                                          дог-ойла айина.

ТАЛХАДОВ Хьамзат

 Нохчийн мотт

Дуьххьара дош олуш,
Ас, гIалат вуьйлуш,
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Воккхавеш, дуьненахь
Бийцина хьо.
Дог лазош, вилхича,
Со маракъуьйлуш,
Со тевеш, бийцина
Хьо, ненан мотт.

Тахана цхьамма хьо, 
Емалбеш, воьлхуш,
Лазаво, куралла
Ца буьйцуш хьо.
И коча зударий
Шен ненал тоьлла
Хеташ бу цабуьйцург
Шен ненан мотт.

Вон деъча, гIеттина
Вайн Даймохк ларбеш,
Майралла дIагойтуш,
Хьийзина хьо.
Шовданехь оьздачу
ЙоIан дог дохдеш,
Мел говза бу бийца
Хьо, ненан мотт.

Шовданан зов санна,
Хьо зевне бека,
Нохчичун дог санна,
ЦIена бу хьо.
Ца вешаш, хьох даха
ГIалаташ лехахь,
Я бицбахь, ирсдоцуш
Вуьсийла со.

ТIаьххьара кешнашка
Стаг новкъа воккхуш,
Хьо буьйцуш, диканца
Тоьшалла до:
ХIумма дац кху лаьттахь
Хьох сан догдоккхуш,
Хьо соьга бицбайта,
Сан ненан мотт.

Сан дайша бIешерех
Чекхбоккхуш, луьттуш,

СовгIатдеш, тIаьхьенна
Схьабелла хьо.
Дикане я воне
Хьо тхоьца хIуьтту,

Хьо говза бехийла,
Сан нохчийн мотт!

***
Сайн ненан маттахь ас язйо
Сайн хIора Iуьйренан назма.
Сан дахар цу матто хаздо –
Хир яц-кха цул йоккха хазна.

Цу маттахь со Деле воьлху,
ТIом боцу тийналла йоьхуш,
Вела а цу маттахь воьлу,
Кхера а цу маттахь кхоьру.

Кху лаьттахь со цуьнца веха –
Ю иза сан ирсан момсар.
Безамах ца во со Iеха,
Ницкъ а ло къайленаш йовза.

Цу маттахь ас кадам оьцу,
Захало цу маттахь дуьйцу.
Сан ненан мотт бу и оьзда –
Йиш яц и бахамах хийца.

Цу маттахь ас оьмар ехна,
Вахана со цуьнца кога.
ДоттагIий ас цуьнца лехна,
Ца буьйцуш и цкъа а шога.

Хьаша а ас цуьнца вохво,
Кхерч латто суй цуьнгахь лоьху.
Схьаэца кхечуьнан бохам
Дахарехь цо суна хьоьху.

Ненан мотт, хьо ду сан дахар,
Хьан лазам сайн лазам лору.
Хьо бицбеш, гулбина бахам
Хир бац-кха къоман ирс кхолуш.
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СУПАЕВ  Руслан

Ненан матте дина доIа

Хьоьца юста хьакъ яра 
            Кавказан лекха, сийна и стигла –
Цуьнан малха кIел хийла а 
          хенан йохалла гIа хецна ахь.
Хьоьца юста хьакъ яра 
           Кавказан лаьттан хаза дикалла –
Цуьнан басарех а хийла 
                  хенан йохалла ирс эцна ахь.
Дайн и латтий, стигаллий 
           тхан безамаша дузу вовшашца.
Хьо – сан нохчийн халкъан безаман 
                        и бIешерашкахьлера аз,
БIешерашкахьлерачу цу безаман 
                        бакъ стом, ца дужу заз!
Шен тхо кхоллархьама, 
           Iаламо хьо кхоьллина бу бохийца.
Маьлха дуьнен чохь мел ду 
         Кавказан латтий, стигаллий, хьой,
Беззашехь сох бисарх, вала да 
                хьан хир ву нохчийн лаьмнашца,
Байлахь буьсур бац хьо, 
           лекъар дац хьан иллийн 
                                               мерза аьзнаш а.
Буо хир дац сох, соьцанна 
мел ду: 
               дайн стигаллий, 
                             дайн латтий, хьой.
Цаьрга, дахаре, хьо болчу безамо
                               сайн дог а дагадеш,
Хьан цу дашца дийца гIерта со а 
            
 сайн дайн 
                  латтий, стигаллий.
Доьху, хьо дагахь а болуш 
         вахар, валар суна хьаналде,
Нохчийн мотт – сан шира, 
                сирла безам, дахаран 
                                        ирс, деган цIий.

МАКАЛОВ Шамсудди

  Ненан мотт

Дахаран некъаш сан
Морзах леллехь а,
Сайн даг чохь, ненан мотт,
Ас хьо кхехьна.

Хьо бийцар генахь сан
КIезиг хиллехь а,
Лаьмнийн сурт ахь суна
Даим эхьна.

Хьоме бу хьо суна,
Ненан васт санна,
Хьо цкъа а, ненан мотт,
Хийра ца хетта.

Ненан мотт бицбича,
Эхь ду-кха вайна.
Байттамал хIуьттур ду,
Кийра цIе летта.

Ненан мотт лоручо
Шен нана лору,
Цундела ма даха
Хьайн маттах анташ.

Даг тIера мал ца беш
Безаман Iеха,
МаргIалаш дуьйлуш а
Хилийта некъаш!

САЙДУЛЛАЕВ Хьасан

Нохчийн маттахь…

Даймохк, ханна хьох 
                                къаьстинчу хенахь
Буобер санна хебаш дара дог.
Ойла хьегIаш сингаттаман хьаьрмахь
Нохчи лоьхуш бийца нохчийн мотт.
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Кхечу маттахь Iилманаш ас Iамий,
Кхечу къаьмнийн девзи тептараш.
Синмарзонах цIий пхенашка кхачий
Нохчийн маттахь дека, аьзнаш аш.

Хезча нана нохчийн маттахь йоьлуш,
Дерриг дуьне декхна, хаза го.
Нохчийн маттахь хезча нана йоьлхуш.
Цо стигланаш лаьтте елхайо.

Езарг хьаста хьолан зовкх ца оьшу,
Ямартлонаш герзо къарйийр яц.
Ненан меттан мерза аьзнаш оьшу,
Цуьнан ницкъе хIумма кхочуш дац.

Даймахкаца ханна къаста дезча,
Дорцан арахь шеллуш хуьлу дог,
Ойла хьегIаш сингаттаман хьаьрмахь
Нохчи лоьхуш бийца нохчийн мотт.

КУСАЕВ Iадиз

  Нохчийн мотт

Сайн ялх бен шо доцуш,
Ваьккхина хьомечу махках,
Сибреха дIавигча,
Дерриг а халкъаца со.
Тянь-Шанан лаьмнашкахь,
Мел стешха адамаш сайх къехкарх,
Къайлах а, къулах а 
Бийцира, нохчийн мотт, хьо.

Нохчи вуй хаийтар
Кхераме хиллачу хенахь.
Хьо бийцар зуламца
Дуьстинчохь харцъIедало,
Дас элпаш яздина,
ГIиргIазойн аренийн генахь,
Дешдакъойн зIенаш еш,
Iамийра, нохчийн мотт, хьо.

Хьо бийцар дихкича,
Дерриг къам акхаро хетош,
Емал беш, цхьанххьа а
Хазийта ца магош аз,
Хьехархо хиллачу
Дас дешнийн маьIнех а кхетош,
Хьо Iамор сайн декхар
Лерина, нохчийн мотт, ас.

Ишколехь Iамабар
Хьехор а эрначу херехь.
Вайн нохчийн киншкашца
Сатийсар хеттачохь гIан,
Бисмиллий, этхьаггий,
Салаваттий Iамочу хенахь,
Евзира хазалла,
КIоргалла, нохчийн мотт, хьан.

Сел халчу киртигехь
Хьо къомо ларбина хилча,
Хьалхара дош дина,
Дозалла, ирс, меттамотт,
Бакъ нохчи тахана
Муха ша ца хIутту холча,
Ца хезча чохь-арахь
Зевне аз хьан, нохчийн мотт!

ДАКАЕВ СаIидбек

Нохчийн маттахь…

Пана махкахь нохчийн маттахь
Хилла сан дуьнен тIе валар.
Голаш юлуш, кога гIатта
ДегIе гIора делла Дала.

Сан, дуьххьара нохчийн маттахь
Иллин мукъам лерехь хезна,
Шовкъе хилла тIома гIатта.
Деган тIемаш дула дезна.
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Нохчийн мехкан, нохчийн лаьттан
Марзо кийрахь хааелла.
Сан бералла нохчийн маттахь
КогашIуьйра яьлла лелла.

Нохчийн матахь сан Даймехкан
Iалам, кечлой, хелхадуьйлуш,
Iийна, деган кедахь кхехка
Хазахетар хьогах муьйлуш.

Нохчийн маттахь, текъам боцуш,
Со халонех тийсавелла.
Ницкъ ца тоарх, машар боцуш
Харцонашца къийсавелла.

Нохчийн маттахь чIагIо йина,
Къовлабелла тешам бу сан.
Верасашна тIедиллина
Нохчийн маттахь весет ду сан…

АХМАТУКАЕВ Адам

      Нохчийн мотт

Кху дуьненан кийра хоьъна зевне
Ненан маттах дозаделла дешнаш
Схьагулделча цу хьан бетан кевне,
Iехалур бу кийтарлонах тешнарш.

Хьуна тIаьххье шех масалийн алу
Иэбеллачу маттахь кегор кхечо,
Лайна, бохуш, мехкан боцу бала,
Вайн маттана лоьхуш маьрша гечо.

Шуна тIера даьгна даьлча шатлакх,
Меттан хьал а цхьалхадаьр, деэшна.
Цунна тIера доIа карладаккхар
Ма дуьсийла шун орцанах тешна…

   Нохчийн маттахь

… Ас юха а сайн къамел дIадийр ду,
Къайлакхоьхьуш 
                     логах дуьйлу къурдаш.
Ас доIа а ненан маттахь дийр ду,
ТIегулбина нохчийн меттан мурдашю

Iехош Дала хьаналдинчу декъах
Тхайн синошна чукIаргделла даьIнаш,
Токхур оха къоман сийлахь декхар,
ЮьхькIайн лоьхуш 
                         нохчийн меттан маьIна.

Кхеташ дуй тхо-м: тIера чан дIаэцна,
Тептар санна, юхакего боло
ТIаьхьалонна дIабиллалуш бац и,
Буьйцуш хилар – и бу цуьнан толам.

Цу кхетамах, дарба санна, ийна
Безачарна лезна и цабалар.
Цунах кхета тIаьхьависна Iийриг,
Орцахвалий, тхуна юххевала.

Къилба тило хьийза бода хьаьъча,
Гур ду вайна, некъ вайн нийса хиллий.
Маьршадохуш
                        даг чу хьийза кхаьънаш,
Аьр вай тIаккха нохчийн коьрта илли!
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БЕКСУЛТАНОВ Муса

Ас собар дийр ду

– Зудабераш!– тIох-тIох-тIох! – со неI 
туоха ца кхуьура:

– Дац бепиг! – комната чуьра шийла мохь 
сан лере кхочуш.

Массехазза хуьлура иштта оцу цхьана 
буса:

– Маса сахьт даьлла хаьий хьуна!? Сахьт  
доллуш доллу хьуна буьйсана! – барт бича 
санна, массара а, буьйсана даьлла сахьт а 
дуьйцуш.

ЧIагIонаш мел йинера хIоразза а, хIора 
буса еш, кхана-м, Дала мукълахь, Iуьйрре 
эца а эцна, булка бепиг дIа-м юьллур ю 
хьуна ас занятешка вахале, олуш, суо сайна 
оьгIаз а оьхуш. 

Сахилча юха дицлора-кх, юкъарчуIойлин 
столови чохь, ткъе пхийтта кепеках – дависа, 
ма хан а хиллера! – цхьа котлет, картолан 
пюрей, ши цастар бепиг, какаон стакий 
хьайн дегIах дIа а тоьхна, поп а бухабоккхур бар-кх ас хIинца, аьлла, хиэташ, 
хьо гIантара хьалагIаьттича.

Кхин синкъерам университетехь а ма бацара – дешарца боху ас, вуьштта, 
зудабераш -м шортта дарий-ц, Париже подиуме даха кечделча санна, цхьаъ 
кхечух ешаш а йоцуш, со ца гучуьн ши бIаьрг болийла , аьлча санна, сетташ 
хьийзаш.

Тхан групперчу ткъе пхиъ стагах, Iаьнан сесси дIаяьлча – факультет 
филологически яра тхан, – ворхI стаг дIаваьккхира, пхи йоI, ши кIант, цхьа 
Дела орца тоьлла, со виса а вуьсуш.

Оьрсийн меттан хIора а урокехь, хьехархочо Опришко Анна Семеновнас: 
– Адамов, ты дальше первой сессии учиться не будешь,– «кхаъ» боккхура 

соьга, соьга санна кхечаьрга а; цуьнан буйнахь оха ши де хьалха язйина 
диктанташ хуьлура, цIечу шекъанца къарзийна гуш. 

Проза
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– Хорошо, Анна Семеновна, спасибо вам, что не забываете меня 

предупреждать, – олура ас, вела а лой, кийрахь зу ехкаш санна, лазар а хьодуш.
Сан-м велча а бехк бацара, лазар хьаьдда а ца Iаш – соьга хьоьжуш жа 

дара лам чохь, тхан дас Iедална къайлаха лелош болу ялх-ворхI бIе уьстагI, 
пхеалгIачу классе хьалаваьлча дуьйна схьа хIора а аьхка ас дажош хилла жа, 
бал а, туьрк а, комар а я цIазам а ца гуш цу ехачу аьхкано. 

ХIаъ, жа дара соьга хьоьжуш, мостагI санна, кIелахиина, Сирратан тIай 
хилла дуьхьал баьлла и гIазкхийн мотт а болуш. 

Оха бархI- исс стага – арифметика тетрадан йиъ агIо йолчу кехата тIехь ткъе 
пхиъ-ткье иттанна тIера кхузткъе итт, девзткъа а гIалат доккхура диктантана.

Сан уггар а дукха гIалаташ ткъе исс дара, дуьххьара язйинчу диктантана, 
цул тIаьхьа юха, сесси тIекхочуш, зачетана язйинчу диктантана ялх гIалат бен 
а доцуш.

Со суо сайх цецвелира, сайна хезначух ца тешаш. 

Анна Семеновнас, урокана чоьхьайоллушехь, буйнахь тхан зачетни 
диктанташ а лестош, гуттар а санна:

– Адамов, – аьлла, сайн памили ма-яьккхи:
– Хорошо, понял... все, дальше не учусь, – элира ас, айса даима еш хилла 

забаръян а ца хIуттуш – сан бIаьрса кхоьлинера.
– Нет- нет, Адамов, ты получаешь механический зачет, у тебя всего шесть 

ошибок, это успех, – елаелира хьехархо, – я тебя поздравляю, – олуш.
Со ца тийшира.
Со Iадийча санна висира, вела веза я велха веза а ца хууш: кхетам бен, дегI 

дан а дацара сан оцу мIаьргонна – суна жа тIаьххьара гира цу дийнахь, цул 
тIаьхьа кхин цкъа а ца ган. 

Жимма юхавоьрзуш аьлча, гIазкхийн меттан мел йолу правила  – цкъа 
тасавалар а доцуш, – ерриш а дагахь дIаюьйцира ас, цара бохучу эха-эханах 
цхьа а тайпа кхетам а боцуш, диктантана гIалаташ – хьалхачул дукха ца хилахь, 
кхин кIезга а ца нислуш: суна мотт ца хаьара, гIазкхийн мотт. 

ТIаккха, дог а даьттIа, и правилаш дIа а тесина, накъосташа язъечунна 
тIехьежа хIоьттира со, гIалаташ кхин а алссам а довлуш.

Юха со киншкаш еша волавелира, романаш, жимчохь дуьйна яздархо хила 
ойла йолуш хилла волу, цкъа хьалха спортсмен а хилла, – чемпион СССР по 
вольной борьбе, «Ленинан некъ» газета тIехь  «паргIата охьатохарх латар» 
олура цу спортах. 

Ас шина дийнахь мел йоккха а роман чекхйоккхура йоьший, ворхI-бархI бIе 
агIо йолу – сан цIа ваха йиш яцара, дIа а ваьккхина. 

ЦIахь да вара, борз санна Iаш, уьстагIана ка туоха кечъелла борз санна, со 
лам чу хьалавадо. 

Суна Бальзак тайра чIогIа, айса боьшучех, цунна тIаьххье Мопассан а 
везалуш, юха – Флобер а, къаьсттина  цуьнан «Синхаамаш кхиор» цIе йолу  
роман. 

Бакъдерг аьлча, ишколехь дуьйна со цецваьккхинарг –  чIогIалла хилла а 
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ца Iаш, авторан жималла а – «Вайн заманан турпалхо» роман яра, Лермонтов 
бохучу цу беро язйина йолу, Мэрига сан безам а боьдуш. 

И роман ас ерриг а – буьйсанашкахь, студенташ дIабийшича, – юкъараIойлин 
«Красный уголок» олучу комната чохь сайн куьйга юхаязйира, правилех 
гIуллакх ца хилча, бIаьрсица мукъна а гIазкхийн меттан и дешнаш сайн иэсехь 
сацо гIерташ.

Цу дийнахь, зачетана диктант йолаеллачу дийнахь, массо а водуш йолчу 
хьалхарчу парти тIе, Анна Семеновнина дуьххьала охьахиира со, цо олу хIора 
а дош схьалаца дагахь, сацо, уьссаза сайн кхетамехь литта, «Во что бы то ни 
стало»  боху ялх дош дагахь а доьшуш, дIаяханчу диктантана шиъ хIоттор 
бахьана и дешнаш хилла дела – ас царех кхо дош динера, ялх хила дезачохь. 

Суна зачет механически кхайкхийра ши де даьлча, ялх бен гIалат а доцуш. 
Иза бакъ а дара, ца тешшала харц а долуш: сан сица маршонан мукъам 

бийкира цу дийнахь – Хилдехьарчу, ТIерлойн, БIовларчу, Нашхойн лаьмнийн 
Iодика еш, Iуьнан гIаж дIа а кхоьссина.

Амма, маржа, цу лаьмнаша, цу жаша, цу Iуьнан гIожо, ас айса-сайца 
кхехьначу цу цхьалхачу аьхкенаша, со дас жехь валларо а делла хилла хиллера-
кх дерриг а суна, я тахханалц диснарг а соьца – со суо сайх тера висар, сайн 
амалца, ойланца а.

Хастам-кх хьуна сан да, суна да хилла ца Iаш, сан мостагI а, доттагI а хилла!

Со хIетахь кхийтира, муьлхха а цхьамма дина хIума – шех тешшала лаам а 
болуш, кхин стаг дIагIоьртича, – хьаьнгга а иштта далур дуйла. 

Со яздан волавелира, спорт карла а яьккхина, ишколехь волуш дуьйна схьа, 
къуьнан къола санна, айса къайлахь лечкъийнарг гучудоккхуш, сайна безачу 
яздархошца къовсавала болчу лаамца – толам баккхар ца хилахь, церан могIаре 
хIотта мукъна а.

Со нехан романаш тIехь воьлхура, дIайоьдучу нанна тIаьхьа доьлху бер 
санна, дуьххьара санна уьш кхин цкъа а эшалург цахиларх йолчу гIайгIанна 
воьлхуш, церан инзаречу говзаллина – ирс шозза хуьлуш ца хиллера, цхьана 
меттахь цкъа хилла ирс, циггахь кхин шозлагIа – цкъа а! 

Со иштта – карийна а далале – ирсах туьлуш къежвелира, Хемингуэйца, 
Бунинца, Айтматовца, Хименесца, Кнут Гамсунца, Мачадоца къаьсташ, 
кхиниш лоьхуш, вуьйш кегош, Дэвид Селинджеран «Над пропастью во ржи» 
повестах воккхавеш, Трумэн Капотен «Завтрак у Тиффани» а.

Со хийлазза аравоккхура лекцешкара, киншка йоьшуш гучу а волий, цкъа 
цхьана экзаменехь – история философии – Юрий Казаковца зовкх хьоьгучохь, 
хьехархочо шиъ а хIоттош.

Юха кхозлагIчу курсехь, бIаьста, охьатохарх латарехь Республикин чемпион 
а хIоьттина – газета тIехь дара сан сурт, – лекцина тIаьхьа  вуьсуш – чуван 
мегий? – неI а тоьхна, со чоьхьаваьлча:
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– А кто посмеет вас не пустить, вы же у нас чемпион! – лектора аьлча, 

цецъяьлла сайга хьаьжначу йоьIан боккха ши бIаьрг лезира-кх сан, пурх ши-
кхо сиз хьаьддачу цуьнан логах са а хьаьгаш…

Ми,  хьол деза  хIума дацар-кх сан, къинтIераялахь суна, хьайца массо а 
къинтIера йоккхуш, сан лезнарш, безнарш сан, Iодика йоцуш биснарш а сох – 
хIара дуьне эшо гIаьттинчу суна цхьа хIума ма ца гуора, яздархошца йолу яхь 
бен, сайн цаьрца болу къовсам а...

Со ийшира, дуьне сол туола а тулуш, шу а дайра сан шерашкахь – сох гений 
а ца хилира, Лермонтов а, Китс а я Рембо а санна – шайн шерашца уьш санна, 
– со царел къанвелира, ткъе итт шарал тIех а волуш.

Амма ас яз-м йора хIетте а, цкъа мацца а, мацца а бохуш, сайн сих дог ца 
кхарддал, дош дашах летош, дош делхош, чехош, сибрехула ваьлла лелачу цу 
бархI-исс шарахь, наха ахча гулочохь, киншкаш бен, кхин ирс а доцуш, уьш 
ийеш, гулъеш, посылкашца цIа туьйсуш, цаьрца бен синкъерам я воккхавер а 
ца хаалуш.

– Нана яла хьан, – олура нанас, со Iай цIавеъча – посылка еъна, аьлла, почте а 
яхана, даш санна еза яшка а йохьуш, чуеъча, ма вон дог хуьлур-кх сан… воккха 
маца хир ву-те хьо! – олий.

Суна сайн гIаланаш дагаоьхура, и библиотекаш а, и туьканаш а, «Книги» 
аьлла, лакха яздина хилла йолу.

Новосибирск, маржа, ма гуьйре юлур-кх цигахь, кIайн декхнаш цIарах 
догуш, цIеран вай даьлча санна, цIеран заза кIайчу декхнех…

Кызылехь, гIала хадош, дезза кирчина Енисей; Барнаул а, хийлаза летта. 
Хакасин мехаш а шийла… 

Йочана санна, таьIна Рубцовск, юха Новокузнецк а, и мотель а цигахь 
хилла, милицех летар а сайн, тIаккха цигарчу Iедалх ведда, кхойтта сахьтехь 
электричкица цаевзачу гIала кхачар а...

Ма дукха дара-кх, дукхе-дукха, ас ийдина и некъаш, дуьне довза, адамаш 
ган, сайн амал зен хьаьдда, и гIаланаш а сан букъатIехьа, кеманаш а сан, 
цIерпоштанаш а, даима а соьца хилла киншкаш а, кемана чохь а, лаьттахь а 
цхьаьна, хьеша цIа чохь а, новкъахь а, ши эзар ца кхочуш ас гулъеш, Iалашйина, 
гIазкхин салтичо, цIе тосуш, ягийна хилла, сан цIенош бухадохуш, лелхийтина, 
дохийна, арахула дIасакхийсина догIанехь ешна киншкаш сан, чим бисина 
йозанаш… деган  мукъам а гIийла гIайгIане, сайн аьттачу хIусаме кхаьчча, 
ягийна Iохку киншкаш а гуш, – хиларо Iехорах, къастарна доьлхучу деган, шен 
докъа тIехь доьлхуш санна…

Соьлжа-гIалахь ваха сецначу пхийтта шарахь – ши эзар шо дузале, – кхо 
хIусам йохийра-кх сан гIазкхиша, Россин пачхьалкхан «доблестни»  салтиша…

Ма ца еза-кх суна харцо, тIамо йохьу къизалла а, Iовдалчуьн сонталла санна, 
хьарамчу рицкъан Iесалла а.
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Шерашкахь – бакъду-кх иза! – шолгIа тIом дIабаьлча а и сайн цIа гIенах 

гуш, кабинет а, кресло а сайн, пен дIалаьцна хилла киншкаш а… со дахарх гIан 
хеташ – гучу гIенах – дахар, –  самаоьккхура-кх, цIа доьхна ца хилла-кх сан, 
гIан хилла-кх гинарг,  моьттуш, ши бIаьрг схьабелларцанна бакъдолчо Iада а 
веш…

Абаде ма ца елла Дала стагана, пхийтта шера чохь кхаа цIийнах вала, цхьана 
цIийнах ца хотталуш а ма воьрзу стаг лаьттара коша… художникана даймохк  
шен биъ пен ма бу – ша ойлайо меттиг, шен стол, гIант, къолам а шен, цIийнан 
кор а, цу корах гушдолу сурт даймехкан сибат а долуш.

Суна ваха бен ца лиънера, яздархьама ваха бен…

Сан неIалт массарна а, сан махка цIий Iанийначарна, сан махка харцо 
йохьуш, со харцонца гIелвинчарна неIалт сан!

Доьхначу цIенна хьалха йисинчу аххаьрцинчу кухни чохь, къовлуш неI, 
тIечIагIдеш ков а доцуш, корах киленка а тоьхна – вехь, вер бен, кхин хIумма а 
хир дуй! – стоьла тIе чIурам  хIоттош, со яздан охьахиъча деара-кх сан дегIачу 
са, ша дерриг а дуьне цу буса сан даг чу схьа, сан доьхна цIа а соьца цу буса, 
сан киншкаш а, кресло а мокха….

Ма ирс дара-кх, дуьне кхин цалерар, хьо хьуо хьайн дуьне хилар, хьан 
къолам-кехат хьоьца, шерашкахь байна синтем – дайна кIеза санна, къийлалуш, 
эхьхеташ, ийзалуш, – меллаша юха цIаберзар а, хьан сица уьйш, дагца товш…

Я кIезиг- дукха ас язъечу кху шовзткъа шеран заманахь, айсса сайн дог 
тедалла говзанча  ца хилира-кх сох, сайна хила лиъна, сатийсина, тIом хьебина 
яздархо: дIахилал, Хьенех, олуш, Толстойна я Фолкнерана улло дIахIотталла, 
Чеховца забарш а еш, цуьнан «Баьллийн беш» юьйцуш, Бунинца  – «Натали» а. 

ХIетте а цхьа сатийсам, цхьа къайллаха кхобу ойла, маржа, цхьаъ, цхьаъ 
мукъна а, цхьа дийцар хилла а: «Во сне ты горько плакал» Казаковн, «Уроки 
французского» Распутинан, «Снега Килиманджаро» Хэмингуэйн – цаьрца 
нийсса цхьа дийцар дац-те сан шовзткъа шарахь ас хьекхначу къоламех, боху, 
сатийсам  биснехь хьоьца, оццул йолчу заманахь – шовзткъа шарахь къахьегча 
а – хьайх тешам хьоьца биснехь, жимма сатийса йиш ю-кх хьан: «Со а хилла-
кх», – ала хьайга цкъа, Стокгольме курра дIа а хьаьжна.

Амма, делахь а, Габриэль Гарсиа Маркеса – Колумбин яздархочо,–  ша 
кхалхале шераш хьалха, Нобелан комитета шен преми номенант вала кхо 
шо дисича бен ца ло, аьлла, яздинера – яздархочуьн кхузткъе вуьрхIитта шо 
кхаччалц, дезткъе шо кхаьчча, лауреат велла а хуьлу, олуш.

Ас собар дийр ду – сан кхузткъе кхоъ бен дац, кхин дейтта шо ду сан 
тIаьхьа… 

15.01.2017 шо
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                                                                                 КУСАЕВ 1адиз

                                Поэзин тIемаш тIехь
                                (Осмаев Асламбекан70 шо кхачарна )  

«Осмаев Асламбекан кхолларалла шатайпа тIегIа 
ду нохчийн литература кхиорехь, – яздо вевзашволчу 
нохчийн поэта Шайхиев Iалвадис шен  кхелхинчу 
доттагIчух. – Дуккха а хан яра цуьнан цхьаннечух 
а тера йоцчу, шатайпанчу кхоллараллин буьззина 
а, хьакъ боллу а мах хадийна хила беза – поэтан 
говзарийн чолхечу философин, исбаьхьачу, цо шен 
ойланийн маьIна схьадоьллуш пайдаоьцучу вастийн, 
керлачу, дикачу рифмийн, башхачу, массарна юкъахь 
къаьсташ долчу хотIан... Амма, халахеташ делахь 
а, литератураталлархой сиха бац иза дан. Я Осмаев 
Асламбек санна болу поэзин говзанчаш оццул дукха 
бу-те вайн, цаьрга бен-башха доцуш хьежа?» («Лекха 
гене» стихийн гуларан дешхьалхе. Соьлжа-ГIала, 
1992 шо).

«Къона нохчийн поэт Осмаев Асламбек къаьсташ ву кхечарна юкъахь шен 
шатайпа хорма а, байтийн чулацам а хиларца... Цуьнан поэзехь гучудолу поэт 
вайн дахаран а, заманан а ерриге а агIонаш талла, церан философски маьIна 
дан гIерташ хилар. Вайн заманхо – къонах а, къинхьегамхо а – ву цуьнан коьрта 
турпалхо... Поэтан адамийн кхолламех, дахарх, дуьненах йо ойланаш, заманан 
хиламашка поэтан болу хьежамаш къеггина бу цуьнан говзаршкахь...» – яздина 
вевзашволчу нохчийн поэта Муталибов Зайндис. (Ткъесан цинцаш» стихийн 
гуларан дешхьалхе. Соьлжа-ГIала, 1978 шо).

«Осмаев Асламбек... оцу башхачу адамца цхьаьнабеттабала а, цуьнца 
къамелаш дан а, доттагIалла лело а ирс хиллачара массара а баркаллица дагахь 
латтор ву иза. Цуьнах лаьцна вуон дош аьлла цхьа а ца хаавелла суна. Цунна 
чохь йогу баккъал а дагца цIена болу нах массарах къастош йолу башха серло. 
Вайн таханлерчу дуьненан къинош тIе цаоьцучарах, кIез-мезиг шен бераллехь 
висинчарах вара иза. Дерриге а дуьненах комаьршаллин, дикаллин туш ян 
гIертачарах вара» (Куни Лула. «Нана». №8, 2006 шо).

И дерриге а, вайна ма-гарра, цхьана стагах лаьцна яздина ду – поэтах Осмаев 
Асламбеках лаьцна. Иза ван а вара и дерриге а шех лаьцна ала хьакъ долуш, 
хIунда аьлча дуьненахь хуьлучу дерригенан бала болуш, адамех дог лозуш вара 
иза, цуо шен «Сан дагах чекхбуьйлу» бохучу байтехь ма-яздарра:

Юбилей
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Сан дагах чекхбуьйлу
Заманан хиламаш,
Адамийн эшамаш,
Адамийн кхиамаш...
Цундела дог ду сан
Сайн мехкан амалехь –
Хьаьгна ду дуьне а
ДIацIандан баланех...

Лаа а, ларамаза олуш ма дац, вайн доккхачу дуьненахь муьлххачу маьIIехь а 
мохкбегийча лаьттан дотIана поэтан дагах чекхдолу, олий, дуьненахь муьлххачу 
меттехь иккхина бохам яздархочух хьакхалуш бу, олий. Ткъа Осмаев Асламбек 
бакъволу а, вуьззина а, Везачу Дала делла башха похIма долу а поэт вара – шен 
заманан кIант, дерригенах а дог лозуш волу хьомечу Даймехкан а, шен къоман а 
воI, цуо ша а ма-яздарра, вай лакхахь хьахийначу байтан шолгIачу декъехь. Ткъе 
пхийтта – ткъе вуьрхIитта шо хьалха язйина йоллушехь, тахана язйича санна ю 
иза:

Гергарчу Малхбалехь 
Лиэша цIий
Сох лиэша...
Со гIуьтту космосе,
Со оьгу цIийла,
Цхьана а юкъана
Дац сан социйла.
Кхиамаш – эшамаш,
Эшамаш – кхиамаш...
Сан дагах чекхбуьйлу
Заманан хиламаш.
Халонех кхоьруш, дахарна юьстахлатта Iемина вацара Асламбек. Цундела, 

1986-чу шарахь Чернобылан атомни электростанци тIехь инзаре боккха бохам 
хилча, кхераме тIаьхье хила меггашехь, Даймехкан кхайкхамца шен лаамехь 
бохаман тIаьхье дIаяккха уггаре а хьалха вахара иза. Масех баттахь болх бира 
Асламбека цигахь. Цигахь лаьцна цамгар, бохам хиллачул тIаьхьа масех шо 
даьлча, хааелира. Цо вожа а вина, кхидIа ца хоьцуш, бакъдуьнена дIавахара чIогIа 
дахар дезаш, чIогIа ваха лууш хилла поэт. Вацара мух-мухха а дахар дезашший, 
мух-мухха а ваха луушший. Вара цIена, хьанал дахар дезаш, вара мехкан а, 
къоман а дуьхьа ваха лууш, цо шен «Дахар» бохучу байтехь ма-яздарра:

Дахар, ас къобалдо
Къобалдо хьо,
Хьакъверг бен хьайн тойне
Хийшош хьо дацахь.
Хьуо хаздеш вогIучун 
Доггах гIо лацахь,
Дахар, ас даггара
Хьо къобалдо...
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Осмаев Асламбек вина 1946-чу шеран 2-чу июлехь, нохчий Даймахках баьхна 

цхьа шой, ах шой дузуш, Казахски ССР-н Джамбульски областан Курдайски 
кIоштан Ново-Александровка-юьртахь. Циггахь 1953-чу шарахь хьалхарчу 
классе вахара, амма юккъера школа чекхъяьккхира дашочу мидалца дай баьхначу 
Гермчигахь 1964-чу шарахь. Школа чекх ма-яьккхи, кхидIа деша воьдучу меттана 
Шеларчу цхьана совхозе балха ваха дийзира Асламбекан – гIо оьшура дена-нанна 
боккха доьзал когахIоттош. Цхьана шарахь болх бинчул тIаьхьа Советийн Эскаре 
воьду хан тIекхечира. Цигахь цо чекхъяьккхира бIаьхаллин зIехойн школа, 
спортехь кхиамаш бехира. Циггахь, олуш ма-хиллара, самаделира Асламбекан 
дахарехь яздаран похIма – цуо дивизин газетан агIонаш тIехь зорбатуьйхира 
цхьамогIа материалаш. ХIетахь дуьйна, де-дийне мел дели, чIагIлуш бара цуьнан 
дагахь журналист хила лаам, сатийсам.

Амма кеста кхочуш ца хилира Асламбекан лаам-сатийсам. Цуо ша соьга 
дийцарехь, эскарера цIа веанчул тIаьхьа, дена-нанна гIо деш, масех шарахь тайп-
тайпана белхаш бан дийзира цуьнан – Шелан кIоштан кинофикацин урхаллехь, 
Сибрехахь мехкадаьттан промыслехь а, геологоталларехь а. Оцу муьрах лаьцна 
язйина байташ ю поэтан – «Триас» а, «Геологийн кхерч» а, цхьамогIа кхиерш а. 
Сайн «Нохчийчоьнан яздархой» бохучу шолгIачу книги тIехь Осмаев Асламбеках 
лаьцна очерк язъеш, уьш а, цхьамогIа кхийолу а цуьнан байташ ас дуьххьара 
оьрсийн матте ехира – «Дегнаш», «Даймехкан сингаттамаш», «Къонахаллин 
школа» (Чернобыло зерах лаьцна), «Планета –  латта», иштта дIа кхин а.

ТIаьххьара а кхочушхилира Осмаев Асламбекан журналистике болу сатийсам 
– 1970-чу шерашкахь Шелан кIоштарчу «Коммунизман байракх» газетан редакце 
литературин белхахочун дарже дIаийцира иза (тахана – «Зама» газет). Кестта 
республикерчу кегийрхойн «Комсомольское племя» газетан редакце сехьавелира. 
Цигара, нохчийн мотт дика хаьа аьлла, Нохч-ГIалгIайн Республикин книгийн 
издательстве редакторан дарже дIавигира. Оцу шерашкахь, шен хаарш кIаргдеш, 
лакхадохуш, Асламбека заочно  доьшуш, чекхъяьккхира Дона-тIерачу-Ростован 
пачхьалкхан университетан журналистикин факультет (1977-чу шарахь.)

Вай лакхахь хьаха ма-дарра, А.Осмаевн дахаро цIеххьана хала голатуьйхира 
1986-чу шарахь – Чернобылан атомни электростанцехь хиллачу бохаман тIаьхье 
дIаяккха вахара шен лаамехь, хIетахь шовзткъа шо кхаьчна волу Асламбек. 
Цигахь вайн махкахочо, ша-шен ца кхоош, дика болх бина хиларна тоьшалла 
ду «Украинская газета» корреспондента яздинарг: «Чернобылехь болх беш 
бу бIеннаш ликвидаторш, Советийн Союзан дерриге а халкъийн векалш. Уьш 
берриге а шайн лаамца баьхкина бу бала хьоьгуш йолчу Украинина гIо дан. 
Дийнахь, буса цхьана мIаьргонна соцуш бац иккхинчу йоьалгIачу энергоблока 
тIехь болх. И къаьсттина дика а, жоьпаллица а беш болчарна юкъахь хьакъ 
долуш цIе йоккхуш ву Нохчийчуьра веана нохчийн кIант Осмаев Асламбек». 
Чернобылах «Къонахаллин школа» элира ша поэта.

ШолгIа буьрса голатуьйхира Чернобылера цIавирзинчул тIаьхьа, юха а 
шен журналистан балха дIахIоьттинчу А.Осмаевн дахаро 1990-чу шерашкахь, 
дамар-дарц хилла юхуш йолчу ерриге а Советийн Союзехь санна, Нохчийчохь 
а революцин хиламаш буьйлабелча. Куьйгалле баьхкина хьаькамаш берриге а 
шаьш-шайх тоам бина, кура, шайх лаьцна вуон дош ала йиш йоцуш бара, кхаьънаш 
оьцуш, нах Iехош боллушехь. Амма даима нийсо къуьйсуш, бакъдерг, мел къаьхьа 
иза хиларх, юьхьа дуьххьал дIаолуш волу журналист Осмаев Асламбек ца Iара 
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газетан агIонаш тIехь и хьаькамаш Iора ца бохуш, оцу муьрехь журналистан 
болх чIогIа кхераме боллушехь, цуьнан цхьа а тайпа лардар доццушехь, цунна 
бохамехь дала орца доццушехь. И дерриге а хуъушехь Асламбека зорбатуьйхира 
иштта керлачу цхьана куьйгалхочун Iаьржачу гIуллакхех лаьцна масех материал. 
Церан тIаьхье хала хилира журналистана: 1992-чу шарахь цунна машен тIе 
туьйхира. Больницехь масех бутт баьккхира цо. 1993–1994-чуй шерашкахь  
бевзаш боцчу кегийчу наха шозза йиттира Асламбекана. ШолгIа чIогIа йиттича, 
иза велла хиларх тешна болчу бевзашбоцчара, новкъахь витира журналист. Амма, 
иза дийна вуйла хиъна, къинхетамечу наха больнице вигира. Иза когах1оьттира, 
амма, заьIапхо а хилла, кIелвисира...

Ишттачу акхаройх яздича санна ду Осмаев Асламбекан «Терза ду» бохучу 
байта тIера хIара могIанаш:

...Адам, хьох
Экха хила
ГIулч бен яц...
Хьолах шен
Дела вой, веха
Цхьаццаверг,
Ахчанна леткъаш.
Дог доцуш
Диканиг леха,
Идадо кхечо
Харц некъаш...
 
Поэзига болу безам, хIора бакъволчу поэтехь санна, дукха хьалхе гучубелира 

Осмаев Асламбекан дахарехь – школехь уьссалгIачу классехь доьшуш волуш, 
Шелан кIоштан «Коммунизман байракх» газетан агIонаш тIехь дуьххьара 
зорбане евлира цуьнан хьалхара байташ. Шо-шаре мел дели кхуьуш схьаеара 
цуьнан кхолларалла. Цундела ларамаза дацара Асламбекан байташ цул тIаьхьа 
республикин «Ленинан некъ» газетан а, «Орга» журналан агIонаш тIехь зорбане 
йийла юьйлаялар. Кестта оьрсийн матте яха а йолийра уьш Нохчийчохь бехачу 
оьрсийн поэташа Богданов Виктора а, Минтяк Ивана а, Ленинградерчу Вольский 
Сергейс а, Шамсудинов Николайс а, кхечара а. Церан гочдаршкахь поэтан 
байташ евзира хIетахьлерчу ерриге а Советийн Союзехь – цуьнан говзарийн 
лаккхара мах а хадош, уьш зорбане евлира Москварчу «Литературная газета» 
а, «Литературная Россия» а газетийн а, Ростоверчу «Дон» журналан а агIонаш 
тIехь. Асламбекан поэзи гIеметтахIуттуш хиларан кхин а цхьа тоьшалла дара 
1976-чу шарахь Нохч-ГIалгIайн АССР-н Яздархойн союзо Москва къоначу 
литераторийн Ерригсоюзан VII-чу семинаре-кхеташоне иза хьажор. Цул тIаьхьа 
цуьнан цхьамогIа байташ зорбатуьйхира Москвахь араяьллачу ерриге а Советийн 
Союзан къоначу литераторийн «Къоналлин кхайкхамца» ц1е йолчу гуларехь.

Шен кхолларалле чIогIа лехаме вара поэт. Цундела цуьнан поэзин «Ткъесан 
цинцаш»хьалхара гулар 1979-чу шарахь бен ца елира зорбане, Асламбекан 
байташ зорбанехь гучуевлла пхийтта шо даьлча. Цул тIаьхьа арайийлира 
А.Осмаевн стихийн гуларш: «Байначу седанан серло (1980 шо), «Бераллин 
урам» (1982 шо, оьрсийн маттахь), «Хьалхара гIарагIулеш» (1984 шо), «Лекха 
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гене» (1992 шо). Цуьнан байташ зорбане евлира оьрсийн маттахь 1981-чу шарахь 
араяьллачу «Нохч-ГIалгIайн поэзин антологехь» а, нохчийн маттахь – «Нохчийн 
поэзин антологехь» а (Москва-гIала, 2003 шо, хIоттийнарг Ибрагимов Лоьма), 
«Нохчийн поэзи» гуларехь а (Соьлжа-ГIала, 2011 шо, хIоттийнарш – Аболханов 
Хьаьким, Шамсудинов Бувайсар). Цуьнан дешхьалхенехь Нохчийн Республикин 
Яздархойн союзан председатела, Нохчийн Республикин халкъан яздархочо 
Ибрагимов Кантас яздо:

«Нохчийн дуккха а поэтийн Даймахках, стеган вахаран маьIнех, ненах, 
нохчийн маттах лаьцна йолу тоьллачу говзаршна меттиг карийна хIокху гуларан 
агIонаш тIехь. Амма... гуларан барам доза тоьхна хиларна дуккха а поэташ кхунна 
юкъа ца боьлхуш бисина». Ца висна Осмаев Асламбек-м – иза нохчийн бакъволу 
поэт волу дела.

Поэтан кхоллараллин чулацам шуьйра бу – Даймохк, адаман дахар, къинхьегам, 
Iалам, безам. Амма вайн литератураталлархоша, халахеташ делахь а, цхьа а могIа 
ца язбира Асламбекан кхоллараллах а, цуьнан башхачу поэзин озах а иза дийна 
волуш а, 2012-чу шарахь иза кхелхинчул тIаьхьа а. Бакъдерг аьлча, суо «Вайнах» 
пачхьалкхан телерадиокомпанин радион шеф-редактор волуш, иза валале хьалха 
шиъ радиопередача яйтира ас Асламбекан дахарх а, кхоллараллах а лаьцна. 

ХIара Осмаев Асламбеках йолу йоцца очерк чекхйоккхуш, цуьнан «Ас 
динарг» боху байт яло лаьа суна:

Ас динарг, ас дийриг,
Тайнарг, ца тайнарг,
Ас дагахь къийлинарг,
Ас дан мел лийринарг,
Ца дан со кхийринарг –
Оцарах цхьаъ шайна
Ца тайнехь, адамаш,
Ларалаш со вайна,
Хьакъбоцуш кадамаш,
Шун бIаьрхийн тIадамаш.
Ткъа нагахь
Цкъа къадахь
Цхьаннан къамелехь
Сан цхьа гIулч мелехь,
Мацца а хьаъа а 
Цхьа гIуллакх хьакъдан
Магадахь даггара,
Суна ма-маггара – 
ТIаккха а, адамаш,
Эшац тIех кадамаш,
Белхаме къадамаш
Сан дега, нене,
Къаьсттина нене.
Тхов кIелахь техкийна
Гаьнгали сан
Эрна ца техкийна
Мацца а цкъа.
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  Дахар

Дахар,
 Ас къобалдо,
Къобалдо хьо,
Хьакъверг бен
Хьайн тойне
Хийшош хьо дацахь.
Хьуо хаздеш вогIучун
Доггах гIо лацахь, –
Дахар,
Ас даггара
Хьо къобалдо,
Дорах хьо дезаш вац,
ХIай дахар, со
Лууш ву,
Мел веха
Хьан дуьхьа вага,
Сайн белхан буьртиг а
Хьан кенахь къага, –
Иштий бен хьо сайна
Мага-м ца до.

      Мукъам 

Ламанан лакхенгахь
Кхоллалой
Чухьоду
Са сирла
Са сема шовда, –
Сан коьртехь гIаьттина
Цхьа мукъам
Гулбелла,
Iенира
Маршоне кховда.
Iенира,
Керчира,
ТIулгIбуьйлуш,
Дагна тIе апари доккхуш,
ХIорда тIе сихделла
Ламанан аьрха хи санна,
Карзахе амал а, 
Лакхенан маршо а
Йовзуьйтуш

Хьогахчу дагна.
Даге а бирзина,
И мукъам
Сан деган
Шорттачу маршонах ийра,
Амма шен лакхенца
Кхин цкъа а
И тен ца тийра,
Цуьнга ладоьгIначохь
Сан къоман тир суна гира,
Массо а къаьмнаша
Юьйцинчу
Мукъамийн тирах.

    ***
Ас динарг, 
Ас дийриг,
Тийнарг,
Цатийриг,
Ас дагахь кхийлинарг,
Ас дан мел лийринарг,
Ца дан со кхийринарг –
Оцарах цхьаъ шайна
Цу тийнехь, адамаш,
Ларалаш со вайна,
Хьакъ боцуш кадамаш,
Шун бIаьрхийн тIадамаш.
Ткъа нагахь
Цкъа къадахь
Цхьаннан къамелехь
Сан цхьа гIулч мелехь,
Мацца а, хьаьа
Цхьа гIуллакх хьакъ дан
Магадахь даггара, –
ТIаккха а, адамаш,
Эшац тIех кадамаш,
Белхаме къадамаш
Сан дега, нене,
Къаьсттина нене:
Тхов кIелахь техкийна
Мацца а цкъа.

   

ОСМАЕВ Асламбек
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Цхьаллех дош

Цхьаллица
                цкъеллиг цкъа берта ма 
гIолаш:
Лардазчун къахьо ю,
                лазам бу цуьнца,
Син цIогIа цуьнца ду,
                 ю къора буьйса.
Цхьаллица
                  цкъеллиг цкъа маршо ма 
голаш,
Сардамца
                   човха а ма елаш цхьалла:
МоттаргIий, бакъдерггий
                  доькъуш ю иза,
ГIо деш ю дIахерван
                  цалуург виса, –
Цхьалханиг шен цхьалле
                  цаваьлла ваьлла.
ХIетте а
                  цхьаллех вай ида а эшац:
Цо санна, къастор дац
                            мила ву мила,
Iамор вац цIанвала,
                            дог-ойла йила –
Хастам бу цхьаллина…
                             Амма  – ма езац!

         ЧIагIо

«Далур ду дерриг а!...»  –
Маржа и чIагIо!
Барз боккхуш аьлла-м ду
И масех дош, –
Шен цIарца кхолу ша
Историн агIо
Моьттинарг-м воьжна ву,
Ворта а йош.

Азаллин масалшца
Гамо а лоьцуш,
ГIиттинарш, къизаллех
Шайн Дела веш,
Гина бу шайгара
Халкъо чIир оьцуш,
Дегала шаьш кхаьбна
Iалашо леш.

Дицделла тардалар
Къонахий хила:
«Делан юкъ бара сан
И пIенда бон!... –
Ас динарг – хилла дерг –
Дохо ву мила?!» –
Баьхначу Мусостан
Кхиэл хилла вон.

«Далур ду дерриг а!...» –
И дешнаш уьйуш
Дерачу цхьамзанийн
Иралли тIехь,
Адамийн собаран
Дозанех буьйлуш,
Хьийкъинчу паччахьех
Хьирчина эхь.

Чингис-Хан, Батый а,
Наполеон а,
Вильгельм а, Гитлер а…–
Уьш дуккха бу –
Доь дайа гIерттачохь
Массо а къоман
Къаьмнаша дайинарш
Шайн акха хIу…

Бакъйолу чIагIо ю –
Диканна йийриг, –
Ша вонна еш елахь,
И чIагIо яц:
Шена тIехIоьттича
Цхьаъ хоржу киртиг,
Вон парггIат тIеэцна
Аддам а Iац.

Мацаллин, эшамийн
Заманах даьлла,
Сан халкъо, керланиг
Болалуш мур:
«Далур ду дерриг а!» –
Дуьнене аьлла.
Даделлий? Далуш дуй?
Да а-м ду лур!
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Макалов Шамсуддин - 75 шо 

Забила

Лоьран приемни кабинетан неI йиллина, амма неIсагIел сехьа ког баккха ца 
хIуттуш дIахIоьттира Iаьржачу аматера хенара зуда.

– Чуйола! – элира лоьро.
Парталчу боларца чоьхьа а яьлла, модехь йолу прическа йолуш, къегина 

басарш хьаькхначу лоьрана хьалха дIахIоьттира иза.
– Охьахаал, больная, – кушетки тIе пIелг хьажийна, цIена карточка 

схьаийцира лоьро.
– ОхоI! АхI! ХIара букъ лозуш, набаран суй ца бина-кх ас сийсара, – могуш 

ца хиларна леткъа елира зуда.
– Фамили йийцал…
– Алиева.
– ЦIе?
– Забила.
– Муха? Как забыла? Хьайн цIе, свое имя скажи.
– Забила.
Лоьро, леррина зудчун бIаьра а хьаьжна, хаьттира:
– Ой! Совсем хьайн цIе дага ца йогIу хьуна?
– ЙогIу… Забила ма боху ас.
– Ойн! – цецъелира лор. – Забила бохург хIун ду? Меня другие больные 

ждут. Сан хан кIезиг ю.
– Забила ма боху ас.
«Вот бестолочь, лергана онда хир ю хьуна хIара», – зудчун лере а таьIна: – 

Больная, хьайн цIе юьйцур ярий ахь? – аз а айдеш, элира лоьро.
– Со къора ма яц. Забила ма боху ас.
– Телхинчу нехан больницехь Iиллиний хьо цкъа а? – шеконца хаьттира 

лоьро.
– Iиллина… аьлча а, цигахь цкъа хилла-кх. Со тхайн вешин зудчун девешина 
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тIаьхьа яхана. Ирча меттиг дера ю иза-м.

– Странно, – ша-шега элира лоьро.
– ХIун боху ахь?
– Как это так? Свое имя не помнит.
– Кху букъана цхьа а молха а яздай, дIаяхийтахьа со, – дийхира лазархочо.
– А как я без имени карточку твою оформлю. Собардел кху чохь. Хьуна 

психиатран консультаци оьшу, – приемни чуьра араиккхира лор.
«Ванах, ма там бара кхара со Iовдал ю аьлла, машен чу а кхоьссина, БоргIане 

йига. Дала тIе ма да иза. Яда еза кху чуьра», – ойла хьаьвзира зудчун коьрте. 
Амма хIара неI елла кхиале схьакхечира кхуьнан лор, шеца цхьаьна психиатр а 
волуш. Иштта цунна тIаьхьа а хIоьттина чувеара медколледжера иттех студент 
а.

Психиатр, Дон-Кихотах тера а волуш, гIеметтахIоьттина стаг вара. Идальго 
аьлла цIе дIаяхана вара иза.

– Луиза Вахаевна, хIара юй хьан пациентка? – аьлла бIаьргех куьзганаш 
доьхкира цо.

– ХIара ю. Она очень странная, – элира лоьро, шен прическа тоеш. Шен жIов 
етташ, цхьацца хеттарш дина ваьлча, психиатро шен студенташна хозуьйтуш 
элира:

– СинIаткъаман цамгар лелийна хилла кхуьнан девашас а.
– Тхан вешин зудчун деваша вара иза…
– Какая разница. Налицо ас шуьга йийцина наследственный фактор. 

Ур-аттала шен цIе дага а ца йогIу. Типичный корсаковский  синдром с 
конфабуляцией. СинIаткъаман сиркхо ю.

– ЧIу-у-учI ю. Шу сацо суна урх карор ю шуна, – аз айдира лазархочо.
– При этом может проявляться агрессивность. Луиза Вахаевна, 

психоотделени направлени язъел кхунна сихха.
– А как без имени?
– Телхина ю алий, суна-м ма язъе цхьа а направлени. Маккахь мел дешначу 

КъорIанора юьгур яц со-м. Тхайн юьртарчу лоьрана тIеяхнехь тоьллера суна, – 
неIаран тIомах катуьйхира зудчо.

– Ма яхийталаш иза, – мохь белира шина а лоьре.
Пен хилла дIахIоьттира масех студент. И дерриге гуш лаьттачу санитарко, 

хьекъа тоьъна, хаьттира:
– Ва зуда, паспорт дуй хьоьгахь?
– Соьгахь хIунда дац паспорт? Со циганка ю-м ца моьтту хьуна?
– Со хьажийтал, я должна имя ее записать, – паспорте хьаьжира Луиза 

Вахаевна.
– Алиева Забила Саидовна, – дийшира цо.
– Ой! Забила ю хьан цIе? – цецъелира лор.
– Ас уьттазза-м элира хьоьга. Хьо кхето-м, яла санна, хала хилла.
Чохь мел верг гIадвахана велавелира.
– ХIинца алал, хьераваьлла мила ву вайх? – хаьттира Забилас.
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Партбилет
Ханна воккха ву ала воккха а воцуш, гIеметтахIоьттина стаг вара Бакри. 

ДегIана а вацара иза я лекха, я лоха а. Хьаькамалла… Хьаькамалла дезаш 
хьаькам вара Бакри. Башха воккха хьаькам вацахь а, ша атта ца хетийта, ша 
ларийта хууш вара иза. Кхечу кепара аьлча вуьззина районни масштабан 
куьйгалхо вара. Шен кабинет а, шен машен а, шен секретарь а  йолуш.  Доцца 
аьлча, юккъерчу хенара, юккъерчу дегIахь, юккъерчу кепехь, юккъера хьаькам 
вар-кха Бакри. Цхьабакъду, «юккъера» боху дош ца догIура цуьнан, пхьидан 
санна, тIехевшина бIаьргаш долуш, боккхачу коьрте хьаьжча, башха чохь, хара 
ца лерича, хIума долуш бацахь а. Ткъа амал… Амал-м башхалла йоцуш дукхаха 
болчу хьаькамийн йолчух тера йогIуш яра Бакрин. Шел лахарниг, Iовдал дундал 
а хеташ, бахьана доцуш чехавора, ткъа лакхарчунна, голаш эгош, ша карийна 
кIеза хилла хьесталора, «взятка» боху хIума шен хенахь дIакхачош. Олуш ма-
хиллара, мила мила ву дика хаьара Бакрина.

К1оштан гуламашкахь йоккхачу  трибуна тIера, тахана маршонан берзалой 
санна, къамелдарна тIера вара Бакри. Шен боккха корта лакха хьала ойий 
къамел дора социалистически тIелацамаш кхочушбарехь ша хьоьгу къа-бала 
балхош, тахана революцин лоьмаша маршонна, мехкан дуьхьа орамаш дуур ду 
ма баххара.

Доцца аьлча, шен заманан кIант вара Бакри. Дерригенца тоъал кхачо хилла, 
дика ларош, зен-зулам доцуш, дика схьавогIура иза, мелла а Iедалан мукъ шен 
каракхаьчна а хеташ. Амма цIеххьана, гIенахчул дагахь а доцуш, кхоьлира 
цунна екхна хилла стигла. Дуьне Iаржделира Бакрина. Цул сов, и лесташ 
санна а хийтира. Са кIажийн пхенаш чу дирзира. Дахар къахьделла, ша велла 
дIаваьлла велахьара шен ирс хетар долуш вара иза. ХIинца ойланашка бахана 
цуьнан боккха корта, хьалха санна, лакхара дозанаш билгал ца дохуш, шина 
белша юккъехь къайлабала гергабахнера.

Шена хилларг цхьаьнгга а ца хоуьйтуш, ур-аттала, шен доьзалх 
къайлакхоьхьуш, чIениг егайора цуьнан.

Эххар а гIаддайна, лечкъина вахана шайн йистерачу оти чу а воьлла, догIа 
санна, велха волавелира Бакри. Цу хенахь, хIара иштта боьршалла яйна Iаш, 
цхьанхьара кхунна хьалха кхуьнан зуда Азман схьахIоьттира.

– Ва стаг, ахь хIун леладо, хьо воьлхуш вац? – цецъелира иза.
Цу хаттаро Бакри вагийра. И вуьйхира. Араиккхина, кетIа хьада гIоьртира. 

Амма зудчо велхаран къурдаш деш волу иза, беран санна, куьг а лаьцна, шен 
метта охьахаийна, юха а хаьттира:

– Ва Дела, стаг х1ун хилла хьуна? Ма стеган г1уллакх дац ахьа лелориг. 
Хьан ма доьналла доьхна. ХIун хилла мукъане дийцахьа. Велла-висина стаг-м 
вац? ЦIе-м ца яьлла вайна?

– Цуьнга мел дерг-м хилла, – велхаран къурдаш деш, халла жоп делира 
Бакрис.

– ХIун хилла ткъа? Ахьа-м со кхера ма йина.
– Сох кIайдаргаш ца йохуш хьажал дехьа чохь стагга а вуйла.
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– Вац. Стенах кхоьру хьо?
– Кертахь вуй хьажал. ХIинца кху пенийн ма бу б1аьргаш, лергаш а. 

Тоьшийла яц… КГБ… Органы… партком, райком… Архипелаг Гулаг… эзар 
б1аьрг…

– Ва Дела, хьуна хIун хилла?! Мила хир ву вайн кертахь, – аьлла, кетIа 
бIаьрг тоьхна, чуеара Азман.

– Кевнан берте елирий хьо?
– Ва, вац, ва къонах! Ватта, суьрташ хIуьтту-кх хьуна. ХIун дина ахь? 

Тамашийна стаг ву-кх хьо.
– Собар! – аьлла, корехьа а ваьлла, арахьаьжира Бакри. – Хье дIаэцна сан 

кху гIуллакхо. Парткомана, райкомана, Iедална дIахаахь, тIурнене вохуьйтур 
ма ву со. Суна дика девза хIара Iедал. ДIахаахь, леррина бюро, КъорIанор ю, 
тIаккха обкомана а хуур ду. Номенклатурни работник ма ву со.

– Ватта, иза ду хаза! ХIунда гулйо цара бюро, обком? Хьо пириступник, 
пирдател ву-м ца моьтту царна? ХIахI? – тIеттIа цецъюьйлура зуда.

– Хьуна ца хетахь а, царна-м хетар ву хьуна со, юха а «гIагI» аьлла велха 
хIоьттира Бакри.

– Ва хIун дина-те ахьа? ХIун ду хьуна хилларг? Хьо хьераваьллехь, 
хьераваьлла алахьа, стаг…

– Кхана партвзносаш ма яра сан дIаяла езаш. Ас муха…
– Ой! ХIун членаш юьйцу ахьа? Хьо лартIехь вуй?
– Тс-с-с! Ма е гIовгIа! – аьлла, цIеххьана даге ан иккхича санна охьатаьIна, 

куьйгаэшарца зуда шена тIе охьатаIийна Бакрис, аз лахдеш элира:
– Зуда, ас партбилет дайина. ХIинца кхийтин хьо? Варийлахь, зуда, цхьаьнгга 

а хьаха ма делахь.– Боккъала а бохий ахь?
– Дера боху.
– Бакъ, бакъ, бакъ, хила деззарг хилла, – гIадъяхана, ша мича эккхар ю ца 

хууш, го тийсаелира зуда.
– .Да хьакхийца… Иштта хиллица хьо! Даьдисарг-яI, ма зуда ю-кх сан!
– Хьан партбилет бахьанехь КъорIа кху цIен тIе дан йиш йоцуш Iийна со.
Ламаз-марха доцчу хьо мунепакъе а еана. ХIинца цхьа Делан къинхетам 

хилла йоккхае-кха.
– Тпу, наьIалт хьуна. Сох молла ва-м ца йоллу хьо. Я убежденный атеист. 

Шира Iадаташ вон…
– Молла-м хаац суна, шун парткоме яха-м йоллу.
– ХIунда? Ма, ма…
– Хьо исключить ала…
– Сох хиндерг? ГIам… дохко ма йолийла хьо.
– Сийна цIе ялахьара хьох. – Хьан мотт муха керча…
Цу минотана Бакрина гуш Азманан шина куьйгах ши тIам хилира.
– Ас элирий гIам, боьха гIам…
– Чао, – аьлла, тIам ластийра азмана.
– ВаллахIи гIур яц-кх, сан докъал тIех а яьлла бен-м! – Цуьнан когах 

катуьйхира Бакрис.
Бакри эцна Азман, айъелла, тIема елира. Шайн юьртана тIехула гуотесна 
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хьалхий, тIаьхьий парткома чуиккхира и шиъ.

Амма эццехь шен партбилет а, шен зуда а йицъелира Бакрина, масех шо 
хьалха шайн веллачу парторгах Иван Ивановичах бIаьрг кхетта. Зуз хьаьдира 
дегIе. ГIаьттинчохь йисира бага. «ШайтIанаша талхийна-кх хьо», – цIеххьашха 
дагадеара цунна шен зудчо аьлларг.

– Бакри, что так удивленно смотришь на меня? – хаьттира парторго, 
чаьмза Бакрига хьаьжна. – ХIинца райкомо цIога таIадайта мегаш ду хьоьга, 
тIетуьйхира нохчийн маттахь.

И тоьира Бакрина. Юьхь тIера бос байна «Я АллахI» делира цуьнгара.
– Тут АллахI тебе не помощник. Пиши объяснительную, – човхийра цо.
– Дера не поможет, – тIетодира зудчо. –
Дин-опиум… дIовш баьхнарг ма ву хьо. Вот так! Жолам!
– Отвечать перед партией и народом придется, – тIетуьйхира Иван Ивановича.
Цо и аларца, мичара вели ца хууш гучуваьллачу, къорза барзакъ дуьйхинчу 

шина гвардейцо Iаржачу машена чутоьхна, вадийна, йоьдучу райкоман бюро 
чукхоьссира Бакри, «ассаламу Iалайкум варахь-матуллахIи» аьлла.

– Молодцы. Схьавалий. ХIара ву шуна иза вайх ша партбилет дайар 
лачкъийна лелаш верг, Бакрина тIе пIелг хьежош.

Хьацар туьйхира Бакрин дегIах. Ша хIума кховдоза ши бутт балар дагадеара 
цунна.

Зала чохь мел верг воьлуш, терса волавелира. Халчохь вара Бакри: кхерам, 
бала, дехар къаьстара цуьнан тIунделлачу бIаьргаш чохь. БIаьрг кхарстийра цо 
зала чухула. Амма шех къахеташ стагга а ца карийра, дика дош сагIа леринехь 
а. Мелхо а хьогIаца буьйлура.

– Чехка дехка кит, тIехула моттаргIанаш а лелош, буха дIадиллинарг яханчу 
замане догдахар хилла кхуьнан. Ямарт стаг. Тройке дIало, – омра дира райкоман 
секретаро.

– Иза-м хала доцург дара. Цкъа сан кара хIара кхочур вуй хаьара суна. Тхан 
осведомительша дика ца вуьйцура хIара. Крамола ю, – аьлла, тIекхеттачу КГБ-н 
начальнико къевлина куьйгаш а, когаш а дIабихкира Бакрин.

– Брежневн пхи седа хилла. Кханенан юьхь – Коммунизм! Я верю в партию.  
Пропагандист, – бохуш, ша Iуьллучохь дIа-схьа а ветталуш мохь хьоькхура 
цо. Оццул партина муьтIахь хиллачу шен иштта чехка сий дайар лан ца лора 
цуьнга.

– В подвал его, – элира КГБ-н хьаькамо.
– Маршо  марчо! Спецназ вперед, – аьлла, юха а вадийра Бакри гвардейцаша.
ХIара хIун къам ду-те бохуш, церан къорзачу духаре, цара эвхьаза ловзочу 

герзе лерина хьоьжура Бакри. Подвал чохь, марш тIе масех буй а биллина, барт 
хатта болийра.

– Мичахь ду партбилет? Партократ!
– Дайна ма боху ас…
– Партбилет партсигар ма яц, ахьа дайа. Лараме партийн документ! 

Загранкехь мила ву хьан? ЦIе яккха!
– Цхьа а вац…
– Къарвала ца луург сихха къарво оха. Бурч хьакха цуьнан цIоганах. «ДIар-
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бIизз», – аьлла  дубинкаш етта йолийра Бакрин дегIах.

– ЭхI! Я АллахI! – мохь белира Бакрига.
– С какой разведкой связан! Кому продался? Контра! Оха дохковоккхур ву! 

Националист. Авторхановца связь ярий хьан? Шайх Мансур вевзий хьуна? Где 
вы встречались? ВДП-ехь хилла хьо? Исполком ОКЧН?

– ХIа-ан? Аша хIун дуьйцу?..
– Ца кхета я кхета ца лаьа? Театральни площадехь лаьттиний? Тхо куьйгаш 

кисана доьхкина Iийр ду моьтту хьуна? ЦIоькъа-лоьмо, аьлча а, исполкоман 
ОКЧНо шен маьхьарца гIовттинарш. Тхуна хIун ала гIерта хьо? Бурч хьакха 
юхаъ!

– АхI! ЭхI! Йо АллахI! АллахIу акбар, парти, АллахIу акбар, партбилет… 
АллахIу акбар…

– ХIай стаг ахь хIун до? Ахь ма чIогIа узарш до. Хьо могуш вуй? – бохуш 
шена муьшка Iуьттуш шен зуда Азман гира цунна.

– ДIадала гIам! ДIаяла гучуьра! Боьха хIума! – мохь хьаькхира самаволучо.
– Вай Дела, ахь хIун до? Ахь хIун дуьйцу…
– Со мичахь ву?
– Хьайн цIахь ву-кх
– Ткъа хьо мичахь ю?
– Со сайн цIахь ю-кх. Кхин мичахь хила езара со? ХIунда хоьтту ахь?
Шена гинарг гIан хиларх кхийтира Бакри.
– ОстопируллахI! Хьо доккха хIума. И гIан-набарш. И IалагIожа! Кхузза 

ХьаьжцIа вахча а, куйна тIе кхо полоска йихкича а ца дели-кх и шен давелла 
дисарг сан са дуучуьра, – аьлла, стоьлан гIутакх чуьра шен партбилет датIон 
хьалаиккхира Бакри.

Амма цу минотехь ойла керчина, соцунгIа йира цо: «Цуьнах, хьаха, дац 
гIуллакх хирг! Собар! Собар! Собар - кхетам! Кхана хIун хуьлу а ца хаьа?» – 
хIиллане пхьар-церг елаелира Бакрин.

Бакри вайна ма моьтту Iовдал вацара. Боккха корта эрна ца беллера цунна. 
Дахаро иза Iамийнера, лаьхьа санна, сетта.
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БУРЧАЕВ Хьаьлим

Нунуев Сайд-Хьамзатан – 65 шо кхачарна 
лерина

Нунуев Сайд-Хьамзат 
кхоллараллин похIма долуш, 
къинхьегамна тIера яздархо а, 
талламхо а хилар шеко йоцуш ду.  
Нунуев Сайд-Хьамзатан кхолларалла 
езаш, дуккха а дешархой бу цуьнан. 
Статистикин хаамашца и иштта ду 
аьлла билгалдаккха бух бац вайн, 
хIунда аьлча иштта белхаш цкъа 
хIокху сохьта нохчийн юкъараллехь 
беш бац я хIокхул хьалха а ца бина. 
Амма исбаьхьаллин дешан чам 
хууш, и дезаш болчаьрца хуьлучу 

къамелашкахь гучудолу Нунуевн похIма къобалдеш берш дуккха а хилар. Иза 
вайн республикехь а, цул арахьа а вевзаш ву чулацамна а, барамна а яккхий 
произведенеш язйина яздархо санна, царна тIехь ойъу политикин, философин, 
динан а тахана шайна дуккхамо а жоьпаш лоьхуш долу хаттарш, царах лаьцна 
шена хетарг майрра, цхьана а хIуманах ца кхоьруш дIаала а хIутту Нунуев Сайд-
Хьамзат. Масех роман, иттанал сов дийцарийн, повестийн, Iилманан-талламан 
гуларийн автор ву иза. Цо язйина иттех пьеса, кхо бIе сов ю цуьнан публицистикин 
а, Iилманан-талламан а статьяш. Нохчийн а, оьрсийн а меттанашкахь язйо Нунуев 
Сайд-Хьамзата. Иза историн Iилманийн кандидат ву, карарчу хенахь Нохчийн 
пачхьалкхан Университетехь студенташна хьехарехь беркате къахьоьгуш а ву. 
2007-чу шарахь Нунуевс толам баьккхира Россин президентан Грант яккхаран 
Ерригероссин къовсамехь. Дахаран доккха зеделларг ду Нунуевн къинхьегаман 
некъа тIехь тайп-тайпанчу белхашкахь а, хиламийн хьелашкахь а цо гулдина долу. 
Цу дерригенца цхьаьна IаIийна цо тахана ша шен произведенешкахь дуьненах, 
политикех, дуккха а Iилманашкахь шен долу хаарш, цу хаарша вина цуьнах 
нохчийн тоьллачех цхьаъ волу яздархо, Iилманча, Нохчийчоьнан бакъволу кIант 
а.

Нунуев Сайд-Хьамзатан, муьлхха а яздархочун санна, дIадовзийта 
билгалдаьккхина коьртаниг ду, ткъа цуьнан кхоллараллин коьрта Iалашо ю 
нохчийн халкъан генна бIешерашкара дуьйна таханлерчу дийне кхаччалц хилла 
болу кхоллам гайтар, цуьнан синмехаллийн а орамаш таллар.

Шовзткъа шо гергга хьалха араелира Нунуевн «Маьлха тIехь хьоькхнаш» 
цIе йолу кегийчу дийцарийн гулар, «нохчийн Чехов» боху хьакъйолу цIе а 
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яло йолийра хIетахь цуьнан цIарца ешархойн гуонехь. Дукха хьолахь нохчийн 
литературехь тидамза лаьттина могIарерчу адамийн Iер-дахарх лаьцна дийцарш 
ду цу гуларна юкъадаханарш. Цу гуларх лаьцна нийса аьлла вевзашволчу критика 
Индербаев Гиланис: билгалдаккха деза, Нунуев Сайд-Хьамзатан дукхахйолчу 
произведенийн цIерш кIорггечу маьIнехь билгало (символ) йолуш хилар. Иштта 
билгало ю цуьнан дуьххьарлерчу гуларан цIарехь а («Маьлха тIехь хьоькхнаш»); 
кхачамбацарш доцуш адамаш хила а ца хуьлу. Оцу цIарехь кхин а цхьа маьIна а 
дара. Советан юкъараллехь ма-дарра долчу дахарна даррехь критика яр доьхкура 
коммунистийн идеологис. Ира, Iоттаречу сатирин дийцарш арахоьцуш цензурин 
само Iехо езара муьлхха а цхьана кепара: вайн тахана дерг – малх санна ду, иза 
шеконе а дац. Амма маьлха тIехь а ма хуьлу хьоькхнаш…»

Хууш ма хиллара, шатайпа советски адам кхоллар яра цу системан коьрта 
Iалашо, шайн Iалашонца адамаш кхетош-кхиоран балха тIехь лаккхарчу 
кхиамашка а кхечира хIетахьлера Iедал. Амма дуьйцуш дерг цхьаъ а долуш, 
схьагуш долу бакъдерг кхин а долуш йолчу юкъаралло адамийн синошна вочу 
агIорхьа тIеIаткъамаш бо. ХIара дуьне кхоьлличхьана адамийн дегнаш чохь 
ю хьаьгIнаш, къорамалла, сутаралла, харцлер, куралла, и.дI.кх а. Iер-дахаран 
халонаша а, Iотбаккхамаша а самабоху адамийн дегнаш чохь вай лакхахь 
бийцина синхаамаш, синойн сакхташ тIехула довлу церан. Шен турпалхой 
беламечу хьелашкахь хIитторца, Нунуев Сайд-Хьамзата гойту тIехула хьаьжча 
«оьзда», «хьанала» бехаш болчу нехан дегнийн Iаьржалла, ойланийн боьхалла, 
церан дар-лелор ерриге юкъараллина бохаме, ямарт хилар. «Тезета бахар», 
«Лулахой» «Аптека чохь», «Хала лазар», иштта кхечу а дийцаршкахь автора 
говза пайдаэцна шен турпалхой тIех беламе хIитторан кепах (гротеск). Ишттачу 
дийцаршкахь Нунуев Хьамзат вайна го хIокху доккхачу дуьненахь, адамийн 
дахаран чолхаллехь цхьакIеззиг дерг, цхьана а маьIнехь дац аьлла хеташ дерг 
тидаме эца а, цуьнан мехалла гайта а говзалла йолуш хилар. КIорггера ойла йича, 
ешархочунна уьш шена беш хьехамаш хилар гучу а долу.

Цул тIаьхьа кхо шо даьлча ешархошна евзира Нунуевн шолгIа гулар а « 
Даймехкан мукъамаш». И гулар хьалхарчул а барамна йоккха а йолуш, цхьана 
повестах а, ткъех сов керлачу дийцарех а лаьтташ ю, царех цхьадолу дийцарш 
дуьххьарлерчу гуларна юкъадаханарш а ду. Кхузахь а сатирин жанрана тешаме 
вуьсу автор шен дуккха а дийцаршкахь.

ХIокху гуларехь йолу «Даймехкан мукъамаш» повесть лерина ю I944-чу 
шеран нохчийн халкъана беана бохам хIинца а, хIокхул тIаьхьа а шен чевнаш юх-
юха карлайохуш, Iийжаме юьйцуш лаьттарг хилар гайтарна. Ешархочунна атта 
дац и повесть еша. Авторан ницкъ кхаьчна вайн халкъ махках даьккхина бохам 
таханлерчу денца буоза, даймахках шен лаамза ваьллачун деган Iазап-бала ма-
хиллара гайта.

Доза доцуш яккхий къайленаш йохку хIора адаман син кIоргенехь  – маьIне 
я маьIне боцу синлехамаш, лаккхара я лахара синхаамаш, беламе я боккхачу 
чулацамехь дар-лелораш. Ткъа Нунуевн муьлхха а произведенин турпалхой 
билггал хиллачу хиламна тIера схьаэцна хиларх шеко кхоллане а ца кхоллало 
ешархойн. «Йишин ирс», «ЧIиран тIаьххьара де», «Лазийна шовда», иштта 
кхидолу а дийцарш лаккхарчу говзаллица яздина автора. 

Кхузахь дагадогIу цкъа шен цхьана интервьюхь Нунуев Сайд-Хьамзата 
аьлларг: «Эхь-бехк долуш вахар – и ду уггаре а коьртаниг. Сийлахьчу КъурIано 
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дерригенал а юх-юха (иттанаш дукхазза) олуш ма ду коьртаниг, уггаре коьрта 
тIечIагIдар – «диканаш де!» Эхь-бехкаца вехаш, диканаш кхолла – и ду-кха 
Делах тешаш мел волчунна коьртаниг, хуьлда иза бусалба, кериста я делазхо а! 
Ткъа вайна юкъахь и муха хуьлу – «Дела, хIорш ду хьуна Хьан ламаз-доIанаш, 
марханаш, гIурбанаш, хьаьждар, ткъа ас нехан хьакъ дууш, адамаш лоьлхуьйтуш, 
сайн даржан-белхан декхарш кхочуш ца деш, къоланаш деш, шалхонаш лелош, 
мискачарна гIело-ницкъ беш лелочу зуламечу хIуманашна юкъа ма гIерта Хьо…»

Тахана вай луьра къийсам латтош лардан хьийзош долу нохчийн гIиллакх-
оьздангалла дуккха а шераш хьалха дуьйна шайн бухера ахка долийна хиларна 
тIе тидам бохуьйтуш ду «ГIалара нуц», «Аптека чохь», «Лулахой».

Нунуев Сайд-Хьамзатан кхоллараллехь хьалхара гIулчаш тидамца ца йисира 
нохчийн исбаьхьаллин дош дезачеран, царах лаьцна дош элира критикаша 
Айдаев ЮшаIа, Гайтукаев Казбека, Туркаев Хьасана, цхьамогIа яздархоша, 
цуьнан похIма къобалдечу ешархоша а.

Амма билггал шех яздархочух санна тоьшуьйтуш йоккха гIулч яра 
«Гезгамаша» а, «Йилбазан оьмар» а романаш арахецарца Нунуевс яьккхинарг. 
Нохчийчохь бохаме хиламаш хилале хьалха язйина йолу и ши роман-дилоги 
язъярца яьккхинарг. Оцу муьрехь ерриге СССР-хь хIоьттина юкъараллин-
политикин бохаме хьал шен тIаьхьало адамийн синошна а вочу агIорхьа 
тIеIаткъаме хилла дIахIоьттира.

20-чу бIешеран 70-80-гIа шерашкахь шех «юьртан проза» аьлла йолу къеггина, 
лаккхара исбаьхьалла йолуш, шатайпаналла йолу исбаьхьаллин произведенеш 
кхоьллира цхьамогIа советски яздархоша и доьзна дара юьртбахаман къинхьегам 
партис латталелоран политикина юкъаозорца, хIетахь коьртачех цхьаъ хилла 
дIахIоттийра латталелорхойн а, даьхнилелорхойн а, бошмашлелорхойн а 
къинхьегам керлачу, лаккхарчу тIегIане даккхаран хаттар. Ткъа яздархой 
пачхьалкхан идеологи халкъана юкъаяржорехь хьалхарчех цхьаъ хиларна, керла 
лехамаш церан исбаьхьаллин дешан гIоьнца кхочушбар дара юьхьарлаьцнарг. 
Оцу муьрехь язйира шайн тоьлла произведенеш А. Яшина, Ф. Абрамовс, В. 
Астафьевс, С. Залыгина, Е. Носовс, кхечара а. Царна тIаьхьа ца буьсура СССР-
на чуйогIучу кхечу республикийн яздархой а. Яздархочун М.Г. Вагинан: «Адам – 
къахьега боккха лаам болуш, доза доцуш латта дезаш волчу къинхьегамхо инзаре 
баккхийчу кхиамашка кхочур ву», боху дешнаш, иштта кхечеран кхайкхамаш а 
бара оцу яздархойн къилба хилла оцу муьрехь билгалдаьккхинарг.

Оцу декъехь гIеххьа яздира нохчийн яздархоша а (Айдамиров Абузаран 
«Ирхеш» роман, иштта масех яздархочун барамна дукха доцу дийцарш а.) Амма 
Нунуевс вай лакхахь цIерш яьхначу шина романца тIедуьзира и башха лакхара 
доцу терахь. Юьртбахамера хьелаш, кхачамбацарш, къинхьегамхойн лехамаш, 
сатийсамаш дика бевзаш волчу Нунуевс оцу произведенешкахь хьалаайбира 
Нохчийчохь а лазаме даьлла долу лаьтта тIехь къахьегаран хаттар. Дилогин 
коьрта турпалхойх цхьаъ волу ИбрахIим къийсаме ваьлла колхозан латтанаш 
тIалам боцуш хIаллакдарца, и латтанаш куьйгаллин даржехь болчара шайна 
санехьа леладайтарца. Цхьана колхозан дахар гайтина ца Iаш, автора къеггина 
суртхIоттадо цу романийн агIонаш тIехь республикера халкъан дахаран а, 
политикин а дIахIоттаман, 20-чу бIешеран 80-90 шерашкахь кхолладелла 
лазамечу хаттаршна жоьпаш а лоьху цо. Нохчийн ешархошна керланиг дара 
Нунуевс шен оцу романашкахь дуьххьара хьалаойуш хилар ерриге а Нохч-
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ГIалгIайчоьнна халачудевлла хилла долу белхазаллин вуон тIаьхьало, цуьнца 
доьзна бахархойн доккхахдолу дакъа республикел арахьа Казахстане а, Россин 
юккъерчу мехкашка а болх бан дIаэхар, ненан маттаца, къоман интеллигенцица, 
нохчийн халкъан дIаяханчу историца партис дIахьош йолу политика Iораяккхаран 
хаттарш а. Критика Индербаев Гиланис ма-аллара: «Гезгамаша», «Йилбазан 
оьмар» романаш ХХ бI.80-чу шерашкара оьрсийн «юьртан» литературин 
могIаршкахь гайта йогIу. Амма цу декъехь оьрсийн яздархоша шайн коьрта тидам 
тIебохуьйтура «юхуш йолчу», «хIаллакьхуьлуш йолчу» юьртан ирачу хаттаршна. 
Ткъа Нунуев Сайд-Хьасана шен тидам халкъан Iер-дахаран а, политикин а ирачу 
хаттаршна тIеберзийра».

Нунуев Сайд-Хьамзата гуттар а лоьху шен кхоллараллехь нохчийн халкъан 
исторех а, динах а долчу хаттаршна жоьпаш. «Орга» журналан агIонаш тIехь 
I990-чу шарахь араелира цуьнан «Адамаш а, зама а» цIе йолу статья. Нохчийн 
халкъан дуккха а бIешераш хьалха дIадаханчу дахарх лаьцна ойланаш, лехамаш, 
хьалха хIуьтту хаттарш дара цо цу тIехь ешархойн кхиэле дехкинарш. Цул 
тIаьхьа ялх шо даьлча оцу статьян буха тIехь кхоллаелира Нунуевн «Нахаш, 
пайхамарш, кхоллам» цIе йолу книга (оьрсийн маттахь), I996-чу шарахь араелира 
и. Роман-эссе ю иза. Нохчийн ширачу исторе бIаьрг тоьхна ца Iаш, вайн заманера 
хиламашна историн, философин, динан хаттарш хIиттош, цу хиламийн дуьхе 
кхиа гIерта автор.

Цу романна ша язйинчу дешхьалхенхь критика Айдаев ЮшаIа боху: «Тахана 
боккхачу бала-гIайгIане воьжна, вайнах идеологин гатталле хьовзийначу Iаламат 
дукхачу историн, политикин, философин проблемийн дуьхе кхиа лууш волу 
цхьа а ешархо бендацараллехь вуьтур вац яздархочун-талламхочун похIмано. 
Оцу проблемийн ойла еш верг дахаран бакъдолчунна генаваьлла дилетант вац. 
Дукха баланаш хьегна шен халкъ а, таханлерчу политикин мекарлонаш дина 
хууш волчу автора хIара дуьйцу вайна синшовкъийн а, хиламийн а кIуркIамани 
юккъехь». И книга лерина ю нохчийн къоначу чкъурана, хIунда аьлча царна 
евзарг ши бIе шо хьалхара истори бен яц. Уьш Шайх-Мансур, имам Шемал, 
бенойн БайсагIар, обарг Зеламха а ву дукха хьолахь царна буьйцу хезнарш. Ткъа 
вайн халкъан истори беккъа тIемаш бар я оьрсашца маьрша дахаран шераш хилла 
ма ца Iа. Вайнехан орамаш ширачу цивилизацийн кIоргенера схьа ду, Росси я 
Европера кхийолу пачхьалкхаш юьйцу хаза а дуккха бIешераш дIадахале хьалха 
дуьйна. Вайн кегийрхошна шайн сийлахь орамаш, шайн дайша дуьненаюкъара 
цивилизаци кхиарна юкъадиллина дакъа а хаарехь аьтто хир бу вайн къоман 
синкхетам самабаккха боху Iалашо ю авторан кху тIехь. Россехь дIагIон болу 
бохаме хиламаш уьш тIекхачале дуьйна а гуш хилла авторна. Иштта цо кхузахь 
гойту Росси йохо, Кремль эккхийта арабевлла чоьхьара а, арахьара а мостагIий. 
Амма царна и кхочушдан аьтто ца хуьлуьйту нохчаша. Ткъа замано ма гайтира 
2000-чу шерийн юьххьехь дуьненаюкъара терроризман бен, Росси йохо Iалашо 
ерш Нохчийчохь хIаллакбар. Цо гойту Нунуев Сайд-Хьамзат хиндолчуьнга 
геннара бIаьрг тоха а, цуьнан тIаьхьало йовза а Дала похIма делла хилар. Москвара 
критика Семенов Вадима дуьххьара тидам бира цуьнан интернетехь араяьллачу 
шен рецензи тIехь. Билгалдаккха деза, критикна шера гина авторан дог-ойла, 
цо дагалаьцнарг, гIеххьа само а йо цо, хьанна хаьа, Россера дерриге а халкъаш 
цIеххьана дерригенех кхетахь, тIаккха «иблисан гIоьнчашна» (сатанисташ) 
дуьхьал уьш цхьаьна гIовтта а ма тарло шайн юкъара боккха Даймохк (Росси) 
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кIелхьараяккха Iалашонца.

Халкъан иэс лардарехь жоьпалла вайна массарна а тIехь хилар юх-юха а 
тIечIагIдо Нунуевс хIокху романехь. Шен орамаш дицдина, царех дIахаьдда, шен 
историца бала ца кхочуш долу халкъ тIейогIучу хенахь хиндерг доцуш делла 
дIадолуш хиларх тешна ву иза. Шен дIадахнарг иэсехь лардеш, хIинццалц схьа 
цигара пайдехьа долу зеделларг таханлерчу денна а, кханенна а Iалашдеш долу 
халкъ ницкъ болуш хир ду кхидIа а кхиа, кхечу халкъашца цхьаьна хьалхахьа 
дIадаха, дуьненан культура кхиарна юкъа шен дакъа дилла.

Нунуев Сайд-Хьамзатан «Бусалба Малхбален а, Кавказан а хьекъалалла», 
«Нахаш а, сийлахь-еза истори а», «Ислам-динан ницкъ боуьйту са», «Пайхамаран 
хьадисаш» (уьш оьрсийн маттахь ю) цIерш йолу произведенеш а ю вай лакхахь 
дийцина хаттарш кхидIа я кхиош, царна тIехь лехамаш беш. Оцу а, кхечу а книгаш 
тIехь автора  нахийн къоман историн хаттаршна коьрта тидам тIебохуьйту. Иштта 
автора шайн ондда бух болчу масалшна тIехь дIахоуьйту хIора а ешархочунна 
ислам кхечу цхьана а дина дуьхьал цахилар. Бакъдинан (исламан) бухе йиллина 
лаккхара гIиллакх-оьздангалла, машар хилар тIечIагIдо автора.

Iаламат мехала а, боккха болх а бу Нунуевс «Нуьхь-пайхамаран весет» цIе 
йолчу оьрсийн маттахь язйинчу книги тIехь бинарг. Дуьненан дерриге адамийн 
проблемаш йийцаре ярна лерина йолу и шен ешархо, муьлхха а къомах я 
муьлхха а динехь иза велахь а, бендацарехь ца вуьтуш ю. Замано ха хорцучу 
муьлххачу а муьрехь вайн республикера бахархойх хIунда Iоттало цуьнан 
бохамаш кхечарначул сов бохучу хаттарна жоьпаш лоьху цу тIехь Нунуевс. 
ХIунда хуьлу-те и иштта? Дерриге а дуьненахь коьрта долчу декъана бусалбанаш 
бехачу пачхьалкхашкахь хIунда хуьлу къиза тIемаш? Ларамаза нисло-те иштта я 
кхоллам иштта язбина-те церан? Зуламна а, ницкъбарна а дуьхьал хIун даккхалур 
а дара-те? Адаман иэхь-бехк бохучу кхетаман кIоргене гIерта автор. ТIаккха шен 
тIечIагIдарна а тIевогIу: иэхь-бехк Дала Адамца буьйцуш болу уггаре оьзда, 
чулацаме, нийсса дIа болу мотт бу, шеца шалхонаш а, къайлах маьIнаш а хила 
йиш йоцуш. Иэхь-бехк хьоьшуш, шайн лаамаш кхочушбеш лелаш долу адамаш 
тIехкхераме ду, цара хIуъа а дуьйцур ду. Ткъа уьш хIунда бу дерриг дуьне 
шайн карахь латтош, шайна луъучехь тIом, цIе, кIур гIиттош, адамийн цIий 
муьйлуш? Ткъа вай вовшашна къоланаш до, Iехадо, къинхьегамна догIу хьакъ 
дIа ца ло. Цхьаъ вийна а, шена сайоккху. Иэхь-бехк самадаккхаро бен сацор яц 
и харцонаш, хIокху кепара даьхна девр дац вай, боху массаьрга а Нунуевс. Оцу 
а, иштта кхидолчу а хаттаршна жоьпаш лехар ду «Нухь-пайхамаран весет» цIе 
йолчу книгин чулацамехь.

2004 шарахь зорабанера араяьлла йолу Нунуев Сайд-Хьамзатан «Са а, 
деши а» цIе йолу роман Л.Н. Толстойн цIарахчу Россин Пачхьалкхан премица 
билгалъяьккхира. Иза исбаьхьаллин-публицистически роман ю. Бакъдолчун 
бух тIехь, документийн тоьшаллаш а далош, автора гойту ткъолгIачу бIешеран 
чаккхенехь а, ХХI-чу бIешеран юьххьехь а Нохчийчохь дIабахана бохаме 
хиламаш. ХIокху книгин автор ша буьйцуш болчу дукхахболчу хиламийн 
теш а, дакъалацархо а ву. Пачхьалкхан тергонера мукъаяьккхинчу олигархийн 
къоланийн капитал лаккхарчу Iедалан кабинеташ чу кхачар, ткъа шайн боьхачу 
Iалашонашка кхачархьама Iедалан урхалчаша адамийн кхетамна тIеIаткъамаш 
бар, халкъашна юкъа питанаш тийсар оцу муьрехь дIа муха хьора гайтина 
романехь. Нохчийн халкъан доккхаха долу дакъа, дIадаханчун иэсах хаьдда, 
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гIиллакх-оьздангаллин гурашкара даьлла, шен синмехаллийн а, синлехамийн 
а къилба дицдина хиндолчух кIорггера гIайгIа-бала кхачар ду «Са а, деши а» 
романан чулацаман кIорге диллинарг.

«Пакистанехь ислам» (оьрсийн маттахь) цIе йолу Iилманан-талламан книга 
араелира 20I2-чу шарахь, иза лерина ю Нохчийчохь бусалба дин дIасадаржоран 
историна. ХV-ХХ бIешерийн мур бу автора буьйцург. Документийн ширачу 
тептарийн тоьшаллаш далош, автора бовзуьйту нохчашний, гIалгIашний юкъа 
бусалба дин даран хала некъаш, хиламаш. Цу книгин юххедилларехь далийна ду 
шира хабарш, хьадисаш, эвлаяийн йозанаш, хьехамаш. Дешаран учрежденешкахь 
ислам-дин хьехарехь доккха гIо до хIара книга вайн республикера хьехархошний, 
студенташний, дешархошний.

20I2-чу шарахь зорбанера араелира Нунуевн «Собаре лаьмнаш» цIе йолу 
роман. ХIокху тIехь автора буьйцу 20-чу бIешарахь Нохчийчохь дIабахана ирча 
хиламаш, цаьрца цхьаьна шен ешархочун даг чу нохчийн къам дийна дIадаккха 
ницкъ хир бац хIокху дуьненахь боху тешам а боссабо цо. Лаьмнаш санна, собаре 
а, нуьцкъала а ца хиллехь, вайн жима къам тоххара шен доь доцуш лаьтта тIера 
дIадаьлла хир дара боху ойла кхуллу цо вайн дегнаш чу.

 «Заманаш вовшаххотталуччохь», «Хьерваьллачун гIенаш», «Лендоцчух 
лаьцна…» цIераш йолу книгаш ю Нунуевс хIокху тIаьхьарчу кхаа шарахь 
оьрсийн маттахь арахецнарш.

Царах хьалхарчунна юкъахь ю кхоъ повесть а ткъе иттех дийцар а (уьш 
дукхахъерш Нохчийчохь хIинц-хIинцца дIабаханчу тIамех лаьцна произведенеш 
ю); малхбален легендех тардина автора ша кхоьллина дийцар-притчаш, 
публицистикин ткъех гергга статьяш а (цаьрца ю «Хьайбаха» цIе йолу 
киноповесть а); иштта Нунуевс ешархойн кхиэле йохку кху тIехь шен поэтически 
произведенеш а, «ТIамо кхоьллина стихаш» аьлла билгалъяьхна уьш автора. 
Даймахках, Iаламах, безамах лаьцна язйина ю уьш оьрсийн маттахь. Царах цхьа-
шиъ нохчийн матте гочъяр а кхочушхилла хIокху статьян авторан:

                   ***
ТуьтамIаьжгаш хIокху цIа чохь…
Уьш-м алсам ю адамел.
ТуьтамIаьжгаш ю кху цIа чохь
Делан метта адамашна.
ТуьтамIаьжгаш… уьш – массанхьа,
Доцуш санна адамаш.
Еккъа акхарошкахь яц уьш
Экха – сийлахь адамал
                                                  
                  ***
ХьаргIанаш санна, харцъимамаш,
Йовссарийн ахча эцна схьа,
Сийлахьчу дайн лаьтта цIий Iенош,
ГIайгIа яржош бу массанхьа.

Бакъдинехь хиллачу халкъана
Берзан васт кхоьлли дуьненахь.
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Цара хьулдин бакъдерг КъурIанан,
ГIиллакхаш Iамийн чагIалкхан.

Акхарой кхерста лам-аьрцанашкахь,
Го кхерч шелбелла вайн ярташ
Де-дийне деба вайн кешнашкахь
ГIазотан луьста хIолламаш

(гочйинарг Бурчаев Хь.)

ХIокху могIанашкахь а, кхечу стихашкахь вайна гуш ду церан автор шайн 
Даймехкан-Нохчийчоьнан тахана гуш долчух а, кхана хиндолчух а гIайгIа, лазам 
болуш хилар.

«Хьераваьллчун гIенаш» роман а Нунуевн уггаре баккхийчех  цхьа кхиам бу. 
«Адаман кхетаман а, иэхь-бехкан а ницкъаца бен дарба далур дерриге адамашна. 
Ткъа иэхь-бехк а, кхетам кхиъна, ирбелла ца хуьлу хIокху лаьтта тIехь харцонан 
гIайгIа-баланаш цкъа лайна я хIинца а ловш воцчун; церан къаьхьачу кедан 
буьззина чам а хиъна, амма, оьгIазло, дералла тIехула ца йолуьйтуш, дуьнен 
чу ша волуш Дала шена чудиллина са цIена лардинчун», – боху автора шен 
Хьерваьллачун барта. Шен кхоллараллин юьххьера дуьйна ша юьхьарлаьцначу 
некъана, Iалашонна тешаме вуьсу хIинца а Нунуев Сайд-Хьамзат – нохчийн 
халкъан кхолламан дIадахнарг лехар, таханлерчу заманан халачу хаттаршна 
жоьпаш хьайн дегнаш чу диканиг хирг хиларе тешам боссор.

«Лендоцчух лаьцна» цIе йолу книга зорбанера араяьлла масех бутт бац. 
ДIадаханчу бIешеран 70-чу шерашкара дуьйна 20-гIа бIешо чекхдаллалц ша 
бина тидамаш, доцца аларш, некъан йозанаш, ойланаш-афоризмаш хир ю 
аьлла дагалаьцна дацара авторан. Тетрадашний, блокноташний тIера схьа а 
гулдина, хIокху гуларехь вайна довзуьйту уьш Нунуевс. Шена керлачу жанрехь 
вовшахтоьхна хIорш автора. Схьагарехь, уьш халкъалахь дIаса а яьржар ю, наха 
кар-кара оьцуш, дагахь а лаьттар ю дика, пайдехь, хьекъале хьехамаш санна. 

«Бохам – бохам бац бакъдерг ца дуьйцуьйтучу хенахь, и бохам бу бакъдерг 
цхьанне а ца оьшучу хенахь».

«Миска нохчо-м вузо хала а дацара. ТIеххаланиг ду-кха хьалдерг вузо».
«Дарвеллачу яздархочо бакъдолчух лаьцна дика дуьйцу».
«Нохчалла дIадолало оьздангаллина тIера. ХIунда аьлча оьздангалла – иэхь-

бехкан нанас йина йиша ю».
«Мотт – халкъан са ду. Сица ненан мотт хаалуш воцург шен къомаллах вуху».
Иштта кхин а ду ахзабаре, амма лазаме а долуш:
«Ненан мотт – иза вайзаманан яьсса куралла йолчу наноша шаьш санна болчу 

шайн доттагIашка мобильни телефонехула буьйцуш берг бу».
ХIокху шен тIаьххьарлерчу гуларна юкъа шен тайп-тайпана кхоллаелла 

ойланаш а яхийтина Нунуевс. Царна тIехь цо маьIна до «Нохчалла», «БIаьрзе 
халкъ», «Дахар», иштта кхиболчу а кхетамийн кIоргенийн маьIна дан гIерта 
автор.

«Нохчалла – Дала делла, къонахаллица а, оьздангаллица тIечIагIдина иэхь-
бехк ду.

Нохчалла – аьшпаш, шалхонаш, шен суьпалла нахала яккхар доцуш, Ислам-
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дин цIийца хилар ду…»

 «Сийлахьчу суфийн аларех тардеш» аьлла долчу декъехь Малхбалера 
хьекъалчийн синлехамийн кепехь ша язйина ойланаш йосту вайна автора.

Публицистикин декъехь Нунуевс, ша тIаьхьарчу хенахь язйина статьяш 
йовзуьйтуш, юха а вайн ойла тIеерзайо Нохчаллина, цунах «иэхь-бехкан 
идеологи» аларца, вайна моссалгIаза карладоккху цо Нохчаллин буха тIехь бен 
вайга вешан къоман юьхь а, мотт а ларлург цахилар.

КIезиг меттиг дIалоцуш яц Нунуев Сайд-Хьамзатан кхоллараллехь цуьнан 
драматурги а. Схьахетарехь, Хамидов Iабдуллин «Бож-Iела» комедил тIаьхьа 
цуьнга гIоьрттуш кхиаме хилира Нунуевн «Дела воцург накъост воцуш…» цIе 
йолу драма. Хьовсархой хих буьзначу бIаьргашца хьовсура сцени тIехь I944-чу 
шеран бохаме денош нохчийн актераша гайтаре.

«Лулахой» цIе йолчу комедин хиндолу дакъош Нунуевн кхолларалла езачарна 
девзаш дара хьалха дуьйна а. Цу пьесин бухе дехкина ду «Синхаам», «Аптека 
чохь», «Лулахой», «Хала цамгар», «Тезета бахар», кхидолу а сатирически 
дийцарш. И дийцарш Нунуевн дуьххьарлерчу гуларшна юкъадахна ду. ТIаьхьо 
«Лулахой-2» аьлла йолу комеди а язйира цо дуьххьарлера оьрсийн-нохчийн тIом 
чекхбаьлча. И пьеса оцу шерийн хиламаш беламечу суьрташкахь гойтуш ю. 
Ерриге а иттех пьеса ю Нунуевс язйина, уьш тидаме а эцна сцени тIехь гайтаре 
са а туьйсу вай. Бакъдерг аьлча, Сайд-Хьамзатан кхоллараллехь дуккха а ду 
сценаристаша а, режиссераша а тIе тидам бахийта хьакъдерш. Нохчийн генарчу 
исторера таханлерчу дийне кхаччалц дерш а ду. Тахана вайн юкъараллехь болчу 
лехамашка жоп луш, тIекхуьу чкъор гIиллакх-оьздангаллехь, даймахкана а, 
халкъана хьанала, тешаме кхиарехь доккха гIо а хир ду Нунуевн драматургис, 
иштта цуьнан ерриге а кхолларалло а.

Нохчалла – и кхетам Нунуевн ерриге кхоллараллехь коьртаниг хилла 
схьайогIу. Цо шен цхьана къамелехь иштта элира: «Нохчалла – иза дин ду, 
цIийх доьлла тIарикъат – адаман сих а, дагах а доьлла тIарикъат, хIора а адам 
ша-ша схьаэцча, цо ша Кхоьллинчуьнца латтош йолу гушйоцу, ма-ярра йолу зIе 
ю Цуьнца уггаре а исбаьхьчу маттехула латтош йолу – иэхь-бехкан, гIиллакх-
оьздангаллин маттехула».

Нохчалла шеца йолчо шен сица тIеоьцур дац сийлахь АллахI резавоцург. 
Нагахь санна нохчалла шегахь йолчух цхьакIеззиг а ледарло, зулам я оьзда 
доцург далахь, беза тIулг хуьлий дазло и цуьнан синна а, дагна а, боху Нунуевс 
кхидIа а.

Бакъду, Нунуев Сайд-Хьамзатан лехамашна, цо майрра схьаолуш долчу 
шен дагахьдолчунна, цо нохчийн юкъараллина хьалха кхийдочу Iалашонашна, 
некъашна резабоцурш а бу, ишттаниш хир а бу кхидIа а. Амма цо шен дерриге а 
дахар, кхолларалла жимачу, амма доккхачу доьналлица муьлхха а халонашкахула 
чекхдала хьуьнар а, доьналла а долчу нохчийн халкъана дIаделла хиларх шеко-м 
яц цхьаннен а.

Нунуев Сайд-Хьамзатан дукха ю язйина произведенеш. ХIокху статья тIехь 
вай ца хьахийнарш а ю. Цуьнан кхолларалла нохчийн литературехь хьалхара 
могIаршка хIотто йогIу, и цунна хьакъ а ду. Айдамиров Абузара, Гадаев Мохьмад-
Салахьа, Мамакаев Мохьмада, Бексултанов Мусас, кхечара а нохчийн къоман са, 
чоьхьара дуьне (дика а, ледара а агIонашца) схьагайтина шайн кхоллараллехь. 
Царах цхьаъ ву тахана Нунуев Сайд-Хьамзат цуьнан кхолларалла евзаш болчу 
ешархошна хьалха, дийнна нохчийн къоман хьалха а.
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Соьлжа-ГIала йиллина 200 шо кхачарна 

ГIопа тIера – гIали тIе 

Хууш ма-хиллара, цхьа шо даьлча, 2018-чу шеран 22-чу июнехь ши бIе шо 
кхочу Соьлжа-ГIала йиллина. Россин Федерацин Президентан В.В. Путинан 
Указаца нийса а догIуш и юбилей шуьйра билгалйоккхур ю Нохчийчохь 
а, Къилбаседа Кавказехь а, ерриге а Россехь а. Вевзашволчу яздархочун, 
публицистан Кусаев Iадизан Соьлжа-ГIала йилларх йолчу очеркан дакъа 
дуьллу оха шун тидаме. 

… Паччахьан эскарша, Соьлжа-хи тIе а кхаьчна, цуьнан уггаре а дуткъачу, 
готтачу логан бердашца туп туьйхира бIешерийн луьстачу хьуьна юккъехь. 
Цигахь гIап хIотто сацам бира инарло Ермолов Алексей Петровича. Иза йиллар 
дIадоладелира инзаре чолхечу хьелашкахь. Хеталора, нохчий хилла ца Iаш, 
ша дерриге а Делан Iалам дара иза йилларна дуьхьал. Цуьнах лаьцна дийцира 
тIахьуо шен дагалецамашкахь хIетахь хиллачу Кавказан корпусан, иштта шех 
олуш хиллачу, Кавказан проконсула инфантерин (гIашсалтийн эскаран) инарло 
А.С.Ермоловс: 

«Совца ца совцуш, кхаа кIирнах кхевсина ихначу догIанаша, аьхке 
йоллушехь, Iаламат шийла лаьттинчу хенан хIоттамо чIогIа новкъарлойира 
тхуна, гIап йилларан белхаш дIаболорна тIехь йина ца Iаш, ткъа гIишлошъяран 
коьчалшна тIеххьий, гIопан бустам баккхарна тIеххьий. Оцу хиламо кхин а 
чIагIбора нохчий тхо кхуза йоццачу ханна даьхкина ду бохучу ойланехь. Тхо 
гIап дIахIотто дуьйладелча а ца бовлура уьш, оха моттаргIанаш йо бохучунний, 
оха шаьш Iадбитаре сатийсарний тIера». 

«Юьхьанца нохчашна моьттура, – кхидIа яздо А.П.Ермоловс шен 
дагалецамашкахь, – гIап хIоттор шаьш кхероран ойланца еш йолу бIарлагIа ю, 
шаьш сатоьхчахьана, чIагIделчахьана, тхо, жимма латта а лаьттина, кхераделла, 
тхаьш схьадаьхккинчу, тхайн зила тIе дIагIур ду». 

Эххар а севцира догIанаш, дIанисбелира – мухха елахь а, аьхке ма яра 
арахь! – хенан хIоттам. 22-чу июнан Iуьйренца, полкан мозгIара ламаз дина, 
доIа дина, лаьттан хьалхара бIал схьааьхкира белаца. ДIаболабелира болх. 
Цул тIаьхьа кхо бутт баьлча, юьззина дIахIоьттира Соьлжа-хица ян йолийначу 
гIопех хьалхарниг. Ша инарло кураллица ма-аллара, «Нохчийн дегнаш чу 
кхерам тасаран Iалашонца» йиллинчу оцу гIопана «Грозная» («Буьрсаниг») 
аьлла цIе а тиллира А.П.Ермоловс. 

ХIунда йиллира и гIап Нохчийчоьнан дега юккъехь? Муха хилира цуьнан 
тIаьхье? Оцу хаттаршна жоп дала хьовсур ду вай хIокху очеркехь. 

Публицистика



45

Орга - 2017 (1)
XIX-чу бIешеран юьххьехь Нохчийчоьно Iаламат чIогIа дуьхьалойинера 

Россин империн мехкаш дIалецаран политикина. МуьтIахь боцу мохк дIатебаран 
Iалашонца Къилбаседа Кавказе хьажийна вара 1812-чу шеран Даймехкан тIеман 
Турпалхо, инарла Ермолов Алексей Петрович. Иза къаьсттина чIогIа нохчий ца 
безашший, цундела цаьрца болчу тIамехь Iаламат йоккха къизалла гойтушший 
вара. 

Дуьххьара А.П.Ермоловна дагадеанера Терк а, Соьлжа а хишца цхьамогIа 
гIалагIазкхийн станицашший, чIагIонашший яхка. Церан Iалашо яра нохчий, 
лаьмнашка хьалалаьхкича, шайн чIожашкахь дIакъовлар, уьш я мацалле 
байъийта, я тIеман тIелатаршкахь берриге а хIаллакбан. Оцу зIенан уггаре а 
ондачарах цхьа чIуг яра «Грозная» («Буьрсаниг») аьлла, шена цIе а туьллуш, 
Соьлжи тIехь йиллина гIап. Иза йиллинера хино голатухуш уггар а готта 
йисинчу меттехь, Нохчийчохь хьалхара тIом эккхале, А.П.Чеховн цIарах сквер 
хиллачу меттехь 1818-чу шеран 22-чу июнехь (тахана и исбаьхьа сквер йоцуш 
ю. Саьнгар яьккхина, нисдина Соьлжин харш. Цигахь хIинца лаьтташ ду 
республикин Куьйгалхочун а, Правительствон а    беза хьеший тIеэцаран цIай, 
«Фирдаус» фирмин гайтаран хIусаммий). 

И гIап йилларан коьртачу Iалашонах лаьцна иштта яздора оьрсийн Iилманчо, 
Кавказ таллархочо Л.П.Лавровс: «ТIемаш а беш, инарла Ермолов Нохчийчоьнан 
кIоргене кхаьчча, 1818-чу шарахь цуо кхузахь гIап а йиллина, «Буьрсаниг» 
аьлла цIе тиллира цунна. Ермоловн ойланехь дара, «Нохчий кхерорхьама гIап а 
хIоттийна», ламанхой берриге а хIаллакбар. 

ТIеман бIонан хьалхара тоба Оьрза-ГIалара (Червленни станицера) Соьлжи 
тIе схьаялаяле дуьйна нохчашна хьалххе доттагIашкахула хиира и эскар стенна 
догIуш ду, цуьнан полкаша хIун дохьу, церан походан муха тIаьхье хир ю. 
Царна шайн ма-хуьллу дуьхьало ян а сацам бира нохчаша. 

Ткъа тIамца Соьлжи тIе хьажийна эскар хIумма а кIезиг а дацара. Цунах 
лаьцна иштта яздо А.П.Ермоловс шен тIаьхьуо язбинчу «Йозанаш» бохучу 
дагалецамаш тIехь: «Георгиевск-гIалара вахара со Гребенски (Яна-Кхаьлла)  
эскаран коьртачу меттаматте Оьрза-ГIала. Цунна гена йоццуш  кечйина яра 
Нохчийчу доьлхучу эскаршна Теркал дехьадовлийла… 

24-чу майхь (1818 шо – I.К.) дехьаелира, нохчийн агIорхьара цхьа а дуьхьало 
йоцуш, 8-чуй, 16-чуй егерски полкийн еа батальонаххий, Троицки гIашсалтийн 
полкан цхьана батальонаххий, ГIебартойн полкан цхьана батальонаххий 
лаьтташ йолу эскаран тоба. Оцу тобанца яра иштта батарейни  ялх, яйн ялх, 
говрашна тIаьхьатосу йиъ йоккха топпий, пхи бIе стаг линейни гIалагIазкхий. 
Цхьа ротий, ши йоккха топпий дехьаволийла ларъян а йитина, ерриге а тоба 
цхьана дийнахь Терка тIера Соьлжа хи тIе кхечира». 

Муха тIеIаткъам бира бIонан оцу боламо а, Соьлжа-гIап ян йолоро а 
нохчийн дахарна, Ермоловс кхидIа а дуьйцу шен дагалецамашкахь: «Теркаца 
йолчу машаре ю шаьш бохучу нохчийн ерриге а яртийн дай тхан эскарца бара. 
Амма оцу ярташкахь, кхечу ярташкахьчул а дукха буй-те аьлла, бара хьалха 
заманчохь пачхьалкхан эскарийн зилашна динчу дерриге а тIелатаршкахь 
дакъалаьцна болу зуламхой. Оцу машаречу ярташкахь совцура уьш, цхьа а 
дуьхьало йоцуш зил тIе богIучу машаречу нохчаша, оьрсийн эскарийн латтарехь 
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а, гIалагIазкхийн дахарехь а ледарло а карийна, шайна зен хирдоцуш, тIелата 
нийса некъ гайтталц. 

«Оцу зуламхойн цхьа жима дакъа бен къайла ца даьллера Теркан аьрру 
агIорчу йистошца Iохкучу нохчийн ярташкахь, – яздо кхидIа а Ермоловс, – 
биснарш берриге а тхан лагерехь хуьлура, ас уьш къаьсттина хьеста а хьоьстура, 
уьш шайн цIенош чохь паргIат бехийла, цара салташна дохка царна чIогIа 
оьшуш долу сурсаташ кхоьхьийла лууш. Лагерехь оцу ярташкара балийна 
амалтхой а бара». 

Боламан юьххьехь дуьйна паччахьан эскаршна дуьхьало ян йолийра 
нохчаша, цара дохьург хIун ду шайна гуш а, хууш а санна. ГIараваьллера 
хIетахьлера нохчийн баьчча Таймин Бийболаттий, Гермчигара имам Iабдул-
Къедаррий, шаьшиннан бIо вовшах а тоьхна, оцу эскаршна дуьхьал Терка 
тIе вахара, уьш юхатоха ойла йолуш. Хьалхара тасадалар хилира нохчийн 
Ширачу юьртана генадоццуш, оьрсийн эскарш Теркал сехьадовлучу хенахь. 
Амма ницкъ ца тоьира оьрсийн бIо сацо – юхадовла дийзира. Юхабевлла, 
нохчий тIамна чIагIбелира, хIинца Нефтянка хи долчу меттехь. Цигахь 
хиллачу шолгIачу тIамехь, уллехь йоккхачу тоьпан хIоъ иккхина бакъдуьнена 
дIавахара, еза чов хилла Гермчигара имам Iабдул-Къедар. Паччахьан эскаран 
боккхачу ницкъаций, керлачу герзашций лара ца бина, шозлагIа а юха а бевлла 
шайн-шайн ярташка дIасабахара нохчийн бIаьхой, баьччано Таймин Бийболата 
шайга юха кхайккхалц. 

«Буьрсаниг» гIап йиллинчул тIаьхьа, юьхьанца шайгара цхьа а тайпа 
зен-зулам а, оьгIазалла а ца хаайолуьйтура оьрсаша, мелхо а нохчашкара – 
уллерчу ярташкарчу бахархошкара – шайна гIо-накъосталла оьшуш хилар 
схьахоуьйтура. Наг-наггахь и гIо нуьцкъаха а дойтура цаьрга: Кавказерчу 
Эскарийн Коьртакомандующис А.П.Ермоловс «дицдора» нохчий шен эскарехь 
а, шен леш а цахилар. Цундела оьрсийн а, нохчийн а юкъаметтигаш де-дийне 
мел дели телхаш, юхуш схьайогIура. 

Ермолов Алексей Петрович, гIуллакх цхьаннах а ца тешош, ша куьйгалла деш 
вара Соьлжа-гIап яран белхаш тIехь. Цуо тIаьхьа яздора шен дагалецамашкахь: 
«Тхоьгахь шайн амалтхой болчу ярташка дина омра дара гIап ечарна хьуьнан 
коьчалшца кхачоран хьокъехь. Уллехь йолу ярташ ца яьхьара аьлларг ца дан. 
Ткъа генахь йолчуй, я юькъа хьун бахьана долуш некъаш доцчу Хан-ГIала 
олучу готтачу тогIи чохь йолчуй ярташа, дечиган коьчалш латто дуьхьалойина, 
дIахаийтира шаьш цхьа а тайпа декхарш тIелаца, оьрсашца цхьа а тайпа 
юкъаметтигаш латто декхарийлахь цахилар. Ткъа тхоьца юкъаметтигаш латтош 
болчарна цара кхерамаш туьйсура, церан даьхни дIа а дуьгур ду, ярташна тIе а 
летар ду, бохуш». 

Амма цхьаццаболчу (масала, исторически Iилманийн докторан Ш.Гапуровн, 
кандидатан С.Умаровн) Iилманчашна оцу кхерамаш тийсарех а, тIелетарех а 
хетарг кхечу кепара ду. Цара дийцарехь, и кхерамаш туьйсурш а, тIелатарш деш 
хилларш а шаьш оьрсий хилла. Буьйсанан боданехь юьрта тIе а летий, иза яга 
а йой, къайлабовлуш хилла уьш. Ткъа Iуьйренца, хилларг къасто, арз дохьуш, 
юьртахой баьхкича, оьрсаша я уьш шаьш бехке беш хилла, хьуьнан коьчалш ца 
йохьуш, шайна новкъарлонаш ярна, я тешам боллуш олуш хилла, шаьш цхьа 
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а тайпа тIелатар ца дина, ткъа динехь, иза шаьш нохчаша дина, олий: Iаьржачу 
боданехь хьаьнга къасталур ду зуламхой муьлхачу къомах хилла? 

И дерриге а оьрсаша деш хилла машаречу а, паргIатонехьа къуьйсучу а, 
лаьмнашкарчу а, аренашкарчу а нохчийн вовшах тешам байархьама, царна 
юкъа питана а тесна, оьгIазло а йина, уьш вовшахлатийтархьама. Амма и 
харцо, къизалла цхьа бекхам боцуш ца юьсура: нохчаша, шайн маьрша дахар 
лардеш, шайн ма-хуьллу дуьхьалойора паччахьан эскаршна. Ша А.П.Ермоловс, 
ца ваьллачу денна, лаккхара мах хадабора нохчийн тIеман говзаллин а, церан 
стогаллин а, майраллин а, хьекъалан а. 

Инарло яздора шен дагалецамашкахь: «Юькъа хьун яьлла Хан-ГIалин 
тогIи чIагIъян йолийна, кIорга саьнгарш йохуш, лаьттах лекха валаш деш. 
Дерриге а некъашца («Буьрсачу» гIопера кхерам ца хилийта – I.К.) хаш а, 
пикеташ а хIиттийна. Наггахь бен буьйса ца йолу нохчий тIе ца леташ: гIопана 
дуьхьаларчу хин дехьарчу берда йисте богIий, цунна тIе тоьпаш етта цара. Оха 
хIиттийначу цхьана меттахь лаьттачу а, дIасалелачу а хашна, иштта хьуьнах 
ягориг йоккхучарна а тIе а летара уьш майрра. Цундела дукха хуьлура вовшийн 
кхийсарш яр. ХIетте а тхо а даима кийча хуьлура дуьхьал  тIом бан». 

Буьрса гIап йилларан коьрта Iалашо яра, хьалха вай ма-аллара, нохчий, 
токхечу аренашкара лаьмнашка дIалаьхкина, готтийчу чIожашкахь дIакъовлар, 
уьш шелоне а, мацалле а байъийтар, я тIеман ницкъаца горахIиттор, я берриге а 
хIаллакбар. Лаа олуш ма дацара чалтача Ермоловс нохчех лаьцна: «Дика нохчи 
велла нохчи ву», «Суна синтем хир бац цхьа нохчи  дуьненахь дийна мел ву», 
иштта дIа кхидолу а дешнаш. 

Буьрса гIап йилларан Iалашонах ша иштта яздора А.П.Ермоловс: «Нохчийн 
лаьтта тIехь ян йолийна гIап. Цуо шен латтарца гатте хьовзор бу уггаре а токхечу 
латтанийн дай. Иза лаьтташ ю Кавказан зилан уггаре а бегIийлачу новкъахь, 
Хан-гIалин чIожана генайоццуш. Цунна цIе тиллина «Буьрсаниг» (Грозная), 
аьлла. Белхаш бечу хенахь нохчаша шайн ма-хуьллу дуьхьало а, новкъарло 
а йира тхуна. Кест-кеста меттигаш нислора, салташа белаш а юьтий, герзаш 
караоьций, тIелатар тIамца юхатухуш». 

Буьрса гIап юьллучу хенахь, жимма а шайна кхераме йолу а, я гIопан 
дозанаш шорлуш, тIаьххьара цуо шена чулоцурйолу а нохчийн ярташ ягош, 
йохош, отуш, Нохчийчоьнан аренашца даьржира паччахьан эскарш. Цара дечух 
лаьцна Кавказерчу корпусан Коьртакомандующис иштта яздора хазахетарций, 
дозалла дарций: «Хан-ГIалина уллерчу ерриге а ярташкарчуй,  пачхьалкхан 
эскарш шайна атта тIелетар долчу ярташкарчуй нохчаша я кхечу машаречу 
ярташка, я лаьмнашка дIабаьхьнера шайн бахамаш. Ткъа зударий а, бераш 
а, кхерам эккхарций, уллерчу хьаннашкахь къайлабовла кийчча Iаш хуьлу: 
цигахь хьалхе дуьйна кечдина ду церан къайлах бенаш. Герггарчу аренашкахь 
хIаллакьхуьлуш ду, кхераме хьал долу дела, хьакхаза дисина ялташ. Цундела, 
аьхке йоллушехь, тхуна хааделла, нохчашна сурсаташ тоьаш цахилар». 

«Буьрсаниг» гIап йиллар инзаре боккха бохам хилла дIахIоьттира тахана 
Соьлжа-ГIалано дIалоцучу лаьтта тIехь хиллачу нохчийн ярташна. ГIала, 
дозанашкахь шорлуш, кхуьучу шерашкахь, цунна юкъаяхана, тIепаза яйна 
нохчийн яккхий а, кегий а ярташ: ЧIегIана (хьалха «ЦIен Варзап» («Красный 
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Молот») завод хилла меттиг; тахана цигахь «Беркат» махлелоран туш ю); 
Iалхан-Юрт (хьалха С.М.Кировн цIарах йолу Культурин а, садаIаран беш хилла 
меттиг; тахана – республикин Куьйгалхочун резиденци); Хан-ГIала (хьалха 
республикин больница, «Космос» кинотеатр хилла меттиг, Соьлжин йист; 
тахана, республикин Куьйгалхочун беза хьеший тIеоьцу меттиг); Эндере, Къули-
Юрт, ТуртIин кIотар (хьалха мехкадаьттанах гIуллакхден а, химин а заводаш 
хилла, тахана еса лаьтташ йолу Заводской к1оштан дозанашкара меттиг); 
Сарачан-Юрт («Минутка» майда); Мамакхи-Юрт (тахана «Нефтемайск» 
поселок а, Грозненски кIоштан Первомайски станица а йолчохь); Доьлак-Юрт 
(тахана «Ипподромный» олу микрорайон ), иштта дIа кхин а. И гIуллакх тахана 
а дIадоьдуш ду. Тахана Соьлжа-ГIалин дозанашна юкъаяхна нохчийн уггаре 
а шира а, йоккха а йолу Соьлжа-Юрт, Керла Хан-гIала, «Даймохк» совхоз-
поселок, 3-чу совхозан кIотар, иштта кхиерш а. «Буьрсаниг» гIап йиллале а, 
Соьлжа-ГIала кхиа йолаялале а хьалха цхьана Заводской кIоштан дозанаш тIехь 
хилла нохчийн итт юрт, Ленински кIоштахь – ворхI, Октябрьски кIоштахь – 
ворхI, иштта кхин а. Соьлжа-ГIала кхуьуш, цунна юкъаяханчу нохчийн яртийн 
ерриге а цIерш билгалъяхалур яц тахана. Иза ца даделира шен хенахь историке, 
этнографе А.Бержега. «Нохчийчоь а, нохчий а» бохучу шен книги тIехь вайн 
махкахь хиллачу ерриге а яртийн, кIотарийн цIерш дIаязйира цо дуьххьара. 
Амма, церан цIерш йохуш, хIетахь а (XIX-чу бIешеран кхузткъе уьтталгIачу 
шерашкахь – I.К.) царах дукхахйолчарах «ягийна», «аьтта», «йоцуш ю», бохуш 
яздан дийзира Iилманчин. 

Иштта дIахIоьттина ю 199 шо хьалха вайн республикин пачхье, шен 
оьмарехь кхузза аьтта (1918-чу шарахь БIеденойн тIамехь а, 1995-чуй, 2000-
чуй шерашкахь Нохчийчохь кхихкинчу шина тIамехь а), кхузза юха а денъелла 
Соьлжа-ГIала. Вайн безам. Вайн дозалла. Вайн хьомечу Даймехкан дог. 

Цхьаццаболу дешархой цецбовла  а, ца теша а там бу Соьлжа-ГIалин 
дозанашкахь оццул дукха ярташ хилла аьлча. Амма шеко хила хIума дац кхузахь, 
хIунда аьлча, цкъа-делахь, уьш дукха хьолахь итт-пхийтта цIийнах лаьтташ 
кегий кIотарш хилла; шолгIа-делахь, Соьлжа-ГIала кхуьучу шерашкахь цунна 
гIалин дарж далале хьалха (1870-гIа шо), шайх белхалойн поселкаш олуш хилла 
гIалин каппаш мехкадаьтта доккхучу меттигашкахула вовшашна ген-генахь 
дIасакхиссина ехкина; кхозлагIа-делахь, Россин кхийолчу Iаламат яккхийчу 
гIаланашца юсталуш яцахь а, Къилбаседа Кавказехь уггаре а яккхийчарах цхьаъ 
ю вайн Соьлжа-ГIала: цуьнан йохалла 36-чу участкера (Старопромысловски 
кIоштан коьрте хилла йолчу) 56-чу участке (Октябрьски кIоштан юкъ хиллачу) 
кхаччалц шовзткъе итт чаккхарма гергга ю; ткъа шоралла «Даймохк» поселкера 
(гIалин къилбен йисттера) С.М.Кировн цIарахчу поселке (Заводской кIоштан 
коьрте) кхаччалц а шовзткъе пхийтта чаккхарма гергга ю. 

Ойла ел аша, нохчаша олуш ма-хиллара, кхерам баьлча, сихха орцах кхача, 
вовшийн хезехь, юькъачу хьаннийн гаттонехь Iуьллу маса жима кIотар хоьар 
яра гIалин даккхийчу дозанашка. Ткъа и ярташ луьста яхкаран кхин а цхьана 
бахьанех иштта яздора Нохчийчоьнан халкъан яздархочо Айдамиров Абузара 
«Калугера йийсар» аьлла йолчу шен повеста тIехь: 

 «БIешерийн къена, юькъа хьаннаш. Царна юкъахь къайлаевлла лаьтта 
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нохчийн ярташ. ДегIастанахь, лаьтта шен кIезгалла дешин меха долчохь, ярташ 
яккхий ю, вовшашна ген-генахь. Ткъа кхузахь уьш кегийра, амма дукха ю. 
Тайпанийн ярташ цхьана гулехь…» 

Буьрса гIап йилличахьана дуьйна, цунна гуонаха а, Нохчийчохь кегий а, 
баккхий а тIемаш лаьттира 1860-гIа шо кхаччалц. Амма Кавказан тIом чекхбаьлча, 
гIопан бIаьхаллин мехалалла дIаелира, цунна чохь нохчашца махлело базарш 
а, ярмаркаш а ехкира. Теркан областан туш хилла дIахIоьттинчу Буру-ГIала 
дIадаьхьира тIеман зилан куьйгалла. Маьрша гIала хилла дIахIоьттира гIап. 

1870-чу шерашкахь гIопехь вехаш пхи эзар гергга стаг вара. ДIадолош 
дара мехкадаьтта даккхар, цунах гIуллакх а деш, иза дохкар. Цундела 1869-чу 
шеран 30-чу декабрехь гIопах гIала яран хьокъехь Сенато Указ арадаккхаран 
шен бахьанаш дара. ГIопаллин олалла (бакъо) дIадаккхаро инзаре даккхий 
хьелаш кхоьллира «Буьрсаниг» гIап кхиорна. 1860-чу шарахь Кавказан зилан 
аьрру флангах Теркан область йира. Цул тIаьхьа ши шо даьлча, 1862-чу 
шарахь областан дозанашкахь кхоъ дакъа (отдел) кхоьллира – Малхбузерниг а, 
Юккъерниг а, Малхбалерниг а. Юккъерчу декъана юкъайогIуш йолчу Нохчийн 
кIоштан (округан) туш йира Соьлжа-гIопах. 

1860-чу шарахь дуьйна гIишлошъярна латта ца тоа доладелира гIопан 
дозанашкахь, Россера а, кхечу мехкашкара а адам кхузахь рицкъанаш лаха 
схьататтадалар бахьанехь: гIап Соьлжа-хин аьрру агIорхьа бен ма яцара хIетахь, 
аьтту агIорхьа цхьа а цIа дацара. Цундела яра и гатте. Нагахь санна,  цIе ялахь, 
ерриге а гIап йой-те, олий, иза ягайора цIаро. 

Иштта цIе елира 1860-чу шарахь. ГIопан цIенойх кхоалгIа дакъа бен ца дисира 
дийна. Цундела Соьлжин аьтту агIор цIенош дан долийра бахархоша. Уггаре 
а хьалха уьш динарш бара ламанан жуьгтий (таташ). Цара кхоьллира аьтту 
агIон тIехь уггаре а хьалхара урам. Царна латта деллера аьрру зилан хьаькама 
инарло, графа Евдокимовс. Цундела ураман цIе «Графо-Евдокимовская» аьлла, 
тиллинера. 1920-чу шерашкахь, гIалин берриге а  урамийн цIерш санна, оцу 
ураман цIе а хийцира Советийн Iедало – «Московская» цIе тиллира цунна. Оцу 
урамехь Нохчийчохь хьалхара тIом болабаллалц бехира ламанан жуьгтий. 

Соьлжа-ГIала кхолларан хьокъехь долчу Россин паччахьа куьг яздинчу 
Указа тIехь аьлла дара: «Терски область ворхI декъе екъа: Георгиевски, 
Владикавказски, Грозненски, Аргунски, Веденски, Кизлярски, Хасавюртовски, 
«Империн цхьаццадолчу дакъошкахь администрацеш вовшахтохарехь хилла 
хийцамаш тидаме а оьцуш». Округийн куьйгалла дIанисдан Георгиевскехь, 
Владикавказехь, «Буьрсаниг» гIопехь, Ведана чIагIонехь, ГIизларахь, Хасавюрт 
чIагIонехь, цуьнца цхьаьна «Буьрсаниг» гIопах гIала еш. Керла кхуллуш йолчу 
Кубански а, Терски а областашкарчу гIаланашна Майкопана а, Баталпашинскина 
а, Грозныйна а, Новороссийскна а, Анапина санна, пхийтта шарна бакъонаш а, 
гIоленаш а яла. 

Амма шен куьг буха яздина Указ 1870-чу шарахь бен ца чIагIдира Россин 
императора. Цундела Буьрса-гIопах Соьлжа-ГIала хилла шо 1870-ниг лоруш 
ду. 

ХIетте а, юьхьанца гIала кхиар чIогIа ледара дара, кхузахь къаьсттина 1893-
чу шарахь дуьйна алссам мехкадаьтта а доккхуш, цунах гIуллакхден заводаш 
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а йохкуш, церан дайша (масала, гIараваьллачу Нобела, Чермоевс, Ахвердовс, 
кхечара а) дуккха а са йоккхуш хиллехь а, аьчкан некъ биллинехь а. ГIалина 
оцу бахамах хиллачу бохамех дуьйцуш долу тоьшаллаш дукха ду. Цхьа а низам 
доцуш, тIаьхьенан ойла ца еш, сихонца хIаллакдеш дара Нохчийн мехкан 
маьIданаш. Ткъа Соьлжа-ГIала-м шен мискалла, къелла, боьхалла ловш яра. 

Цуьнах лаьцна 1914-чу шарахь «Ерриге а Соьлжа-ГIала а, цуьнан йистош 
а» аьлла йолчу шен книги тIехь Д.И.Приволжскийс иштта яздора: «Массара а 
дуьйцу, вайн миска, кхин цахиллал боьха, тесна йитина гIала экономикин агIор 
сиха кхиоран юьххьехь ю, бохуш. Амма уьш аьшпаш бу. Шераш довларца гIала 
хазлуш, дахарна бегIийла хуьлуш, толуш яц. Урамашкахь болчу хотта тIекхетта 
мазут, мехкадаьттанах гIуллакхдечу заводийн кхераме кIур, цара бехден 
дIаьвше хIуо. Урамашкара хатт мелхо а алсамболуш бу. Иштта Дундуковски 
(1930-чу шерашкахь дуьйна Сталинан цIарах, 1960-чу шерашкахь дуьйна 
Революцин, тахана Эсамбаев Махьмудан цIарах проспект) урамехь, Соьлжа 
хина генайоццуш хIоьттинчу айми чохь ворда а йисина, цунна кIелахь хи буха 
вахана, велла цуьнан да шен говраца цхьаьна. И бахьанехь ерриге а Россехь 
гIараяьлла Соьлжа-ГIала». 

Иштта дара Советийн Iедал тIедаллалц. 1918-чу шарахь БIеденойн 
тIемашкахь чIогIа йохийна йоллушехь, 1930-чу шерашкахь дуьйна сихачу 
боларшца кхиа йолаелира Соьлжа-ГIала. XX-чу бIешеран 70–80-чуй 
шерашкахь Къилбаседа Кавказехь уггаре а яккхийчу промышленни, Iилманан, 
культурин туьшех цхьаъ хилла дIахIоьттира иза. Къилбаседа Кавказехь уггаре а 
хазачарах а хиллачу Соьлжа-ГIалин цIе евзаш яра дерриге а дуьненахь: цуьнан 
заводийн а, фабрикийн а сурсаташ дIаоьцура дуьненарчу 55–65 пачхьалкхехь; 
цуьнан мехкадаьттан институтехь дешна говзанчаш белхаш беш бара дозанал 
арахьарчу иттаннаш пачхьалкхехь; Соьлжа-ГIалин Iилманчийн проекташца 
машенаш яран а, мехкадаьттанах гIуллакхден а, химически а заводаш а, 
комплексаш а еш яра дозанал арахьарчу иттаннаш мехкашкахь, иштта дIа кхин 
а. 

Соьлжа-ГIалано, цуьнан кIенташа а, мехкарша а доккха дакъалецира 1941–
1945-чу шерашкахь Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIеман аренашкахь. Инзаре 
даккхий хьуьнарш гайтира цара. Мах хадийна цаваллал доккха дакъадиллира 
Сийлахьчу Толамна юкъа шен хьуьнаречу балхаца Соьлжа-ГIалано. Цундела 
ларамаза дац Россин Федерацин Президентан В.В.Путинан Указаца 2015-чу 
шарахь Соьлжа-ГIалина «БIаьхаллин Сийлаллин гIала» аьлла цIе тиллар. 

Гора ца хIоттийра, къар ца йира Соьлжа-ГIала. Цундела тахана, юха а 
Къилбаседа Кавказан уггаре а хаза гIала хила ойла йолуш, сихачу боларшца 
меттахIуттуш ю иза, Делан къинхетамца. Тахана Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочун лаамца, дIадолорца цайовззал хийцаелла, хазъелла дIахIоьттина 
вайн гIала а, цуьнан урамаш а. Иза хазйо ша саннарг кхидоцчу «Нохчийчоьнан 
дог» маьждиго, 38–43 гIат долчу «Грозный-сити» комплексо, иштта пхийтта 
гIат долчу кхузаманахьлерчу чохь Iен цIеноша, иштта дIа кхин а. Ян йолийна 
кхин а инзаре яккхий а, лекха а гIишлош – «Ахьмад-Тауэр», «Грозный Молл», 
кхиерш а. 

Ирсе а, сирла а, дегнаш тешош а ю вайн гIалин кхане. Цундела язйина ас 
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сайн хьомечу Соьлжа-ГIалех лаьцна «БIаьстенан бай» боху байт: 

Берриг мохк бевзина, 
ЦIадерзий, хьовса шу, – 
БIаьстенан бай санна, 
Хазлуш вайн гIала ю. 
Даим а хазъеш и, 
Дог дуьллий цунна чу 
Говзачу адамийн 
Комаьрша куьйгаш ду. 
Дуьйлало урамца – 
Исбаьхьа хIора бу. 
Седарчийн гуламца 
Къийсалуш кораш ду. 
Сан гIалин ойуш сий, 
Малх буьллуш цунна чу, 
Оьздачу адамийн 
Комаьрша куьйгаш ду. 
Со лаьтта дог дуьзна, 
Бошмех бIаьрг баккхалц. 
Соьлж-ГIала хьол езна 
Суна кхин хилла яц. 
Даима йилларца 
Къоналла цунна чу, 
Сан гIала хазйийриг 
Адамийн безам бу! 

КУСАЕВ Iадиз, 
Нохчийн Республикин хьакъволу журналист, гIалин историк.
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Драматурги

ХАЛИКОВА Асет

Тешнабехко хадийна гергарло

             Дакъалоцурш: 

1. Iийса – доьзалан да;
2. Залпаъ – цуьнан хIусамнана;
3. Хьалимат – церан йоI;
4.  Решед– Iийсан шича;
5. Бетарх – Хьалиматан марда;
6. Хьава – Хьалиматан марнана;
7. Халид – Залпаъан ваша
8. Адам – Iийсан доттагI;
9. Ризван – Iийсан накъост;
10. Баянт – Хьаван лулахо.

Хьалхара дакъа

1-гIа сурт

Хилам дIабоьду I939-чу шарахь. Нохчийчоь. Аренгара жима юрт.

(Суьйре. Кертахь гIуллакх деш воллу Iийса. Даьхнийн гIовгIа хеза кертахь).
Iийса: (ша-шеца къамел до) Маржа, сан Дада яI, ма воккхавийрвара хьо 

хIокху бIаьстенах! Ахь олура : «Со дIаваьлча, хIора бIаьстенца юха цIа вогIур 
ву», – олий. Хьайна и бIаьсте дукхаезарна олуш хилла хир ду-кх ахь и? Суна-м 
хьо даима дагахь ву. Дада а, нана а кхелхинчул тIаьхьа мел къинхетаме велира 
хьо соьца. ХIара ахь дитина ков-керт а ду-кх хьох тера, хьан амал йолуш. Ма 
чIогIа воккхавийрвара-кх хьо, тахана и жима хьаша цIавогIуш гича. Ахь цунна 
цIе туьллур яра,  коьрта хьайн куй а туьллур бара. Со хьох лечкъаш лелар вара, 
эхь хеташ. Тахана соьца вац хьо , сан Дада. И кIант воккхахилча, ас цуьнга хьо  
вуьйцур ву, цIе а хьайниг туьллур ю цунна. И воккхахилча, со лам чу гIур ву 
и тIахьа а хIоттийна, ахь дийна хьочан дитт а, хьо а, вайн дай а баьхна хIусам 
хилла меттиг а гойтур ю. Цунна хуур ду хьо муха ваьхна. Хьан цIе ца йожо, 
шен са дIадала кийча хир ву иза.  ХIаъ, дада, хьан цIе ю ларъян езарг.  Ахь 
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тхуна дитина уггар доккха дика ду иза.

(керта вогIу Адаммий, Ризванний).
Ризван: Ассаламу Iалайкум! Болх меле хуьлийла!
Iийса: ВаIалайкум ассалам! Дела ван шуьшиъ марша! ХIун ду цIахула?
Адам: ДIа хан йоккху. Хьо ларавой?
Iийса: Лара ца валлал хIума дацара сан-м. Шу муха дохку?
Ризван: ХIинца кхуьнан са а ца дууш, дIаалий валахьа.
Адам: ХIун алий? Стенна сагатдеш ву хьо, Iийса?
Iийса: Цхьана хIуманна гонаштуьйсуш ву моьтту суна шуьшиъ.
Адам: Хаза луьйш ву хьо ван-м! Хьо волчу ван мегаш дац? Хьуна ма доккха 

хIума хийти хьайна хилларг!
Ризван: Дера хIета! ХIинцалц иштта саготта гина вацара хьо, Iийса. Лаа дуй-

те?
Iийса: Иииии. Сан кочавеана вели шу ши йовсар. Вала хIинца схьадийций! 
Адам: Ва-хьа-хьа… АхлугIеран етт байна боху. И дуьйций ахь? 
Iийса:  ХIаъ! Карийний тIаккха? Cоьга лаха вола-м ца боху кхара? 
Ризван: Цунах хилларг-м хуур дацара хIинца. Бигначара тоххарехь 

дехьабаьккхина хир бу иза.
Адам: Етт хIун ю? Мацвеллачунна логах хьаккхал хIума а яц, бохий ахьа?
Iийса: Царех-м эхь дацара. Етт боху ахьа, церан хIу дайича а. 
Ризан: АхлугIар бохий ахь? Хьо царех цхьаъ доллуш ву моьтту суна? Ма 

чIогIа эли ахь иза?
Iийса: Суна цец хIунда вуьйлу хьо? Суна хаадала оьшуш хIумма а дац, нахе 

хаттахьа. Хьо ца хууш ву?
Ризван: Суна хезна хIума-м дац. Схьадийцахьа! Ларвала а дика ма дара 

тхойшинна.
Iийса: Шайн ворхIе дайшкара дуьйна схьа моттбетташ лелаш хIумнаш уьш 

юйла ца хууш ву хьо?
Ризван: Хьо воцчо олуш хезна-м дац суна.
Iийса: ДIавалааа. Iедалца бертахь бацахьара, тоххарехь кху юьртара кIур 

байтина хир бара цаьрга. Цхьа зама йогIур ю хьуна, цара шаьш динчух жоп 
луш.

Адам: Iийса, тхойша цхьа дика кхаъ бохьуш веана, совдерш юкъахьехор дац 
вай. Кхаъ баккха йогIуш йолу сайн хIусамнана саца а йина, суо веана со, Ризван 
валош. ЦIенна тхов тилла дагахь вара хьо, амма Дала цIенкъе хьалхаяьккхи. 
ЙоI Дала дукха яхайойла! ВорхI вешин йиша хуьлийла! 

Iийса: (вела ца вала гIерташ) ЦIенкъе еллачу Дала тхов а лур бу. Дела 
резахийла. Дуьло чу, чай молу вай. 

Ризван: ХIан-хIа, хьан доьзал цIабирзича, вогIур ву тхойша.
Iийса: Делахь-хIета, цхьа ка бара ас цIе тоьхна. Цхьацца ка лур бу-кх ас 

совгIатана.
Адам: Дера лур бац-кх.  Хьоьга и харжаш ца яйта, тхаьш ма даьхкина тхо. 

Оцу зударшна кхоанна цхьаъ ялаза хьо Iийрвоций а хууш. 
Iийса: Сан нигат ма дохадел аш. ЦIе тоьхна ваьлла со.
Адам: Наха-м йоI йича мелла а кIезиг ло совгIатна лург, хьуна шина кIентан 
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мехха хийти хьайн йоI. Дала иштта кхиа а йойла иза!

Ризван: Амин! Тхойша иштта ма ца веъна…
Iийса: Суна хаьа. Дала беркат дойла шуна царех! Кхин дукха ма бахийта!
Адам: Дала хьайн доьзална тIера сагIабойла!
Ризван: Хьан доьзална тIера бала юхатухуш, сагIа бойла!
Iийса: Амин. Дела резахийла!
Ризван: Тхо дIадоьлху. 
Iийса: Дера ца  доьлху, цкъа чай а ца молуш-м. Чоьхьадовла! Пурба дац 

дIадаха.
(цIа чу боьлху уьш).

2-гIа сурт 

Iийса хIума кхоллуш ву, Залпаъ цунна гонаха хьийзаш ю. 
Залпаъ: Чай дуттий?
Iийса: Дотта. 
Залпаъ: Ванах, тахана юьрта юккъехь Солтин кIант Ахьмаддий, хьой летта 

бохург бакъ дуй?
Iийса: Хьан аьлла хьоьга и?
Залпаъ: Наха боху-кх. Со йоцург массо а ву и хууш.
Iийса: ТIаккха, IадIехьа. Летта! Лата хIума ю и? Iедална тIе мотт кхоьхьуш, 

цо мел хIаллаквина стаг. 
Залпаъ: И шайна хуъушехь, наха Iадвуьту и. Ахь и аларх соцур вац иза. Ахь 

цуьнан етт бигарх лаьцна цхьаъ аьлла боху-кх.
Iийса: И аьлларг-м ас ватIор ву хьуна. Велла вала хIара... Ас цу тIе совгIатана 

ка а ма белла цунна.
Залпаъ: Адам вуьйцу ахь? 
Iийса: Ца вуьйцур хьаха. Адам-м цхьа кIант яра, и стешха цицкаш юххе ца 

даьхнехь.
Залпаъ: Валлай, цхьаъ ца дийцича, хьо Iа-м ца Iа. Иштта зама ю-кх хIара.  

Хьуна хезаш дац бус-буса вайн дIа мел кхуьйлу нах? Дала ларвойла! Вайна 
тIехIотта ма вац цхьа а.

Iийса: Суна гIовгIа сацаел. Доттал кхин цхьаъ!
( Чай дутту. Аганара бер делха долало). 
Залпаъ: Делах тешна! ДIайижа, дIайижа. Тахана ма чIогIа йоьлхуш ю хIара. 

Дала диканна дойла! (ага техкадо)
Iийса: Хаза хила йоллу хьуна.
Залпаъ: Шен нана санна бохий ахьа?
Iийса: Ишшш. Хазнаш дукха бу хьуна.
Залпаъ: Хьуна бевза моьтту суна уьш шаберш?
Iийса: И бохург хIун ду? Хьуо хьенан кертахь ю ца хаьа хьуна? Ахь боху ца 

боху хаац, дукха бу-кх готуьйсурш.
Залпаъ: Уьш-м хьан йоIах  бIаьрг бетташ хир бай.
Iийса: ДIаяла суна. 
Залпаъ: Ахь хIун до? Дуьне долийчахьана схьадогIуш дац и йоI яхар а, ялор 
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а. Хьайна тIекхаьчча, духур ду-м ца моьтту хьуна? 

Iийса: Дера ца моьтту. ЙоIах забар а-м йойтур яц хьуна. Нах йоцу нах дукха 
яьржина вайна. 

(неI туху)
Iийса: ХIинца хIара мила ву-техьа ханъяьллачу хенахь? (неI схьаелла воьду) 

Зуда, ялол и йоI эций, дехьа чу ялал!
(Залпаъ дехьа чу йолу. НеI кхин а чIогIа туху).
Iийса: Схьайоьллу. Мила ву цигахь?
(герзах воьттина кхо стаг чоьхьаволу. Церан яххьаш къайлаяьхна ю)
I-ра стаг: ХIинца каравеан хьо? Дедча а кIелхьарадер дац хьо, жIаьла!
2-гIа стаг: Хьан са мел даьлларг  вогийла жоьжахатехь, оха и са дIадохуьйтур 

дацахь хьан!
Iийса: ЖIаьла хийла хьох, ца дохуьйтун делахь! 
(Лата чухьоду. КхоалгIачу стага ,коьртах тапчанан мукъ а тухий, вожаво.)
I-ра стаг: Схьалаца сихха!
2-гIа стаг: Ма веза ву алахьа, хьакха санна.
3-гIа стаг: Сихо елаш!
(Iийса дIавуьгу цара. ГIовгIанаш хеза. Жимма хан йолу. Залпаъ сехьа чу 

йолу. НеIарш йиллина карайо. Цхьа а вац чохь).
Залпаъ: Ва, орца дала! (Залпаъ охьаюжу).

3-гIа сурт

Залпаъ йолчу вогIу цуьнан ваша Халид. Iийса лаьцначул тIаьхьа кхо бутт 
баьлла

Залпаъ: Марша вогIийла хьо, Халид!
Халид: Делан маршалла хуьлда! Муха Iа шу? 
Залпаъ: ДIа хан йоккху? ХIун ду цIахь? 
Халид: Цхьа а сингаттам бац, хьан гIайгIа хилар бен.
Залпаъ: Хаац. Цхьа киртиг хир ю-кх хIара. 
Халид: Залпаъ, со гой хьуна, дукха ойла йина веана. Со хIокху нахана реза 

вац. Хьо а, и бер а тIе а лаьцна, хьан гIо лоцур долуш стаг ца го суна кхарна 
юккъехь. Хьо сайца дIаеача, гIолехь хета суна. Iийса карор ву ала меттиг бац. 
И гина я цунах дерг хезна цхьа а вац. ТIедеънарг лан деза-кх. И йоI а дIаюьгур 
ю вай.

Залпаъ: Шен наханчул а, нехан нахана хала а хеташ, дIавайна и стаг. Тахана 
цуьнан цIийнан неI дIа а чIаьгIна, со ахь дIайигча, уггар хьалха наха бехк 
буьллур бу хьуна. И ца деш, со яла а реза ю хьуна.

Халид: Цу тIехь-м бакълоь хьо. Хала а хетта иза нахана чIогIа. Делахь а…
Залпаъ: Хийла цIабогIу-кх уьш, дIабигнарш. Суна-м хаац. Даго хьоьху-кх. 

Ахь пурба делча, Iийр яра. Кхаа баттахь бен лехна а ца хилча.
Халид: Хьо хIинца а жима ю. Хьоьга ма Iе ца боху ас. Делахь а, хIокху 

стешхачу адамашна юккъехь хьо йита ца ло cоьга.
Залпаъ: Мила ву суна кхузахь тешнабехк бан? Кху чохь хазахета а гIовгIа ян 

адам ма дац. 
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Халид: И ду ас бохург а. Хьан хIун дина ца хууш, хIаллакьхили Iийса. Цхьана  

а хIуманна юкъехь хилла а ца хилча, шен кхай, даьхний лелош ваьхначу цунна 
бан  тешнабехк карийна нах суна кхераме хета. 

Залпаъ: Хьуна-м хуучух тера ду цунах хилларг.
Халид: Маса шо ду со хIокху дуьнен тIехь веха? Вайн да муха хIаллакьхилира 

хаьий хьуна? «Мангал айбеш тоха, буц жимма вайн даьхнешна а йита»? – 
аларна, и дош Iедале а даьхьна. Вайн нах бара хьуна и динарш. Изза хета суна 
Iийсана хилларг а.

Залпаъ: Ахь илла а, билла а цIа йола бахахь, со дIайогIур ю. Делахь а, даго 
хьоьху. Со шуна мер кIеллахь ю. ХIара чоь а, вайн цIа а хIун бен ду. Халид, 
хьан пурба хилча…

Халид: Дика ду. Со кхийти хьох. Кху кертахь хилча а, вайн цIахь хилча а, 
соьгара долу гIо цхьатерра хир ду хьуна. Амма, суна хIара-важа аьлла цхьа 
хIума кхаьргара схьахезий, ас йига ма-еззара юьгур ю хьо. 

Залпаъ: Са ма гатдехьа, Халид. 
Халдид:  ХIан, хIара ахча ду хьуна.
Залпаъ: Ца оьшу.
Халид: ДIаэца. Ас аьллараг дичхьана йолу хьо.
Залпаъ: Дала сагIа дойла хьан иза!
Халид: ДIа Iе хьайна. 
Залпаъ: ХIума кхоллуш сацахьа, Халид.
Халид: ХIан-хIа. Эцца лахахь цхьана тезета кхача веза со. «Тезета вузий а 

ма гIо, ловзарга меца а ма гIо», – олура вайн дадас.
Залпаъ: Хийла олура цо-м. Чуволахьа. 
Халид: ХIан-хIа, кхоийна ца Iа. Iиэ шайна. Кхана вогIур ву со. 
Залпаъ: Некъ дика хуьлда!

(ДIавоьду).
(Залпаа ша-шеца къамел до).
Залпаъ:  Суна-м хаьа хьуна, Халид, хьо суна орцахвер вуйла. Иштта хаьа 

суна: маре йоьду аьлла цIентIера араяьлла йоI,  цигахь хIуъа нислахь а, децIенна 
хала юйла лан. Делахь а, некъ юха ца боьрзу, Халид, адам ду и юхадоьрзург. 
Некъ дIа Iуьллу, хьо дIавагIахь а, ца вагIахь а цхьана хIуманан охIла а хуьлий. 
Некъаш схьахьединччохь ма ца дуьту, сан ваша. Вай кегий долуш, нанас со 
ловза ара а ца йолуьйтуш, сарралц гIуллакх деш, чохь йитича, суна хетара суо 
йоккхахилча, суо сайн дахаран да хилча, суо ирс долуш хир ю олий. Ма йоккха 
дакъазалла хилла-кх зудчунна ша-шен некъан а, дахаран а да хила дезар. 
Азаллехь хIара са кхуллучу дийнахь, суна кхаьчна дакъа хIара хилла. Я АллахI, 
со реза ю цунна! Хастам бу хьуна! Ницкъ лолахь, ва Дела, ницкъ лолахь суна…

4-гIа сурт

Цул тIаьхьа ткъе пхи шо даьлла. Къам махках даьккхина, цIа а дирзина, 
юхадаха охьахиъна. Залпаъ, шен йоI Хьалимат юххе а хIоттийна, кертахь 
гIуллакх деш ю.
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Залпаъ: Чуьра гIуллакх дина яьллий хьо?
Хьалимат: ХIинцца до хьуна ас, нана.
Залпаъ: ХIинцца алий, цкъа а ма дита гIуллакх. Тхан нанас олура: «Аша,  

дIа а ца дуьйшуш,  дина гIулллакх, наха дича санна, карор ду шуна Iуьйрана. 
ГIуллакх дина аьлла,  адам делла меттиг хирг хиллехь, и ша хир яра», – олий. 
ЧIогIа хьеший лаьтташ хилла цаьргахь. Буьйсана юккъехь хьаша кхаьчнехь, 
цунна пхьор кечдина, цуьнан дин Iалашбина ша ялале – сахуьлура олура нанас. 
Жимма и ледар хилча, тхан да мегар вацара. ХIинца дерш-м ловзарш ма ду.

Хьалимат: Нана, сан да муха вара? Дадин шичас Решеда хала стаг вара олу 
иза.

Залпаъ: Деллахь, хала-м ца хаьа суна, и хьоьга аьлларш санна, ледара стаг 
вацара иза. Дан дезахь, дов  дийр дара, ала дезахь, хаза а эр дара, амма цкъа а 
зударшца яхь къуьйсур йолуш-м вацара иза. И тахана цIахь велахьара, хIокху 
юртана а хьалхавала доьналла долуш стаг вар-кха.

Хьалимат: Мичахь ву техьа иза? 
Залпаъ: Цунах хIун хилла ала хууш стаг ца карий. Далла дика хуур ду-кх.
Хьалимат: Со евзар яцара цунна, цIавеъча. Суна вевзар варий-теша дада? 
(ков тухуш хеза)
Залпаъ: ЙоI, мила ву хьажахьа ков деттарг.
Хьалимат: Дика ду, нана. (ков делла йоьду). Суьйре дика йойла хьан!
Хьава: Вааа, Хьалимат,  хьо яц иза! Цкъа марайоллийтахьа хьуо. (мараюллу) 

Ма дукха хан яра со хьо ган лууш лела.
Залпаъ: Вай, мила ву цигахь?
Хьава: ХIа, хьан нана а ма ю цIахь. Суьйре дика йойла хьан, ва Залпа! Ирс 

долуш хуьлийла хьан болх!
Залпаъ: Далла езийла! Схьайола чоьхьаяла. Хьо ма ца евза суна.
Хьава: Суна хьо-м евза хьуна. Iин чуьра Бетархан зуда ю со.  Вай уллера 

довза а, гергарло хила а лууш еана  ю со. 
Залпаъ: ЙоI, яло, чохь ас хьайга де аьлларг де. (Важа чуйоьду). Массо а 

хIума дIабаха дезаш ду-кх кхаьрга. ТIаккха, хIун гергарло дуьйцу ахь?
Хьава: Муха эр дара? Цхьаъ  бен кIант вац сан. И цхьаъ бен сайн кхин воцу 

дела тхаьш къа мел хьегнарг цунна дуьтур ду оха. Наха чIогIа магош а ву иза, ас 
и дуьйцуш товш дацахь а. Цунна вайн юртара йоI езара тхуна. Хьо санна йолчу 
ненан йоI езара тхуна тхайн цIентIехь.

Залпаъ: Са-м яц йоI. И хьийзарг хIинца а бер ма ду, шега де аьлчий бен, 
гIуллакх дан а ца хууш. Цу тIе, ахь дуьйцу хьуьнарш дац цуьнан. 

Хьава: Дерриг нисделла цхьа а ма вац. Ца хуург Iамор ду, дIалоцуш 
хилчахьана. Ден юьхь ганза буобер ма дуй иза.

Залпаъ: Сан йоI буобер дац хьуна? Кхуьнан бутт хан яра и дIавуьгуш. И 
цIавеъчахьана захало а хьахадойтур ду. ХIинца сан хьо резаеш дала жоп дац 
хьуна. 

Хьава: Сих ма лохьа. Аса-м иштта ца бохура. Ву дера цуьнан да цIавогIур 
волуш. ХьастагIа тхайн денцIа яхнера со. Ткъе итт шо хьалха вайна стаг 
цIавеъна тхан юьртара.
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Залпаъ: Дависа цуьнан. 
Хьава: Ас сихйийр яц хьо, Залпаъ. Ойла йина а хIума дийр ду вай, йоI, кIант 

вовшашка дистхилийтина.  Делахь со йоьду.
Залпаъ: Дера ца йоьду, цхьа чайнан стака а ца молуш-м.
Хьава: Со оцу хIуманех тешаш стаг яц, делахь а, сайна чIогIа хьан йоI 

езарна, ас и чай мелла а, вайн гергарло кхочуш ца хиларна кхоьру со.
Залпаъ: Делахь, шуьца гергарло ца дезаш ма яц со, амма да цIаваллац со 

цхьангге хIума хьехадойтур долуш яц хьуна. Суна бехк ма билла. Чуеънехь…
Хьава. ГIур ю со. Гур ду вай. Iодикайойла!
(Хьава дIайоьду)
Залпаъ:  Хьажахьа, Делан дуьхьа. Ммм. Елла яла со делаI. Ткъе пхи шо хан 

ели со, тахний-кханий бохуш, Дела воцург накъост воцуш, и йоI кхио гIерташ, 
уллехь я да а, ден ваша а, я цхьа а вац кхуьнан бохуш. Сайн цIаяхча, ненахоша 
кхиийнарг хIара хирйолу дела, нахана атта ца хетийта гIерташ, тIехь ваша 
воцу хIара коча Iамахь, наха шайн луург даккхарна кхоьруш, хIара цхьаъ бен 
сихдаьлла хIума а доцуш, кхуьнах къахетарна дестел кхуьнца дера а йолуш, 
дIашерши-кх ткъе пхи шо. Цхьа хIума ца хези-кх оцу стагах а. Вешех йолу 
дегайовхо гIелъеш, цунна тIаьххье, ши шо а далале, Далла хьалха дIаваха сан 
цхьаъ бен воцу ваша Халид а. Махках дехи, Сибрехан аренашкахь, дика мел 
верг дIавоьлли. ЦIадирзича, кхуьнан да цIавагIахь, шен хIусаме вогIур ву цкъа 
хьалха бохуш, хIара хIусам денъя гIерташ, каетташ со йоллушехь, дерриг дахар 
дIадели-кх. Тахна зама а хилла дIахIоьтти хIара, дика мел верг, доьналла мел 
дерг, хьан дагах мел кхетарг хIаллак а вина. Кхин юххе вала стаг воцуш, нахана 
хьалха, зуда ю аьлла, дIа муха хIоттор ю ас хIара йоI, я со елча, цхьа цхьаъ кху 
дахарца юьтур ю? Цул а гIоли яра и цхьанхьа дIатаръелча, делахь а, зуда атта а, 
яйн а хета-кх вайн нахана, цуьнан шортта нах ца хилча. Адаман къелла хилла 
уггар халаниг. АллахI-Дела, хьох тешна ду-кх дерриге а. Орцахвалахьа тхуна…

5-гIа сурт

Хьава, Бетарх  а шайн чохь ду. Хьалиматан ден шича Решед чувале къамел 
деш бу хIорш.

Бетарх: ЯахIума кийча юй? 
Хьава: Ю. 
Бетарх: Суна цунах жIаьлин даар ма делахь.
Хьава: Ас маца дина жIаьлин даар. Со-м нехан бага а яхна ю мерза яахIума 

йо бохуш.
Бетарх: Хьо-м дика евзара суна. 
(неI туху)
Решед: Чохь  дуй шу? Чуван мегар дуй?
Бетарх: Дера ду. Хьо ван марша! 
Решед: Ассаламу Iалайкум!
Бетарх: ВаIалайкум ассалам!  
Решед: ХIун хьал ду шуьгахь? Ларадой шу?
Бетарх: Тхайна елла хан йоккхуш ду. Шен хан ца кхаьчча, дIаваха йиш ма 
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яц. ХIара лазаре дегI текхийна, велча, дуьне диъна бохуш, цигахь а хьийзор 
ду-техьа? 

Решед: Вай хиллачуьнга хьаьжча къанделлехь а, хиндолчуьнга хьаьжча 
къона ду вай.

Бетарх: Иза-м ду.Лулахойн бежнаша керт йохийна, и хьалахIоттайойтуш 
вара со хIокху берашка. Даьхний а, бераш а лело хала делахь а, хилар гIоли ду.

Решед:  Дера ду-кх.
Бетарх: Даьхнина хIун до аша? Ма хала зама ю-кх хIара.
Решед:  Наха дийриг до-кх оха а.
Бетарх: Ас  цхьа етт лур бу хьуна, Решед.
Решед: Етт? Ахь хIун дуьйцу? Ма лохьа, ца оьшу.
Бетарх: ХIумма а дац, сагIийна луш бу ас иза.
Решед: Дала сагIа бе хьан иза! Иза-м доккха гIуллакх хир ма дара. 
Бетарх: Доккха хIума-м и дацара. Хьоьга далур дара доккха хIума.
Решед: Дера дийр ду-кх ницкъ кхочург-м. Дийцал.
Бетарх: Решед, вай хийра нах а дацара, дайшкара дуьйна схьа девзаш а ду. 

Хьох бехк хетахь а, и  хьан шичин Iийсан йоI тхайн кIантана езаш дара тхо. 
Нене къада а динера, цо-м башха тIе ца дитина и къамел. Хьох дегайовхо яра-
кх тхан.

Решед:  Вай, дера мегар ду. И нана-м ас тIетайир ю. Доккха хIума ду-кх 
цуьнан доладан цхьаъ ваьлча. Вай хийра нах дац. 

Бетарх: Ээ. Дала хан яхъе хьан! Суна хаара, хьо ледара хир воцийла.
Решед: Со сарахь гIур ву цига. Цуьнан да цIаваре сатесна бу уьш. И бакъ ца 

хета суна. Цхьанхьа велахь, шех хIума хозуьйтур дара цо.
Бетарх: Хаац. Стаг велла шен шина бIаьргана схьа ца гича, дог ца диллало.
Решед: Ма хийла дIабайна уьш, тIехIотта барз боцуш.  
Бетарх: Вайх хIун хуьлу а ца хаьа хьуна. 
Решед: Къанделла, цхьа ког коша а бахана долу вайх хIун до цара? (велало)
Бетарх: Цхьа ког боху ахь, ший а ког-м бу, дог ца доьрзу-кх лахьтиэ.
Решед: Дера дог а къардийр ма ду, шен зама кхаьчча.
Бетарх: Къардала йиш яц вай-м. Вай шортта гергарло лело дезаш ду хIинца 

а.
Решед: Дала мукъалахь! 
Бетарх: Вайшиннан зама кхачале, и гергарло таса деза вайшимма. Далла 

дуьхьал дахьа цхьа дика дерг хир ду.
Решед: Чекхдаьлла ларахьа и. Со ма-воьдду цига гIур ву. Со хIинцца ваха 

воллу. 
Бетарх: ТIаккха хьо хьевийр вац аса. Дала тIаьхье беркате йойла вайн!
Решед: Iодикайойла!
Бетарх: Дала диканехь цхьаьнатухийла!

6-гIа сурт

Залпаъ ю чохь цхьацца деш. 
Залпаъ: Марша вогIийла хьо, ваша! Чоьхьавала. 
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Решед: Делан маршалла хуьлийла! ХIун деш ду шу? Ларадой?
Залпаъ: ДIа хан йоккху. Аттанна хIума а йиллина йоллур-кха. 
Решед: Хьалимат юй чохь?
Залпаъ: Эцца кертара буц схьайоккхуш йоллура и-м. Ас хIинцца чукхойкху…
Решед: Собарде! Ца оьшу. Хьоьца ду сан къамел. Бетарх гинера суна. Хьоьга 

и къамел къадийна боху цо. 
Залпаъ: ХIаа, иза дуьйцу ахь!? 
Решед: Суна хууш ду, хьо цуьнан дуьхьа Iийний кху кертахь. Цкъа а тхуна 

хьайн дагара ца хоуьйтуш, оха темаш цабарх я гIо цалацарх, нахал эшна ца  
юьтуш, кхиий ахь и йоI. Тахна а цунах къахеташ, ахь и дуьйций хаьа. Делахь 
а, цхьана нехан цIентIехь хилча синтем бар вайна. Мацца а яха езаш хилча. И 
нах мегар болуш бу. Хаза Iен а, яха а мегар долуш, дика меттиг ю. Ас сайга 
хаьттича, магор дара и захало. 

Залпаъ: Валлай, ца хаьа суна-м. Ахь бохург а хета. Айса хIун дийр ду ца 
хууш йисна-кх со. И оцу вайн йоьIан да лоцучу дийнахь летта волу Солтин 
Ахьяд церан гергара вац?

Решед: Церан цIийнан хьалхара стаг вара иза-м, хьо марша. Ши шо ду и 
воцуш. 

Залпаъ: Наха моттухуш ву олура и, и цIе ца тов суна.
Решед: Наха-м хIуъа дуьйцу. Вайн стагаца дов хиллешехь, уьш баьхкина 

вайца гергарло таса. 
Залпаъ: Царех дегабаам бара сан.
Решед: Цхьа а теш воцуш, хьан муха хуьлу дегабаам? Хила доллучу дикачу 

захалонна юккъе хьехо хIумнаш дац уьш. Сан дош хьуна хIума хетахь, со реза 
ву-кх цу балхана. Ас цаьрга а аьлла и иштта.

Залпаъ: Муха ца хета. Шух тешна яц иза? Аша ледара юьтур йоцийла-м 
хаьа.

Решед: ТIаккха, кхин сов дерш ца дуьйцуш, чекхдоккхур ду вай и.
Залпаъ: Валлай ца хаьа суна-м. И  йоI маре яхийта дагахь яцара со кеста. 

Жима а ю, дуккха а хIумнаш ца хаьа.
Решед: Вай хенаш а йохкуш Iийча, хьо я со, вайшиннах цхьаъ дIадалахь? 

Вайна лиъначу хенахь и  дIанисъяр хуьлий а ца хаьа. Совдерш ма дийца ахь.
Залпаъ: Ахь бохуш хилча.
Решед: Дика ду тIаккха. ДIа араволу со.
Залпаъ: ХIума кхоллуш Iехьа, ваша.
Решед: ХIан-хIа. Сиха ву со. Iодикайойла. 
(ДIавоьду. ТIаьхьа арайолу Залпаъ)

ШолгIа дакъа

I-ра сурт

Хьалимат, цуьнан мардай, марнаний ду чохь.
Бетарх: ЙоI, кхин а доттал суна чай.
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(Хьалимата чай дуттуш, жимма чай Iанадо стоьла тIе. Дуьхь-дуьхьал хиъна, 

хIума кхоллуш ду Бетархий, Хьавай).
Хьава: Тхо кегий долуш, нанас олур-кха: «Дика зуда яахIума охьайилларца 

къаьстар ю», –  олий. Деллахь ма дукха дуьйцура цо уьш. Ас сайн марненах 
нана ма олурий. Тхойша тхаьшша йисча, баркалла олура цо, оццул нах шех 
хьегош, шеца дика хиларна. Деллахь, нана, сайга далург до ас …

Бетарх: Хьуо иштта дика зуда хилча, хьала а гIаттий, схьадоттахьа и чай. 
(Бер доьлхуш хеза. )

Бетарх: Яло, йоI, хьажа цуьнга. Паччахьа а аьлла боху: «Шел лакхарниг ма 
ваийта», – аьлла.

(Хьалимат дехьа чу йоьду.)
Хьава:  Хьажал, соьга ладогIалахь дикка. Суна хала дац хьуна чай дотта а, 

кхи дерг дан а. Со цунах зуда ян гIерта. Сайн кIентан зуда массарел тоьлуш 
хила лаарна. Ахь уьш дийцахь, ладугIур ма дац цо. Хьо мелхо а тIетал хьо суна. 
ТIаккха кхин а дукха гIуллакх дийр ду цо. «Зуда меца а ма йита, мукъа а ма 
йита», – олур-кха нанас. 

Бетарх: Кхин охьахууш ма яц иза. Хьо а ма Iел хьо мукъа, меца-м хьуо Iийр 
яцара хьо.

Хьава: Гой хьуна! Кху цIен тIехь барт бохо воллу хьо? Цо ас аьлларг дахь, 
дика зуда хир ю-кх иза.

Бетарх: Ва, ас хIума-м ца боху.
(Хьалимат сехьа чу йолу)
Хьава: Хьалимат, суна кхин цхьа стака дотталахь, дукха хьала а ца дузуш. 

Дог детIа сан, и дуьзна доьттича. Тхо чай мелла девлча, киленка схьа а эций, 
стол дика цIанъелахь. Зингатий ма гуллой. Стола тIехь килонка йолуш наггахь 
стаг вац вайн юьртахь. ХIуманан хама бан ма безий.

Бетарх: Дера хама барах терра бен Дала схьа а ма ца ло.
Хьава: Делан дуьхьа, ма бакълоь хьо. Суна дукхох хьоьгара Iемина ма ду 

иза. Бакъду, тхан нанас а хьоьхура. Шуьшимма Iамийна-кх. Хьо а Iемар ю, 
Хьалимат, хьайга ден аьлларг деш хилчахьана.

Хьалимат: Ас цхьаъ ца дина я ледара дина – боху ахь иза, Нана?
Хьава: Иштта хилча-м ала ма-деззара эр дара. Хьо ледара хиларна кхоьруш 

боху-кх. Суна наха хIума эр дац хьуна, ахь кху кертахь ларъян езарг хьайн цIе 
ю хьуна. Со-м наха дукха дика зуда ю олуш чекхъяьлла хьуна.

Бетарх: Схьайола, чай мала хьайна, Хьалимат.
Хьава: И дера ду хаза! И чай мала хьайна хьалха охьа а хаийна, цхьаъ чу 

валахь, хIун да воллу хьо? Мардеца молу чай?  Ахь гIиллакхана и аларх иштта 
Iовдал яц хьуна хьан нус.

(Хьалимат бехкала а йоьдий, елакъежа).
Хьава: Яло хьайн гIуллакх де. Керта тIехула хьалахьийзийна бецаш гиний 

хьуна? Цкъа а иштта хилла яц и керт, боху лулахь мел болчара. Кор деллий 
дита, хьайна кIант самаваьлча хазийта. Ваа, ас оцу бецашца хьегна къа. Бер 
дIалаца, и тедан стаг воцуш, дIаяла. Цундела цомгуш йолуш цхьа а хIума ца 
дало соьга. Сахилийтина ас, букъ лозуш.
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Хьалимат: Дика ду
(Хьалимат арайолу).
Хьава: Кор дIаделлалахь. Со лахь, нахала ер ю хIара керт.
(Чоьхьайолу лулара зуда  Баянт)
Баянт: Чохь дуй шу?
Хьава: Чоьхьаяла. Ду дера. Хьо ян марша!
Баянт: Дика мел дерш кху чу! Муха Iа шу?
Хьава: Дика дохку. Сайн кIентан кIант ловзош, цо массо нахах дIа а хадийна 

Iаш ю-кх. Валлай, чуьра араялар-м ца хуьлу и бахьнехь.
Баянт: Уьш, хьаха, беза дукха. 
Бетарх: Схьайола, охьахаа.
Баянт: Со-м цхьа кхаъ бохьуш еана. Хьава, хьуна хезний? Ваа, Дела 

орцахваьлла-кх!
Бетарх: ХIун хезний? ХIумма а хила-м ца хилла?
Баянт: Iийса, Хьалиматан да цIавеана, боху, лаьцначуьра. Ткъе ворхI шо 

дарий и вайна?
Хьава: Массара дуьйцуш ду, боху, кхуо иза-м. 
Бетарх: Мичахь хилла бохий? Цхьаьнгга хIумма а дийциний кхуо?
Баянт: Суна-м ца хаьа, цIавеана бахар бен.
Бетарх: Маца цIавеана ца хаьа?
Баянт: Сийсара сарахь кхаьчна, боху-кх. 
Бетарх: Ша вогIург хиллехь, вайга кхаьчна хир вара и тоххарехь. (Ша-шега, 

лохха)
Хьава: И муха вогIу вайга, чукхайкхина а ца хилча? Вай даха деза цига 

гучудовла.
Бетарх: Ас эр ду хьоьга яха езачу хенахь. Гучу а девр ду. Хьалимат, сарахь 

охьаяхийта, буьйса а йоккхуш. Кхана сарахь ас чукхойкхуш ву алийта. СовгIат-
хIума а кечъе. Хьайна хуур ду хьуна.

Хьава: Залпаъ кхайкхий цуьнца?
Бетарх: Хьайна лаахь, кхайкхахьа. Iийса дог куруо стаг ма ву. Зудчунна 

юххе ваьлла валур вуй-теша?
Хьава: И къена хIумнаш хIинца лелош цхьа виснаъ ма вац. Товш ду-кх шен 

зуда хаза лара а лоруш, цуьнан сийдеш хилча. Хьалха-м хIуъа лелош хилла.
Бетарх: Сацаел хIинца зурма. Дерриг хууш ю-кх хьо.Со жимма араволу. 
Хьава: Дика ду, тIаккха. 
(ший а арадолу)

2-гIа сурт

Iийсай, Залпаъий, Решеддий ду чохь. Залпаъ юучунна гIайгIа беш ю.  
Хьалимат чоьхьайолуш, Залпаа бер чудохьу.

Хьалимат:  Суьйре дика йойла шун!  (дIасахьоьжу. Iийсана тIехь хьажар 
соцу).

(Iийса ойлане тIевогIало цунна, юха сихха дIахьожу).
Решед: Хьайн да ца вевза хьуна, Хьалимат? Мацца а  вогIур волуш-м хилла 



63

Орга - 2017 (1)
хIара.

Iийса: Вахарх терра цIа а вогIуш хилла. ТIаккха, дуьйцуш варий со-м. 
Тхоьца лецнарш дукхох берш цхьа а бехке а бацара. Наха меттанаша деш, 
дIакхийлийтинера-кх.

Решед: Хьуо лацаран бахьна хиирий хьуна тIаккха? 
Iийса: Хиира дера. Массеран дерг дар-кха. Цхьана хьенехо кхаъ баьхьна 

хиллера суна а. 
Решед: Мила ву хаьий хьуна и? 
Iийса: Дитахь и-м. Сан цхьа ши  накъост вара Адаммий, Ризванний. Со 

волчу кхаьчна хила везара и шиъ. Уьш дийна буй? ХIун хилла царех?
Решед: Ризван, хьо марша, воцу пхи шо ду. Адам хIинца кху юьртахь Iаш 

вац. ГIала Iен охьавахна иза шен доьзалца. 
Iийса: Цига кхочур ву со. Адам ву хьуна цхьа кIант. Со цIавеъний хаахь 

кхуза кхачаза Iийр вац иза ша а.
Решед: Адамана дукха вуонаш гина. БIарзвелла, боху, иза. Махкахдаьхчначу 

хенахь  кхо кIант велла цуьнан. 
Iийса: Мацаллий, гIелой ца гуш, набахтин къизалла гина волу со гIоли 

волуш ду хIара-м.
Решед: ДIавала, тхан бIаьргашна схьа мел гинарг доккха хIума ма дара. Дика 

хьоьгуш-м хьо а Iийна хир вацара.
Iийса: Дала цаяздинарш ца гинера вайна-м. И йоI оцу нахе муха яхийтира 

аша?
Решед: Кхин хьо цIавогIур ву ала меттиг бацар. Iен а, яха а, гергарло лело а 

нах хийтира-кх. Хьо реза вац цу нахана?
Iийса: Сан резацахилар кула тIе баьлла моьлкъа санна ду. Кхайкхаза веана 

хьаша хийти суна суо. Хьо варий да хIоьттинарг?
Решед: Со ма ца кхета, ва Iийса.
Iийса: Со веллехь а, къемат-дийнахь дехна а жоп дехаза Iийр воций ца хаьара 

хьуна? Хьуна со ца вевзара?
Решед: Юккъехь доьзалхо а хилча, эрна дерш  ма дийцахьа, Iийса. Дала 

язйина ца хилча, кхочушхирдарий и мел лиъча а? Ахьа айхьа ма боху: «Дала ца 
яздинарг ган йиш яц».

Iийса: Бакълоь хьо цу тIехь-м.  Далла дика хуур ду. Дала схьаелла йолу 
мискалла дика ю, гIело ю-кх хала сонталлина хьалха.

Решед: Ахь бохурш хIинца дац. ХIокху ткъе ворхI шарахь мел дукха хIума 
хийцадели. Хьо а вац хьалхалерниг.

Iийса: Цахийцаделларш а ду хьуна дукха. 
Решед: Вайшимма дийцарх йист ер йолуш къамел дац хIара. Со дIа араволу. 

Хьо ца вогIу?
Iийса: Цкъачунна чохь Iийр ву со. Вайшиннан къамел чекх ца даьлла хьуна.  

ГIо хьайна. 
(Решед дIавоьду. )
Iийса: Схьа чуйолал зуда.
(Залпаъ чуйогIу)
Iийса: ХIун боху оцу йоIа? Кхин хIума долуш еана-м яц иза?
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Залпаъ: И бохург ду хаза! Маса шо даьлла хьо цIахь воцу? Да цIавеана аьлла 

еъна-кх.
Iийса: Со къарван  ма гIерталахь. Ткъе ворхI шарахь ганза волчу дена тIе 

марера муха ян еза хаьа хьуна суна а. 
Залпаъ: Уьш чу а кхайкхина, йоI гучу а яьккхина, дерриге лелийна ма ду 

цаьрца.
Iийса: Хьанна гучуяьккхина? ГIиллакх меттигаца лелош дац, адамашца 

лелош ду.
Залпаъ: Цундела, хьоьца гIиллакх лаьцна, вайшинга кхана-сарахь чукхайкха 

а аьлла яийтина ю вайн йоI.
Iийса: Хьо хьера-м ца яьлла? Зудчунна тIаьхьа а хIоьттина, йоIана тIаьхьа 

маре воьду къонах хета хьуна со?
Залпаъ: Массо стаг ву-кх иштта Iаш. Чу а кхойкху, тIе а боьлху, ма чIогIа 

реза вац хьо оцу нахана. Вай, хилла даьлла ду-кх иза. Вайн йоIаца вуон а бац 
уьш. Церан барт хилчахьана бохуш, IадIийна-кх со. 

Iийса: ГIовгIа ма ел суна. Сан шича Решед а, тайпанан хьалхара стаг 
Iадрохьман а кхайкха ала соьца цхьаьна. ЙоI марехь йолчохь важа а ваьжна, 
дIавоьдуш товр вац со (бер доьлхуш хеза).  Цхьаъ ала гIерта хьуна хIара хьаша 
а. Схьаяхьа и бер-хIума.

(бер схьадохьу Залпаа. Iийсас и хьоьстуш, хьоьжуш лаьтта Залпаъ)
Iийса: Сурт даккха-м ца гIерта хьо? Яло хьайн гIуллакх де. 
(Залпаъ дIайоьду)
Iийса: ЭхI, Дала де хьан догдика! ХIунда веана хьо, ва жима хьаша, сел 

цIена а хилла? Уггар хала бекхам би-кх ахь суна. Хьан дехошкара чIир оьцур ю, 
йоI дIа а нисйийр ю бохуш, кхаьчначу суна ма бекхам хили-кх хьан цIеналлех. 
Хьо Дала ца ваийтича, кхача йиш йолуш вац. Со бекхамна кечвеллера, и бекхам 
Дала би суна. Я АллахI, со къера ву хьуна. Ткъе ворхI шарахь кхарна айса муха 
доькхур ду ца хууш ваьхначу суна, ахь хьайн бекхам хилийти суна. ХIокху 
цIенчу адаман дуьхьа, со Iадда Iийр ву хьуна. Къора а, къера а хила везаш 
хилла йоI йолу да. Я АллахI, со къера ву хьуна, со къора ву хьуна. 

3-гIа сурт

ХьошалгIахь. Бетарх, Хьавай, Хьалимат гонаха хьийзаш ю. Iийса чоьхьаволу.
Iийса: Ассаламу Iалайкум! Дика мел дерш кху чу!
Бетарх: Ээээ. Дела ван хьо могуш-маьрша! Хьалавалал. Хьо цIавирзи? Муха 

Iий хьо?
Iийса: Со-м дика вара. Шу дуй могуш?
Бетарх: ДIа Iа-кх. 
Хьава:  Ва кIант, Дала тIаьхье беркате йойла. Хьо цIаварах ма хаза кхаъ 

хилира тхуна. Залпаъ ца ялий ахь?
Iийса: Дела резахила. ЦIахь йисира иза. 
Бетарх: Юучунна гIайгIа бел.
(Хьава юург кечъян йоьду.)
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Бетарх: ТIаккха, хIун лелий аша? Хьо мичахь вара?
Iийса: Калугехь вара. Набахтехь дIаяхара и хан. Дукха дара тхо цигахь. 

Нохчий а, гIалгIай а бара. 
Бетарх: Хала хьийзийрий цара? 
Iийса: Башха хьийза а ца дира.
(вела аьшна до. )
Iийса: Бала мел беллачарна Дала гечдойла! Со цIахь воцуш дукха нах 

кхелхина хилла вайн.
Бетарх: ДIавала, дуьйцуш санна дац. Хьалха наггахь тезет ца хуьлура 

юртахь, хIинца масийтта тезет доцуш хан ца йогIу. 
Iийса: Iожалла-м хала яцара, вайн наха Iедална тIе харцметтанаш кхоьхьуш 

хIаллакби дукха нах.
Бетарх: Бина хьаха. Делахь а, чIир лелор ца дезна Далла я нахана а. Вай-м, 

хьан хьайн кхарда дог доцуш, чIир ерзош юккъехь захало деш хилла.
Iийса: Хилла. Цкъа хьалха вовшашна къинтIерабовлуш хилла уьш.  
Бетарх: Аша вовшашна гечдаре терра бен, шуна гечдийр дац, – боху Дала а.  

Вай а ма дац эвлъяаш.
Iийса: Уьш а хIаллакбина-кх цара.
Бетарх: Юучунна гIайгIабе.  Хьо хIун деш хьийзаш ю кху чухула. (Хьавага)
Iийса:  Масех цIе яьккхинера ас оцу вайн доьзалхочуьнга. Церан бахкар  ца 

хилира?
Бетарх: ХIокху зудчуьнга ала-м элира ас гIо аьлла. ХIинцца схьабогIур бу 

уьш. Вало, хьала чу волу вайша. (Хьала а гIоттий, Iийса дехьа чу воккху. Хьава 
йолчухьа дIавоьду) 

Хьава:  Ва стаг, ас цхьаьнгге а хIумма а ма ца аьлла. ХIинца гIуо со цига?
Бетарх: Жижиг схьадилла ахь. ХIара Iадрохьманна а дилла, хIара Решедана 

а ду, хIара хьенехана а ду. ОхьахIоттаде ахь.
Хьава:  Уьш кхуза богIур ца хилча, стенна хIиттош ду ахь  и хьалха?
Бетарх: Хьайга бохург дехьа. ХIара висна хьуна суна хьехарш даза. Нехан 

хIусаме шен гIиллакхаш ца дохьу, вай диначунна тIевеъчахьана волуш вац иза? 
Ткъе ворхI шо хьалха, нахана юккъехь цуо сан ден вешина, моттухуш ву аьлла,  
нахана юккъехь цIе кхоллар-м тоьур дара.  Цундела дан деззарг дира-кх цунна. 

Хьава: ХIун дира вай цунна? Набахтешкахула а лелла, цIавеъна вац иза?
Бетарх: Цунна дика хаьа хьуна шена тешнабехк хьан бина. Я и дIадекхалур 

дац цуьнга. Суна хаьара и цIавогIур вуй, цо вайна и дIадоькхур дуй а.Цундела 
дина ду и захало а.ХIинца хIун дан воллу хIара. Нускал санна сан чохь Iийна 
дIагIур ву-кх хьуна иза, кхидIа муха Iан веза а хууш.

Хьава: Ахь хIун дуьйцу?! Хьо лартIехь ма вац. Вай лацийтина вара иза? 
ХIара захало цуьнга чIир ца эцийта дина дара? 

Бетарх: Лацийтира. Иштта яла а йира цуьнан цхьаъ бен йоцу йоI. Шен мотт 
шегахь бита безаш хиллера. Сан ден вашас весет дира соьга валарчу вирзича. 

Хьава: Ва, эвлъяаш!
Бетарх: Яло. Гонаха хьовза.
(И къамел хезаш лаьтта Хьалимат.  (ХIара ца го царна. ЯахIума оьций, дехьа 

чу долу Бетархий, Хьавай. Хьалимат,  йиш а йоьхна, лаьтта )
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Хьалимат: Сан ирс ца дохо Iаш ву-кх  хьо, Дада, хIокху нехан хIиллана кIела 
а сецна. Ма бораха буьтур бацара ахь уьш, сох бахьна ца хиллехь. Ткъа со? Сан 
дахар бакъ ца хилла. Сайн гIелалла яйа йогIу аьлла кху хIусаме а еъна, сайна а, 
сайн дена а тIейожий ас гIело. ХIара дIа муха нисдан деза? ХIокху жIаьлешна 
бод хьекхош со Iашшехь, сан да кхара хIаллаквина  хилла-кх. ХIинца  кхаьрдаш 
бу цунах, со бахьнехь цо шайгара чIир оьцур йоцу дела. Маржа, сан дада! 
Хьо дIавуьгучу буса яла хIунда ца елира со, дог иккхина? Ас хIун дан деза-те 
хIинца? Со муха яха-те кхин дIа?

4-гIа сурт

Сатоссуш ду. Iийса ламаз тIехь Iаш ву. 
Iийса: Я АллахI-Дела! Хьо къинхетаме верг! Ас дан хIун дан деза кху 

балханна?  Сайн оьгIазло юха а тоьхна, шайца гIиллакхе ваьлча, атта хийти-кх 
царна со. Дош, хьаха, дацара, царех цаца ца бича. Ткъе ворхI шарахь набахтехь 
ас хIумма а лайна ма ца хилла. Со атта Iайти цара со, сох гуттар чекх са 
гина-техьа я боккъал со тIаьхьависна техьа хIокху нахал? Со лацар а, хIокху 
шерашкахь къизалла яар а ловзар хиллера, кху цIахь соьга хьоьжучуьнга 
хьаьжча. Ма доккха хIума ду иза. И йоI? Цуьнан хIун хьекъал хир ду? Хилча а, 
кIант муха вуьтуьйтур ву цуьнга? Лаьцначохь дIависнехь, гIолехьа дара суна.

(жIаьла лата долало. неI тухуш хеза. )
Iийса: Мила ву? (неI схьайоьллу)
Хьалимат: Дада, со яра иза-м. 
Iийса: Чоьхьаяла. Ахь хIун леладо сатасале? Цхьа а вуй хьоьца? 
Хьалимат: ХIан-хIа.
Iийса: Зуда, схьайоьл! ХIокху йоIе ладогIал, ас жIаьла ца тедахь.
(Араволу. Залпаъ чуйогIу).
Залпаъ: Ахь хIун леладо, ва йоI? Хьо ара-м ца яьккхина цара? 
Хьалимат: Ца яьккхина. Суо цIаеана.
Залпаъ: И бохург хIун ду? Иштта йогIу цIа? КIант мичахь ву хьан?
Хьалимат: ЦIахь витира.
Залпаъ: Хьо лартIехь юй, ян а? ХIунда еана хьо цIа? Дов даьлла шун? Лата-м 

ца летта хьоьх? КIант охьа а виллина, хьо цIаян хIун доьлла шуна юкъа?
Хьалимат: Доккха хIума доьлла-кх, нана. Ас цкъа а къобалдийрдоцу хIума 

ду иза. (Елха йолало).
Залпаъ: Ва, собар де. Юхаерзал. 
Хьалимат: Сийсара, дада вайга веаначу хенахь, сан мардас марнене динчу 

къамело ялий со юха.
Залпаъ: ХIун къамел? Хьан дех лаьцна дарий иза? 
Хьалимат: Дада  шаьш лацийтинера бохура. Цуьнга я тIаьхьарчаьрга  

шайгара чIир ца эцийта йигна ю бохура со. И ца хууш дада а вац элира цуо.
Залпаъ: Иштта элира? Хьуна  хезий хуушехьа элира?
Хьалимат: ХIан-хIа. Со гуш яцара царна, вовшашка дуьйцуш бара. Дадех 

бела а боьлуш, со бахьанехь  цуо шайна хIума дийр дац бохура.
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Залпаъ: Ва да дай! Хьо ма дан адаме!
Хьалимат: Сийсара, дада цIавеъначул тIаьхьа, сахиллалц ойла йира ас, айса 

хIун дийр ду ца хууш. ТIаьххьара а, кIант вуза а вина, марнене, сайна воьлхуш 
тIаьхьакхойкхушшехь, дIа а велла, цIаеа со.

Залпаъ: Ва Дела, валахьа орцах!
Хьалимат: Дадас соьга цIе мел яьккхина стаг хьеха а веш, жижигаш ловзош, 

кхардам беш Iийра цунах. Я цхьа а кхайкха а ца кхайкхинера. 
Залпаъ: Хьан дена хиирий цара хIун леладо? Чувеъча цхьа а хIума ма ца 

хьахийра цо. Бакъду, чIогIа гIайгIане вара иза. 
(Iийса чоьхьаволу)
Залпаъ: ХIокхоу бохург бакъ дуй? Хьуна тешнабехк бинарш вайн захалаш 

бара?
Iийса: Хьан боху иза?
Залпаъ: Шен мардас дуьйцуш хезна шена боху кхуо. Цунах цIа а еъна хIара 

цигара.
Iийса: Ша  сан йолу дела еъна. Ца хиллехь, Iийр яра. 
Залпаъ: ТIаккха хIун дийр ду ахь кхи дIа? 
Iийса: Суна дика хаьа хьуна айса хIун дийр ду.
Залпаъ: Валлай, царна хIуъа дича а бехк бацара, делахь а и кIант, хIинца-м 

бер ду иза. Кхана воккхахилча? Ма къиза тешнабехк бина цара вайна.
Iийса: ГIовгIа ма ехьа, хьайн десара. Цаьрца чIир лелор йолуш хиллехь, со 

кху чу вале, воггIушехь  церан керта гIур вара.  Ахь дуьйцурш со лайна ваьлла 
дукха хан ю хьуна. 

Залпаъ: Со йоцург массо хилла и хууш.
Iийса: Хьо санна болчаьрга дагардийцар ду тхох дахнарг.
Залпаъ: ХIинца сан бехк хили-кх массо хIуманна.
Iийса: ДIаяло, гIовгIа а ца еш, къайлаялахьа.
Залпаъ: ХIума кхоллур юй ахь?
Iийса: Яц. 
(Залпаъ арайолу)
Хьалимат: Дада,  уьш массо вийча а хьоьца дIанислур бацара церан мах.
Iийса: Нисбийр бу вай. Са ма гатде ахь. Дала ша дIанисдо хьуна.
Хьалимат: Дада, ахь со жима йолуш, лам чу ден да ваьхначу хIусаме юьгур 

ю, аьлла, бохура. Цигахь хьан ден дас доьгIна хьочан  дитт ду бохург бакъ дуй?
Iийса: ХIинца хIун ду ца хаьа. ЦIавеаначул тIаьхьа цига ца вахна со.
Хьалимат: Вайшиъ цхьаьна дахийтахьа цига.
Iийса: (вела а луш) Дика ду. Шовда а ду цигахь цуо хорша дерзийна. Вайн 

цанаш а, йоьхна лаьтта бIов а, шадерг гойтур ду хьуна.
Хьалимат: ХIума кхаллахь хьайна, дада.
Iийса: Схьайола, цхьаьна юу вайшимма.

5-гIа сурт

Iийса ву хиъна Iаш. НеI туху.
Iийса: Чоьхьавала. Мила ву цигахь? 
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Решед: Со ву. Ассаламу Iалайкум! 
Iийса: ВаIалайкум ассалам! Марша вогIийла!
Решед: ХIун деш ву хьо? Хьуо хьайца ма висна хьо? Адамашна юккъе жимма 

аравала.
Iийса: ХIара цхьалла цIийх кхетта яьлла суна. 
Решед: Хьох кхеттарг массарех гIойла аьлла ма дац. И йоI…
Iийса: Суна вола а ма лохьа. КIордийна суна хIара къамелаш. Ас дика 

садиттина. Со хIинца  а ву садетташ Iаш. Со вола а ца веш, Iаддавита.
Решед: ХIокху гонахарчу ярташкара церан тайпанах ву мел боху стаг веана 

хьоьга дехар дан.  Хьайн йоьIан ойла ца яхь, оцу кIентан ойла ехьа.
Iийса: Цуьнан ойла еш вацахьара ас хIун дина хир дара хаьий хьуна?
Решед: Дика ду-кх ахь уьш ца дина. Дала ял лур ю-кх хьуна.
Iийса: Хьо а ву церан верас?
Решед: Со хIунда ву церан верас?
Iийса: Хаац суна-м, хьуна хуур ду-кх иза.
Решед: Со стенна сагатдеш вуй? Вай-м делла дIадевр ду, хIара дов, питана 

хир ма ду тIаьхьарчарна. И чохь волу ши кIант а ву цхьацца кхиссарш еш.
Iийса: (вела а луш) И дара и? Со IаддаIийр ву, нагахь санна со волчу меттехь 

шайн аз ца хозуьйтуш, со вогIуш гича, сох дIа а лечкъаш, шаьш буй а ца 
хоуьйтуш, уьш Iахь. КхидIа дерг дийца а ма дийцалахь. 

Решед: Велла стаг вац, юккъехь гергарло ду, доьзалхо ву. Цхьажимма Делах 
кхерахьа.

Iийса: Делах кхоьру хьуна со, Дала мукъалахь. Царех ца кхоьру. ЧIир оьцур 
хиллехь, хьуна тIера дIаволавала везара со. Иштта дIаала ахь. Со веллачул 
тIаьхьа, хьайна лаахь, гергарло леладе цаьрца. 

Решед: ДIавалахь дIа. Хьалха мила волу цхьанне ца хаьа. И цара иштта а 
лелош ду хьоьца. И кIант  тIевитийтахь оцу нене. Ахь дош даллалц йист ма ца 
хуьлу и йоI. Цуьнан дагахь хIун ду хаьий хьуна? Цунна, нанна дукха вилхина, 
цхьа бала хиларна ца кхерахь, цара доьхур дацара хьоьга и.

Iийса:  Хьо-м церан дагара хууш ву моьтту суна. Велла вала хьо, Решед. 
Ахь цаьрга хIун алий? ЙоI хьеха а ма е, кIант схьавалавайта. Волавелла ша 
дIаваххалц лелавойтур ву, нагахь санна дIаваха цунна лаахь. Цуьнан къа 
дохуьйтур дац аса сайх.

Решед: И цунна луур ду я дац алалур дац. И хIун стаг хир ву а хуур дац 
хIинца.

Iийса: Ша волчарех тера ца хилча волий иза?
Решед: Хьан агIо а, шен ден ден агIо а ю-кх цунна. Дала цунах бахьна а дина 

вайна юкъехь барт бийр бац-техьа?
Iийса: Ши масал хир ду-кх цунна хьалха. Ша кхеттал хилча, шен ден дена 

а, суна а юккъехь харц-бакъ къастор оцу кIантана тIехь дуьту ас. И кIант 
схьаваларца Дала елла цуьнга и бакъо. Дала гIо дойла  цунна стаг хилла, ваха а, 
вала а, веллачул тIаьхьа ваха виса а!

Кирхьа
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Поэзи

АХМАТУКАЕВ Адам

«Тийналлин де»

        ХIолламаш

Кху кевнехь гӀаролах лаьттачу хӀолламийн
Мерзаш а хьежош тхайн ӀиндагӀийн хорша,
Дезаршна сихделла доьлхучу тхол а кхин
Бáха ца лууш ма бацарий хӀорш а.

Тхаьш кхуза доьрзур дуй хуъушехь, тхо а ма
Лехьош ду кху кешнийн охӀланийн бехкаш,
Шайн цӀарах хӀолламаш боьгӀначийн кхоамах
Наггахь а декъала ойла ца йоьхкуш.

ХӀинца кху кертара, тхан лорах ийалуш,
Кхойкху сан гӀенаш чу дуьйлу цхьа аьзнаш:
«Хетарх тхо, мостагӀчо эшийна, гӀийла гуш,
Ийзийна кхаьчна ма дацарий кхаьжнаш. 

Бехкениг тӀом бара… ДогӀанан Ӏоврашха
Вайна тӀекерчина, тхан синойх хьерчаш…
ТӀехтили цхьанна и, дахаза кховраш, ткъа –
Дáкъа деш тхуна кху охӀланийн баьрчехь.

Шайн тоьпийн цхьамзанаш – тӀе синош доьгӀна тхан –
МостагӀчо толаман байракхах ловзор,
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«Ватталхьан» санна, шун иэсана оьхьна-кха.
Бахьана  дара и тхо юхадовззал».

Къаро еш, цӀанйина доцург тӀекхуллучу
ГӀийбатийн Ӏаьнарийн хьу йоьлла ойла,
Кху кешнийн охӀланехь хӀолламаш гуллучохь
Ас юхайоьхку шух декъала ойла!

 
ДIогахь лаьтта...

Сарахь, хӀара сиха некъаш
Вовшахкхетачохь,
Урам хьере бина пекъарш
Ӏа машенаш чохь.

Корах чкъоьргаш тӀомайохуш,
ХӀуш дуург а го,
Дехьа – сегӀаз лоппагдохуш
Верг а тергалво.

Сох а бӀаьрса тасаделла,
Болар талхади –
Хьан нийсарчу берийн кхиэле
Ас ма дилла и!

Декъалхиларг, сих ма лолахь
Ӏехаяла тхох –
ДӀогахь лаьттарг ву и къонах,
Хи тӀе ехнарг хьо.

Хьо карлаялар

Лераза, лелаза дацара
Бахьанаш – хьо карлаяла…
Дахаран дезарша базара
Воьху со сацийра Дала.

Керла некъ тезета берина,
Бирзича и кешнийн керта,
Нана дӀаюллучу берана
Бара сан тидам тӀегӀерташ.

Коша чу дуьххьара лаьттан цинц
Хьаьрсина эгӀазчу буйнахь,
Белшаш а эгаеш, лаьтта и
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Сайх тера хийтира суна.

Сайх тера – дӀо мацахлерачу
Буоберах – хьан коша тӀерачу.

Чоьхьавер ву вайша

Схьавалол, цкъа чоьхьавала вайша?!
Чайнан чомах чуьйраш йоьлла йовллалц,
Хьеше хеттарш ма де, баьхна дайша.
Ларлур ду вай царна хьарамдовларх…

«ХӀинцца «дарже» вахна кхин цхьа пекъар
Балевала вале тӀаьххье кхунна,
Юьхьйинарг а хилий кхуьнан некъан,
ХӀоттадайта хьалха хьена шун ас?

Йиъна ваьлла, къена хабарш тийча,
Кхоо кхуьнан бӀаьрг а серлабоккхуш,
Сом эппазий кисана таӀийча,
ДӀа-м гӀур яра хӀара еса локкхарг.

Амма, маржа, эдина кӀайн-Ӏаьржий,
Урчакхуочух гуонийн чӀагарш хьийзош,
Харц дуьнено дебийна, ма баьржи-кх
Доьша долчу пхьаьрчий санна хьийзарш.

Орам церан кӀорга кхийда, чӀагӀо-м,
Чекх са гина, чорда тидда дайша…
ДӀо кхин цхьаъ ву – маьждиг долчу агӀор –
Шениг дуьйцуш…»
…Чоьхьавер ву вайша. 

 «Тийналлин де»

Куьг таӀо кечдина даьлла
Ӏуьллучу кехатах бӀаьрг
Къаьхкина, куьг дуьхьалдаьлла, 
Ойла а хамталле яьр:

«Муха ткъа – хӀинца а хилла
Далаза долчунна тӀе,
Нийсонна зил тоьхна биллам
Къайлахьош харцонна кӀел?
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Тахана-м – вистхила хьарам,
Дихкина «тийналлин де».
Кхана-м ткъа! Кхана ткъа? Кхана-м…
Маржа, ду харжамийн де».

ХӀетте а, бехкамах вухуш,
– Муха ткъа? – аз озадахь,
Хадош и: – Моза бу «муха», –
Йохор ю хьан куьйган яхь.

Зама

Орам болчо бохь ца лоьхуш,
Дийца долчо дош ца доьхуш,
Яхна зама, маржа зама,
Ма дӀаяй-кха хьо.

ЦӀийца хилларг сица дуьсуш,
ЦӀарна хилларг дийца дуьсуш,
Хьо хахерца йоьлчахьана,
БӀо ца булу хьох.

Хоьрцу ха-м цкъа соцур дара,
ГӀомах ийеш хьо кар-кара,
Ӏехабелларш бехкахьара –
Юхаеха хьо.

И хьан амал

И хьан амал хӀордах кхехкаяьлча
(Ловзалелхаш санна, кхехкаяьлча), 
ДӀахьажо-кх хьо дӀо Идалал дехьа,
Кхин а дӀа – «дӀа» хедачу йистехьа!

Цхьаъ я исс, кхин сов а – хьуна маттов! –
ЦӀе а тесна, мел лов хӀокху матто
(Меттан буьхьигна а йоьхкуш – яккхар),
Хьарамйина сайна, араяккха-кх!..

Хьаналъеш хьо кхечунний?.. 
Ва собар!!!
И ца деш, ас карладоккхур тоба.
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 Са дара...

ХӀун бен ду – цӀахь я дӀо арахь, –
Дош хилча дашера дуьйлуш…
Герзо а, баттара дуьйлуш,
Синбертиг ца къежъяхьара…

И са цкъа гӀаттийначарна
Хьокхамца чкъург оьхьча дуьйна,
КӀари чохь санна, дӀатийна,
Юкъ яста кийчча со Ӏара.

Деллачохь дош дитахьара-м,
Са дара лам меттахбаккхал,
Са дара Ӏин самадаккхал –
Маржа, кху гӀоранна хьарам.

ПIелгаш 

ЦӀазапӀелг а юххетасабелла,
МазапӀелг а гӀора-гӀийла бу,
Коьрта болх – хьажочух хоттабелла,
Юккъерниг а – гӀоьнчин цӀарах бу.

Юьстахкховдахь, пайда шех цаболург,
Боцчу новккъа берг, я новкъа гург
НанапӀелг бу, амма цо до дола,
ТӀегулдой шен берийн аьрха сур.

«ДӀалесторах, уьш ца довлу тӀера», –
Алар маьӀна лайна а ду кхин:
Куьйга тӀехь уьш мел ду – гӀора церан,
Дацахь – куьг а гӀорасиз ду-кхий.

ХIун дара къедан?  

Хьан гӀайгӀа-балина хебаш,
Кху эшна доьдучу даго
ХӀун дара, дуьне, хьан къедан,
Йиш хилча хьо юхамаго?

Кхин а цкъа, хьан дика-вонаш
Тешийна кхийламех ненан,
Лардина вайн гергарлонаш,
Дуьхьала гӀонварий дена!
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Нохчийн яздархо, драматург, гочдархо 
Мусаев Мохьмад (1915-1999  шш.) 
дика вевза д1адаханчу б1ешеран 
книгашъешархошна. Цуьнан говзарийн 
коьрта тематитка шен заманхойн дахар 
дара. Шен дийцаршкахь, повесташкахь, 
романехь, пьесашкахь цо гойтура 
адамийн дахар, юьйцура тайп-тайпана 
г1иллакх-оьздангаллин проблемаш.
     Нохчийн халкъан историн цхьа мур ( 19-
чу б1ешеран хьалхара ах) бовзийта роман 
язйира Мусаевс, дуккха а шерашкахь 
вевзашволчу Таймин Бийболатах ша 
архивашкахь гулдинчу тоьшаллех пайда 
а оьцуш. Цуьнан цхьа корта 1992-чу 
шарахь «Орга» журналан 2-чу номерехь 
зорбатуьйхира дешхьалхенца цхьаьна.  
Романан и дакъа ду оха х1окху номерехь 

зорбане доккхург: дешначарна карладаккха а, ца дешначарна довзийта а. 
   Т1еман ц1ергахь даьгна Таймин Бийболатах лаьцна язйинчу романан 
а, пьесин а куьйгайозанаш. Т1амо ц1ийнах ваьккхина яздархо Г1алг1айн 
махкахь,  Наьсарехь д1акхелхира 1999-чу шарахь.

МУСАЕВ Мохьмад

Таймин Бийболат
Дешхьалхе

ХIокху Нана-Лаьттан доккхачу шина декъан – Азин, Европан – юкъ йоькъуш 
санна, Iуьллучу Къилбаседан Кавказах дуьненан ялсамане олу цкъа хезна Iа 
хир дац хьуна, сан хьоме книжкаешархо. ХIаа-те, ца хила мега!

Ахь доггах бIаьргтоьхча, бакъ хилла а ца хетало иза башха хьаьвзина. Маса 
мискано сагIа кховдийна, тароно миэл къевсина, ши бIаьрг хьаьбча мукъана, 
цу гина да дуьненахь воцчу воссарх хьаьгна! Ткъа лекхачу лаьмнийн, къорачу 
хьаннийн, кIоргачу Iаннийн, сихачу шовданийн, дарбанечу хIаваан…хIара 
унахцIена баьццара Кавказ-м бIаьргана ган а, кога юста а, куьйга хьаста а… 
йолуш ма юй, Iаьржий, Каспин ши хIорд хьесталуш, и шиъ ловзош…

Цундела, сан дешархо, цхьана агIор аса-м башха бехк ца буьллу шайн 
заманашкахь, теза хиш оьху цергаш хьекхош, кхунна чугIиртинчу, хIара къиза 
къийсинчу паччахьашна. БIаьрго яттIол хазачу Кавказан Iаламан исбаьхьалло 
багош кховсийначу церан хIун гIуллакх ду, шайн синош цунна чу а дехкина 
Iачу, ламанхойн къонахаллица: ткъа шен вархIа а ден орама тIерачу цо шениг 

«Органан» агIонаш луьстуш
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дуьтур дуй, бухъер юй, доьза йовр юй иза? Яц! Вукху агIор долчунна, метте 
ялха ца яллал харцой, къизаллий еара, адаме балий, ницкъий боссийра цу 
хилийта амал доцчо.

ЖIаьлеша дIаьIахк санна, къийса, хьекхояьккхира Кавказ. Маьрс-маьрсал 
цергаш йина, кед-кедал бIаьргаш къаьрзина чухахкаделира шина паччахьан – 
Россин, Туркойн – эскарш. ДIаболабелира адам детта, ден-дерзо а, Iен, даха а, 
дала, дуола а ца дуьту «Кавказский» аьлла, исторехь шен цIе яхана тIом. Шайн 
латтий, паргIатой ламанхоша, дуьне цецдохуш, лардина турпала къийсам.

Историс ма-къеддора, Кавказ онда дакъа дара Малхбале гIуллакхан. Цо, шен 
къилбе туркойх, гIажарех, царна суь бохучех Шенларъян аьтто бина ца Iаш.

Юккъерчуй, Юххерчуй Малхбале мехкийн самалха ца долуьйтийла а 
йоккхура, палс бахлахь, цигашха а когаш дIахеца дагахьчу Россина. ТIеттIа 
есташ, севсаш йогIу оьрсийн сутара феодальни олалла шен лаьтта тIе ца 
тарлора. Адам дIасатеттина а, и дIадаьккхина а шорлойла, кошо гатте хьовзоле, 
тIам хоьцийла езара.

Бусалбан балех ламанхой Iалашбан воллу ша бохучу Россин паччахьа а, 
керастан Iазапах уьш ларбар шен декхар хоьтуьйтучу туркойн султанна а 
дагахьдолчул маргIала ледора багара меттанаш. Ткъа шаьш «орцахдевллачу» 
мискачу кавказхошка хоттуш, цаьрца кхеташо еш хIума дацара цу шиннан а.

ЯлхийтталгIачу бIешарахь доладелла иштта схьаоьху Къилбаседан Кавказ 
паччахьаша къийсар хаъал чIагIделира берхIитталгIачу бIешеран хьалхарчу 
эхан юьххьехь, Росси Хонкарал толаяьлча.

Екатеринас Мазлакера Азовски хIорда тIе кхаччалц инарла-поручикан Павел 
Сергеевич Потемкинан эскаран аса тосу, Кавказски сардалалла долало.

ТIамах шура-м цхьанна а еана меттиг яцара. Амма къахьоьгучарна цIий 
ихна ца Iаш, хьацар а шалхадуьйлура, шайх бекхаш Iачарна тIе мелхуо а тIом 
бузор кхетта.

Шайна бух тобан Тимаркъин Марем Иван Грознига  а яхийтина, Россин 
имперех дIакхеттачу гIебартойн элаша, захалшна хьалха диканаш хила 
гIерташ, бацош са мере далийначу крепостни ахархошца цхьаьна нохчашна 
тIе схьаида бевлира чергазойн цхьаболу уоркаш а. Шаьш мел хала бахкахь а, 
тевжийла лоьхучунна ледарло йоцчу вайнаха доцчух хоттош, шайга нисбеш 
охьахийшабора хьошалгIа лелхарш. Нохчийн цу догдикаллей, комаршаллей 
безам берш суьйлашлара а гIевттира.

ТIаккха лаьтташ, къизачу чIиро эккхийна воьдучо а, чIеро хин кIорге санна, 
дуьененан ирсан дакъа лоьхучара а къайлах-къулах дIасаидо долийра и чам 
къаьхьий, бIаьрхинийн кхелхарш.

Иштта схьавеанарг шайлахь дIа а тарвеш, долчунна корта а ца бетташ, 
доцург дуьхе ца туьттуш, лекхачу лаьмнашкахь, юькъачу хьаннашкахь, шайн 
цIий хуьйдучу лаьтто лучух тешна Iаш бара, йоцчун дагара хаале, ерг цуьнца 
екъа кийча хилар дайшкара схьакхоьхьу нохчий. Безаме меттиг яцахь а, 
шайх ца Iебачарна эхь-яхь ца лучу кхеран хормий, хелхаррий, дахаран кхин 
цхьацца гIиллакхаш лаа ца тайна, Россера бевдда баьхкина Теркан даккъашца 
охьаховшарх «гребенски» цIе яханчу гIалгIазкхашна.

Iа-аш, тIекеренашкарий, чукаренашкарий захалонашка девлла гергарлонаш 
кIаргделча, лурвоьлла царна тIе ваханчу цхьана гуночух доладелла хила герга 
ду гIалгIазкхийн и тайпа. Цхьацца хазарша дийцарехь. ХIетахь шайна латта 
дала а Теркайисте веъча, паччахьа, Иван Грозныйс, ламанхошца тарло, аьлла 
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шайга гIалгIазкхаша бахарх Лев Толстойна хезнарг схьакхоьхьу гребенцаша.

Лаьмнашкахь, хьаннашкахь – дохнна дежийла а, дуьйн латта а хала долчохь 
– инзаре гIоьртина дара нохчашна шарера шаре бовла. Цундела уьш шайн 
ма-хуьллу шерачу ара а, дежийла долчу а кхачарх хьоьгура, шайн ма-хуьллу 
цигахьа теIара. Терканий, Соьлжаний юккъехь дуьххьара хIоьттина вайнехан 
ши юрт: Парчхой, Юрт-Эвлий ю. ХIетахь Теркал сехьа кхелхина нохчийн 
иллехь вуьйцу, Адин Сурхос вохийна гIебартойн эла Мусост, Балус вахвина 
Къахьармий.

Шайн элий а, уоркаш а, адамашлахь кхин цхьацца барч лоьцурш а боллучу 
гIебартойн махкана дахарехь оьшу муьлхха хIума лаха а, каро а, хила а, ян а, 
яхьа а, йохка а, эца а вайнаханачул дуккха а атта дара. Шайн бухкуш, оьцуш 
ялхой болуш, хьеннан докъан тIехула бевлла а, шаьш тоьларг дан Iеминчаьргара 
шардеш схьаоьхучу оцу мехкан дайн Россин самодержавица хийла хьалха 
дуьйна тасаелла яккхий зIенаш яра. Уьш чIогIа хаалора гIебартошций, 
балкхарошций вайнехан лелачу хийца-йохка-эцаршкахь. Хьалхарачара вайн 
кхуза борц, мукх, варданаш, нуьйраш кхоьхьура; шолгIачара царна стоьмаш, 
кIай, варданан чкъургийн тогIеш, хьун латтайора – юхкура. ГIебартоша ялтех 
молха а, долу герз а хуьйцура. ЧIогIа йохк-эцар Мазлакерчуй, ГIизларерчуй 
базаршкахь лелара. Оцу гIуллакхаш тIехь Россин империца гIебартойн 
тасаеллачу юкъаметтигийн хьожа товш нах нохчашлахь бовла буьйлабелла 
сурт хIуьтту, вуьрхIитталгIачу бIешеран коьртехь доладелла, цхьаболу вайнах 
луларчу элийн лаама кIел бахар дикка эвхьаздаларехь.

Россин империн гIоьнца суьйлийн, гIебартойн элий Нохчийчу баьржира, 
паччахьа шен эскар Кавказана тIетаIийначу муьрехь, къаьсттина. Уьш бара: 
Орга Соьлжах кхетачуьрчу Туопалан-Гечо юрт дIалаьцна гIумкийн элий – 
Айдемиран Асланбек, Хасболатан Iалсолтий; цхьана тешнабехко Мелчу-Хи 
тIе кхачийна Чупалан Мусалий; Йоккхий, Жимий ши АтагIа цхьана кхело 
кхачийна ТIурлогIаррий… Эххар Шелий, нохчийн уггар къена юрт Гермчиггий 
караеана гIебартойн Черкасский эла Эльмирзина къотIалгIа винчу Девлат-
гирина. Иштта шен шерет дина нуьцкъалчу Россис шайн ма-хуьллу шерачу ара 
охьагIертачу нохчийн нехан мискачу, цара къора хьаннаш хьоькхуш ехкинчу 
яртех. Оцу балхо гуттар бале лецира, дуьненна гIергIаш, лаьмнийн багара 
дуьйлучу Органан аре. Юьхьанца хIора нохчийн кевнера шарахь шаьш даккха 
долиийна кIен мазал кIезиг хийтира сутара бIаьрг къарза Iеминчу феодалашна. 
Iийна-а, и ясакх цара саяьккхира: нохчийн хIора доьзалан цхьацца уьстагIа, и 
бацахь – мангал балла эчиг дала дийзира вайнехан шайна тIебаьхкинчу элашна 
хьалхалерчу кIен мазалал совнаха. Хьаьхира харцо, кIордийра нохчашна шайн 
латта йолах лело. Нана-мIаар мел ерг бохург санна, гIевттира, дуьхьалбевлира 
уьш нехан феодалашна. Лехка болийра уьш шайн махкара.

ХIетахь аьлла хила герга ду нохчаша: «Аганара элан воI ма вуссийла, 
Iуьргара берзан кIеза а ма долийла!». 

ГIело са мел ели, оцу амало къуьйлуш, тIетIа ницкъ биссош, бартана 
чIагIлуш, гIиллакхашна хазлуш, базлуш, амма ирс, декъалаллий кIезиг гуш 
схьаоьху нохчийн заманийн йохалла.

Суо вешархо оцунах тешоран, сайна ма-хуъу кхеторан Iалашо ю ас хIара 
книжка язъян дагалоцуш, сайна хьалха хIоттийнарг. Со дукха дагавийлина 
исторех, цуьнан материалех а, документальни произведенех, архивех а, 
къеначуй, къуоначуй адамех, цхьацца дийца-аларех. Оцу хIорангара, цунна 
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сан баркалла кхачор доцуш, доккха гIой, накъосталлий хилла, лаьттина суна. 
Хуург, хезнарг дуьйцуш, дуьсучун лар тIе хьежош, новкъа нисвеш.

Заманаша шайн йорт кхоьхьу. Церан йохаллехь шадерг ширло, къанло. 
ТIедетталучара, тIера оьгучара шайнначулла хуьйцу. Цхьадерг, керчий нисло, 
важдерг, лелаш, эрчадолу. Доккха хIума, Iаламате доьрзуш, даьржий дIадоьду. 
Лелла гIуллакхаш, уьш титтина адамаш хенаша хоьрцуш карладуьйлу, 
чулацаман чомана хийцало. Амма со, массо яздархочунна шен балхах ала ма-
лаъара, цхьацца бердехдаханарш хетачаьрца меттахIиттораш данза ца ваьллехь 
а, бакъдолучарна хера ца вуьйлуш дIаваха а, чекхвала а дагахь ву. Вуола генара 
веллехь а, тешалахь, хьоме со вешархо. Дала ницкъ лойла суна цунах хьо дохко 
ца валийта! БисмиллахIир-рохьманир-рохьим…

Хьалхара дакъа

Ойт, горлера маьлха дуьне яI: ирс яI, хьан бос къаьстачун!
Ирс яI, хьан чам хуучун! Ирс яI, аьллар хилла хьо диъначун! Ма декъазий, 

гIийлий хьоьшу-кх хьо экханан бен лар йоцчу, цаьпцалган бен гIара йоцчу къу-
берзан буьйсанех тешам байна, сема ладоьгIучо. Воьду-вогIуш хIор кол-кондар 
а, гуолабетташ хьийза готтачу некъан лар а бIаьргара ялийта йиш йоцуш кегочо. 
Ма доьллачу куьйга кадетташ, кочара мокхаза-топ юла кийча хьоьгу-кх хьох 
ламанхой. Ма ца бевллачу дийно Iамий-кх уьш бIаьрган негIар тухучу юкъана 
бохь лекхачу лома тIехула эккхий, бух боцчу Iинах туьлий, дин гIашъюккъехь 
къуьйлуш, саийа.

Керча, хийцало йоргIа-йорт кхоьхьу заманаш. Шайн гIиллакхаш, хIуманаш 
а, хорманаш, гIуллакхаш а доху цара. Динарг мега, тарло, Iалашо нийса елахь, 
и бакъахьа лаьцнехь!

Деба хьовх, атталла, самалхадала ца буьтуш, ша хьаннашний, лаьмнашний 
юккъехь бахкошшехь, шеца майра къийсинчу хенашкахь тиллина Россин 
империс нохчашна «обарг» боху цIе. Цуьрриг хазахетий, я цхьаммо шен 
дуьхьий даьккхина доцу и дош дIаийра ламанхочун дахаран хьелашкахь товчу 
цуьнан буьрсаллех.

Боьзан бодашкара, сингаттаман кIоргешкахула орамаш дIадоьлхучу цуьнан 
исторех хьо леррина чекхъхьаьжча, юкъараллин Iалашонан маьIна чIогIа 
цIений, лекхий долуш гIаттам бу и обаргалла цIе яханарг. Шайн ворхIи а  дайх 
дисина латтий, цара лехна нийсой, паргIатой шайна ма-хуъу, шайна ма-моггу 
йоьхучу адамийн цу айадаларан шолгIа агIо яц. Я хуьлийла а ца хилла.

Иза хаьдда чIагIдо ткъаесналгIачу шарахьлерчу харачойн Зеламхас аьллачо: 
«Со вешшехь хилла вац обарг». Шех вина обарг, бохург ду цуьнан иза.

Оьрсийн эпсарший, инарлаший шайн дагалецамашкахь, яздаршкахь ма-
дийццара, ерриг Нохчех обаргяьлла лара мегар долуш хилла хIетахь. Цо 
хIун дийр дара, дей, деттий, саций, садаIий ша юьтуш ца хилча? Ткъа массо 
гIаттийнарг, хууш ма-дарра, хIоранна дагахьдоллург бен хуьлийла а, лорийла 
а дац.

Хьо хазаза а, ганза а вац, сан дешархо, цу мацахлерчу, шена долчу декъана 
турпалчу обаргаллин майрачу гIуллакхашка тахана мел лорий ладугIу 
кегийчара, баккхийчара а, стечара а, боьршачара а. Я мискъала-зарратал эрний, 
хазахетий а дац иза. Царна хаа лаьа шайн истори а, дуьненан ирс вайн дайша 
муха къийсина а, цуьнан орамийн юьхьигаш мичара схьаюьйлаелла а…
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Обарг – иза, ала ма-даггIура, уьнашарахьлерчу заманан гIаларт, ламанхочун 

дегайовхонан, цуьнан салаьттачу боьду некъ лехна нуьцкъала гIаларт ду.
Дагалоцур вай халкъо шен иллешкахь тахана а хесто эвтархойн Ахьмаддий, 

Адин Сурхой, Зайтан Шихмирзий, иштта кхибершший.
Баккхийчара масане коша даьхьна, заманийн сихалла я гIуллакхийн 

дукхалла, дайшкара берийн берашка дуьйлуш, историн доладовлаза нехан 
багахь йисина хийла башхачу адамийн цIераш, цу халкъан турпалхойн 
хьуьнарш, доьналлаш…

***
Мацах- мацах дуьйна историс вицванза, адамаша веза вуьйцуш схьакхоьхьу 

Бийболат билтойн Таймина вина I779-чу шарахь Селимата. Элий хила безам 
баханчу цхьацца вайнахий, хIуъу дина а Кавказ шен кога кIел йолла гIертачу 
Россин паччахьан эскарой, шайна гIоленна схьачубалийначу гIебартойн, 
салойн элашна нохчий дуьхьалбевлла ткъе шуьйтталгIа шо дара иза.

Доккха хIума дара Таймин йижарий баханчу – Майратуьпарчуй, Чечанарчуй 
– шина невцо, вовшашца дагахь йохье а вуьйлуш, цу стунвешина воьалгIа 
кIант вар даздар: берриг детица кхелина дин, охьатесча, ирахь лаьтта вертий, 
тикманаш яьхна исхаран башлакх – кхо совгIат диллина, вархI гонна говраш 
хахкийтира. Махке аьлла, нах шуьна ховшош, вархI де-буьйса лаьцна, дуу-
молучух дуьйлина, той латтийра. Цигахь «пIелг бетташ» хаьржира кIантана 
Бийболат цIе. Меламмо Деле хан яхъяр дийхира, тIемаший, мацаллой, уьйной 
деба ца буьтучу вайнахана тIекхетта и жима, адамо хержа ца кIордош цIе 
тиллина нохчо – цуьнан-м чот йина а вер вацара.

Ма бакъ ца хетадарий хIетахь дений, нанний, и шийлачу маьхьарца дуьнентIа 
яьлла, шайн цIийн син-цуьрг, цхьана хенахь, таьIано дегI зоьртал, белшашкахь 
шуьйра къонаха а хилла, Iаьржа мекхаш хьийзош оьрсийн воккхачу поэтца 
Александр Сергеевич Пушкинца, туркойн махкахь цхьана доккхачу шуьнехь 
Iийр ву шайга, аьлча. Цу шайн воьалгIачу кIантах Пушкина сийлахь Бийболат, 
Кавказ къекъориг эр ду, аьлча. Амма, адаман, мехкан гIуллакхана и, юьйлина 
топ санна, кийча дIахIоттар-м шайн доггах хетар дара, нанас цкъацкъа качвахь 
а, халкъана орцахваккха санна, кIант лерина кхиоволчу цу шинна. Цу тIехь 
Таймас, Селиматий, лелийнарш, дайнарг цунах тешош, доккха къахьега дезар 
дацара.

Уьш гархьама, кIеззиг юхадевр ду вай: боккхачу тешнабехкаца шайн латта 
тIе хевшина лулахойн элий «Кхайкхаза деанарг доттаза дахана», деш лаьхкина 
махках а баьхна, паргIатбевлира нохчий I757-чу шарахь. Амма, паччахьан 
лаамой, цхьаболчу вайнехан ямартчу тароной хьовзийна царна нуьцкъала 
юхакочабоьхкичхьана мел ихнера хаац хи охьа. Бакъду, лахахь хIинца 
хьалхачул гIоьртина делахь а, йочана хилча деста хиш, гаттехь даргIадаьлла 
ломара шерачу ара титталу адам вовшахдетталора, дагахь а, багахь а бартана 
тIеттIа чIагIдала гIертара.

– … Цундела, боху ас, мехкан воцу хьаша, тхан дайша лаа ца диллина 
борз, элий цхьана новкъа, – элира, «Iайла дайна, вежарий, Са а, пха а хаьдда, 
сарралц даьцча. Сахуьлунга довллал хIума ца кхочуьйту…» – МартантIехь 
далхочу гIебарточуьнга лерина ладоьгIучу къеначу нохчочо. – Шун цигахьа 
а, оцу ДегIастанахьа а, бевллачохь зебелла куц ду тхан нахана и элий, кху 
хьаннашкахь, Iаннашкахь шайна зенаш ден акхарой санна. ХIаа-те, шайн барт 
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тайннарг де аша, Керам. СхьагIортар шун сацахь, вайн дерг, ницкъ кхочург вайн 
карахь, юкъахь ду. Массарна а оьшург цхьаьна атта лахало. Хьуна ма-гарра, 
эхIъаьлла дика белхаш бац. Бакъду, хIара тхешан комаьрша къоьллий, тешаме 
хьошаллий нийсса доькъур ду оха шуьца Iуьйрана а, суьйрана а. Хиндерг – и 
Дела ша воцчунна хаац. Иштта тIамна вежарий, маьхьарна йижарий бу ала, 
Керам, хIокху меттехь вайн гIебартошкий, балкхарошкий. Ас, къеначу къелиго, 
иштта боху ала, хьуо мел кхочехь ламанан вежаршка нохчийн цIарах.

Цига чохь мел волчо, ша-ша бохург санна, чIагIдинчу оцу дешан боккха кхаъ 
эцна цIехьа вахара, гIебартойн элех бовда дагахьчу ялхоша вайнахе хьошалла 
деха ваийтина ши ахархо. Амма, вочу маттах ларде и къокъийн боьрша дош, 
къайллах нехан ирсан орамана тебачу Соламгирин некъийн лерах кхетийнера 
цхьана хан яцъяларо.

Цу некъойх тIаьхьо лам чуьра охьаваьлла Хьатуй, Сатуй схьадаьллачу вон-
диканехь виллина мехкан баьрче теIаш, дешан хьалхе лоьцуш, шаьш ца вевзехь, 
цхьаммо вукхунна цIе етташ, вовшашка маслаIате, кхеташоне кхойкхуьйтуш, 
бохь-муцIара чола куйнаш айина, IиндагIехь тур текхийлина араваьлла хеталора 
хьаьжаэвлахошна. Дехьий, сехьий хьошалгIа хIиттарш, цигара схьахьехарш 
лелийна, Хьатун йоI гIумкийн элан Чапалан некъашка а елла, Сатун воIана 
гIебартойн элашца заахало хьахадолийна теба, цунна маша бузийла леха ваьлла 
вара хIара йишин, вешин ши шича.

Оцу машин уггар стомма га – Керам МартантIе веана вахарх дан 
юкъйихкинера, шайн ма-торру махках ларлуш ГIебарта вуьссуш, цхьацца 
юкъараллашна таркхойх хоьхкуш хьийзачу Хьатус, Сатус.

Цу маргIалх, стамлуш, га хилла догIура. ЧеркасскигIара тIаьхь-тIаьхьа 
чIогIа ларбора шайн ялхой – сарахь а, Iура а шедаца багарбора уьш, шедаца, 
хьайбанаш санна. Амма, цхьацца юьстахбийларш, балхара тIаьхьабисарш кхача 
а, совца а ца лора церан. Иштачех цхьанахь-шиннахьа, адам кхерадалийта, лед-
ледарчех вуьйш, меттиг ялийннашехь, цхьацца ялхой, дийнна доьзалшший 
бараш а, царех схьалецнарш крепостникаша вовшашна юхаберзораш а лелхара 
юкъ-кара.

Оцарех, цхьаъ иккхина, салоцекхеттарг леш, лазийнарг вуьсуш, ваханарг 
волуш, ялхоша йохийначу гуьйренан серса буьйса кхоалгIачу декъе йоьрзучу 
хена, шен захал гIумкийн эла-Айдемир хьалха а ваьккхина, мацах Керам 
Нохчмахка варах айкхалла дарна шена кхара беллачу борачу динахь веана 
ЧеркасскигIаьрга хьошалгIа воьссира Хьату.

Шайн даккхий маршалла-доьналлаш чекхдевллачул тIаьхьа, ялхошна 
дарвеллачу феодала Бековича шен ерриг тховсалера оьгIазалла охьаIеттийра 
нохчашна, къаьсттина Хьатуний, Сатуний багахь чу а гIерташ.

– Ахь дукха бехк ма биллалахь, мехкан воцу эла-Айдемир, – чуьравуьйлура 
Черкасский. – Ас мерах цIий далла хала садетта, вайна ма-хаъара сайн суь 
ала меттигаш йоллушехь. Суна лаахь, нохчех IалдаьIахк юьсур яц. Яц-те, 
вай хIоккхуза Iар санна, цIена бакъ долуш. Ма далийта хIара цига, вай цхьа 
бусалбанаш ду. Кху шинге – Хьатугий, Сатугий боху ас: совцабе, ма байта соьга, 
кхана Iуьйрре, шайна бацо оьшу болу нохчий хIаллак. Тхуна шера хаьа, аша 
дагабоьхна ца хьоьху хIорш цига дIа. Ца хьоьху. Оха хIара гIазакхий шайна тIе 
ма хийццинехь, цаьрга уьш хIаллакбайта дохку шу, шайчарна хьалхара. Ткъа 
тхан и хилийта амал дац…

– Ма дийцахьа, Девлатгира… – доккха садоккхуш, Айдемире а хьажалуш, 
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коьртара бохь-муцIара чола куй шайна кIелхьарчу гIажарийн куза тIе тесира, 
зуда еха веанчу шаьшшинга дечу къамело хьацар тухуш кхохкийнчу Хьатус. – 
Тхо дIакхаччалц бен хан яц-кх цу ахь далхочун, эла.

– И-м кху шимма бехира, хIинцачул хьалха… – вай-йн велаозийра Девлатгира. 
– Ванах, шун лай бевллий, господин Айдемир, иштта очча? Мичара, хIун ун 
ду-техьа цаьрга деанарг? Хьажахьа, луллахь Iачу хIирийн алдаршна га а дохуш, 
нохчашна тIе уьду-кх, – куьйгаш дIасатосу. – Моьттур дац, шаьш а мацалла 
бала бохкучу цара дамий, думий кхарна оьхьу! Собарде ахь… Хи дал цигара, 
– Iачохь то а велла, кIедачу томкин цигаьрка хьарчо велира, эткаш цIийзачу 
жимачу стага еана хин куршка, ясса а йина юхаелла эла. Хьешо Айдемирачул 
тIаьхьа латийнчу цигаьрканан боккха кIур баьккхира цо:

– Цигара схьа мел оьху моьттахьа, шаьш нохчий хилар лечкъош! Белхан 
куьйгаш-м мел хили а сов дац. Амма лела хIун до?! ДIасаидарх карор а, я 
лаца а лур дуй Ницкъкхочучо хьуна ца догIийнарг? Цунах теша веза ша Дала 
кхоьллинарг.

Бековичан хаттаре шега хьажар тодеш, стомма балда даьккхинчу Чапалан 
хьалтIамех терачу шина чIишталга юккъехь яккхийчу цергийн тIехулара могIа 
хаъал белаойзийра соз-томкин куьран мархин чIагаршлахь.

– ХIети, – даздеш, элира гIумкийн эло.
– Хийца да дуьнен чохь воцчу АллахIан кхоьлах уьдург эхартан декъах 

валарна кхерамехь хилар чIагIдо Делан къайленех дагабуьйлучу динан дайша, 
Девлатгира. Бакъдолуш, ахь дукха хаза далий, цахиндолчунна тIаьхьа хоьхкуш, 
шайн гIорсизалла Iесайохучу адамех дерг…

Нукера, белшах гата а тесна, жима йоьза тас, цIеста гIумгIий хьовзийра 
чуьрачарна юкъа, цаьрга куьйгех хи кхоьрзуьйтуш. ТIаккха, маьнги тIе 
яржийнчу йоккхачу шаршу тIе юург хIотто йолийра цо, неIарге кхоьхьучу 
гIарбашера схьа а оьцуш.

Шуьнахь дара, гIебартоша паста олу, шийла хедийна, Iаьвнан худар а, 
хьокхамаш а, гедлибже цара олу тIайлахь кхаьрзина котам а, нихий, кхин 
цхьацца маларш-даарш а.

ХIусамден пурбанца, хьаша-эло, бисмилла а даьккхина, хьайн хьашт мел ду 
тамехь долийра шун.

– Даха, даха! – Эльмурзовичана чIогIа тайра хьешан оьзда шуьне кховдар.
Шеен Iалашоне боьдучу новкъахь шадолчунна хьаставаларе, дерриг 

хасторе хила кийчачу Хьатус, гIебартойн эло аьллачух ша кхетча, лоьман лан 
даьккхинарг веш, вазвира шеца веанарг:

– Беркатан бахьана, оьздангаллин дай бу Кавказехь гIумкийн кIентий, хьан 
возалла Черкасский! Дагна мел чам товш ю кхуьнан мерзачу меттан Iаь!

– ХIаа, нохчо, хIаа-те. Турпал-Iелас, ялсамане ийзош, лергаш дахдина вир 
санна, ламанхой бусалба дине балор Дала зен ма дойийла кхеран! – хьешашка 
нихана кедаш хьалаэца, самукъе бIаьца йира, шениг айинчу Давлатгирас. – 
Дала лардойла вай шен доглаьттачух хьегарх!

Дассаделира, вовшехкхеташ, чоь екийна кедаш.
Юучо совцийна шуьнера хабарш, дуьйлалуш, маларо хуьйцуш, заманийн 

бердаш кхоьхьуш, адамийн хIуманаш, къаьмнийн гIиллакхаш дустуш, 
дуьненан рицкъашка дуьйлуш, кхозлагIчу «котаме» девллера. ТIедузуш 
лаьттачу шуьнехь Iачийн гIеххьа кепаш хIиттинера, цара мел вовшех ларъяхь 
а. ЧагIар юкъадала доьлчахьана. Хьацца кога тIе а вазлуш, церан гIуллакхашна 
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ваьлла лаьттачу нукеран хьал кхаьргарачунна гена дара. ХьегIа наб йицйинера, 
сатасале дуьйна эткаш чохь бохкуш, мегарг тIехь ца латталуш бистинчу когаша. 
Царех цхьаццанна тIе вазлуш, мосазза дIасатаьIи хIара хIокху хьаьхначу тховса.

Дазлуш, дайлуш – дIасатеIаш схьаоьхучу дуьненан хабарша башха ца 
хьестахь а, хила мегаш хеталучу захалоно лартIара мел дийраш новкъадерзориг 
хиларан дегайовхоно аьхна кIамве Хьату юкъ-кара велаозавора, Iойлехь толуш. 
Шаьш деана коьртаниг Айдемира юкъадаьккхича, важадерш дийшаре са чIогIа 
туьйсу Хьату, хIинца гуттар кест-кеста хьоьжура шеца веанчун бIаьра. Амма 
хоттуш да ца хилча, доладойла юй иза ламанхойн гIиллакха-Iедалехь! Ткъа цу 
шен декхарна хIусамда юьстах, тховса эвхьазадаьллачу маларо воху я шайн хIун 
куралло, баьхкинчаьрга и хатта даго ца вуьтура. Шеначулла дегалачу гIумкийн 
элана цунах мел ницкъ хилахь а.

– Ши-кхо буьйса йолуш араваьлла Кераман жимахволу кIант вайна. Вахана а, 
вайна а меттиг йоцуш, тIепаза. Ткъа тховса, шу схьакхаччале, евлла гIовгIанаш 
дIатийча, цуьнан воккхахволу кIант каравац. КIира а дац, церан да Керам чурт 
доллучу хотешлахь аьрташха вийна веана… ХIорш даккхий хIуманаш ду. 
Цхьацца меттигашка салт хIоттабайтина оха, – дера луьйчу Эльмарзовичан 
еха юьхь разъюьйлура. – Ахь боху белхалой бара и къоьнгий. Да-м къанвелла 
а вогIура церан. Уггар тешаме, хьуна муьтIахь вер-верг къаставо, Делан 
мостагIаша. Хьан воцуш цатер-терг хоржуш…

– Хьай гаурш яI, гаурш! ЦIога-м кестта, цигахьа нисвеллачо, теIор ду хьуна 
церан. IадIе хьо, Девлатгира. Вай дукъ дулур ду хьуна церан хецабала гIертаран, 
– дозалле корта тахкош, жижиг кхаьллина, хьена пIелгаш цIубдира, эла хилар 
марзделла, зIенаш туьйсучу Хьатус.

– Бакъ боху, нохчо, бакъ боху, – Айдемира. – Цундела, Девлатгира, катоьххана 
хIара шиъ чIагIвалар цхьалхадаккха деза. ТIаккха буржал кхетар ду адамийн 
дIасаидарний, вовшашна тIе лестаршний. Массанхьахь цхьаъ хIоьттича, шайн 
цIоган тIехь совцур бу. ТIехь да воцуш, нохчийн хецабелла леларо марсабоху. 
Уьш кхара буйна боьхкича, – Хьатуна тIе корта тесира салойн эло, – дIатуьйр 
бу. Хи чу гIаж тоьхча, пхьидаш санна.

– ХIети. Ас бохург и ду-кх, сих мел дин а вайгахьаниг, – рогI-рогIана элашка 
хьаьжира, дуткъийчу балдех  мотт хьаькхна, Хьату. – И ма ду, Iехош а, тилош 
а, цхьаболу нохчий вайн чоьн тIе нисбеш, тхойшиннан схьавар. Соьлжа тIе 
хIуьттуш шу а дохку Черкасски…

– Э-э, – хьовзорах шен Iаь таръеш, цуьнан хабар хадийра, цхьана самукъечу 
дагахь пIелг лацаре хуьлуш, Эльмирзовича, – Хьату, веза ма вел, веза. Соьлжан 
йист Делан ю. Оьрсийн бояраша-м захалонна мега ма-ярра шайн лаьттан 
дийнна коржам хадайо, ялхойх юззий.

– Оха хIун дина ткъа, оха, Девлатгира!? – хIусамден дешан маьIнех кхетачул 
сихвелира Хьату, ша цхьана адамашца вуьстинчу цуьнан забар хьаста. – Оха 
а, дера, хадийна! Хьажал, Хулхулу чу кхачча бохку АйдемирагIеран когаш-м. 
Тоьар дац, ой!..

– И-м аша, шайн чIогIалла, нуц бухваккха леладой хаац! Тамана шаьш хIун 
лур ю, дийцахьа, захал. Бакъ ца луьй со, ва салойн эла… – Айдемиран белшаш 
тIехула пхьарс бахийтина, воьлуш, цуьнца техкира Черкасский.

Невцал еза а ю, хьоме лелайо, бохура Хьатус, нохчаша нус. Цу тIера 
дуьйладелла, забаршла а хьекхош, даккхий къамелаш даьхкира кхеран. 
Россица шайн цIийнан дош-дезар лела Элмарзин воIа дозалле хьалха а дохуш. 
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Къилбаседа Кавказехь дукха ду, бохура Девлитгирас къаьмнаш, амма империн, 
шайца санна, тешаме къамел, гIуллакхаш ца догIу. Иза хазахетий, тера-мерчу 
балханий доцийла хаа а, лара а деза ламанхоша. Ткъа хIара ши ваша – Хьатуй, 
Сатуй – Iедалан а, шайн олаллин а гIоьнца нохчашна тIе ховшаран йоккхачу 
Iалашонна шаьш лаьттах хоттавар цхьана цаторенна сецадора хIусамдас юкъа 
ца доккхуш.

– Шу диссинчу баьрче мичча хена а, мил-милла а ца кхочу, – дирзира цуьнан 
дахделла къамел.

Черкасскис, бисмаллин меттана бохург санна, шен дерригенна юьххье 
хIитточу оцу дешнашна нохчийн хала садетта, карийна кIеза санна, царна 
хьесталучу Хьатун кийрарчу дилхан даго. Махьаро цабелла ницкъ бара, куц 
хьарамчу, шен чорхах кхаьрдачу цунна цо бийриг.

Хьай, йовра дуьненан даьхни яI! Ма бIаьрг горгбоне, корта хьовзоне, 
стогаллех воккхуне ахь хьайх Iехавелларг. Маццах цуьнах шадерг хийцинчу  
Айдемирна хоийла яц, шеца веанчуьнгахь дерг.

Амма Хьатуна чохь доллург доккха хIума ду. Мокхазан бердех дера 
леташ, лаьмнийн Iаьннашкахь бурошца угIуш, Гуьржера догIучу Органан 
кIуркIаманеш хьийза кхуьнан кийрахь. Хьолей, паргIатоней – ши саьхьаралла 
кхехка, къийсало цхьана дегIехь. Ала деза, хьекъалан хьоста хIинцале Хулхулу 
тIехь хьийзачу хьераший, гIеххьачу реманой сонтабаьккхина Хьатун, башха 
кхетамана «дIора» боцу корта, вайна ма-хаьъара, нехан паргIатонна, кисанахь 
буй къуьйлуш, таронна белайзабо. Ткъа беган кхардарш, цIазамах цIелла 
санна, тIехулара элалла чухуларчу пхенех доьлча, курадовла хьелург хир дац. 
И хилийта юкъйихкинчу нохчех ву Хьату. Кхуьнан гIуллакх дац, ламанан 
чIажжашкахь Орга санна, балин багахь нехан беттабаларан неIйоцчу, чохь чим 
тIехь ца соцучу товханарчу цIеран къуьдане маца тахане ялхош, кхане набарза 
йохучу нанойн, берийн, берзан буьйса, цергаца балда а Iуьйдуш, наха арахула 
хала ларъяран…

Ой, хIунда, нохчо вац иза?! Дера, ву! Йолчунна корта а тоьхна, хьаста ца 
вала, ерг лулахочуьнца а екъна, вукхуьнца кхане къовса Iемина, ницкъана 
яхь ца луш, велла дIавала кийча селханлера нохчо-м. Хаац. ХIара Хьатуй, 
Сатуй зударий балориг хила воллалц, гужам хуьлуш яьхначу кхеран дененан 
туьйранаш берахь тесначу зирхах нIаьна бина хир бу-кх кху шина шичина. 
Мацах къевсинчохь цхьа хьуьнар-м тоьллачу Солотгирин кIанте еллера 
таркхойн шовхалгIара и шайн йоI-йиша. Дехойн декъаша тIехула ваьлла а, цу 
дедайн ненахойн тарбалар юьхьаралаьцна кху Солотгирин некъаша.

– Вайн захалонан терзанан шун кад гIарчIъаьлла охьабуьжур бу-кх, 
Девлатгира, хIун дан воллу хьо!

Эццахь схьаэца безам хилла Хьату охьахьажаваларх деса дуйла хиъна 
нукера сиха дуьзира кедаш.

– Делахь, хIара эла теш волуш, – Айдемирах чIоггIа кад дIатуьйхира 
Черкасскис, – вайн захалу хилла ду-кх. Дала декъалйойла сан Гулэза.

– Амин!..
– Амин!..
Гулэза. Диъ шо кхаьчна, сурт санна, хаза хIара, ун деъча, миска дай-наний 

делла, байлахь йисира. ТIаккха йоI йоцчу Девлатгирин зудчо шена ялаяррах, 
хIинца уьш хьанна дисахь а, цунна сахь-закат деллачарний бен и муха дара ца 
хууш, кхеран ю иза. Я цуьрриг кху цIийнан дуьхехь хеталац. Амма шен цIийх 
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даьлла са Гулэз хиллехь, эло цу захалонна и лур дара ала гIоьртина-м хетало, 
церан схьадаьхкинчу гIиллакхашка ладоьгIча. Кхиерш кхузахь леларан некъаш 
миччара дийлахь а.

ХIинца хьешийн хабар а, аьзнаш а, мукъамаш а туобелира. Къаьсттана 
Хьатун. ХIара сиха вара и элан дош нохчийн чухула даржо…

– Оцу ахь, Девлатгира, сиха стаг ву бохуш, вийцинчу къонахчун чIирхой 
карийна тхуна, кесталгIа, – волавелира Хьату, бошхепахь чайнан стака а хьийзош. 
– Цара вайна новкъара дIавоккхур ву иза. Ахь цхьа аьтто баккхийтинчухула.

– О-о, дIавала! Хьан чIирхой тIаьхьабисина. Цу нохчочун са гIазакхаша 
дIадахийтина хитIахь.

– Ой, муха, хIунда? И ма тамашийна ду!
– Бераш хилла Баксана йистехь чIерашна мIерий, дуой боьгIуш. Говраш 

лийчо хитIа баьхкинчу салташа-дошлоша чIерий дехна. Цара шайна ца делча, 
вукхара, бераш делха а деш, уьш дIадаьхьна куц ду цаьргара. Цига нисвелла 
нохчо берашкахьа гIо даккха воьлла хила веза. И вийна-кх салташа.

ЦIеххьана и ца дезаделла Хьату, оцу сохьта бос байна, верриг макхвелира. 
Юха, шек а воцуш, ладоьгIу Айдемир вайча, доккха са а даьккхина, меттавеара. 
«Ницкъаш-м хуьлу-кхи…» – ала дагахь хиллера Хьату. Амма элалла дезар 
тIеделира. Цо шенчулла эшийра нохчолла. «Шиъ цхьаьна лелалур аьлча а, 
тарлур дац», – боху Хьатун даго.

– ТIаккха? – чайнан къурд бира цо.
– Хаац суна-м, тIаккха. ЧIир лаха богIучарна некъ чохь буьсуш, и хьаштдоцу 

нохчо Далла дуьхьал вахана. Ткъа цуьнан пхийттараваьлла харцахьара кIант, 
цхьана адамех кхетта, Россехула дIавахана, бохуш, дуьйцу. Зудчан бахьана, 
коьртахъяьлла эмалк санна, эццашха лелаш ю. – Iожах ша цергтухучу юкъана 
Айдемир леере веъча, дерзийра Девлатгирас: – Нукер, луьйтанан кедаш дуза 
ахь тхан!..

Жимхас кедаш дуьзира. Элашлахь дош леле ша кхачаза вуйла дIавах-
ваханчохь хаалу, амма цу зил-коьртах тIеттIа гIуллакхаша хьегаве Хьату таьIна 
тийна вегIара шен меттехь.

– Имий-беркаттий, хьешан ларрий ма оьшийла кху декъана! – кад айира бос 
ловзучу гIумкийн эло…

– Нускал дIа маца дуьгу оха, эла Девлатгира? – хаттар багахь ирахIоьттира, 
барт цхьаъ, тIаьхье беркатей шайн захалонан яр Деле доьхуш, боккхачу 
юьхькIоман да цуо шаьшшиннех варна, Черкасскина догах баркалла кхайкхош, 
хIумсаман Iодикаян ваьлла Хьату.

– ХIара, Хьату, – уьйтIахь, хьеший говраш тIе хевшинчул тIаьхьа дагадеара 
хIусамдена. – Хьажал, хоттур бохуш Iашшехь, цхьана мIаргона дицлора-кх 
суна иза юха а.

– ХIун дара иза, господин ротмистр? – цIа сихъелла говр юха а узуш, цу 
тIера охьа хаьттира Хьатус Девлатгирига.

– Вайн юьххьехь цкъа хьахавелира. Кхин мата тIе и ца нислуш гIевтти. 
Мичара, хIун стаг ву и Тайма? Алдара Ушармий, эвтархойн Ахьмад, баьчча 
Балуй, Адин Сурхой, цхьа жерочун кIант – и къонахий-м буьйцу хезна бара. 
ХIара Тайма мичара вели? ХIун леладо… И кхузара бевдда Кериман бисина 
доьзалш, шун-цигахь цо тIелаьцна, бохург хьахало.

– ХIаа, Девлатгира. И ахь дагардинарш бакъ ду, – элира нукера дин сецочу 
Хьатус.
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– Шен а, нехан а таронан хама боцуш, адамах йина, цхьацца новкъарлонаш, 

шеен тарйолуьйтур ю аьлла хеталахь, вайна ца кхоо тамехь ву Тайма. Цул 
сехьа, вайгахьа тхайга ца ваккхалахь, кхин дан хьовсур ду тхо, са ма гатде…

– Мича хенара стаг ву иза?
– Нохчашна шаьш тоьлаш бирзи моттаделлачу тIамо вийначу ден чIир 

кхаьбна яьллиннашехь, зудчо хIу дебийна, тIахъаьлла къонаха ву.
Цхьа хаъал бIокъажоре теIара Хьатун леер.
– И-м, мухха велахь а, ас сацор ву, шу ца ларадахь… – эло кхидIа бохург 

дика ца къаьстира, дой доладаларан гIовгIанехь.
Анахь синбилгало тесний, тасазий хеталора гIебартойн Теркайистана, 

Нохчмахкарчу хьешийн дойша цIехьа чабол югIучу хенахь.

***
Хьаьжин-Эвларчу Соломгирин некъийн, къайлах-къулах лелла чукарешка 

йирзина луларчу элашцара тIекареш, дIай-схьай захалонаш тасаделла, гуттар 
чIагIлуш, мIаькьевлира.

КетIа-м, хала а, атта а кхечира ша, хIинца ахь чуяийтахьара нIаьне баьхна 
котам санна, эхь-бехк дайина, сетташ, схьатеIа гIебартойн, гIумкийн элий, шайх 
уьду адамаш тIелоьцучу вайнехан баьрче кхачча бохкура, шина а юьххьехула. 
Шеен ялхой балош веана Черкасски Элмарзин Девлатгира Гермчигий, 
Шелий дIа а лаьцна, охьахууш вара. Йоккха АтагIий, Мелчу-ХитIей, Жимий, 
Йоккхий ши Чечаней, Топли-Гечой – уьш Эндерерий, Ташкичерий, ЖIайрий 
баьхкинчаьргахь яра.

Оцу элаша бацочарна а, бевдда нохчашна хьошалгIа лилхина, кхузахь 
бехачарна а дика гора, шайн дайн цIий хуьйдина латтий, паргIатой вайнаха 
мел бертахь къуьйсу. Уьш хьоьгура нохчашна юккъерчу цхьабоссалех. Церан 
дахаран хьаьркашца кхолура шайн оьзда гIиллакхаш. Элаша бацош, бухкуш, 
дуьненан мерзачу декъах къаьхьа хьего и мисканаш тамаша бина ца бовлура 
таронаш цакъесточу вайнехан ловзар, пхьоьха а, шун, тезет а цига мел вогIучун 
юкъахь хиларх. Шайн декъерчаьргий бен салам дала йиш йоцуш, юьстах 
сеца, дуьхехь латта Iемина уьш цецбуьйлура хенан, кхетаман хастам чIогIачу 
нохчаша шайца ларъечу нийсонах.

Лай, элий воцу вайнах бовзар шайн кIарг мел дели дарлора, шаьш-шайна 
оьгIазъоьхура и тIеихна адамаш, оццул цIенчу нийсонан нехан лула а хевшина 
шаьш дайнчунна, хама бина ца бовлура церан догдикаллин, къинхетамаллин, 
шайгарчу церан марзонан…

Цу дерригено тIаьхь-тIаьхьа ирабоьгIура, майрабохура бевдда баьхкинарш 
хьовха, элаша шайца цIера кхуза балийна лай а. Лаьттана шорвалар совнаха, 
шен бевдда ялхой юхаберзор а дагахь кхаьбначу Девлатгирин мелхуо шена 
хеттачу тIера а дика хIуманаш яйа дезийтира, маьI-маьIIехь лелха девллачу 
ялхойн цхьацца резабацарша. ХIинццалц, чуьйраш текхахь а, шайна бан беза 
моьттинчу балхана хамталлаш ян буьйлура уьш. «Вай хIун оьшу, хала а, атта а 
шайна бехачу нохчел?..» – цара цхьаццанхьа аьлла, бохург даьллера.

Мел лехарх, хи чу яханчул башха, цуьнан юьхьиг ца кароро дегнаш шелде 
элий, шайн бевддачу ялхойх юхавеанарг бежанах хуттуш, вахарна толор ву 
шаьш бохург даржош леллашехь, адамаш кIамдан доьлларг тола гIертара.

Замано садаIий-долий ца битахь а, схьахетадаларехь, вайнахана юкъара 
демократии юьйцу а, цуьнга кховда Iалашо оьцу а куц дара кавказерчу лоллехь 
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бохкучу ахархоша. Церан чIогIа дагах кхеттера, бIаьрг буьзнера, мокхазан 
бердаш даош, чопаш туьйсу Орга санна, цIийша а буьзна, заманан халонех, 
харцонех вайнехан летаро.

Оцу къонахийн доьналло, гIо эшначохь шаьш цхьан дуьтур дацарх тешна 
хеталора элан Девлатгирин Шеларий, Гермчигарий ялхой. Кхийолчу шайн 
хамталлашний, резабацаршний юккъехула, цара дарехь элан карарабийларш 
а, цунна гIеххьа дуьхьалбийларш а лелхуьйтура юкъ-кара. Ткъа царех 
схьанехьавала доьнала шегахь карийнарг нохчаша, шаьш тIера элашна маьрша-
маха лучу лаьттан дакъойх цIахь а, арахь а, пIенда боккхуш санна, хала 
коржамаш хедош, шайлахь дIатарвора.

Нохчмахкана нуьцкъала тIехIиттинчу оцу нехан феодалаша юьхьанца 
нохчашкара кIен мазала доккхура, йолана. Цу тIехь вайнах шайна гIоленна – 
вежарий а, дай а, къоьнгий а – шаьш ма-тарллу цхьана кех чу гIертара. Цунах 
кхиъначу элаша ясакхан барам а, хорма а шайггара хийцира. ТIаккха дуьйна 
хIора кIуьран кIен мазали тIе уьстагIа тоха дийзира, и бацахь – мангал балла 
эчиг.

Дер-дерзор, делахь, деттар доцург дан а, дита а хIуммаъ доцчу, саюьйлуш 
лаьтта ясакх лан гIор доцчу нохчаша, даа-духа дацарний, лаьттан къоьллиний, 
хьаннашлахь а, коьллаш юккъехь а нуьцкъаш ирзош даха долийнера къайллах.

Цхьаццанхьа схьадетталучу цунна Черкисскис тIаьхьабаьхнарш, сера дайна 
котам санна хьийзара, и бехке деш, коьллаш, хьаннаш дийнахь а, буса а кегош.

ХIинца Iахин боьрахула (Iаха цIе йолчу стагана эццахь цхьаъ-м хиларх 
оцу меттигана яхана цIе яра иза.) цхьанхьара-м вогIучу Девлатгирас говр 
юхауьйзира. ТIаьхьа вогIучу нукерниг сецира. ЛадуьйгIира. Юькъачу 
эльхьамчан кондаршлахь диг детталора. Цуьнан декарх элан лерго къестадора 
дагаро дийриг. Дечиге деанчу дагаран тата дацара схьахезарг. «Иза лаьттах 
дохкучу дечигийн орамех лета. Ирзо доккхуш ду диг!..» – сецира эла. ТIеваха а, 
ца ваха а – шина даггахь юьйлура элан ойла.

ТIаьххьарчу нукерх а, шех а эхь хетта, диг дуьйлучуха йолаялийтира эло 
говр.

Кхо стаг вара, сихвелла, ирзо доккхуш.
– Шу хIун деш ду-у? – хаттийтира Девлатгирас нукере.
– ВаIалайкум-солом! Далла доьзийла шу а, – буош тиллина мангалан 

куй хьацардаьллачу юьхьах хьокхуш, ирахIоьттира, кондара тIехьа социйла 
нисделла, ДевлатгирагIар ца гун Тайма. Царех цхьаммо салам луш, шайга 
хьоькъийла аьлла, сурт хIоьттина.

Шу хIун деш ду, бохура аса-м? – лер доьхна хеталора нукеран хаттар мелла 
а.

– Хьуна ца го оха дийриг?
Диг карахь Тайма баьхкинчарна тIеволавелча, кхуьнца волу шиъ дикка 

вулавелира.
– Ирзош даха мегар дац ма аьлла! – алийтира эло нукере.
– Хьан?
– Хуур ду вайна, хIара хьенан бу-м!.. Дукха оьгIазвахана, цхьана меттехь ца 

сацалу Тайма, кхин вистхила а ца велла, шен балха тIе вухавирзира. Цуьнан 
буйнарчу дагаран инзаре дегорна шеен хьаьбна бIаьргаш схьабиллича, мотт 
Iаьвшича санна, дохковаьллера Черкасский. Амма уьш дерриш лачкъо, вист ца 
хуьлуш, дIавахар дола хийтира.
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Стешха-м вацара ротмистр Эльмурзович. ХIан-хIа. Ишта ледара-м хуьлийла 

яцара, таттавелла веана нохчийн латта дажа охьахиъна БековичагIеран инарлин 
хьарам дуьнентIе ваьлла кIант.

– Хьо мила ву, ван? – гучувелира кIайчу чоьийца, бохь лекха чо чехка чола 
куй коьртахь, иштта олу, осмалойн тапча хаьн тIехь, кхелина шаьлтий-доьхкий 
юкъах дегIана тоьлла, борачу динахь безамехь бере, кхаж дато шед буйнахь.

– Шайн-цигахь дуьйна айхьа хоьтту со маца вовза волу-техьа, къонаха хьо? 
– элира вухавирзинчу Таймас. – Дукха хан йоцуш АтагIарчу тезетахь вайра 
вайшинна-х.

– ХIа-а-а! Тайма. Ой, мича тхайн-цигахь? Стенна вогIур вара-техьа суна хьо 
дага? – гIеххьа битамаш сеттира элан юьхьа тIехь.

– ХIара гергарло шардеш, Хьаьжин-Эвлара Хьату хьо волчу лесташ!
ЧIогIа шега ойла яйтаре Таймас далийнчу оцуьнга ладоьгIна хилира 

Черкасский. Амма кхин кIорге ваьлла, и цакегор гIоле лерина, Iалашонан 
хаттарца шайн хабар хийца вуьйлира иза:

– ХIорш хьан къонахий хир бу?
– ХIан-хIа, хIорш оцу Кериман бераш ду.
Мича Кериман, ца хаьттира, юха а ша харцахьа тасавелла хеттачу 

Девлатгирас. Сурт даккха санна, лерана хьаьжира иза кегийчу нехан бIаьра. Оцу 
мацахлерчу ирчачу буса мел хилларг деган бIаьргашна хьалхахула дуьйлалуш, 
карладевлира эланна.

– ХIара ирзош ас дахар дихкина ма ду, Тайма, – элира цо шадерг дIатоттуш.
– Ой, веана схьахIоьттинчу ахь хIунда доьхку, ва Девлатгира, наха шайн 

лаьтта тIехь дийриг?! Сан лаьттан дакъа тхо дерриш кхаба лара ма ца до.
– Цуьнан бала бац суна! – кхоьссира эло, шедан кхаж хьажош.
– Бацахь, хьайн цIа гIуо. Хезий хьуна, хьайн цIа. Нехан яа а, юха а деза! – 

дукха дарвелла, Таймин диг буйнара куьйгаш каррехь дегадора. – ГIуо-те!.. 
Балий, латтий долчаьргахь дита… уьш цара шаьш къастор…

ТIехьаьдда, мара а воьллина, Алиханий, Асланий цхьана хьаштдоцчух ларва 
дIавадийра, шайна веллачу ден метта хIоьттина догдика Тайма.

– Дитахьа, Тайма, вай тоьлар дац кху дуьненахь, – хьоьстура иза, кхеравелла, 
жимачу Алихана.

– ДIадоьлху тхо, господин пши…
Шаьш бахьанехь Таймина сингаттам баларх вогуш, когаш а, куьйгаш 

а лехначу Асланна чохь дендаладуьйлира шайн ГIебартахьлера ялхочун 
доллучунна а кIелсеца цIийх доьлла бIаьрзе муьтIахьалла. ЦIеххьана вуха а 
верзийна, феодалана гуоравожийра цо кIант.

И гинчу Таймас, Алиханан карара а ваьлла, тIара тоьхна, кхоьссина 
дIавахийтира Аслан: – «ИрахIотта, зуда-бер! Вай ГIебартахь дац, боьрша ма 
хиларг!!»

– Бакъ… дIаэца хьайна, – элана чутасавеллачу Таймина улле иккхира, шех 
хилларг ца хууш, тхьусвоьлла Алихан, шен жоммагIа а айина.

Кхеттачу тIарано мIизваьккхина Аслан, хьала а иккхина шен дагара тIе 
виллавелира, хьераваьлча санна…

Леррина цуьнга хьаьжча, дагахь кхеравеллачу Девлатгирас, пIелг лоцуш, 
говр дIаэккхийтира:

– Хьовсур вай!..
– Ма гIуо, досса говрара, зуьдан-кIеза!..
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Эла лоцуш, ца лоцуш, цунна тIаьхьа баханчу маьхьаро ерриг аре 

тхьусйолийра, юьйлина.
Цергаш хьаккхийначохь ша вуьсуш дирзина, и шайн иккхинарг Таймас 

чIогIа дихкинера Асланний, Алиханний адаме багах даккхар. Цхьаннахьахула 
а цунах хIума ца хаадаларехь, элана а башха юьхькIам ца хетта куц дара иза 
нахала далийтар.

Хан дIаоьхура. Амма шена долчу декъана и иштта дисахь, Тайма тамаша 
чIогIа бийр болуш вара. Цо, дагахь кийча ларлуш, лерина ладоьгIура Девлатгира 
хьахавеллачохь, дуьйцу-олучух цуьнан хьожа-мода кхета ца кхета. Мискъала-
зарратал хIума ца тосалора, тIеттIа балевуьйлучу эланий, язлучу цуьнан 
ясакхний адам лер, резадацар сийсар доцург.

Цхьаццаберш шайн-шайн лаьмнашка юхаберза безам болуш хаалора. Ткъа 
дукхахболчара и башха ца тодора.

… Вада луучун, уьдуш садолийла, къийса луучун, леташ кадолийла…

Мехкан балийна адам вовшахкхеттачохь хийла нохчо яхь воккхура, цхьана 
хьекъалан дайша леррина цунна даьхначу оцу нийсачу дешнаша.

Цхьана бIаьстенан пIерасканан дийнахь рузба чекхдаьлла, маьждига чуьра 
арабовлуш бара шелахой. Шен Iожа говр дIо гIончакъан кертах дIа а тесна, 
майданахь, ялкхан тIе яьллачу нIаьнех дегала айавелла лелара тамехь вухавелла 
Хьату. Тавала гIерташ, цкъа тIехьа лоцура, юха охьахоьцура цо пхьаьрсаш 
тамашийна деха куьйгаш. Нахалахь шаьшшиъ даима билгала хила везаш 
лоручу шайн шел воккхачу Сатус санна. Адам, хIара тайп-тайпана тергалвеш 
а, ца тергалвеш а, хьаьрме даржа делира. Цхьаццаволчо, схьахьаьвзий, кхуьнга 
салам-маршалла а тосуш.

– Нах, шорто хилалаш! – вистхилира Сатуна резахеталуш, цунна улле хьийза 
цхьа къонаха. – ХIара хьаша вайга цхьаъ ала дагахь веана сурт дуьйлу. Суна 
моттарехь.

Адаман жил-Iаламат схьахьажаделла хилира оцу сохьта.
– Дукха хан йоцуш охьавеана, дIа-эвлан йистехь Iаш, чIебарлойх вуй-техьа 

моьтту суна хIара, – вовзуьйтура воккхуочу шелахочо. – Важа шуна вевза – 
Хьаьжин-Эвлара, Соломгирин некъойх…

– ХIаа, вевзу-те.
– Девлатгира-эвлан цхьа сиха гIуллакх даьлла, Сехьа-АтагIа ваха дийзи, нах! 

– массарна а хеззарг лера Хьату. – Шуьга дIаса ма довла ала, боху со схьа а 
хьажийна. Жимма шух дагавала хIума долчух тера ду цуьнан. Хьовсур ду-кх 
вай. Галуьрг хир вац и дешан да.

– Ой, ахь схьаала, – кхоьссира дIо-юккъерчу цхьаммо чаьмза. – Цу 
гIебарточун чуьра-чо хилла лелачу шу Соламгирин некъашна-м кIира хьалха 
хаа деза цунна дагадогIу дерг.

Хьатун ваккхийра лелар хаъал дожош, и адамаш юккъехь даьлларг. Цунна 
резахиллачех дукханна хаза дисира, муьлхачо эли.

Органан аймина бурош санна, маьждигехь кегаделла адам, ваха мегаверг 
воьдуш, виса вогIург соцуш, меллаша лахделира. Бисинарш, шаьш нислу-лучу 
– керташ юххей, бай тIей дIатарбелира, меттахъхьеш.

Тийна, IаддаIара майда. Тапъаьлла, гIар-тата яйна. Схьахетарехь, хIораммо 
шена хетачун а, кхечарна хета долчун а ойла йора, меллаша шашех дагавуьйлура. 
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Ма бос цхьаъ, вовшахлато, хьуьйш къахьега ца дезаш, чIогIачу лааман, бартан 
буто лам, китайн пен хир бара оцу ойланех тIекIелйоьттича.

– Цуьнга вай хьуьйсуш текха хан яцъян, хьан дац-техьа, хIокху тIаьххьарчу 
цхьана-шина шарахь гезваларш садевллачу, Хьату, вайна дийца а, пайдехь 
хIума? – хаттаре вистхилира, Iасанан юьхьиг нийсалгIа хьежо къена Бача. – 
«Лелачу жIаьлина кхета гIаж ца эшна» – аьллачунний дайна. Масане хеза, 
аренаш идочунна. Вистхилахьа.

– Кхи дIогара керла хIума а ма дац сан-м, Бача, вайна хуучел тIех, ка лаьттах 
боьллинчу берзан дагахь оьхь-моьхь деш, аз тодина, белшашкахь сетташ, дегI 
самсадаьккхира Хьатус. – Шуна ма-хаъара, вайн цхьаболчара эгочу хIуманашна 
шенчулла резавоцуш ву эла хIокху тIаьххьарчу хенахь. Кхидолчарна тIе хьешан 
юьхь яра вай цуьнан ларъян езаш…

– Хиндацарий шен цIахь Iийнехь!..
– И хьошалара ваьлла дукха хан ю…
– НаьIалт дена хуьлда, цунна резаволчунна!..
– ХIара мила кхайкхина веана?!
Иштта наха кар-кара оьцуш, боьха багахь хьовзийра гIебартойн эла. ЧIогIа 

шех тоам бина ваьлла стаг хеталун и Девлатгира ондда сакхат шена тIехь 
долуш хилар иккхира, цIеххьана деана, юкъа: «Хьан, муьлхачунна вина а ца 
хуу хIара…», – аьлла. Амма, дика къаьсташ ца къаьсташ, дайра иза, гуттар 
масделлачу вукхарлахь. Кхузахь маьI-маьIнехьара чIогIа кIаж-мехала дохура 
ХьатугIара салойх, ГIебарта хехкабалар а, цаьрца захалонаш тийсар а, цигарчу 
элашна Нохчмахка догIу некъаш эвхьазадахарехь и чуччоьнтеш цигахь шайга 
кховдийнарг чекхдалийта гIортаза Iийна хир яцара а…

– ХIети ткъа. ДIахоуьйла Соламгирин некъашна, кхара цуьнана юьхь 
лецарх, тхуна шайх элий хир боцийла.

Пхьуьйшахь кIурбаьккхина цигаьрка шега схьахьаьвсинчех лачкъийна цхьа 
къонахчун юьхк яра и аьлларг.

– ХIаа, лаа ца аьлла нохчаша: «Iуьргара берзан кIеза а ма долийла, аганара 
элан кIант ма вуссийла!»

Багара и дешнаш хьовха, юьхьан бос а, цу тIехь мел болу битам а 
дуьхьалбелира, нохчех эла валарна цу бурслуш вистхиллачу Бачин. Я цуьрриг 
духахьа а ца хийтира, жима-воккхаллин гIиллакхца догIучу кепара дагахь а, 
багахь а дера хIетаца и чIагIдинчу адамашна.

– Хьовсал шу, нах, – тIевеанчун «де дикенна» гIеххьа айалуш, долийра Бачас. 
– Мел дукха дайнехь а, дала хан ца кхачош, ардангах борз санна, хенарчех 
хедош, бIарваьлла со. Гина, тIамо эгораш гина, уьной, мацаллой хьоькхурш – 
байна хIокху бIаьргашна! Сарралц белларш, сахиллалц бихкина дIа. ХIетте а, 
ала эхь хеташ, деза хIара хьайга къиза доуьйту, хьайна готта дуьне. Бехк бац. 
Мерза ду бIаьрг хьежар, хIара гар. Башха дIора хьелаш-м ламанан цхьана а 
къомехь долу куц хеталац. Амма, и туркой, хIара гIазакхий кху Капказе гIерта 
бевлчахьана дуьйна, вайн докъазалла делахь а, я вайн ирсана доладеллехь а, 
ишта, массарначул ницкъ чIогIа вайнахана хуьлуш схьадогIу. Цара харцо ца 
лов дела. Уьш цуьнан къиза мостагIий болу дела.

– Дечун ду, олу, гIуллакх! Цу тIе, Бача, ас цIе йоккхур яц, вайлахь болуш бу 
шуна, элий хила дагахь нах.

– Иштта олийла юьйлу кхузахь, Тайма, – хевшина Iачийн могIанца 
охьахьаьжира Бача. – ХIинца дика хаац суна, юьхьанца вай алсам дара 
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ламанхошлахь. Оцу ломара охьабовлар къуьйсуш дукха хIаллакьхили нохчий. 
ХIинца жимма лацаделла догIу вай кху лахенца. ГIоьрттина, цхьадика, хIара 
ярташ йогIаели: Дадин-юрт, и Гермчига, Хьаьжин-Эвла, ГихтIа, дIогара 
Чечанаш, АтагIаш, Алда, хIара вайн Шела… Жим-тIама чу садогIур дара, хIара 
биъ-тоьхна чугIертарш шайн цIахь Iахьара, – дехьа а, сехьа а куьг теттира Бачас.

Салойн, гIебартойн элий буйла хаьара хьаьрмана цо куьйга юхатуьттурш. 
Адам реза а дара Бачас хьедечунна.

– ХIан-хIа, нах, – хатар хиллачун кортали догу аьлча санна, лен велира 
шайх вогу Хьату, – и элий вайна тIе биссийнчех коьрта бахьана, церан лай 
вай тIекIуобар дара. Шайн маьрша-маха баьлла ялхой бовла царна цалаарх 
бехкбуьллийла яц сан-м. ткъа вай, и церан лай тIе а лоьцуш, лергаш таIIийна, 
IадIийра.

– Уьш-м цара иштта шаьш тIаьхьабахка, схьахьийсорий хаацара…
– Иштта а, вуьшта а вайн йиш яцара, хьошалгIа лелха адамаш дIакъехко, 

Далла кIел а хевшина! – элира Таймас, дIанехьуо Iачу Аслане а хьожуш.
Нийса ойла ечунна эццахь бIаьргана сурт хIуттуш, дагахь карладелира, 

чIерана хин кIорге санна, дуьненан гIоле езаш, халонера схьауьдучу адамашна 
кхерч-кхалор еш а, диэн-детта нисдеш а вайнехан доггах хьийзаран. ХIинца 
бIаьрг хIоьттина Iачу Асланна. Кхидолчарна юккъехула дика дуьхьалтуьйсура 
ТаймагIаьргахь, шайн цIеношна кибарчигаш йина белхий, цIенош хьоьху а, 
тхов туьллу а адам, куьпо шайна ши старгIий, дуьхьарг эцар а, цхьана зудчо ши 
котам, нIаьний шайн керта хецар а…

Ткъа Хьатун коьрта чохь чIогIа Iара шай, Сатуй элан дарже кхачор 
цхьанахьашха билггал чекхдериг хиларх Черкасский шена тешна хетавалар. Цу 
балхо хьеребинчу Саламгирин некъашна дуьне-эхарт а, доллу дош а дицделлера.

– Вайн а ма лелха цхьацца нацкъарабийла дезарш. Кхо-диъ шо долуш 
юккъерчу кертан хьокха дIасаозар къовсадалар тIехь стаг хьаьрчина, 
лакхахьара ваханчу ЯрагIис хIун дийр дара, цхьанхьахь ша тIе ца лаьцнехь, 
– лоха далхадора цхьана тамехь лергина къоьжа маж йолчо. Кхузахь дазделла 
хабар кар-кара оьцуш, билгалделира и ЯрагIий цхьанхьа-м салтийн карах валар 
а, цуьнан кIант цхьана адамашца оьрсийн махкахула дIавахар а, ГIебартахь 
декъаза де дадийна доьзалхо карахь лелаш цунах йисина пекъар хилар а.

– Дера, нах, со теш волуш, оцу Хьатус шен хенахь дукха-м бехира и тIеоьху 
адамаш юхатоха, – элира йисте лаьцна Iачу, тIехь-когахь мелла а гIолехьчо, 
ладегIна. – Суна хетарехь, хIинца юьртана а цхьа чамбайа карзахъяьлла, оцу 
ЯрагIи-мисканах яхана сутаралла. Ма ейша, эххар муьлххачунна а ши ког 
дIахеццал бен ца оьшу, латта къуьйсуш, вовшашна весаш.

– Сацийта, сацийта! И зуьдан хабар ду, хIокху махках лулахошка шерет дайта 
гIертарш! Лаахь, ког хеца а, лаахь – и чуоза а, хIара къуьйсуш дай беллачийн ду 
нана-латта! Ткъа ахь, хьайн ненахошна тIе а воссий, ийза цаьргахьа!..

ОьгIазвахана, ша Iаччохь вегавора, нуьцкъаш луьйчура сацавелла, верриг 
вехьа Тайма.

Хьошаллех, накъосталлех адамна зулам даьлла меттиг яц, элира Бачас, 
генадала марсадуьйлу гIуллакх маслаIате дало. Амма «ТIехь-когахь гIолехьчун» 
ненахошна Iоттар ян хаза гIортар билгал а даьккхина, йишина воIана а, цуьнан 
ненахошна  а эхь хетийта, дай-й тIетуьйхира къеначу тхьамдас:

– Вуьшта, йишин воI, и ахь хIинца шерехьа худар уьйзу ненахой мичахь 
бара-техьа, хьан Iай баьгна элан хола шелахоша меттахIоттош?
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– Цу дехоша тIе ца озош, жимчохь йисина, бай кхобуш шайн ненан ялар 

дагалаца, дош доцург дитий! – кхоьссира кхечо.
Оцу шайн деанчу къамелана тоьшалла дан кийча, ладоьггIинчохь йисинчу 

майдане ала хIума доцуш мотт сецна Хьату а вуьсуш. Деган Iаьржалло 
бакъонна даредан ца вуьту йишин воI, уккал таIийна, адаме кIелдIахула бIаьрг 
гома кхарстош, вахара майданара.

Цу кхиссаршка далара тIехь, цхьана тосаделлачо дожийна, гуттар цатерг 
хьовзийра юкъа: хууш ма дуй, Девлатгирас шен йолчуха Сатун кIанте елларг 
цуьнан стечун йоI хилар. Ткъа оцу ненамайрачо шегахь сацийна бон сахь-
закатах вовшахкхеттарг марда кIелдIахула несе дIадоьхуьйтуш ву. Иза, юкъ-кара 
цаьрга хьажа-хIуттучу Гулазас далхийна, схьахетарехь. Шен махкахочуьнга 
Аслане.

И кхузахь хьахадалар шен лерах кхетча, гуттар мекхех тасавелира цхьацца 
цатамаш цунах  лелха герга хета Сату.

Кхуьнан доггах, цхьадика, дIатийра иза, башха гоьдала кхиале. Бакъ ца 
хеттехь а, я цунах кхиинчу баккхийчара дижийнехь а.

– Цхьа береш-м богIу вайна.
Берриш дIахьовсало…
– Эла ву… Хаза тамехь хьалагIовтталаш. ГIеххьа воккхучо луьйта лоцуш, 

говрара а воссаве, – латтарехь, шен ма-хуьллу толуш, айавелира Хьату.
– Ахь де ахь иза. Нохчийн жимахчо лоцу веанарг вуссучу говран юьхь-

луьйта.
И хеза-къаьстачохь ца хилира, Давлетгира вазвеш, цунна дуьхьалхьада 

кечлу Хьату. Адамаша дашацаре балдаш дохура цо лелочунна.
– Тайма, хьо меллаша, эццашха ваьлла, дIавахча хIун дара хьовх, – тIехьахьа 

куьг хьажийра Аслана. – Хьо вайча, цу хьастахлерчу кепо чаьмза воккхурий-
техьа, вуьшта а цунна тIера иза.

Дала хьеха, и-м хьаха яц цунна йицъялийта ялийна. Вуьшта, хьо ишта ву-м 
ца моттара шена, Аслан, элира Таймас. Ишта-м, оцу Делан ницкъ кхачарца, 
набарх цунна дуьхьалвийлалуш велара. Ткъа Аслан кхин вист ца хилийта, шен 
бете пIелг лецира Таймас.

Теттина, нукерш гуонах а баьхна, шен дагахь, борз санна, веана схьакхечира, 
хIокху тIаьххьарчу хенахь къаьсттина адамашлахь кхоьлина хилар хержа 
ваьлла, Девлатгира.

Майдана юккъе яьккхина говр сацийна. Шен ма-хуьллу буьрса дIасахьаьжира 
иза. IаддаIара адам, цуьнан говран юьхь-луьйта лаца воьду жимаха воцург.

– Ассалам-Iалайкум, хIай дегала шелахой! – воьссира динара эла.
– ВаIалайкум-салам! Бусалба ваша. Иштта тхуна хьайн чам бан хьажахьа, 

къонаха. Доллучул хьалха вай адамаш ду хьуна… – веанчунна жимма 
дуьхьалволавелла сецначу Бачина тIаьххье ирахIоьттира ерриг майда.

Цхьаберш элана тIе боьлхуш, вукхарна хIара тIе хIуьттуш, салам-маршалла 
эцна хаьттина шаьш девлча, хьарман цхьана маьIIе ваьллачу  Девлатгирина 
тIаьхьа бевлира цуьнца баьхкинарш. Вухахилла, цунна аьрру агIо лецира 
Хьатус.

– ХIун боху, муха бохку, Девлатгира, атагIой? – йоккха ца ере гIар-тата 
яйначу хьаьрмин мотт баьстира, кIайн маж белхан берчийн куьйган тамехь 
шарйинчу Бачас.

– ХIун бохур дара цара? Цахиндолчух догдиллина, дIабохку атагIой. Ткъа 
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аша сан а, шайн а эрна садоу.

Кура луьйчу эле хьаьжжинчохь висинера, хьаставаларе цуьнга ладоьгIуш, 
велаоззийнчохь лаьтта Хьату.

– Ма хала дац-кх, Девлатгира, тIевеанчунна бухарчаьрга ша хьийза ца вайта, 
дан-м ткъа.

– Ишта ма алийша, ва воккха стаг. Бача варий хьо? – бен боцуш, шедан кхаж 
хьажийра эло. – Тхо, цхьадолчу декъана дехний, юхадолчунна хьовсиний ма-
диссиний кхуза. ГIеххьа шуна шайна а хууш. Дерриш цхьана сан, шун карахь 
даций хIорш-м. Кхетийша, хIай, деллаша!

– ХIети, – шеха тодира Хьатус, и де аьлча санна, шега а хьажавелла, элан 
луьйчура сацар.

– Шелахоша-м дийхирий хьовх шу!...
Шелахой, нохчий бен-бен беш, цахарах кIадболчаьрга хаттаза хуьлучийн, 

гIебартойн элий вайнахала баржар. И аьлларг шена ца вевза моьттуш, лере 
веанчу Хьатуна хаъал корта таIийра феодала. Таймех лаьцна жимма хIума ала 
дезарх важа кхуьу бIаьрган бIаьца а еш. Хьатус-м ша схьакхачарца адамашлахь 
Тайма волу меттиг лехна а, лерина и бIаьрга лоьцуш а хиллера.

Куьйган а, бIаьрган а, бетан а эшара адам тедан, собаре дало хьоьстуш, шен 
хирг деш, йишйоьхна, мехкан воцчу стагана хьалха бехкалавахана хеталуш 
Хьатун хьийзар шен дуьхьа дара доллучул хьалха. Схьагарехь, и дадала 
тIелаьцна я цунна тIе дожийна хила герга дара иза. Вукхуьнан дукха хамаза 
леларехь, цуьнан кхуза ван дезар.

– Тхо ладугIуш ду-кх ахь деанчуьнга! – эккхийтира, элан дукха тIехтуьйсу 
хабар кIордийнчу цхьаммо.

– Эр ду, – ладоьгIна волавелира Девлатгира. – ХIан-хIа, нах! Денна бохуш 
лаьтташехь, шу тIеттIа эвхьазадуьйлу хIуманашна. Аша, хьун а, куол а 
хьоькхуш, къайлах доху ирзош дуьйцу ас. Ма де бохург къаьсттана марзлуш 
нах ду шу…

Майда иккхича санна, маьхьарий девлира адамийн: «ХIунда?! ХIун дина 
оха, ца дича дериг?! Тхан йиш яц, тхешан лаьтта тIе а хевшина, мацалла дала!»...

– Собар, собар, адам! – куьг айира Хьатус, диканиг хила.
– Собар ахь дел, Хьату, хIинца. Тоьар ду! – Iасанах тевжаш, ирахIоьттира 

Бача.
Ерриг хьаьрме хIалагIаьттира, деггелц йогIучу кIайчу можан сийнна.
– ХIан-хIа, охьаховшал, нах. Охьаховшал! Меттах дIа ма хьалаш!.. – 

оьгIазвахана, бетан яххашкахь чопаш теснехь а, деган Iайган цхьана сонехь 
озавалар хебара элан. Масуьйттазза ницкъо човхийна адам шега иштта дистхила 
хIуттур ду ца моьттинера, шайн цигахьа и кеп ца гинчу кхунна. Шайначулла 
нукерш а боьхнера. – Ой, хIара хIун ду-у?!

– Уьш-м охьаховшур бу, Давлетгира. – Бачина тIаьххье охьалахъелира майда. 
– ХIума хир дац, хьо жимма сихвелла. ТIехвуьйлу…

– ХIун бIаьргаш бу тIебоьгIурш! Тхо шун ялхой-котамаш яц хьуна. И йиш-
маIаш тхоьца тарлур яц. Цу хичех кхузахь юрт йиллар хир дац…

– ХIаа-те. Собардел шайна, – ша Iачохь хаъал айалуш, товелира Бача. – Хьо 
валийнехь а, ваийтинехь а бен дац, Девлатгира, ницкъ хуьлучарна. Уьш тхо ду, 
– майданхула куьг тесира къеначо. – Ишта а, вуьшта а нехан дуьхьа ца нисвелла 
хьо кхуза. Иза цхьа кхел хир ю. Дийцал ахь.

– Хийланна шух дан хIума хир дац моьтту, – ваккхийра волавелира эла. – 
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ХIан-хIа, ишта дац. Айп кхет-кхеттачуьра дIаяьккхича, йисина гIабакх яа мега. 
Адамаш ду иштта айпе а, айпаза а – схьакъастийча, мегадерш сов. Ас тIаьхьа 
вовзуьйтур ву шуна и, вон кхаж баьлла аьлча а, ша баьккхинарг. Ас бохуш 
ма-дарра, туркой Iад мел ца Iин, ясакх сайийлаза ер яц. ХIинца кестта дуьйна 
ахгирда ялтий, лан далла эчиггий тIекхета иза.

– Тамаша бу-кх, оха и дахь!..
Цхьабосса бохург санна, дийкира ерриг майданахь.
– Дайтича, дийр ду. Цалуург, шен мокхазан лам бажа хьалавер! Сан латта 

Iахара Iуьллур дац. – доцца хадийра Девлатгирас.
– Ой, и хIун хабар ду?! Ахь, хьуо къуотIалгIа вайтинчу ден цIера кисанахь-м 

ца деана хIара! Мичхьа ду хьан латта?..
Оцу къаьхьачу маьхьаро хье тIе баххаза бисина бакхий бIаьргаш, хьераваьлча 

санна, адамна тIехула кхарстийра Черкасскийс:
– Мила, муьлха вара…схьакаравел иза!..
ХьатугIарна тIе къарззинчохь висинера эла.
– Виц ма лолахь, ахь лехка, тхо хьан лай дац, Девлатгира… – дийкира 

майданера.
– И ирс ду шун тахана! – кура чIугтуьйхира эло адамана.
– ХIунда «тахана?» Кхана и кхачо-м ца воллу хьо? Хьайн кIесара кIаг гур 

бу хьуна, и ца хуьлуш!..
Хьастаха коьллаш юккъехь Таймас шеца ялийна кеп а, цул хьалха 

лакхахьахь цхьана стагана шед тоха безам хиллачу шега нохчаша хIоттийнарг а 
карладевллачу элан дог тамашийна кхераделира. Уллерчаьрга цхьаъ-м хаттаре 
дIасатаьIначу цо бIаьран эшара гома кегийра хьаьрме, марсабевллачийн коьрте 
йовза дагахь. Цу хьажаро лаьцна юьртан молла социйла дайна хилира, ша 
Iачохь…

– Ва бусалбанаш, хIай! Мел латийначу къина Деле гечдар доьхуш, оцу 
чохь, – маьждига тIе куьг хьажийра цо, – вай корта беттар хIун пайда бу, ара 
ма-девлли шадерг дойуш хилча? Беа бац! ХIара харц дуьне, хала мел дии, 
эхартана йоле дуьжу. АллахIа ша а, цо даздеш доссийнчу къорIано а чIогIа 
кхераме дуьйцу, хIара гIаж и елахь а, шена тIехIоттийначо бохург цадар, цунна 
муьтIахь цахилар. Со юкъара ву, оцу Iедалан дена резаниг, – Девлатгирина тIе 
берзийра моллас шен суьлхьанаш кхозу пIелг, – эхартахь декъала хилийта. 
Паччахьаш-м Делан лаамца лелаш нах бай. Оцу везачу Дала лардойла вай 
царна дуьхьалбуьйлучийн, цу Дела цхьаъ, элча бакъ цавечийн лахьтех.

Эццахь хьаьрмехула кхерстина къедин бIаьрг шена тIехь сецча, Тайма 
охьатаьIира. Майратуьпахула ваханчуьра селханий бен цIаккхазчу цунна, ша 
элаца ялийна кеп хIеттахьехь дуьйна хуу сурт хIоьттина.

ГIеза-Молла гIеххьа эвлаяаллин дакъа кхаьчна стаг лоруш яра Нохчмахке. 
Хийла Делан лена тоара, чекхдаьллера ГIеза-Моллас аьллий, цунна хетий 
бохург. Дуьненан цхьацца къайленаш, хирш, хиндерш хуу шайхалла цуьнгахь 
хетачарлахь тIаьхьара вацара Тайма. «Шайхалла-м хьаха дара цуьнгахь, 
лечкъадо-кх», – олу хIара, цуьнан бага хьаьжна а, валахIоьттина и къовса а 
кийча вара.

Закат, мархин сахь, кхидолчу шен сагIин бохь цуьнгахьа буьллура Таймас. 
Шеначул хьалха васхала а цунна йоккхура. Гурахь юттий хьаьжкIийн варда 
яссайора, гIеххьа Iаьнна элан хуола хIоттабора цо динан дена.

Оццул ша лоручу ГIеза-Моллина хьалха шеначулла бехкалавахана, цунна 
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шех шадерг хаьа моттар тIеттIа садуьйлуш Iара, бусалбанан кIадаллийн, 
къонахаллий цхьана даг чу тардан гIерта Тайма, юкъ-кара кхосса а луш, ша 
волччохь. Динан дас хьоланний, ницкъанний корта тухур бу, цу шингехьа цо 
узур ду бохург, кхуо аьттехьа а ца дуьтура.

– Со лоьхий ахь? ХIара ву хьуна – юкъавелира, Аслана сацийна Тайма. – 
Ларрий хьажа хьо! ГIеза-Молла, хьоь бехк цабиллар доьху. Хун дийр ду, Iелац..

– Вевза суна, – корта саттийра гIебартойн хьарам винчу эло. – Я вицлур вац 
шен хенналц.

– И хIетахьлерниг ву-кх со. Хьайн лераниг м кхоаделахь…
– Вац, тIаьхьахIитта хьайх теранаш боцуш-м… – маьхьарий девлира маьI-

маьIIехь.
Оцу хенахь герзех воьттина виъ-пхиъ драгун кхечира майдана. Адам цаьрга 

хьажаделира бен-бен. Хьатул бекхабелира нукерш.
Дукха дарвелла, цхьацца ойланаша вехьавечу ротмистрана Эльмарзин 

Девлатгирина, шаьш схьакхаьччийла хаийта, сийдеш, ког тоьхна, 
хьалхахIоьттина драгун кхоччуш тергал ца лора. Хьатус мекара ветира цуьнга 
и, хиллачух ца кхуьуш сира дин сецо бере. Ротмистра тIе вехна хIара, говрара 
вай-й охьаиккхина, мох санна, дIавиллавелира.

Шеца доца хиллачу къамелана корта таIийна драгун маса дина хиира. Цхьа 
цамоьттинарг эккхадалар тардаларо салаьцна шелахой тамашийна совцабеллера 
цхьана юкъана.

– Варийлаш, тахана-тховса дуьйна цхьана а меттехь шайггара ирзо ма 
доккхуьйла аша цхьана а дегIо, – буьрса дIасахьаьжира Девлатгира везза. – Ца 
тешачунна таIзар муха хир ду гайта, Тайма хуур ву цунна кечдайтинчу ор чу…

Мегарг нехан бIаьра а ца хьожуш, луьйра эла.
Адамашлахь гIугI сийсара. «ХIун даьллачунна?!» Воьхначу Асланна уллера 

Тайма шеек а вацара. Массара а иза хаттаре тергалвора.
– Ишта-м хила дагIарий хьовх, Девлатгира, – ХIинццалцачул деза дара 

воккхачу Бачин лер. И тергалделла адам дуьхьалдала кийча меттахъхьаре 
деара. Эццахь, дерриг доруш-дустуш, ойлане ваьллачу Бачин нах собаре балор 
сецира. – ХIокху наха садетта, гIебарто. Тхо и дан Iемина ду, тхешан собар 
кхаччалац. Амма и кхачадой…

– ТIаккха а хир дац хIумма а. «Сатоьхначу салтичух эпсар хилл» – олу. 
Таймина и ца лаьа. Ротмистрана тIаккха кхин лаьа.

Буьйран мукъамехь деара элан луьйчура сацар:
– Схьалаца!
Шайн эпсаран омрица говрашкара охьа а лилхина, драгунаш Тайма лаца 

буьйлира. Нохчий дуьхьалбевлира.
ЦIий хьийза моьттар дара, царна юккъехь Аслан, кхин цхьа-ши гIебартой 

вайначу элан бIаьрга.
– КъотIалгIа винчу хьуна луург-м дош дацара, – аьлла, шайна юкъара 

хьалхаваьллачу Таймас йийриг ша-дIа Iоттар хетара дукхахболчарна. Ткъа, 
ладоьгIна, хаъал вохар доьссинчу элан куралло аьттехьа а ца дитира, хIокху 
къорачу хьаннашлахь воллучу нохчочунна, адам тешшал шена тIехтоха хIума 
хуур ду бохург. Амма деган кIорге мерцина дIаяьккхира коьрте хьевддачу 
бакъдолчара. БIаьрган негIар тухучу юкъана хийла хIума схьалаца-листа 
кхуьучу ойланна карладевлира шортта.
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Цхьана хенахь шех инарла вайтинчу стагана совгIатна яла, бIаьрго яттIол 

хаза, чергазойн йоI эцна Петарбухе воьдура Черкасский Бековичан Эльмирза. 
Оцу йоIе шен безам бахара цуьнан некъан бохалла. Лелийра эло иза. Цу 
юьгучу дIакхачаза йисинчу чергазочо ЧеркасскигIарна къотIалгIа вина ву 
хIара Девлатгира.

ХIинца Таймас санна, цхьана шайн-цигахь тасадала мегачо тIехтохарх ларва 
нисвина хила а гена дац, ГIизларерчу эскаран командир волчу Эльмирзас хIара 
шен воккхахволу кIант, ротмистр Девлатгира кхуза, вайнахана тIе…

– ХIан-хIа, нах! Юхадовлал, – долийра гIовгIанаша сацийначу Таймас. – 
Эла динарг доькхуш ву. Латтийта. Цу тIехула шуна хьовзам ца богIу. IадъIе, ас 
ца кхачабо шуна иза. Вай эшна хIума дац кхузахь. Аслане дуьйцуьйтур аша. 
Бакъду, со ор чу волларх, гIуллакх, Дала мукъалахь, хьуна моьттучу тIе догIур 
дац, Девлатгира. ТIаьхье еха ю. ХIа… – Волавелла драгунашна тIевеара Тайма.

– ВаллаIазмора, ма «ХIа», оха хьо иштта дIа а луш-м… – карзахделира адам.
– Со лаца хьан меттана!..
– Бача, вистхилал хIокху адамашка, – Аслан юхаваьккхира Таймас. – Пурба 

дац шуна, нах, хIара зуламе далийта!
– Юхадовла, ма-тов ца хилча, ма-торру бакъахьа ду!.. – Iаса айира Бачас. 

Адам оьгIазе дIатийра. Таймин куьйгаш дIадихкира драгунаша.
– ХIума дац, Тайма, хIума, – ирахIоьттира ГIеза-Молла. – Хастам белахь 

Дала дечунна. Шена Iамал тайнарг эхартан балех цIанвеш волу ЛаилахIа-
ИллаллахI. Дала дийриг цхьа а хала дац!..

Сихдинна цхьа шабар-шибарш дора моллас багахь.
ТаьIна, Iадда Iара Тайма. Схьахетарехь, юьртана шех зулам дала хала 

лардеш. Цуьнгий, шен суьпаллей бен сецалур доцийла хаьара нахана иштачохь 
кхуьнан цкъацкъа карзахе доьналла. Цундела майдано башха тамаша ца бора 
Тайма сел тапъаьлла хиларх. Ткъа цуьнах элана хьалха юьхькIайъелла ГIеза-
Молла чоданца ца лахьаваллал кочча вазвеллера шаболчарна.

– ХIай, Кериман кIант, – элира нукерша говра ваьккхинчу эло, – со 
Девлатгира вац шуна, хIокху шаьш ялийначу кепах ас шу дохко ца дахахь!

– Хам бац хьан! Хьан вонах оза агIо а, дикане тийса са а дац хьуна тхан. 
Хьайн леранарг юха ма озалахь!.. – иккхира, IаддаргIа санна, юлаеллачу 
хьаьрмехь, цхьабосса масеххана багара.

Нукершца эла хьалха волуш, Тайма вигинчу драгунашна тIаьхьа дера декаш, 
цхьана бартана кечдала, майда яссийра адамо катоьххана…

ХIара буьйса пхоьалгIа сахуьлунга йолуш яра Таймин кху ротмистран 
гIоперчу, шел шозза кIоргачу таIзаран ор чохь, Гермчигахь. Цамгаро лаьцнехь 
а, мел сиха валлахь а динан перзашна малой, ледарлой ца евзара кхуьнан 
суьпаллина. Маьлхан дуьненан серло къийеш, тIедиллинчу зIара кIел нана-
лаьттаца оьцуш, моллин кхайкхаран мукъамца доьхкуш, ламазаш до, дуьне 
долийна олучу кхааран дийнахь мел марха лийци Таймас. Шена хуу-хезна аят-
доIа багара охьа ца дуьллуш.

Гермчигахоший, шелахоший, кхечех дага а буьйлуш, хIара кху ор чуьра 
лачкъоран, нуьцкъала ваккхаран биста кхаччалц дакъош хIиттийра кху белхан. 
Аслана уьш Гулазехула схьа а детташ. Амма царна Тайма дуьхьал вара, Дала 
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тоьхнарг бен хан яц, и яккхаза ша вер вац, бохуш.

Цуьнгарчу гIуммагIно бехказа ца яьккхинехь, и Делан минот ца елира, цо 
дан дезарг Таймига дийца яхана Гулаз хехочунна гучуяла.

Уран горгаллица хIазаре хьаьвзаш, кIегар Iаш, буьйса текхна Тайма, 
хьалахIиттинчу настарийн голаш тIе корта а боьжна, семачу набарх Iуьйр-
ламазана суьлхьанаш дохуш Iара. Юкъ-юкъа сецарш а хуьлуш. ХIинца гуттар 
дIатийра уьш луьсту шога пIелгаш. Болх бечуьра сецна корта, ойланех бассалуш, 
базбелира ша Iуьллучохь.

Самах дагахь мел дохкучех бес-бесарчу гIенийн чалх хилира: уллехь 
лаьттарг ца гуш, кIарула-Iаьржачу бодашкахь, меттах ца довлалуш, вовшашка 
кхойкху адамаш. Цхьа хан яьллачу хена, меллаша серлаяла йолало. Оццул 
юькъа лаьттина хьаннаш а, шадолу дитташ а дийшина. Доьхначу адамашка 
маьхьарий оьху: «Ва-а, хIара хIун ду?! «… Вайна хIун хила гIерта!..» 

– ХIума ца хилла. ЛайтIа-къадаран миноташ хIиттина! Далла хьастало. 
Къинхетам беха… – обанан тIемаш тIаьхьа а ловзуш, мох санна, адам жил-
Iаламата юкъа хьийза ГIеза-Молла.

– ЛайтIа-къадаран буьйса хилча, сирла хIунда юьйлу?!
– Иштта хета, хьаннаш, дитташ дийшина дела… – века мола. – Делан цIе 

яккха! Цуьнан къинхетаме кхайкха…
Геннахь эскаран цIоз теIа схьа. Герга мел гIоьрти, болар сихло цуьнан, цхьана 

ницкъо тIаьхьара туьттуш санна, инзардуьйлу. Шаьш лаьттачохь тIаппехь дан 
дуьйлало адамаш. Дуьсурш, цецдуьйлуш, дIасауьду. Хьаннаш, дитташ, кхин 
мел дерш, узарш деш, меттахъхье.

«Iаж-мIажойн бIо богIу!» «ЯаллахI-Дела, даха тхо балех!..»
БIаьн цIоз юкъадаьржа. Хьун, дитташ ирахIуьтту, бIаьрг ца кхуьуш. Адамаш 

цаьрца хьалаоьху. БIаьн цIозо хIуп бохуш, хьаннех, диттех юьйлу цIе цаьрца 
хьалауьду, адамашна тIаьхьа. Цхьаболчех лета иза. Цу буьххьера чуиккхина 
молла, куза тIехь доIа деш лаьтта, бухахь.

– Молла, кхайкхахьа Деле, – боху Таймас.
– Собарде, кхерабайта ахь! – шен обанан тIомаца тIехьахула цIе хьалачехайо 

ГIеза-Моллас къайллах.
– Ва-а хиш, лаьмнаш! Шу мукъана довлийша орцах, – кхойкху адамаш.
Хиш хецало чу. ШайтIанан говрашкахь санна, цу тIехула бага хи лелхаш 

хьийзинчу эскаран цIозо, цхьана агIор гуллой, вал бо. Хи тIеттIа ийало. БогIий, 
хи тIехула болалой, цхьана ломо адам лаххьадой шена тIе хьалаоьцу. Ткъа 
чухаьрцинчу вукху лаьмнаша эргIададаьккхинчу хе берриг Iаьж-мIажгойн бIо 
бохабой-бадабой охьахьо…

Эццахь верриг хьацаран кIур хилла самаваьлла Тайма мелчу маьхьарх 
вилхира самах а, набарах а хьийзочу, коржамаш йохучу нана-махкана, де 
эшначу, балехь доллучу шен халкъана:

– ХIай Везан Дела, кхин хIун гайта волу-техьа хьо тхуна!?
Оцу хенахь хехочуьнца кхуьнга ладоьгIуш лаьттачу ГIеза-Моллас, катоьхна 

зIар хьала а айина, элира:
Иштта хастам бе ахь, Тайма, ницкъкхочучо дечунна! Шен догдика лай сарле 

цIавахийта воллий ца хаьа, лаилахIа-иллаллахI!.. ГIенан-кхоьлах цо сайга 
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аьлларг боху ас…

БIаьргех обанан тIам хьоькхучу ГIеза-Моллина дегI нисдеш ирахIоьттира, 
бехкалавахана Тайма:

– Со хIун ю, ГIеза-Молла, Мохьаммадан уммат холчахIуьттучу дуьненахь? 
Дала декъала дойла вай!

Шена хIинца дайна гIан самах долчул башха ца хетара, цунах мегарг 
меттаванза вехьачу Таймина.

– ХIан-хIа, ма алалахь, Тайма, – корта ластийра ГIеза-Моллас. – Умматахь 
Iамалш бен-бен ду адамаш. Хьо тоьллачех, декъала хилла бевллачех стаг 
хетало. Сарахь жамаIат цхьана дийр ду вай. Дала иштта аьлла, шен мукъалахь. 
Бехк ма билла, настарш дика яц. Латталац со…

ЦIеххьана зIар тIедужуш, ГIеза-Моллин вар хIинццарчу шен Iаматечу 
гIенах хитталуш, цунах лелхаш цесталучу тамашаша инзарвохуш. Ма дарра 
царех кхиа-кхета хьекъал шен цакхачар Делан лаамехь лерина, ГIеза-Моллех 
яккхийчу ойланашка вахара Тайма. Оцу гIена-кхоьлана а, самах тарлуш шена 
хIиттинчу кепашна а тIера цIахь мовлад ешийтар дагахь чIогIа соцуш. 

Селхана санна, меллаша регIа тIе лахлуш бу буза боьду можа малх. 
Гуттарлеррачухула. Шед тоьхна хьаьвзича, хала Делан балица ГIизларехь 
нислучу боьзах, шаьш дечу морсачу машойх хьерчаш, корешкарчу ахкаргех 
чекх чохь гург бен серло йогIазчу ламанхойн дахарна кхин бос ца хуьйцу 
моьтту оцу малхо. Шаьш дуьнентIе бевличхьана тоьпой, цхьамзаной адаман 
ирсах хьегочу нохчашна, шаьш чомахь ган ца дуьтучу малхана гонах нана-латта 
шайн дуьхьа хьийза моьтту хир дара, цаьрга и хатта да ваьлча. Схьахетарехь, 
хIокху сихачу дуьненахь воцу и мичара вер вара?

Самукъаза, гIийла де дерзийна ваьл-ваьллачух стамлуш йогIучу пхьоьгIанна, 
цундела ца къаьста хIокху бIаьстенан юьхьан сарахь дIо-о малхбузе цIегIа 
ягар. Дечиган нох кечдеш ваьллинарг а, гIоматан марш тегнарг а – неIаран 
мача нисъеш, ког сеттош, кхекхийн кетарна тIемаш ваьшта уьйзуш, куй карахь 
бегош, схьа тIе оьхуш, ирахь саца везарг а, барч-дух лерина охьахаа вогIург а 
шен-шен меттигашка дIатарлора шелахойн пхьоьгIанахь.

Лаьцна, элан ор чохь ваьллинчуьра цIавеана дукха хан йоцу Тайма а ву 
кхузахь. Цигахь дегIах йоьллачу тIуьнчу шелонан хьаз-хьизаш юккъехула 
тухучу йовхарша кийра а бекош, дIо Iаш.

– И хьу дIа ца къаьста. Хьацар тухуьйтуш, вохвала везара хьо, Тайма. Чохь 
сецна, яйна тIе а хууш…

– ХIара цIавеъчахьана кхуьнга и бохуш ву со, – элира Аслана. – Шелонан 
хьу хала ю. Могашалла чIогIа вацахьара, цо тоххара вожийна хир вара. Хилар 
пайда бац, олура тхан дас, могашалла, лар ца йича.

Таймин кийра лоькхучу хьаз-хьизашна реза вац ша, бохура Бачас. Механ 
хIуо чу цакхоччург, юргIа-хIума а кхуллуш, цкъа-шозза Iаждар бецан яйна тIе 
хаа веза. Хьуо ма варра хир ву, Дала мукъалахь.

Къеначу Бачас ма-аллара, тохара хьалахь-ломахь дуьйна нахана зе а делла, 
шайн божарий могуш, дукха бехаш, догIмашна боьттина бича санна, хуьлуш 
схьадогIучу хIух ву Тайма ша а, кхуьнан кхиъна богIу къоьнгий а.

– Хена-замалахь зуда ялош бац, олура тхан дадас кхарна, – дуьйцура Бачас. 
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– Цундела башха дебац хIорш. ЦIе хIинца дагаягIац сунна, наха цунна зуда ца 
ялийнехь, шайн хIу хадош хиллера кхеран цхьаммо.

– Тхан ден дедеда Гинардукъа хилла иза, – далийра Таймас. – Билтойн юкъо 
нуьцкъала ялийна олура, цунна зуда.

– И хIун ду-техьа, ва Бача? Сакъоьруш некъий хилла хIорш-х ткъа?
ХIан-хIа. Хьошаллаш тийсадалар. Аренаш идор сов лелла кхеран. Дино 

чохь бен лаьцна, заманан йозалла кхуьнан жимма херо юьйли цу юкъа. Амма 
кхелхинчун чIир ша валлалц ца кхобу висинчо. Зуда ялае, Тайма. Тхо и яло 
доьлча, хьайна ишта-вуьшта хетар делахь. Йишина а кIордорий, тIехдаладоьлча, 
бохучу тIе дала дуьйлира…

– Цергаш харцалий, бохий ахь?
Уьш дийца девлча, Тайма вист ца хуьлу. Бехк лоьцуш. Бакъду, воккхачу, ша 

зуда ялоле маре яха там ца хеташ, цхьаъ-шиъ хан дIа а эккхийтина Iачу йишех 
дагахь эхь а, кхоам а хеттера вешина. Я кхоччуш цуьнан ойла ца йина хила 
мегара цо хIетталц. Шен хена чуьра даьлла маре, дукха хьолахь, зуда оьшуш 
хуьлу, олу-м хезна хир дара Таймина.

– Важадерш хаац, Бача, – элира цо эххар а, – Делах эхь хетар дара суна, 
бага са а кхачийна, дойуш, лелхийна хьийзочу шух ваьлла дуьне даа, дарбанаш 
лело. Цхьацца чевнаш ма лелийра ас. Йирзина евли мотталуш, юха ясталуш. 
Ткъа шолгIачунна-м сайначулла бехке хир вара со.

Иза – шен зуда ялор тIаьхьадахар дара Таймин.
– ХIети. Вайн дехха лета деза мегаш ду гIуллакх. Кхидолчочул ойла ца 

йойту хIу дебаран. Халкъан доь да мА тарло…
Багахь забаршла хьекхадахь а, дагахь кIорга, йоьхна ойланаш яра оцу 

лераша йойтурш. ГIаддайна…
– Ассалам-Iалайкум, бусалба вежарий!
Iай, бIаьстей къаьстачу хенан цхьана делкъехь ши бер, зудий шеца, боьхначу 

нохчийн цхьа къонаха хIоьттира атагIойн жамIатан маьждиге. ДIадуьхе дахча, 
куьпчий хилира уьш.

Стага куьг лаьцний, ненан марарий ши бер а тIехь, чIогIа деэшна адамаш 
хеталора уьш тIехулара а, схьахетарехь, чухулара а. Хьошалла а доьхуш, зудчо 
шаьш Гермчигара девдда дахкар хаийтира.

Шела кхетийча хIун дара-техьа уьшший, я эла эккхо махкахь бечу кечамана 
лелош питана дуй-техьа хIара а, аьлла, хабарш девлира нахалахь.

– Ой, – элира, шен цхьана гIуллакхана кхуза веана нисвеллачу Таймас – аша 
хIун дуьйцу, ва нах, хIай! Шелахой нохчий бу, вайн муьлхха юьртахой санна. 
Хьаша зулам дац. Ткъа цуьнан юьхь лаьцна и араваьллехь, Дала и некъ цунах 
шех бохуьйтийла. БисмиллахIир-рохьийм, дуьло…

И схьадала там ца хеташ, къийлалучу ненера схьакхевдина шен вортанах 
биши тесна бер мара а доьллина, хьешашна хьалхавелира Тайма.

ХIорш ТаймагIаьрга дIакхаьчча билгалделира и зудий, бераш цаьрца волчу 
къонахчун цахилар. И нана, бераш Гермчигахь цаьрга хIотта хьаьвзинчу ирчачу 
Iазапа кIелхьара довдийна далийна хиллера, цигахь кхийра пхьегIаш еш Iачу 
куьпчичо.

– Хьо, Тайма, оха боххушехь, и дан ца тигира. Адамана, схьахетарехь, хьайх 



98

Орга - 2017 (1)

Нохчийн Республикин къоман политикин, арахьарчу зIенийн,  
зорбанан а, хаамийн а Министерствон пачхьалкхан бюджетан 
учреждени «Литературно-исбаьхьаллин журнал «Орга».

                  Арадолу нохчийн маттахь.

Журналана регистраци йина 2014 шеран 29-чу январехь Нохчийн 
Республикехула йолчу зIенан а, хаамийн технологийн а, шуьйрачу 
коммуникацийн а декъехь тергояран Федеральни службин Урхаллехь.

Регистрацин хьокъехь тоьшалла ПИ № ТУ 20-00088.

Журнал зорбатоьхна «Кубань Трейд» ООО-хь
364021 НР, Соьлжа-гIала, Кадыровн пр., 3/25

Тираж - 1000 экземпляр. Заказ №           Бинна Мах

зулам даларх ларлуш. Кхеран да, – ша бовдийна балийнарш шуьне бирзинчу чу 
корта тесира куьпчичо, кхийра хедарара шура тоьхна гарзанаш молуш дечиган 
чадица, – ведда оцу хьо ваьллинчу Девлатгирин ор чуьра. Барам-чот йоцуш 
чIогIа гуобаьккхина лохуш-ларвеш ву. Вочу маттах, бIаьргах Дала ларвариг, 
хье ца луш, цхьанхьашха гучувериг хир ву иза, Дала мукълахь.

– ХIети-те: «Борз дуьхьал ца кхетта газа хьаьжцIа яхана» – олу тхан. – 
Масехазза корта таIош, ладогIаре хаьттира Таймас. – ТIаккха?

– ТIаккха, цIахь бацар коьртах далахь, хIара нана, бераш лахар, соьга 
хаьттича, кху чу сиха кхочур ду, – дуьйцура куьпчичо Межида. – Кхарна-м 
хIун дендарий. Ахь дукха халонаш лов, иштта цхьацца хIуманашна тIехула. 
Хьан докъазалла нисло хир ду-кх хIорш…

– ХIан-хIа, Межид. Ма алалахь, – цо долийнарг хадийра Таймас. – Шулахь 
ишта хеталуш меттигаш хааелла суна. И бакъ дац. Цхьанна доьгIнарг кхечуьнга 
Iовшуьйтур дац нийсонан Дала. ХIораммо ловриг, шена кхуллуш, яздинарг ду. 
Уьш дитал аш, Межид. Нана, бераш Селиматца бакъахьа ду. Уьш шайн хIусаме 
кхаьчна…

Ваха веана куьпчи новкъа а ваьккхина, даьлла-хезачуьнга ладогIа, эвла 
юккъе велира Тайма, катоьххана, суьйренца, нохчийн маттах кIезиг кхетачу 
нанна, берашна а самукъенна Аслан чу а хьажош.
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