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Джамбеков ШаIранин – 70 шо

Iилманча, литературовед, нохчийн халкъан барта кхолларалла гулъярхо, 
цунна зорбатохархо а волу Джамбеков Овхьад (ШаIрани) вина ГIиргIазойн 
ССР-н Фрунзенски областера Кемински кIоштан Бело-Пикет юьртахь. 
1957-чу шеран аьхка ДжамбековгIеран доьзал шайн дайн лаьтта тIе цIа 
бирзира – Нохч-ГIалгIайн АССР-н Шуьйтан кIоштарчу Лаха-Варанда.

Хинволчу Iилманчо I967-чу шарахь чекхъяьккхина Шуьйтахь юккъера 
школа. Оццу шарахь деша а вахара иза республикин «Комсомольское пле-
мя» газетин редакцехь йолчу къоначу корреспондентийн школе. ХIетахь 
дуьйна республикера газетийн агIонаш тIехь зорбане вала а волавелира 
ШаIрани.

Шен къинхьегаман некъ НГI АССР-н Советски (хIинца – Шуьйтан) 
кIоштан «Ленинхо» газетан редакцехь дIаболийра Ш. Джамбековс. Цигахь 
исс шарахь болх бира цо: литературин белхахо, культурин декъан куьйгал-
хо, тIаьхьо – жоьпаллин секретарь волуш а.

1972-чу шарахь Нохч-гIалгIайн пачхьалкхан университете деша а ваха-
на, I978-чу шарахь и чекхъяьккхича, «Филолог. Оьрсийн меттан, литера-
турин а, нохчийн меттан, литературин а хьехархо» хилар чIагIдеш, диплом 
делира Ш. Джамбековна.

Iилманчех дош

БУРЧАЕВ Хьаьлим
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1975-чу шарахь дуьйна СССР-н журналистийн Союзан декъашхо ву 
ШаIрани.

1979-чу шарахь Джамбеков ШаIрани Нохч-ГIалгIайн историн, социоло-
гин, филологин а Iилманан-талламан Институте балха кхайкхира. Цигахь 
иза литературин а, фольклоран а декъехь лакхара лаборант вара юьхьанца, 
цул тIаьхьа Iилманан белхахочун дарже а ваьккхира.

 Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университетан вайнехан кафедрин асси-
стентан дарже ша хьалхатеттича, 1980-чу шарахь, Iилманан а, хьехаран а 
болх бан волало Джамбеков ШаIрани. 1984-чу шарахь Гуьржийн ССР-н 
Iилманийн Академехь йолчу аспирантурин «Фольклористика» декъе деша 
а вахана, I988-чу шарахь чекхъяьккхира цо иза. 1994-чу шарахь НПУ-н 
(Нохчийн пачхьалкхан университет) Iилманчийн кхеташонан сацамца нох-
чийн филологин кафедрин лакхара хьехархочун дарже хаьржира Джам-
бекоа ШаIрани. Оцу даржехь кхаа шарахь болх бинчул тIаьхьа нохчийн 
литературин а, фольклоран а кафедрин куьйгалхочун декхарш кхочушдан 
хаьржира ШаIрани.

2002-чу шарахь дуьйна Россин яздархойн Союзан декъашхо а ву Джам-
беков ШаIрани. 2005-чу шарахь пхеа шарна ЧГУ-н нохчийн литературин 
а, фольклоран а кафедрин доцент вира ШаIраних цул тIаьхьа – оццу кафе-
дрин куьйгалхо а.

 2008-чу шеран 5-гIа июнехь Джамбеков ШаIранис филологин Iилманийн 
кандидатан диссертаци чIагIйина. Цуьнан диссертацин тема яра: «Нохчийн 
турпалаллин иллийн жанран а, исбаьхьаллин суртхIотторан а башхаллаш».

2009-гIа шарахь дуьйна Джамбеков ШаIрани филологин а, естествен-
ни-гуманитарни а кафедрин доцент ву Кунта-Хьаьжин цIарахчу Исламски 
университетехь. 20I4-чу шарахь дуьйна Нохчийн пачхьалкхан хьехархойн 
университетан нохчийн филологин кафедрин профессор а ву.

Филологин Iилманийн докторан диссертаци чIайира Джамбеков 
ШаIранис 2016-чу шеран 30 июлехь. «ХХ-чу бIешарера нохчийн яздар-
хойн дуьнене хьежамийн, литературин-эстетикин концепцин, кхолларал-
лехь шатайпаллин къепе дIахIоттарехь фольклоро лаьцна дакъа (Мамакаев 
Мохьмадан, Айдамиров Абузаран, Окуев Шимин проза)» – тема яра цуь-
нан докторски диссертацин.

Цхьа бIе сов Iилманан белхаш язбина, уьш зорбане а баьхна Джамбеков 
ШаIранис. Царна юкъахь ю кхоъ монографи а: «Окуев Шимин «Лайн тIехь 
цIен зезагаш» романехь обаргаллин исбаьхьаллин-психологин парадигма» 
(20I6 шо); «Мамакаев Мохьмадан «Зеламха» романан исбаьхьаллин къепе-
нехь фольклоро дIалоцу меттиг» (20I6 шо); «Айдамиров Абузаран трило-
гехь («Еха буьйсанаш», «Лаьмнашкахь ткъес», «Дарц») къоман фолькло-
рах пайдаэцар (2016 шо). Иштта дуккха а белхаш бу цуьнан нохчийн фоль-
клористикин проблемашна, литература талларна, халкъан этикина лерина. 
Уьш зорбанехь арабевлла Ростов, Махачкала, Москва, Пятигорск, Майкоп, 
Тбилиси, иштта кхечу а гIаланашкара Iилманан центрашкахь.
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ДIадаханчу бIешеран 80-чу шерашкара таханлерчу дийне кхаччалц йол-
чу хенахь нохчийн барта кхоллараллин жовхIарш гулдеш, уьш дIаяздеш 
а ву Джамбеков ШаIрани. Оцу белхан жамIаш ду цо зорбанехь араяьхна 
фольклоран гуларш: «Нохчийн фольклор» (I990 шо), «Нохчийн туьйра-
наш» (1991 шо), «Нохчийн халкъан барта кхолларалла» 1-2 том (2012 шо), 
ткъа иштта шина декъехь лаьтташ йолу «Нохчийн халкъан барта кхолла-
ралла» – дешаран гIоьнан Iамат а, кхиерш а.

Джамбеков ШаIранин беркате къинхьегам билгалбоккхуш, цунна 
совгIаташ дина Нохчийн Республикин Куьйгалхочун а, Парламентан а 
грамоташца, «Къинхьегамехь билгалварна», «ЧГУ-хь беркате къахьегар-
на» –знакашца. «Дато бухIа» цIе йолу совгIат а дина, мидал а елла НР-н 
Интеллектуальни центро. Нохчийн яздархойн Союзан правленин цIарах 
Джамбеков ШаIранина елла Мамакаев Мохьмадан, Грибоедов Алексан-
дран, Лермонтов Михаилан, Окуев Шимин а мидалш.

 Джамбеков ШаIрани мел вевзачара олуш хеза: «Догдика, догцIена стаг 
ву, хьанал-цIена къахьоьгуш Iилманча а ву ШаIрани». Цундела массара 
а лору, дукхавеза ШаIрани. Доккхачу маьIне а, нохчийн къомана уггаре 
оьшуш йолу а корматалла, говзалла ю ШаIраниниг – халкъан барта кхол-
ларалла гулъяр, хьехар, таллар йовзийтар а. ТIейогIучу хенахь а Везачу 
Дала могашалла лойла хьуна, къинхьегамехь кхин а бIаьрла кхиамаш хуь-
лийтийла хьан, ШаIрани!
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Даггара... цундела гергара…

Дахарехь ша хаьржинчу корматалле хьаьжжина дог-ойла, синмехаллаш 
хуьлу стеган. Дерриг  шен дахар халкъан барта кхоллараллина дIаделла, 
вайн нохчийн бух, истори, цуьнан амалш толлуш схьавеанчу ШаIрани 
хIинца ша верг бен: массарна а везаш, массара а лоруш,  «массеран а 
доттагI», догдика, хIоранна а юххера, чоьхьара, гергара хила йиш яцара. 
Адин Сурхон, Исмайлин Дудин, Мадин Жаьммирзин, кхин дуккха а 
къонахийн масалш тIехь хьалакхиъна, ша кхиъна а ца Iаш, къоначу 
чкъурана церан амалш марзъеш, церан сих уьш дIаэеш: «Вайна мегар ма 
дац, и къонахий схьабевлачу къомах ма ду вай, церан цIерш ларъян ма еза. 
Шайн догIмашна аьттонаш леха мегар дац, атта даха.  Цара дитина масалш 
эрна дан йиш ма яц. Церан цIе ларъян еза, цIе ларъян». 

И сийлахь цIерш йовзуьйтуш, церан турпаллаллин некъаш луьстуш, 
сахьташкахь лекцеш ешарх, иза цкъа а охьахиъна гур вацара. Ирахь, 
шовкъаца, кIадвалар хIун ду ца хууш, оцу турпалхойн а, уьш баьхначу 
заманан а  сийдеш, дIахьора ШаIранис шен лекцеш. ЛадугIучеран дегнаш 
иракарахIиттош, са ойбуш, къомах, махках, къонахех, нохчийн маттах, 
сийнах, яхьах дуьйцуш, юзура къоначу чкъуран ойланаш. Къоначара 
шайн дахаран синмехаллаш йора халкъан амал кхиийначу оцу сийлахьчу 
кхетамех. ДIалоцучо дIалоцура, шен дахарехула чекхдоккхура, воцчух ван 
а лур вацара, цунах хир а вацара. 

ШаIрани НПУ-н нохчийн литературин а, фольклоран а кафедрин 
куьйгалхо волучу хенахь и кафедра нохчийн культурин кхерч бара. Оцу 
кхерчахь вовшахкхетара яздархой а, Iилманчаш, художникаш, нохчийн 
маттаца а, цуьнан историца а уьйр мел ерг а. Иштта воьдург а, вогIург 
а, керла алфавит кхоьллинарг а, ширачу йозанан къайле яьстинарг а, 
«тIулгийн къамел» девзарг а оцу кафедре вогIура. Массарна а дийца 
лаьара, 90-гIа шераш тIекхаччалц «мотт кхаба» дезнарг, шайн дагахь дерг, 
шайна Iаьткъинарг дийца, охьаделхо. ШаIранис леррина ладугIура цаьрга 
массаьрга а, йиш елахь а, яцахь а, шен гIуллакхаш кIелдуьтий а, хIораннан 
а дог оьций, дIавохуьйтура. Веанарг дIаваханчул тIаьхьа, оха, ларамза 
тешаш хиллачара, доккха садоккхура: «Кхин дан хIума дац-те хIокху нехан, 
ма мукъа бу-кх хIорш», – олий. ШаIрани воьлура. «Iилмане диллича, цхьа 
а хьесап дацахь а цо дуьйцучун, делахь а иза а шатайпа кхолларалла ма ю. 
Кхоллараллин похIма хьан-хьанна а луш ма дац. Цуьнан бIаьргаш гирий 
хьуна, суйнаш санна къегаш?! Иза вогуш ву. Ишттачара кхуллу керланиг. 
Цуьнга ла а муха дугIур дац?! Ахь хIун дуьйцу!». 

Эццахь, цу хенахь, ца кхеттехь а, тIаьхьуо кхийтира маьршачу,  лакхалле 
кхийдачу ойланаша дуьне меттахдоккхуш а, дахаран болар хуьйцуш а 
хиларх. ШаIранис Iамийра, хIор а стаг – шен экамечу сица, цхьа дуьне 
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дуйла. Иза ша а ву иштта дахарехь, хIор а экамечу синна гIароллехь а 
лаьтташ, массарна а да, ваша, накъост а хилла. Ойла йина цаваллал доккха 
хIума хета хIокху хийцалучу чолхечу дахарехь, замане, хене, хьелашка 
хьаьжжина хийцалучу адамийн амалшца, ша верг висар, нохчийн барта 
кхоллараллин тоьллачу турпалхойх цхьа турпалхо а хилла. Дуьне харцарх, 
шена тIе хIуъа а хIоттарх а, ша воллу ШаIрани, массарна а ма-вовззара, 
сирла-цIена, велавелла, векхавелла.

ШаIрани НПУ-хь болх бечу хенахь Нохчийн литературин, фольклоран 
кафедра студенташна «ден цIа» дара. Нохчийн мотт а, литература Iамо 
вогIург, дукха хьолахь, юьртара хуьлура.  ГIала а, гIалара Iер-дахар а, 
цуьнан чехка болар а къаьсташ дара юьртарчу цхьанаэшшара дIадоьдучу 
тийначу дахарх. Юьртара стаг, мерабер санна, тIеоьцура гIалано. Цхьа 
Москва яцара бIаьрхих ца тешаш, гIала а яра «яккха» езаш, дешарна 
тIаьхьакхиъна. Хьехархой а хетара, кхечу, цадевзачу дуьнен тIера болуш 
санна,  цаьрца муха хила веза а ца хууш. Амма ШаIранин занятешка 
кхаьчча, хьайн цIа кхаьчча санна хетара, дерриг хьуна девзаш, юххера,  
хьан дайн кхерч а, ворхIе да а дагавоуьйтуш, уьш цахуучунна, тIедожош, 
юхавале дагахь Iамор, цахуург лай хилар а довзуьйтуш.

Дай-наной богIура ШаIрани волчу, шайн берех дерг хатта а, церан дешар 
тIехь болу кхиамаш бовза а. Цхьанна а вас хуьлу хIума ца олура ШаIранис. 
«Хьенех муха ву, дешарна тIаьхьакхуьий хIара?», – аьлла, хаьттича, 
ШаIранис кхеттош жоп лора: «Ас кхин ницкъ а ца бо кхарна, вогуш верг 
гуш хуьлу». Да кхийтира. Иштта вара ШаIрани. «Цо шианнаш дохку, 
вела а воьлуш», – олура цунах студенташа. Цундела цхьанна а чIире а ца 
хетара, оьгIаз ца воьдура, мелхуо а эхь хетара. Адамехь эхь меттахдаккхар 
ШаIранин амалехь дара. Цо оцу мехаллин боккха тидам тIебохуьйтура. 
Iилманан тIегIане яьккхира цо вайн къоман и амал, философин маьIна а 
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деш. Цо куьйгалладечу дипломни белхийн теманашна юккъехь коьртачех 
яра: «Эхь-бехкан проблема нохчийн фольклорехь». Студенташ кхето 
лаьара цунна, барта кхоллараллин масалш тIехь, оццул къизачу, халачу 
хьелашкахь доха ца духуш, даржа ца даьржаш, дуьне цецдохуш, сийлахь 
мехаллаш ларъеш, вайн къам даьхна хиларх.

Бераллехь хьуна дийцина туьйранаш, баккхийчаьргара хезна шира дий-
царш, хIинца кхечу,  доккхачу маьIнехь хезара, иэс меттахдоккхуш, цхьа 
доккха дукъ хьуна тIе дожош, цхьана сийлахьчу ойланех хьо кхиош.

ТIаккха хьо волалора, ручкий, тетраддий оьций, хьайн чуьра дуьйна 
юьртахула фольклор дIаязъян,  ШаIранис тIедиллина, сийлахь-деза 
декхар кхочушдан. «Цхьа дош, цхьа хьаьрк а ма йиталаш тидамза. Шайна 
дош девзаш дацахь а, ца кхеттехь а, кхетадойтуш, шайга схьа ма-аллара 
дIаязделаш. Паспортизаци ю шуна коьртаниг. Цхьа а хIума доьза дан йиш 
йолуш дац шуна. Вайна тешалла деза, билггал вайн ю ала, дIагайта тешалла. 
Кхано вайн истори а, фольклор а дIасаийзо бевлча, «хIан, хьовсал, кхуьнан 
шайн дай бу ала, дIагайта». 

Хьанна моьттура, хьанна хаьара, и хан а йогIур юйла. Нохчийн къам 
тIеман балера дала гIертачу хенахь, нохчийн фольклоран керла дай 
хIуттур буй.  ШаIранина хууш хиллера. ШаIранина дагахь дара нохчийн 
фольклор араяккха гIерташ ша мел хьегна къа, иза ара ца йоккхуьйтуш, 
дуьхьалонаш йинарш а дагабогIура. 1990-чу шарахь «Нохчийн фольклор» 
араяьлча, боккхачу кхоаца тIеийцира вайн къомо. Айдамиров Абузаран 
«Еха буьйсанаш» роман араяьлча санна, хIора нохчийн хIусаме кхечира 
и хазахетар. Киншка кара ца еънехь а, и юй хаар а дара дозалла. Цундела 
кара-кара а луш, йоьшура къоначара а, баккхийчара а. 

2012-чу шарахь, кхин тIе а юьзна, юха арахийцира ШаIранис «Нохчийн 
фольклор». Иорданехь бехачу нохчашна доккха совгIат хилира ШаIранин 
фольклорах.  Царах цхьаъ яра яздархо Самира Бено. Шена деллачу совгIатах 
цо элира: «Х1окху вайн халкъан барта кхоллараллица сайн Даймохк д1ахьо-
кх ас оцу гIамаран аренашка. Даймехкан марзо ю-кх хIара сан».

Дуккха а хастаме къамелаш дира ШаIранн 70 шо кхачар даздеш 
дIадаьхьначу цхьаьнакхетарехь. Суна дагахь дисира оцу юбилейхь историн 
Iилманийн докторо Ибрагимов Мовсара аьлларг: «Сайн дахарехь дукха 
хIума довза дезна сан, Iилманаш Iамийна, делахь а тхан юьртарчу моллас 
дина хьехар а, ШаIранис дина хьехарш а дахарехь эшна суна». 

ШаIранин хиллачу студенташна а, цуьнца болх бинчу хьехархошна а, 
доцца хилла а, цуьнца къамел хиллачунна дахарехь доккха масал хилла 
веха ШаIрани. Ша1рани, хьан гIиллакхаш дийцаре дар бен, кхин ца кхечи 
соьга, хьо мила ву хаар бен, хьан адамаллах, собарх йоккхаер бен,  хьан 
шатайпа амалш, тхаьш долччохь (феномен ШаIрани), аьлла, оха цIе а 
тиллина йолу, схьа ца эцаели. Сан дахарехь мел хилла долу дика хьан 
беркатех доьзна ду. Суна дахарехь некъ биллинарг а хьо ву, ШаIрани. 

ХIокху статьян цIе ШаIранин шен дешнаш дало лиира суна: «Сан шераш, 
гIаргIулийн жут хилла, къилбехьа доьлху, йорт эцна». Амма и «йорт эцна», 



9

Орга - 2019 (1)

АхбIе шо герга хан ю Джамбеков ШаIранис нохчийн халкъан барта кхолла-
ралла гулйо а, Iилманан бух тIехь толлу а. Вайна ма-хаъара, халкъан барта кхол-
ларалло къоман дахар-Iер, кхетам, дуьнене хьежам, ойла а йовзуьйту. ШаIранис 
шен дерриге а дахар дIаделла нохчийн къоман синан мехаллаш ян ца яйта, ларъян 
гIерташ. Барта кхоллараллехь цо хьегначу къинан, бинчу белхан жамI – Нохчий-
чохь а, Къилбаседа Кавказехь а тахана иза вевзаш Iилманча хилар ду.

Цо шен хааршца, дахарехь зеделлачуьнца а дуккха а кегийрхойн  барта кхол-
лараллица йолу уьйр-марзо чIагIйина. Царах цхьаъ со а ву. ШаIранис беркате 
тIеIаткъам барна, хIокху тIаьхьарчу масех шарахь барта произведенеш дIаязъеш а, 
Iилманан бух тIехь церан мах хадо гIерташ а ву со.

Аса даггара декъалво хьо, сан хьомсара хьехархо, нохчийн халкъан барта 
кхолларалла таллархо, кхузткъе итт шо кхачарца!

ТIейогIучу заманахь а АллахI-Дала Iилманехь кхин а баккхийчу кхиамашка 
кхачавойла хьо, ШаIрани!

Расумов Ваха
 филологин Iилманийн кандидат

бохург ца дезаделира суна. Хьан шераш беркате хилла, ШаIрани. Ахь 
дуккха а 1илманчаш кхиийна, яздархой, журналисташ, хьайн дешархой 
боккхачу некъа тIе баьхна. Дала сий дойла хьан!

НПХЬУ-хь ШаIранин вина де даздеш, вовшахтоьхначу юбилейхь 
тIаьххьара дош шега делча, ШаIранис элира: «Дела реза хуьлда шуна 
массарна а! Аш мел аьлларг даггара дуй хаьа суна... со а ма хилла шуьца 
даггара».  Даггара, цундела гергара... Дала могуш-маьрша вахавойла хьо 
тхуна, Ша1рани, х1инца санна, «ваха ца к1ордош»! 

Алиева Зарина
Хьан шерийн г1арг1улех цхьаъ... 
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БУРЧАЕВ Хьалим

Суна дика дагадогIу Гайтукаева Бана сайна дуьххьара гина де, и муьлха 
шо дара билггал дага ца дагIахь а (1977 я 1978-гIа шо). Къоначу яздархойн 
«Пхьармат» цхьаьнакхетараллин рогIера кхеташо яра №1 йолчу студентийн 
юкъараIойлехь. Со хIинца вицвелла, иза цига ялош веанарг мила вара. Къоначу 
яздархойх цхьаъ-м вара иза. «ХIара Гайтукаева Бана ю. ВаларгтIера еана. Суна 
хетарехь, цхьа шатайпана башха, нохчийн дешан чам дика хууш йоI ю хIара», 
– аьлла, шен накъосто ша тхуна йовзийтича, иштта а иэхьхеташ, ийзалуш Iаш 
йолу Бана, ша йолчу тIе а юткъаелла, дегI хабийна, охьатаьIира. Массара а 
резахиларца ша тIеэцар гина, юха, халла хаалуш, елакъежира.

Литературах цхьацца къамелаш динчул тIаьхьа, шайн-шайн керла говзарш 
йовзийтаран ламаст дара цхьаьнакхетараллин декъашхоша кхочушдеш. Масех 
стага йийшира стихаш, дийцарш а. ТIаьххьарра йистхилар Банина дитинера. 
ЧIогIа йоьхна хьаьвзира йоI, шега стихаш еша аьлча. ХIетталц цхьа дош аьлла 
а йистхилаза йолу иза, эххар а, шен ницкъаш тIе а гулбина, меллаша, дуткъачу, 
дегочу озаца еша йолаелира. ХIинца суна ала ца хаьа и муьлха байт яра...

Амма, тешам боллуш, шолгIаниг хIара яра ала ваьхьар вара со: «Дохк, 
Дерз…» цIе ерг. Цуьнан турпалхо гIалин «ткъарше урамашкахула» йоьхна 
дIасахьийза, «хIара къоьжа гIала // Цхьа цецъяьлла хьоьжу» цуьнга, гIалин 
карзахечу дахаре: цхьанхьа кхача сихделла, дIасауьду адамаш, хаддаза лаьтта 
гIовгIа, биэндацаралле адамийн яххьаш – уьш дерриге а хийра, Iадаме ду 
юьртахь, Iаламна, генарчу дайн Iер-дахарна гергахь вехачунна:

Гайтукаева Банин - 60 шо

Со  кхоьру.... Хьо чим хилла ягарна кхоьру...
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Цхьаъ… Шиъ…
ТIехлелха цхьа гIаларташ.
Курачу гIалин кораш дуьтуш сайна тIаьхьахьийса, 
Со дIайоьду, делхош сайца ткъарше урамаш,
БIаьвнийн махка, дог а эцна, сайн весет дIадалхо…

ХIетахь къоначу тхан дог-ойланца, дуьнене хьежамашца, синлехамаш-
ца чIогIа цхьаьнадогIуш дара шираллера бIаьвнийн локхалле, дайн оьздачу 
гIиллакхашна тIекхийдар. Цундела хIораммо а воккхаверца тIеийцира оцу 
эгIазчу дегIахь йолчу йоьIан сел чIогIа даггара яздина могIанаш.

Юха, безамах язйинарш йоцуш хир яц хьо, царах цхьа-шиъ ешахьа аьлла, 
шега дехар дича, юьхь-бос цIийбелла, юха а юьйхира хIеттахь мелла а синте-
ме хилла Бана. ТIаккха цуьнан накъосто йийшира цу синхаамна лерина йолу 
цуьнан масех байт.

1985-чу шарахь Нохчийчоьнан къоначу литераторийн юкъарчу гулар тIехь 
араевлира Гайтукаева Банин цхьамогIа байташ, цул тIаьхьа (2003 шо) – Мо-
сквахь араяьллачу «Нохчийн поэзин антологи» тIехь а. Ткъа тIаккха Банин 
доттагIаша, иза дIакхелхинчул тIаьхьа нийсса итт шо дузуш, схьа а гулйина, 
зорбатуьйхира цуьнан дерриге могIанаш (поэзи а, проза а). Цара шаьш даре 
ма-дарра, церан «коьрта Iалашо яра – иза дуьненахь а йолуш халкъан хилла 
дIахIоьттина цуьнан исбаьхьаллин дош лардар а, тIечIагIдар а». «Серлонан по-
эзи» цIе йолу и гулар нохчийн а, оьрсийн а маттахь араелира 2004-чу шарахь.

Гайтукаева Бана нохчийн радион корреспондент йолуш, цо кхайкхина, 
цуьнан а, Исраилова Яхин а передачашкахь масийттазза дакъалецира ас. Вай 
массо а бохург санна, Бана а яра «нохчийн революцин» хьалхарчу муьрехь 
къоман маршоне, дозушцахиларе сатесна, цуьнан дуьхьа шен ницкъ а, 
могашалла а ца кхоо лаамах юьзна. Амма и бIарлагIе сатийсам, дегайовхоно 
сиха харцийра нохчийн халкъан «керлачу дайн-баьччанийн» дар-лелоро. 
ТIаккха Бана кхийтира цара юьхьарлаьцна некъ бохаме, Iадаме чаккхе йолуш 
хирг хиларх. И цуьнан деган а, син а хьехам бара. Билггал тешна яра иза, 
нохчашна кестта рогIера ирча зиэр тIехIуттур долуш хиларх.

«Сан ваша, собарде! Саца цхьажимма, цхьажимма собардай, ладогIа хьайн 
йишин доьлхучу, тийжачу, хIокху дуьненал яккхийчу, кху дахарал езачу 
чевнаша Iийжош, лозучу сине. ЛадогIа!

Ас, эшахь, айсса дIакховдор ю хьоьга вайн дадас, ша иза баттара схьаяккхале 
бIе эзар ойлаеш, мукъ къийлина, тахана вайн хIусаман баьрччехь кхозу шаьлта. 
Вайн цIийнан цIе, вайн цIийнан сий, юьхь ларйинчу цо, ша тахана дуьненахь 
хилча, хьо иштта биэндоцуш цу герза тIекхевдича, бехкбоккхур бара хьох…», 
– и орцане мохь бара тIегIертачу бIаьрзечу ницкъо юха а дакъазъяккхаран 
новкъа яьккхинчу Нохчийчоьнна берриге нохчийн нанойн цIарах.

Баккъал а, ирча мур-зама ян а яра и, Банас ма-аллара, «къонахий шайн 
синойх лечкъаш, боьрша нах IиндагIех къехкаш, гIиллакхаш соьмашкахь 
хуьйцуш, сийлахь бIаьвнаш юхуш, и ца ловш, лаьмнаш техкаш», «Синошна 
локхалла оьшучу дийнахь» лайн амалш совйийла юьйлира. Ткъа иза ша а ю 
«къиноша дохийна болар», Нохчийчоьне кхойкхуш:
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Сан са ду доьлхуриг цу хьан къина, Нохчийчоь,
Со кхоьру, тахна хьо йохарна…
Со кхоьру, тахна хьо иэшарна,
КIиллойн некъ хьан баьрчче кхаьчча.

Нохчийчоь Гайтукаева Банин кхоллараллехь коьрта меттиг дIалоцуш ю. И 
ю цуьнан сийлалла, уггаре лекха лакхе а, массарел беза бала-гIайгIа а. Даггара 
дешнаш карадо цунна дайн латта, дайн мохк, дайн туш – Нохчийчоь хьаста, 
цунна хастам бан:

Са маьрша, дог довха,
Куьг цIена Нохчийчоь!

«Нохчийчоь, хьан ницкъ, хьан лекхалла, хьан сийлалла дикаллах, 
къинхетамах кхоллаелла ма-хиллера. Нохчийчоь, хьо даима са маьрша долуш 
ма хиллера, комаьрша ма хиллера гIалатваьллачунна гечдан (хIан-хIа, ямартло 
ца юьйцу ас, ткъа гIалат дуьйцу…)

Гечдехьа, Нохчийчоь – сан элийн мохк, сан ялсамани!»
Бераллехь дуьйна хезна хилла хинйолчу поэтессина шен дененера заманан 

йохаллехь Нохчийчоьно хьегна Iазап-баланаш. Ткъа I944-чу шеран шийлачу 
февраль беттан 23-чу дийнахь хилла бохам къаьсттина даг чу бижина йоIана, 
хIунда аьлча цунах лаьцна цунна дуьйцура оцу кхойтта шеран баланийн дукъ 
лайначу денанас. Цул тIаьхьа пхийтта шо даьлча февралан оццу дийнахь ша 
дуьнен тIе ялар къаьсттина дагах кхетта цунна.

Нохчийчоь, ло оьгу… Дарц цIийза…
Когаш а Iуьйра сийначу Сибреха
Хьан бераш дIахьовсош,
Хьан кийра иккхинчу лазаран
Мохь хезна, со тахана хьан къина йоьлху…

Гайтукаева Банин лирикин турпалхочунна (цунна шена) иза йиначу дийнахь 
«марчонан юьхьигаш дIатега» доладелла Iалам, «делха дIадоладелла тезетахь 
дахар». Иза ша йолало цуьнца елха, «Миэл бала барз боцуш беллачу нехан къа» 
шен синна тIедужуш. Оцу дийнахь даздаран тойнехь ца Iало иза: «Со йиначу 
дийно //Дуьненчу а далаза// Хьийзийначу сан синан мохь// Сан лере кхоьхьу //
Со йиначу дийнахь…»

Дуьнен чу а далале лазийначу цуьнан син де хуьлу иза йина де:
Той дицлой, миска са
ДIадоьду ГIум-Азе делха,
Со йинчу дийнахь…
Йина де-м сан дан а дац,
Амма ду дуьнен чу далаза
Са дийна де…
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Нохчийн халкъан исторехь уггаре баккхийчех цхьаъ болу ирча бохам 
Гайтукаева Банас юх-юха а карлабоху шен кхоллараллехь. Прозехь цо 
язйинчарлахь а дукхахъерш Сибрехан баланаш ешархошна карлабохуш ю: 
«КхидIадерг соьга ма дийцийтахьа», «Илли», «Сан миска, сан декъаза са».

«Иза дара луьра мох цIийзачу шийлачу дийнахь… Сан халкъ, сан миска 
халкъ, сан сийлахь къам! ХIун даьллера хьоьгара, сел къиза хьийзош, 
ямартлонца, тешнабехкаца, нуй хьаьккхина, хьо хьайн махкара арадаккха? 
Эзарнаш адамаш: зударий, бераш, баккхий нах гIаш шийлачу лайлахула, яа-
мала доцуш, даьхний санна, шийлачу вагонаш чу а доьттина, махках дехира. 
Новкъахь кIадвелларг, цомгашниг, тоьпаш тухий, воьра… Нашха… Хьайбаха… 
Сийна цIе яьлла моттало дуьненах. Дийна доллушехь дагочу адамийн узарш, 
доIанаш, шийла маьхьарий кхоьхьу заманан махо сан лере…»

Гайтукаева Банин кхоллараллехь самукъане могIанаш карор дац цо дахарх, 
дуьненах, доттагIаллах, ненах я безамах лаьцна яздечохь а, цхьанххьа а. «Сел 
мерза, сел къаьхьа туьйра» хилла догIу дахар цуьнан лирикин турпалхочунна 
лазам, Iийжам хуьлий. Цуьнан дахар – Туьйра сийначу геналлехь дIадов, цуьнан 
дахар – Хазалла кIиллой а декъалбеш, доьду. Дуьненан къизачу гIиллакхех, 
амалех дукха хьалхе кхетийна хилла Бана, цуьнан лазам бара шен къоман 
дIадахнарг а, хиндерг а. Яханчу заманаша цкъа а ца хьистинера декъаза нохчий, 
ткъа кхана хиндерг мукъане а ирсечу дахарх дегайовхо луш хир дацара-те?

Яздархочо Эльсанов Ислама дуьйцура, Банас олура бохуш: «Вайна 
тIебогIучу баланна хьалхара со цхьаъ яла йиш хилча, ма сиха резахир яра со!» 
Цуьнан дIакхалхар хила а хилира, вайна массарна а тIера сагIина санна. Амма 
цо сел чIогIа мохь бетташ вай шех лардан гIиртина акха ницкъ а, акха къизалла 
а яьржира юха а Банин са маьршачу, дог довхачу, куьг цIеначу Нохчийчохь.

1992-чу шарахь Банас язйина «Со кхоьру» цIе йолу байт баккъал а хиндерг 
ма-дарра гуш долуш санна язйина ю:

Со кхоьру, хьо кIур хилла яржарна,
Дуьне а Iададеш, иэккхарна кхоьру,
Молха хилла.
Со кхоьру…
Хьо чим хилла ягарна кхоьру...

 
Схьагуш дерг, хезаш дерг гуш-хезаш доцчуха, вешан меттанашна догIа 

тохий, IадъIе, ткъа бакъдерг лоьхург галваьлларг, маршонехьа болчу боламна 
дуьхьалверг лоруш, «керла пачхьалкх кхуллу» бохуш, «маьрша синош дойуш» 
хьаьвзинчу къизалло Нохчийчоь бух боцчу Iинан йисте юьгуш хилар гучунна 
хала дара кIелтаьIна Iен. «КIант шен дена дуьхьал хIоттар, вашас ваша цIийла 
карчор гIазот хуьлу», – бохучара хьередина хьовзийра нохчийн халкъ. «Сан 
Нохчийчоь, мичхьа ду-те хьан лазамийн доза?!» – боху гIаддайна мохь-хаттар 
шена хьалха хIоттадо Гайтукаева Банин лирикин турпалхочо, тIаккха оцу 
къизаллин, дераллин бахьана лаха араяла дагахь хуьлу. Амма мича, хьанна тIе 
гIур ю, орца хьаьнга доккхур ду, хьерехиллачу кху дуьненахь? 
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Со хьан Iуьйре лаха йоллу,
  дуьтуш пелхьойн ловзар,
Со хьан суьйре лаха йоллу,
  бицбеш хилла хьовзам.
Со дIайоьду, лаха, каро
  хьан лазамийн доза,
… ЦIийлахь Iуьллу сан кортали
  соьга хьоьжу доьхна.

Кхузахь шатайпа маьIна ду корталин. Нохчийн юкъараллехь Iадат хилла, 
зудчо шен коьрта тIетуьллург юккъе тесча, мел луьра дов а сацош. Ткъа вай 
буьйцучу муьрехь къам шадерриг эвхьаздаккха, дастам лелийта гIерташ, къа-
хьоьгуш бара «халкъан баьччанаш» шаьш дIакхайкхийнарш. Цара шайн пита-
на сацор долуш дацара, мел хIуъу а хиларх. Цунах шера кхеттера Гайтукаева 
Бана шен дахаран тIаьххьарлерчу шарахь.

ХIун ду-те Нана-Нохчийчуьра карзахечу хиламаша дохьуш дерг? ХIунда 
дац схьа мел гушдерг, цхьакIеззиг мукъане а, синтем луш, кханене дегайовхо 
кхуллуш? Веза Дела, хIун хила доллу-те? – иштта хаттарш Нохчийчуьра хIор а 
вахархочунна хьалха хIуьттура оцу муьрехь. 

Вевзаш волчу нохчийн яздархочо Яшуркаев Султана Гайтукаева Банина 
леринчу шен статьяна «Чеченская Кассандра» («Нохчийн Кассандра») аьлла 
цIе елира. Ширачу Грецин мифаша дийцарехь, Троя (Илион) гIалин паччахьан 
Приаман йоI хилла Кассандра. Олимпан цIу-деланех цхьамма, Аполлона, 
шайхалла делла хилла цунна, амма, Кассандрас цо шега схьакховдийна безам 
тIе ца эцча, цунна бекхам беш, цуьнан шайхаллех цатешам кхоьллина адамийн 
дегнашкахь. Цундела эрна хилира Кассандрас, желташа (грекаша) дIатесна 
йитинчу дечиган говрах боккха кхерам боллу бохуш, бина кхайкхамаш а. 
Вайзаманахь Кассандра олу, тIебогIуш болу бохамаш а гуш, уьш ца хилийта 
шен дан хIума а доцуш, цунна дуьхьало ян кхиберш гIовтто ницкъ а боцуш, 
доьхна хьийзачу адамах.

ХIаъ, хIун дийр дара Банас, и санна болчара а, цхьана арахьарчу ницкъаша 
къайллах Нохчийчоьнах цIе йилла Iалашонца дIадолийначу зуламна?! Цул 
тIаьхьа баьхкинчу хиламаша гайтира: и сийна цIе еккъа цхьана Нохчийчоьнах 
бен ца хаьрчира: вала да воцуш, шина а агIорхьарчара тIеетташ, дайн латта 
тIарал а гатдина, хьовзийна нохчий иттанаш эзарнашкахь хIаллакьхилира, 
байлахь а, заьIап а бисира; дуьне мел ду дIасабаржийра. Цу ирчачу бохаман 
чевнаш йоьрзур яц мел дукха шераш, заманаш дIаэхарх. Уьш даI хилла Iийжар 
ю хIора а нохчичун дегнаш тIехь, Кавказан тIамо, цул тIаьхьа, I944-чу шарахь, 
махкахдахаро а йина чевнаш санна.

Шен ницкъ мел кхочург дан гIертара Гайтукаева Бана тIегIертачу 
бIаьрзечу къизаллина дуьхьал. Нохчийн радиокомитетехь цо кечъеш йолу, 
ерриге а бохург санна, передачаш декъазчу нохчийн кхолламах болчу ла-
замах юьззина хуьлура. Цо майрра дIаолура шена хетарг, ткъа оцу муь-
рехь иштта амал хилар кхерамаза дацара. Хийла къонахий, къийса ницкъ 
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боцуш, цкъачунна аьлла, собарца садетташ Iаш волуш, Банас ерриге Нох-
чийчухула дIакхайкхадора бакъдерг.

Иорданера вайн махкахо Джамо Iабдул-Бакъи, Нохчийчу а веана, масех 
дакъошка бекъабеллачу нохчий цхьабарт хиларе кхойкхуш, кхузара Iедал ка-
ралаьцнарш емалбеш къамел дан воьлча, и ца тайра «цхьаннех а йозуш йоцу 
пачхьалкх» кхоллархошна. И къамел дIаяздеш хиллачу журналисташкара циг-
гахь магнитофонан кассеташ схьалахьо йолийча, Банин аьтто белира шегарниг 
къайлаяккха, цуьнан метта кхиниг дIа а елла.

Цу гуламера ша радиокомитете дIа ма-йоьддура, Джамо Iабдул-Бакъин 
къамел эфире даьккхира Банас. Цул тIаьхьа ах сахьт а далале схьалилхинчу 
гвардейцаша, герзаш дIаса а детташ, къаьхьа кIур эккхийтира радиокомитетехь. 
Ткъа Бана, кхерамаш а туьйсуш, араяьккхира цу чуьра, Делан сагIа юкъадоьлла, 
кхин зен-зулам ца деш.

ХIетахь язйинчех ю Гайтукаева Банин «Илланча топ карахь вогIу» цIе 
йолу байт. Цуьнан турпалхо илланча, шен «дагах деттало цхьа шийла узарш 
къуьйлуш», «садеIар лахдина лаьтта, ладоьгIуш тийна». Цо шен дагна тIехьа 
дIалачкъийна сел доккха хIара дуьне, цуьнан синан маршонна тIера Деле 
доIа деш. Ткъа гонаха Iаьржа бода бу. Илланча арайолу шайн юьртахь хIор а 
цIийнан кор тухуш, «чекхйолу, бутт лаьцна, самадовла, адамаш, бохуш». Амма 
нехан лергаш къора ду, уьш дIабийшина, «шайн меттан хьеший а хилла», ткъа 
«сом лоьхуш гIелбелларш дIатийна, гIуйнаш а къовлуш». Илланча – иза хIор а 
халкъан веза-сийлахь ма хилла даим а, хIинца а хила веза и иштта, хIунда аьлча 
иза къоман я халкъан иэхь-бехк, сийлалла, цуьнан лехамаш а, сатийсамаш 
а кIорггера хууш, цунна шен са, дерриге а дахар дIаделлачех ву. Илланчин 
герз-дош ду, халкъо ша кхиаран ехачу заманахь кхоьллина, ткъа илланчо цу 
дешан маьIна, исбаьхьалла керлачу васташца исбаьхьалла луш, тIеттIакхиош 
схьадохьуш ду. Илланчо халкъан дашца хийла къона дог шен Даймехкан дуьхьа 
дагаре кхойкху, оьшуш меттиг хилахь – шен са дIадала а. Илланчин «герз» – иза 
халкъан дош а, пондар а бу. Ткъа Гайтукаева Банин байтийн турпалхо – илланча 
ша цхьалха висина тIедогIучу зуламна дуьхьалоярехь. БIаьрзечу ницкъо шен 
халкъ рогIерчу бохамна кIел кхосса дуьгуш шена гуш хиларна, караэцна цо 
топ. Кхузахь Гайтукаева Банас дерриге а нохчийн халкъана бехкбиллар го 
вайна, гуш лаьтташехь къизачу саьрмакан бага эккха хьаьдда доьду къам 
сацо, и кхето къонахий хезаш я гуш цахиларна.  Амма, хIора а адамна санна, 
Гайтукаева Банин а ма бара, даймахке хилла ца Iаш, шен хьомсарчу нене, 
накъосташка, безаме а синхаамаш. Иза а ма яра оцу синхаамаша дахаре, хIокху 
дуьнене марзонца, йоккхаерца хьежа ницкъ луш. Ткъа буьрса, цхьаъ вукхунал 
а ирча хиламаш баьржира Нохчийчохь а, цунна гонаха а. Цара дохьург хIун ду 
хааро дуткъдора Банин экама дог. Дала къинхетам бира Банех, и дIакхелхинчул 
тIаьхьа тIебеана ши тIом цунна ца гойтуш. Оцу хене ша яьллехь а, Банас 
ловр яцара юха а вайн халкъана тIееана и ирча харцо. Везачу Дала эхартахь 
декъалхиллачех йойла Бана! Цуьнан исбаьхьа Даймехкан лазамах юьззина 
байташ йисина Нохчийчохь яха, ешархоша даггара къобалъеш тIе а оьцу уьш.
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  ***
Хьан цӀийнах яра со, Нохчийчоь, хьан цӀийнах яра, 
Нахана дӀайийца ворхӀе а ден цIе а хилла.
Хьан цӀарца яьхна со, Нохчийчоь, хьан цӀарца яьхна, 
Хьешана хӀоттадан комаьрша шун а сан хилла.
Хьан юьхь ас ларйина, сайн эхь-бехк, сайн сий а санна, 
Къа доцчу сан сина теш хӀотта Терк а ду дийна... 
Хьайбахахь ягийна, да вийна мостагӀа санна,
Сайн кхерчах йохийна, цхьа мискъал 
    бехк боцуш бийца. 
Безам а сан хилла дуьненал лекха со хӀотто,
И тешо са оьзда кӀентий а сан новкъахь хилла,
Дуьнен чохь мел болчу зударел со маьрша къасто 
Бахьана цхьаъ хилла-кх: со ларъян къонахий хилла. 
Ткъа тахана со лаьтта хьан лаьмнийн когашкахь, йоьхна. 
ХӀара дуьне Ӏададал мохь-цӀогӀа сайн кийрахь 
    къуьйлуш. 
Яхь йолчу сан сица хьагӀ лаьцна йилбазан мохо, 
Доккхачу дуьнен чохь яржийна сан деган аьхкаш...
Хьан къина йилхина, бӀаьргаш а дӀабевлла лекъна, 
Нохчийчоь, со йисна хуьлучух ца кхеташ тахна,
Йилбазо чӀабанаш лачкъийна, йовлакх а дайна,
Орцаха ялахьа! Сан сих-м хьаьрчиний лаьхьа!
Гой хьуна: къийгаша го бина дӀалаьцна стигла!
Царна а ма гома хилла-кх сан гӀаргӀулийн илли.
Ас лоьху сайн хилла аматаш хьан бӀаьвнийн кхерчахь, 
Ас лоьху... Ткъа суна жоп дала цхьа а вац уллохь...

ГАЙТУКАЕВА Бана

«Беттан нур дитийша, беттан 
     сих хьаьгначу дагна …»
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  ***
Дерзинчу сан дагах хьекхало хьан бӀаьрнегӀарш. 
ЭхӀ дуьне, хьо, тӀарал гатделла,
Иккхи-те цӀерга?
Ас, къаьхьа къурд бина, дӀакъовлу
Хьуна сайн неӀарш.
ЛадоьгӀча, сан яхар хиллийца безамал деха,
Чекхбели сан бал а, дог даьхна ялале хьоьца,
Сан метта кирхьана тӀехьа а кхин нускал хӀоьтти.
Сол декъалхиллачо ларйойла цIе а хьан кхерчан,
Сол ирсе хиллачо безаман кад хьуна боьтти.
Сан дагна топ тухуш, дӀаяхна оршотан буьйса,
Сан сина хӀоттадеш ловзаран меттана тезет.
Къаста а са дезаш хилла-кха, виэза а санна.
Леш болчу безаман хуьлий-те яздина весет?
Дерзинчу сан дагах хьекхало хьан бӀаьрнегӀарш,
Со лаьтта шеллучу седанан аматаш дохуш.
Эшаман къурд бина, дӀакъовлуш хьуна сайн неӀарш,
ЛадоьгӀча, сан яхар хиллийца лазамал кӀезга...

  ***
Лозучу сан дагах деттало цхьа шийла узарш,
СадеӀар лахдина, лаьтта со ладоьгӀуш тийна,
Сел доккха xlapa дуьне сайн дагна тӀехьа дӀалачкъош, 
Ас Деле доӀа до, хьан синан маршонна тӀера.

Ткъа тӀаккха, кор тухуш тхайн юьртахь xlopa а цӀийнан,
Чекхйолу: «Бутт лаьцна, самадовла, адамаш!» — бохуш.
Ткъа нах дӀабийшина, шайн меттан хьеший а хилла,
Сом лоьхуш гӀелбелларш дӀатийна, гӀуйнаш дӀакъовлуш.

Ткъа батто юха а орцане шийла мохь бетта:
«Адамаш, шун къинойн Ӏазап ду ас тховса токхуш дерг»! – бохуш. –
Шайн синош дилийша, дӀайоккхуш хьагӀ-гамо, мекха!
Цо халла садоьӀу, оцу мархех дато цIе етташ.

Самаели бодашкахь. Мила ву и орца дохург?
Хетало, батто а паргӀата садоккхуш санна,
ГӀовттийша, адамаш, илланча топ карахь вогӀу,
И иштта дӀагича, дезалур дарий-те Далла?

Сан деган чевнаш тӀе Ӏийдало цу беттан бӀаьрхиш,
Со лаьтта, садеӀар лахдина, ладоьгӀуш тийна,
Йоьхначу кху буса илланча герз карахь гӀаттал,
ХӀун хир-те хьох кхана, сан сийлахь, сан миска латта?
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  ***
Беттан нур дитийша беттан сих хьаьгначу дагна,
Шух тахана массарех ма чӀогӀа
Эвлаяаш хилла.
БӀаьвнийн мохк битийша
Са цӀена кхаьбначу дагна, 
Аьрзунан баннашка кӀорнешна цу-мижарг билла. 
Цхьажимма совцийша, дитийша шайн миска дезарш. 
Шун къина вилхина илланча шайн кетӀа хӀоттахь.
Шайн дегнаш дилийша, цӀеначу сих девлла бӀаьрхиш. 
Канашкахь схьалаций, цхьа тӀадам лаьтта ца божош...

  ***
Ночийчоь, тховса ма гӀайгӀане йоьжна хьо,
Со-м кхета хьуна хьан гӀайгӀанах...
Нохчийчоь! Ас хьуна-м ца буьллу бехк,
Ца гӀерта хьо тховса теян а со.
Елха хьо, мохь тоххий,
Со хьалхара йоьлхур ю хьоьца.
Нохчийчоь! Кху буса бакъо яц, кхета со, сан ела,
КӀиллоша бен чагӀар мер дац тховса.
Нохчийчоь! Ло оьгу... Дарц цӀийза,
Когаш а Ӏуьйра сийначу Сибреха
Хьан бераш дӀахьовсош,
Хьан кийрахь иккхинчу лазаран
Мохь хезна, со тахана хьан къина йоьлху.
Бакъо яц сан тховса ела,
ДоттагӀий, ма билла суна бехк.
Нохчийчоь! Мохь тоххий елха,
Со хьалхара йоьлхур ю хьуна хьоьца.

  ***
Суна ела лаьа. Суна елха лаьа,
Кху сан даг чохь дерриг тховса цхьаьнаийна, 
Ахь сан байташ ешча,
Йиси дош а эшна,
Ойла яха лаха и сан тайнигаш.
Суна хьега лаьа, суна кхета лаьа,
Мичхьа сеци, сан бераллин сийна туьйра, хьо? 
Сан месаш тӀехь къега 
Ас кегийна ченаш,
Сийна туьйра, сан месаш тӀехь 
Къесташ ду хьан бӀаьрхиш.
Суна лаьа ела. Суна лаьа елха,
Кху сан даг чохь дерриг тховса иэди-кх ахь. 
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Къайлах цуьргаш лечкъош,
Ас сайн тайниг кечъеш,
Нанас дина дов а дагна деза хета.
Суна ела лаьа. Суна елха лаьа...
Ахь бералле йиги-кх со, куьг лаьцна, тховса...

  ***
Сан денош, сан шераш,
Сан некьийн шунаш,
Ас мичхьа малбина хилла-те ког?
Со хӀунда бӀарзъелла? 
Дог хӀунда дарделла?
Мерз хаьдча, пондаран мукъам ца къаьсташ,
ХӀунда ду ас олу илли?
Жоп дала адам дац! 
Кхин цхьа а висна вац,
Нана, хьо цхьаь бен, кху сан дагна уллохь...

ГIаргIулийн илли
  «И дешнаш лозу сан цӀийца». 
    А. БИСУАТАНОВ

ГӀаргӀулийн илли, гӀаргӀулийн илли, 
ЦӀеххьана гIелло-кх со,
Хьан мукъам схьахезча,
И лере кхаьчча.
Сан сица лозу и илли,
Сан дагца боьлху и мукъам. 
Къонахчо Ӏожалла,
Я Даймохк къасточу дийнахь, 
Нохчийчоь, шена а кхаж баьлча 
Хьан эхь-бехк лардан,
Мел болу шен лазам 
Пондаран мерзашка кховдош, 
ТӀаьххьара хьан кевнах 
Цу дийнахь ша араволуш,
Сан дедас аьллачу иллех хьо 
Тарло-кха суна,
Г1аргулийн илли, гӀаргӀулийн илли, 
Сан сица боьлху хьан мукъам...
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Замане

Со ахьа дицдина илли ду, 
Хьан иэсан белшаш тӀехь тхьевсина, 
Масачу мехаша техкийна, 
Къоьжачу тархаша лардина,
Малх гӀоттуш, малх бузуш аналлехь 
Азаллин мукьамех дӀаийна,
Со ахьа дицдина илли ду,
Хьан иэсан белшаш тӀехь тхьевсина.

Со ахьа дӀатесна ков-керт ду,
Хийла хьан гӀан-набарш Ӏадийна, 
Ӏуьйкъенан шелоно дахьийна, 
Седанан къадаро тиэдина, 
Доь доцуш дан амал дацарна 
Ширачу бӀаьвнашка дирзина,
Со ахьа дӀатесна ков-керт ду,
Хийла хьан гӀан-набарш Ӏадийна.

Со хьоьца ирс лехна кхокха бу 
Дуккхаза хьан коре хийшина,
Хьан бӀаьргийн хероно къахкийна,
Гуьйренан ткъевнехь цхьа бисина, 
ХIетте а, дахаран кху чиллахь 
Безаман суй дагца ларбина. 
Со хьоьца ирс лоьху кхокха бу, 
Дуккхаза хьан коре хийшина.

* * *
Кхин цкъа а ма гойла махкахь 
Iадийна лаьмнаш а мехкан, 
Ягийна хьаннаш а мехкан, 
Дерина латтанаш мехкан.

Кхин цкъа а ма гойла махкахь 
Лазийна бераш а мехкан, 
Бахьийна наной а мехкан, 
Диллина тезеташ махкахь.

Юха а ган доьгӀнехь махкахь 
Дайина адамаш мехкан, 
Йохийна хӀусамаш мехкан 
Оьмар сан яцлойла-кх махкахь

* * *
Цхьа гӀулч цкъа ялахь со дехьа, 
Анайист юьсу-кх букъ тӀехьа, 
Седарчий дехачу сийналле 
ДӀагӀур ю , седанах сега.

...Вай вовшах ца лууш къаста 
Хиларх а, доьгӀна ду къиэста,
Цхьа гӀулч цкъа яьккхича дехьа, 
Анайист юьсуш букъ тӀехьа.

* * *
Де-дийне даларца 
Хазлуш ю сан Соьлжа-гӀала, 
Болатан шен дагца 
Хуьйдина мел лайна бала,
Кху гIалин селхане
Сан иэсахь гӀаддайна йоьлху,
Кху гIалин тахане,
БӀаьрг хьоьстуш, гIадъяхна йоьлу

Ирс долуш хилла-кх со 
Сол ирсе воцуш кхин цхьа а 
Йийначу кху гӀалахь 
Йиса доьгӀна хиларна дийна, 

ИДИГОВА Жанна
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Денъелчу кху гӀалахь 
Яха доьгӀна хиларна, тайна 
Ма ирсе хилла со,
Сол ирсе воцуш кхин цхьа а.

* * *
Хийца йишйоцучу 
Йозанах йоза сан, 
Эцалуш доцучу 
Даржашлахь дарж а сан – 
Делан лай со хилар, 
Нохчийчоь-ага сан, 
Оьздачу ден, ненан 
Букъсуьртех сурт а сан .

 
* * *

 Мичахь ду сан туьйра, 
Къардайна ловзарш, 
Маьлхан нур, диллина
БIаьргаш чохь ловзуш?
И хилла-кх сан дадин 
Дикалло латтош,
Ваьлла и дӀавоьдуш, 
ДIадаха-кх цуьнца .

Мичахь ю сан бӀаьсте,
Ирс хьегна денош, 
Зезагаш, диллина 
Сан дагца кхуьуш?
И хилла-кх сан ненан 
Аьхналло латтош,
Яьлла и дӀайоьдуш, 
ДIаяха-кх цуьнца.

Мичахь ду сан кхаьънаш, 
Хьасене косташ, 
Йоккхаер, диллина
Сан лорах кхерсташ?
Уьш хилла-кх сан дас а, 
Нанас а латтош –
Бевлла уьш дӀабоьлхуш, 
ДIадаха-кх цаьрца.
 

* * *
Со-м дашна говза яц… 
Говза со хилча,
Ас дашца дуьненна 
Дарба дийр дара,
Уьнах а, балех а 
ЦIиндина иза 
Могаш а, маьрша а 
Хуьлуьйтур дара.

Со-м дашна говза яц… 
Говза со хилча, 
Ас дашца дуьне а 
Къардийр ма дара 
Зуламаш, зенаш а 
Эшийна, иза 
Беркате, аьхна а 
Хуьлуьйтур дара.

Со-м дашна говза яц… 
Говза со хилча, 
Ас дашца дуьне а 
Хьостур ма дара,
Гамо а, хьаьгӀнаш а 
Яшийна, иза
БӀаьрг сирла, дог цӀена 
Хуьлуьйтур дара.
 

* * *
Хин тӀадмал тийна 
Хилар а тайна 
Лаьтта тIехь хила 
Дог долчу суна 
Ца оьшу «алар»,
Ца оьшу «бахар»
Да оьшу хьагӀ а,
Гамо ца оьшу.

Ца оьшу, дагца 
НеӀалт а кхайкхош,
 Юьхьдуьхьал къиэжар, 
Эсала воьлуш.
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Ца оьшу весаш, 
Дерг – доцург доькъуш, 
Саьхьарчу шовкъехь, 
Ирдеш, дош алар

Цхьаьнцца а къийса 
Яцар-кха диэхье,
Я долахь йиса 
Яцар-кха сехье 
Малх гIатта – Iуьйре, 
Малх буза – суьйре, 
Ткъа буьйса йоьлча – 
ДIо кешнийн аре.

Дийцахьа 
хьайн деган хабарш

(Самира, Зарина)

Ас дуьйцур ма дара 
Сайн деган хабарш 
ПетӀамат-зезагех 
Тиллинчу тӀай тIе,
Байбина ког луьйзуш,
Со йолаелча,
Хьо суна дуьхьала 
Boгlypг а хилча.

Ас дуьйцур ма дара 
Сайн деган хабарш,
Алаза дисинчу 
Дашца дош кхолуш,
Хьан лерехь зарзаран 
Мотт бийца яьлча,
Хьо суна дуьхьала 
Вистхирг а хилча

Ас дуьйцур ма дара 
Сайн деган хабарш,
«Ткъес тухуш, бода сан 
Серлонца» къахкош,
Хьан бIаьргийн хаьштигаш 
Сан бIаьргех хьерчар 
ГӀенаха а доцуш, 
Самах хирг хилча.
 
Ас дуьйцур ма дара 
Сайн деган хабарш, 
Хьоьца дӀадаханчу 
Ӏийданна доьлхуш, 
Стиглара беттаса 
Кадам бан даьлча, 
Гатлучу сан сина 
Дарба хирг хилча.

... Ас дуьйцур ма дара 
Сайн деган хабарш 
Дуьненан хеннара 
Болчу цу безамах...

* * *
Хила а йогӀура собаре,
Кхачийча собар а – собаре,
ЦIе хилла ца яга – собаре,
Хи хилла ца яша – собаре.

Мел таьIна де хиларх – айелла
Мел хьийзаш некъ хиларх – 
  хIайт-аьлла,
Зама, хьан амал ловш  – собаре,
Хьан амалх ца юлуш – собаре.
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ДIаихи, сихделла, денош

ДIаихи, сихделла, денош, –
Я елхош, я хийла чехош,
Кхолламо язйина хенаш, 
Сан деган ийзадеш пхенаш.

Ас хIинца, кхолламца къуьйсуш,
ХIун лоьху, ирсе сатуьйсуш? –
Цкъа баьгча, дIабовш бу седа.
БIаьрхиш, шу эрна ма леда.

Ас сайна хийла ницкъ бина,
Дог дагош, хийла чов йина.
Сан лазам дага а лаций,
ОьгIазло ма е, хьагI лаций.

Сан лазам дага а лаций,
Теш хилар хьо тIе а лаций,
Балхабе соьгара бала,
Говза яц со дешнаш ала.

Хаийта, дийцаре диллий,
Илланча йинарг хьуо  хиллий.
Ас даим, маргIал мотт лебеш,
Хьийзадо миска дог, ледеш.

Хьажаяй, тохахьа кхиэл,

Говза ю хьо вита кIел,
Са лаца хьо хууш ю,
Кхиэл, хьуна со къера ю.

Ягахьа, ца лазош безам,
Бац даг чохь кIеззиг а кхерам,
Со йоьлхург сан Iаткъам бу,
Сан Iийжарг лезна дог ду.

Дилхира, дилхира Ӏалам.
Дилхира, дилхира Ӏалам, 
Тоьллачех, хьийзара бала-м. 
Дилхира, дилхира дегнаш – 
Оьшарий тийжарна дешнаш?

Дог хилла детӀира латта,
ТIаьхьахьажа дацара атта. 
Куьйра а дисира латта, 
Ницкъ боцуш тӀам тоьхна гӀатта.

Ткъа синош кхойкхура тӀаьхьа, 
Къастаран чам бара къаьхьа. 
Кийра а боллура эккха, 
Стигла а яцара екхна.

Дохк яра тилаеш ойла,
Хьерчаеш мара сан эвла. 
Чилла а, буьйсанца къуьйсуш, 
Лайн чимаш яра тIе туьйсуш.

Букар дарц хьийзара луьра, 
Беснеш тӀехь соьцуш хиш дуьра. 
ЦӀийзачу махца дӀаийна, 
Беран аз хезара гӀийла.

Буьйсанан тийналла ятӀош, 
Хезначийн кийра а багош, 
Ненан мохь хезара шийла, 
Дацара амал и къийла.
Къаьстира вахначохь дада, 
Базара яхначохь – нана, 

САККАЕВА Мадина
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Ӏохккучохь буьсура дархой, 
Чилла а цӀийзара, дарлой.
Маржа-яӀ, хьо тоьлла харцо, 
Юьхь ягош, чехаво дарцо.

Хиллий-те – эр ду цхьа кхечо, 
Даг тӀера муо бу-кх хьо тешо, 
Ac хӀинца а, замане юьйлуш, 
Лар толлу, лайн аре уьйъуш.

Амма вай эгначу арахь
Бецан хӀорд карабо панахь, 
Стигла а ма яц-кха лелхаш, 
Латта а ца карий лелхаш.

Сан бӀаьрхиш дакъийна мехаш, 
Теш ю-кха къежъелла месаш. 
Дацара вала кхин гечо, – 
Ала ду, хаттахь цу кхечо.

* * *
Хьан хазачу хазаллех
Дог дац сан Iебаш!
Шерачу аренех
БIаьрг бац сан бузуш.
Сан деган дозалла – 
Сан Теркайист –
Юй-теша хьоь болчу
 Безаман йист?

Хьо йоцуш хала ду
Даймехкан хIотто сурт,
Хьан басахь дисна  ду
Эвлаяийн латта чурт.
Манин-некъ, Денин тIай
Лар лаьтташ ду,
Вайн Хьаьжин возалла
Йовр йоцуш ю.

Хьан лаьттан дозалла
Дусталуш дац.
Вайнехан сийлалла
Йовр йолуш яц.

Беркате хьан латта –
Вайн хазна ю.
Хьо Даймохк бу алар –
Дозалла ду.

Хьо хасто дисна дош
Со карош яц. 
Хьан марзо ца мелларг
Ирсе хир вац.
Тхан аьрха амалаш
Хьоьх йоьзна ю,
Дахчийна тхан дегнаш
Хьо безна ду.

Ламанах схьадуьйлу
Шал шийла шовданаш,
Кхехкаш, бухдуьйлуш ду
Дарбане хиш.
Вайн мехкан маьIданаш – 
Вайн хазна ю,
ВорхIе а хазна ю –
Вайн Нохчийчоь!

Лайн зезаг

Лайн зезаг, дохьу хьо марахь.
Хазалле хьежа хьан дагахь,
Хьоьстуш, ас кхачийра чу,
Ларъеш хьох шелонан хьу.

Лаьара эца хьох марзо,
Орамах хадийра, ловзо,
Доьхкира латта а Iаьржа,
Дахар хьан дан кхузахь маьрша.

Ткъа орам биснера дIогахь,
Лайн бамба Iуьллучу ломахь.
Ас йовхо лур яра хьуна,
Дахахьа хьо, доьлуш суна.

Зезаго кIеззиг дог даьсти,
Дог доцуш, дог цо сан хьаьсти.
Ца лайра орамах хадар,
ДIадайра зезаган дахар.
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Хиллера и даха дагахь,
ХIу даржо ламанан басахь 
Дуьйжира четара заза,
Хиллера хир долуш хаза.

Ца хилча зарзарийн эшарш,
Хьуьн коьртехь къоркхокхийн декарш,
Лайн зезаг ца хилча хьаста,
Ма ирча хир дара бIаьста.

ЗIаьнаршца ца екча нIаьвла,
ГIиттаеш Iуьйренца ойла,
Iалам а хир дара гIийла,
Ойла а хир яра шийла.

Дийнаташ дита вай даха,
Зезагаш – хIу таса, даржа.
Iаламан хазалла ларъеш,
Дахий вай, Даймехкан сий деш.

Сан Терк

Сан Терк, сан Терк, сан Терк
ДIауьду, огуш хьо берд.
Муьйлу хьан Iаламан мутт,
Хьоьсту ас гIа-бецан хут.

Хилла хьох сан дагна кхача,
Сихло дог хьо долчу кхача.
Лаар-кха хьарча хьан мара,
Чуьппалгаш эца сайн кара.

Дог Iаббош, бузо хьох кийра
Делар-кха, дог сан, хьо кхийра.
Давала, дилла хьан сурт
Я хIотто некъаца чурт!

Хьан сийдеш, гIотту со хьала,
Хьан марахь кийча ю яла.
Сан дагна елла ахь марзо,
Хьо доцург вац чов сан ерзо.

Iуьллу Iа, набаран тар тесна

ХIаваэхь лайн чимаш хьийза,
Дарбелла, кхерчахь мох цIийза,
Хетало, къежделла лаьмнаш,
Лайн кIелахь дазделла гаьннаш.

Шелделла, бешахь чIоб хиэба,
Ижуна чангIалкх а теба,
Шовданийн сенделла беснаш,
Ягайо гIурано беснеш.

Татолна тIоьхла тIай тилли,
Куьзган тIе говза сурт дилли.
Лайн дари когашка тесна,
Iуьллу Iа, набаран тар тесна.

Ма дийла, ло, соьца ловза

Ма дийла, ло, соьца ловза,
Ойла ю сан йоьхна тховса.
Хан яра, хьан чимаш лехьош, 
Бераллехь ахьа со Iехош.

Ахь хIинца со стенга йоьху?
Йицъелла забарш ахь оьхьу.
Ма гIерта со хIинца Iехо,
Йита со сайн бIаьрхиш лехьо.

Йитахьа ойла сан кего,
Иэсо бен дог сан ца тедо.
Ехар ю, хьо даре хьоьжуш,
Юха а лай тIехь лар лоьхуш.

Хилла хьо хIинца а янза

Хилла хьо хIинца а янза.
ХIу дисна, дог, ахьа ланза.
Цкъа мацах багийнарг кийра
Хьо ю, цIе дахдинарг туьйра.

Марцахьа, ца буьтуш тешам,
Кхарстахьа, дагна беш иэшам,
Ца юьтуш со гIийла хьежа,
Хиндоцчу ирсана къежа.
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* * *
Цу хьан деган эвла йистехь
Доьтти ас бухбоцу цӀа.
Цхьана сонехь,тийна-тебна,
Хьоьга хьежа диси са.
Беа пена юккъехь - куьзга,
Цу чохь беса гӀаларт ду.
Бехк а боцчохь бехказйохуш,
Иза син тӀе  хӀуьттуш ду.

НеӀ яц, дийнахь зайл дӀабостуш,
Ков дац, буса къовлуш гӀуй,
Цу хьан даг тӀехь дакъа лоьхуш,
Буйла хуъшехь тебаш къуй.
Кхерч бу шийла, са ду гӀийла,
Цо-м ладоьгӀу, и-м дӀа Ӏа...
Хьан хабарийн мохо,хьийзош,
Эххар тхов а баьхьи дӀа.

Ас цхьа халла чу садуьллуш,
Динчу цӀийнах хьан са дац.
Хьуна билла, сох я баккха,
Цхьаллиг-цхьа а бехк ма бац.
Меле, йоле хуьлда хьуна
Ас цу цӀийнахь хьегна къа...
ХӀинца мукъна,тийна-тебна,
Хьоьга хӀунда хьоьжу са?..

АРСАЛИЕВА Люба

* * *
ЦӀарал довха дош хьан,
Шарал еха буьйса.
Эццахь сецна хан а...
Ас кхе дечиг туьйсу.

КӀора санна, Ӏаьржа
И хьан бӀаьргаш къега.
Хьан шабаршкахь: «Маржа!..»
Сан хабарш - ца хеда.

Стиглан кераюккъехь
Цхьа бӀе дезткъа седа,
Зумсойн ломан буьххьехь,
Соьгара схьаэца.

ЦӀе а яьгна йолу,
Сатасар а даьржа.
Со дӀа новкъайолу,
Ткъа ахь олу: «Маржа!..»

***
ХӀокху лаьмнийн хӀора тӀулг а,
ХӀокху лаьмнийн хӀора чурт а,

ХӀора Ӏин а, хӀора тарх а,
Кхузахь кхета хьаьгна малх а,

Херцаршна тӀебоьду некъ а,
Маьлхан кешнех юьзна хьех а,

Кхайкханза мел дисна аз а,
Шарбанза мел бисна барз а,

ХӀокху мехкан хаьдда кхоллам,
ХӀора юрт а – иэсан хӀоллам,

ХӀокху лаьмнийн боккха бахам - 
ТӀулган бӀаьвнийн шира дахар,

Къаночуьнан къена хьехарш,
Къоначеран сийлахь декхарш,
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Къинойх цӀенчу берийн гӀайре,
Хино яьхьна йоьӀан къайле,

ХӀокху лаьтта ас ког ловззалц,
Кхузахь суна сайн са довззалц,

Кхузахь хилла йоцу цкъа а,
Суо кху лаьмнийн хетча дакъа,

Дагна, Ӏеткъаш, даз мел делларг,
Сан Даймахкахь хилларг-лелларг,

ТӀамарх доьлларг, цӀийца ийнарг
Самадолу-кх хӀокху дийнахь.

* * *
ХӀара догӀа маьлхан
Дуйла, хьанна хиъна?
Стиглан кӀайчу бӀаьрхийн 
Латто-м туьха диъна.

Сох къаьстина ӀиндагӀ
Санна, юьстахдаьлла
Сан хирдоцу хиндерг...
Стигал басаяьлла.

Маьлхан догӀа тийна
ХӀокху лаьттан канахь...
Со ма дукха Ӏийна
Хьан дуьненан панахь.

Хьайна луъург дер ахь,
Сайна нисллург – ас а...
ДогӀан лоппарг кхелха
Сан лазаман цӀарца.

* * *
Ма дика ду-кх, сан даг тӀера
Вожа висна стаг кхин воцуш,
Ала дисна дош кхин доцуш,
Дагахьбаллам лозур боцуш.

Ма дика ду-кх, кху сайн дагца
Со кхин дагаюьйлур йоцуш,

Воцург ву а моьттур доцуш,
Доцург дитарх, бехк хир боцуш.

Ма дика ду-кх, хӀара дог сан,
Хьох диллий бен, дисна доцуш...

* * *
Цкъа а цахиллачу кепара тховса
Ма тайна-кх гӀайгӀанна сан даг тӀехь тхьовсар.

Хьан сох бӀоболар-м -- ларамза дацарий.
Со, хьох дӀайоларах, яхь йоцуш яцарий.

Сан даг тӀехь ахь гоьл тӀе баьккхинчу когаца
КхидӀа хьайн некъ бер ахь Ӏаспаран боларца.

Малх гӀоттуш,цул тӀаьхьа малх буьзна балале,
Хьайн бехказлонна ахь цхьа-ши теш валаве.

Цхьа теш - и гӀайгӀа ю,ахь соьга яйтина,
Важа теш - чекх са ду,ахь хьайха гайтина.

Цара хьо,хетарехь, бехказавоккхур ву,
Цул тӀаьхьа аса а доккха садоккхур ду...

* * *
Букътухийла йоцчу цу хьан гӀентахь
Тевжинера сан некъахо-ойла.
Догдохийла йитна воцчу кӀентан
Дог хиллера цхьа юкъараӀойла.

Сатухийла доцуш,лозчу чевнна
Туьха тийсар – цкъа со гӀалатъялар.
Катухийла йоцчу хӀокху девнан
Кайохийнарг – ахь цкъа еза алар.

Хьан социйлехь цхьа кӀеззигчу ханна
И сан сацар (эхӀ, цкъа давуьсийла!..),
Юхадерзо, и сайн мухӀар санна,
Ткъа хьо вуй?!.. Хьо цкъа а ма вуьсийла

Цкъа со санна,беа некъа юккъехь
Гуш а боцу пхоьалгӀа некъ леха...
Сатуьйсийла йоцчу лаьттан букъ тӀехь
Хьан социйлехь сан сатийсам беха.
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* * *
ГӀеметтахӀоьттина хьан маьркӀаже,
Сан шерийн малхбузехь 
                                  догӀанаш Ӏена…
Лачкъадай вайшимма цхьа маьлхан де,
Дахарехь уггар а тоьллачу денойх?

Ахь боху, со саннарг хилла а яц,
Сан шеко цул тӀаьхьа уьттаза кхелха.
Кхин тӀаьхьло йолуш-м дуьне а дац…
Ткъа ойла – цӀерпоштал и хьалхалелха.

Хьо лоьхуш, дийнахь ца летабич чиркх.
Со лоьхуш, хьан а ца даъдели айраш…
Хиллачийн – дог Ӏаббал, ас кхеби чӀир,
Хиндолче – ца кхоьрруш, ког ловзу майра.

* * *
Со самаелира...
Хьан хенан хӀоттамехь 
  сан сахьт ца делира.
Бахьана делира,
И даларх ца тешаш, хьо къайлавелира.

Со самаелира...
Цул тӀаьхьа цхьа-ши шо,
Аьлча а, цхьа пхи шо делира.
Хьо дохковелира,
Вай цхьана заманахь лехнадерг 
  карла а делира.

Со самаелира...
Цкъа а ца хиллачух со тешо
Дуьхьала велира.
Со самаелира...
Сан сецна лаьттачу сахьта тӀехь 
Хьан хан чекхъелира.

* * *
И букъ а берзийна лаьттара…
Ас цуьнга, тӀеяхна, хаьттира: 

«Хьо хӀокху урамехь вехаш вуй,
Кхузара дӀо цига гена дуй?»

Ас цунна хьажар тӀедуьйгӀира,
Леррина цо соь ладуьйгӀира.

Цкъа цец а ваьлла, схьахьаьжира,
Кхузара вац аьлла, къежира.

Ас бехкцабиллар а дийхира,
Цо соьга лоьмар а йийхира.

Соьца цхьа хабаре велира,
Ши бӀаьрг сан хаза бу, элира.

Юх-юха сан цӀе а хоьттура,
Суна ша хазвелла моьттура.

Ткъа и ас динчух ца кхеттера...
И суна хьох тера хеттера.

Хьуна...

Ша дуткъаделлачохь хедар ду бохучух
ТӀаьхь-тӀаьхьа ма дика кхета со.
ТӀаьхь-тӀаьхьа шарал а 
  яхъелла йогӀучу
ХӀора а буса ас воьху хьо.

Хьан цкъа а юьхь-дуьхьал гина а доцучу
Сибатах ма Ӏехаели со.
Цкъа а кху дуьненахь 
  хила йиш йоцучу
Сан ирсах хӀунда тарвели хьо?

Массо а тешамех сан дог ша долучохь,
Сайх теша, хьо тешо ели со.
Кхин дага ца дисна 
  са хьуна догучохь
Лиънера-кх цу цӀарца вохван хьо.

Ша хада гергадерг 
  хаьдда чекхдолучохь
Хьо ца гуш дӀаярна кхоьру со.
Сан хӀора ойлано хьо дагалоцучохь
Доьху ас, тховса цӀавола хьо.
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Сайн лехамийн 
синкхетамехь…

Сайн лехамийн синкхетамехь
  хьан IиндагI гина,
Хьан къайленийн цу гIайрене 
  сайн доцчу къина
Ас бина некъ ца бели чекх, 
  и баха Iинах..

Сан бIаьрсина тIехьаьрсинчу 
  хьан маьлхан дерзо,
Сан лаамийн цхьа хаамаш 
  схьакхийдош мерза,
Ца йитира, ца тигира 
  со юхаерза…

Цул тIаьхьа кхин цул къаьхьа кхин
   ца еа гуьйре,

Ас дийцина, ахь дицдина 
  вайшиннан туьйра,
Ца лоьхуш ирс, дIадоьду и, 
  шен когаш Iуьйра..

Ахь хьастаза, сох къастаза 
  цхьа дагалецам,
Со бIарзйина, хьо марзвина,
  цо дIа ца хоьцу,
Цхьа къежачу шен хьежарца 
  сан даг тIехь соьцуш..

Сан тешамца хьайн иэшамаш 
  ахь атта лайра,
Со йицйина, ахь дийцинарг 
  кхечунна тайра…
Сан лехамийн синкхетамехь 
  хьан IиндагI дайра...

  * * *
Шелонна, гӀодаюкъ къоввлуш, кӀайн бой а йихкина,
Дуьненна а ша  резайоцуш, хаьнтӀе куьйгаш а хӀиттийна,
ДӀо дитта буьххьера цхьа дог ца догӀуш чудоьжначу,
Цхьа а бехк боцучу гӀа-патарх бехкаш а дохуш,
Шена тӀех мел волург лерринчу хьажарца воруш,
Тхуна дӀо дехьарчу уьйтӀара гӀаш дагош йолчу,
Хетарехь, цхьа шовзткъа шарал а тӀехъяьлла йолчу,
ЦӀарна уллохь сурт даккхий вайшимма аьлла,
Ларамза тӀехдолуш нисделлачу тхойшинга:
«Ма даккха сан сурт-м, со марехь ю шуна», – аьлла,
Тхойшиннах нийса цакхетарца юьстах а яьлла,
«ХӀуп» баха хӀоьттина марса ца йолучу цӀарна,
Цу цӀеран серлонехь кхоьруш шен юьхь-сибат гарна,
Цкъа соций, боданан бӀаьра а йогӀалой,
ТӀаккха шен нуораца дӀаса а йолалой,
«Ирс-яӀ-кха, суьртан бен, кхин гӀайгӀа-бала а боцуш,
Ма ду-кха хӀара шиъ, кхин башха лартӀехь а доцу», –
Шен дагахь и бохуш, тхойшинна тӀаьхьа а хьоьжуш,
Гали чохь дехьо ша гулдина гӀаш цӀар тӀе кхоьхьуш,
Шен болх беш йоллучу зудчунна хоийла дуйла
Ша тховса цу цӀергахь ягош ерг – сан гуьйре юйла?..
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* * *
Дарж а ца деза...
ЦIе а ца еза...
Дахар деза...
Цуьнан сийлалла а!

Лаьтта тIе ваха
 веана хилча...

Йоккхучу оьмарна
СовгIатна аьлла,
Ас дечу некъийн 
Лар йиса яьлла!
 

* * *
ХIора а дийнан
Къона хан лоьцуш,
Ас цуьнах марзо а оьцу...
ХIора а буьйсанан
Къона хан лоьцуш,
Ас цуьнах дезар а до!

Iуьйренаш, суьйренаш
Дуьненчу юьйлу,
Iаламо и даздеш
Самукъадуьйлу,
«Мел башха хилла
ХIара дуьне-Iалам!»
Исбаьхьчу дахарна
Хастам беш Iарна.

ДАГАЛАЕВА Малика

ЦIеран хьалха

Ма богийла цхьаьннан а безам цIарах...
Безам баьгнарг – дахарна вац пайде.
Чим бу иза, яйна дегайовхо...
Кийра байлой — воцчу волу иза.
Ма бойла дIа цхьаьннан деган безам,
Шен са дуьзна бу и мерза кхача!
Цуьнан чомехь ойла яц хьан цхьа а,
ХIумма дац хьан дахарехь кхин деза.

Худалуш, дIаяйна йолу ало,
ЧIурам хилла, Iийдалуш ю серло.
ДIайойлийца – кхоьллинарг ша дIаян,
Ма бойла дIа вайн безамаш цIарах! 

* * *
Малхбузе бодане яьлча:
ДIадайна мотталой дерриг,
Гатдала тохало са.
 
Бутт, седа — богIий,
Дог хьеста хIутту,
Сакъералой, сан
Дог-ойла хIутту.

Мархаша къуьйсу
Синкъерам соьца,
Сел хаза, томе
Бутт, седа лоьцуш.

Шу дIагIо, мархаш,
Шайн маршо эций.
Кху лаьттан дахар-м
Тхан шучух даций.

Йита со хьежа аш
Седане сайн,
Сахьийзар эций сан
Букъа тIе шайн.

Дерриге дукха
КIеда-мерза дай.
Кхолламо доьхург-м
Вайна иза дай!
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 * * *
Сан корехь сахиллалц чиркх богу буьйса, -
Хьоь болчу безамо сауьйзу буьйса...
Цхьа мерза, цхьа аьхна бара сан лаам,
Хьан дагна-м ца хили сан цунах хьаам.

«Безам» – ас аларх, дацара и бийца сан дешнаш,
Ахь хIунда дира-те сан цунна ял йоцу аьшнаш.
Массо а хIумана санна, цIе яра ас цуьнан йоккхург,
Дала ца даллал шена чохь са долуш доккха!

Сан корехь сахиллалц чиркх богу буьйса, -
Хьоь болчу безамо сауьйзу буьйса...

Сийлахь са дилхах дIакъаьстачу муьрехь, -
Стигала Iарше и хьаладолуш,
Сийлахьчу адамна го боху цуьнан сирла нур!
Дала ца даллал шена чохь са долуш доккха,
Хьоь болчу безамо абаде тIам хоьцу хенахь,
Хьуна, ткъа, гирий-те сийлахьчу цу синан серло!

Къизаллин мур лайна,
  сан догучу даго,
Эшначу ницкъана,
  ца дожа,
   сан бIаьрхиш муьйлу.

Сан корехь сахиллалц чиркх богу буьйса, -
Хьоь болчу безамо сауьйзу буьйса...

«Безам» - ас аларх,
  цIе яра ас цуьнан йоккхург,
Дала ца даллал шена чохь са долуш доккха!

Бакъ дийцахь, синош леш дац, бохург, цкъа а...
Безачийн цIийне 
  уьш хьийза, бохург, даиманна а...
Лаарна хьох теша,
  диллина даим сайн бIаьргаш,
Ас сема ларйийр ю - 
  хьо юха схьахьаьвза мIаьрго!
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* * *
ХIун деза ца хууш,
Со ехха лийли..
Суна дезарг хиллера:
Малх схьакхета,
 малх чубузу –
    мур!

И ши мур кхолламца
Уьйр шен дIайоьзна,
Туьйранах ловзура,
Сан дахар дуьзна.

ХIун лоьху ца хууш,
Со ехха лийли.
Леха а кIордийна,
Со яла юьйжи.

Дахаро садоьIу
Мур схьакарийна...

Дерриге дIатийна -
Са долу мур,
Схьакарий дахаро
СадоьIу мур!

 * * *
 (Iуьйре) 11.07.2017шо.

Сан деган аз-мукъам тобан
Декий хьо, Селасат-хьоза.
Сан синан хелхар-бал айъа
Хьийзий хьо, басна кIайн полла.
Хазъелла еа хьо, Iуьйре...
Къонахчо дог доьллу Iуьйре!
ГIенашкахь сийсара яйна,
Сахуьле цо хала лайна.
Суьйренга валарх — ца тешна,
Iуьйренца дог делла веъна.
Эхартна билгало езна -
Со шена цхьа чIогIа эшна.
Олхазар дIатийна дели,
Полла а гIа тIехьа бели,
Хелхарца, мукъамца хьовза,
Со юьтуш кIентан дог довза.
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Палаш

ИСРАИЛОВА Луиза

Миска и палаш.  Цаьршиннан девнан юьхь 
дIайолаелча, ца юьсура и  хьахоза. Мацах, цкъа 
мацах кхунна эцаза  йисина йолу.

– Зуда, хьо харц ю хьуна. Юйла а хууш.
– Со харц яц. Суна, ахь схьа а алале, ма хаьа, хьан 

дагахь хIун ду! КIезиг хан ма яц со хьоьгахь йолу а! 
Суна ца хаьа, сел чIогIа пис волчу, со ялош  томана 
и ворхI эзар сом а хьоьга муха даладелла хиллера!

– Хьажахьа, доккха хIума ду-кх и дагадар! 
– Дага муха ца догIу, цу хенахь лелаш  хилларг итт  эзар сом хилча?!
– Ас хьайна кхоийначу цхьана хIуманан цIе яккхахьа! (шен дагахь и ворхI эзар 

далаза висина велира боху ойла а йолуш).
– Муха ца кхоийна?! 
– Цхьа а хIума хьоьга ма эца аьлла вац-кх со!
– Муха вац?! Тоьур дер яра и палаш...
– И палаш ма юьйцу ахь гуттар а?! Суна дага а догIуш, ас и ма эца а ца элир-

кха хьоьга!.. Дакъаза ма йолийла и. Дукха еттар юй-те ахь суна и тIех???
– Ма эца ца аьллехь а, хьайн хьажарца и эца ца лаьий хаийтира ахь... ТIе, дан 

деза гIуллакхаш дагардира. Ткъа со... Ткъа суна, – гIеххьа елха а озош, – суна 
чIогIа езаш ма яра и. Цу хенахь чIогIа модехь а ма яра уьш... гоьлал охьайолуш а 
йолуш, юкъах доьхкуш доьхка а долуш.

– И палаш бен, кхин хIумма а кхоийний ас хьуна?
– Кхоийна...
– КъорIанора ца кхоийна! Хьуна хаа а ма хаьа, ас хьайна хIумма а ца кхоийний… 
– Кхин хIун кхоон езара ахь? Ткъа суна и мел чIогIа езара... Лакхара охьа 

моггIара нуьйдарчий а яра цуьнан. Юхакарчийна кач а...
– ХIинца ишттаниг эца ца мега ахь, пхийтта шо хьалха хилларг тIех а ца 

детташ? 
– Хьо гал-м ца ваьлла??? Со старомодни палаша юьйхина лелийта-м ца 

воллура хьо???
– Со вала велла! Ткъа хIинца, ас хIун дан деза? Ма хьийзаво-кх ахь, кIа диъча 

санна!
– КIа диъна хилла делира ахь.
– ХIинца хьо юхайоьрзий? Тоьур ма дара!
Тийналла хIутту чохь...
Зуда гIайгIане а гой:
– ХIинца хIун хилла хьуна?
– Дера ца хилла цхьа а хIума... палаш дагаеанера-кх просто...
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Дуьххьарлера  алапа

Даима санна, цхьаъ ца дийцича ца Iалучу хIусамнанас хIусамдега элира:
– ДагадогIу суна хьан дуьххьарлера алапа. 
– КIезиг дара чIогIа... цунах хIумма а  ца йогIура.
– Хаьа суна... Хьайга ас цхьаъ ехарна кхоьруш санна,  дийцира ахь и, 

хийисте веъча...
– Вай, и ду кхин а хаза! Ахь хIун йоьхур ю соьга?! 
– Муха хIун? Хьанна хаьа, Францера тоьллачу IатIаре ас сатийсахь 

а аьлча санна, ахь дагара-м дира суна и хьайна цатоарх доьзна дина 
гIуллакхаш!

– IадъIен езара хьо, зуда, хьуна хIун дагадогIу 30 шо хьалха хилларг?! 
Иштта дуьйцу-кхий шу зударша хIума! 

– Суна муха ца догIу дага?
Хьо цу дийна...
– ХIинца цхьа доцурш гулдан йоллу-кхий хьо юха а! – зудчун къамел 

хадо хьожу Дики.
– Ахь со йийр-м ю харцлуьйриг, амма суна хIинцца санна дагайогIу ахь 

цу сарахь хийисте вогIуш когайоьхна боьмашчу басахь керла мачаш. ХIаъ, 
хьуна цул хьалхарчу дийнахь дуьххьарлера алапа схьаделла де дара и.

– Вай-хIай, хьо-м баккъал а луьйш ма ю, ва! Деллахьа ала, хIара хан 
яллалц, и хьайгахь муха сецийна ахь? 

 Шех къахетачу хенахь ма-тоярра, бетан маьIигаш нисйина, бIаьргийн 
хьажар лаьтта а доьгIна, зудчо элира:

– Ала меттиг ца болуш Iийнера со!..
КIажвоьдий, вела хIутту Дики:
– Вайн Делора,  хьо зудчо ца дуьйцуш дац-кха хIума!  Схьадийцахьа 

хIинца, муха дара и? Со а шек ма ваьккхи ахь...
– ДIо-о СираждигIеран цIенна дуьхьал болчу урамехь лаьтташ вара хьо,  

сой,  сан накъосттий  хьуна тIе йогIуш. Хьайн керлачу мачийн тидам байта 
гIерташ санна, новкъара тIулгаш цхьана когаца юьстахкхуьссуш, лаьтташ 
вара хьо. Могаш-паргIат хаьттинчул тIаьхьа, сайн тидамза ца йисина 
мачаш хьахо суна  а лиира... Иштта а ахь къамелна тIера яц олу дела, 
жимма забар йича хIун дара-те аьлла, «Мачаш эцна ахь?» аьлла, бегаш бан 
хIоьттира со. «ХIаъ, хIорш еа-кх суна сайн хьехархочун  дуьххьарлерчу 
алапах», – элира ахь.

– Кхин дIа?
– И мачаш, агIонаш тIехь дато басахь мIерий а долуш яра. Уьш иштта 

хаза гича, хIума харжа хууш ву хIара-м аьлла, дагна там хиллачу хенахь... 
– жимма соцунгIа а хуьлий, – вкус боху хIума ледара ма яц кхуьнан-м 
аьлла!..

– Яц дера. Ледара елхьара, мехкарийн могIаршкара хьо хаьржина а хир 
яцара аьлла, дагатесна хир дара хьуна, – вела хIутту хIусамда.

– Иза-м хьала а, охьа а дара. Цул тIаьхьа хIун дара, бохий ахь? Алапа 
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билггал мел ду ца олуш,  бIаьргаш хабийна, мара жимма хьала а оьзна,  
«кампетийн цхьа  коробка а еа, и ала дицдина ас» – аьлча, суна ма-моьтти, 
суна эцна ала воллу хьуна хIара аьлла! Мичара! И хилла, дуьххьарлера 
алапа схьаэцча, кампеташ ялахьа аьллачу шичина эцна!..

– Со вала велла, – воьлучуьра ца сацало Дики. – ВаллахI, зуда, и корта-м 
мегар бац хьуна хьан цу хенахьлера хIуманаш дагадагIахь! Мара хьала 
а оьзна, бIаьргаш а хабийна, тов! Ткъа хьайна уьш ас цхьана хIуманна 
дагардина аьлла, хеташ ю-кх хьо? Хьо цхьа адам хеташ, дийцина хир 
дуй иза-м ас, – ша Iаччохь лаьттах  бакъахьа ког тухуш, – Делла дала 
хьо гIуллакх! – олуш, ялийна 30 шо даьллачул тIаьхьа а зудчо юкъ-кара 
цецваха марзвелла Дики кхин дIа а воьлу.

– Хьуна со адам хетта хилла, суна хьох къахетта... Сел декъазчу кхунна 
хIун накъосталла дийр дара-те аьлла, хьоьга ян ойла хилла а йоцу, цу 
сарахь хьоьга бен гIойла а дац аьлла, сацам бира ас-м!..

  Велар совдаьлла, юкъ-кара  йовхарш а етташ  хIусамдас:
 – ХIун... Iохьа-Iохьа... ХIун цIе йолуш хилла-те и кампеташ? Вай 

хIинцца туьканара схьа-м йохьур яра хьуна уьш… Iохьа-Iохьа... Уьш ма 
беркате хилла, соьга йогIур йоцчу хьоьга соьга ян сацам байтина йолу!

– Аьхна хьан дакъа! Ца оьшура суна уьш-м! Со хIинца мерзачу хIуманна 
тIера а яц!

– ХIумма а дац, бага марзъяр хир ду, со хIинцца кху сохьта схьавогIу 
хьуна, – аьлла,  веларца  цхьаьна йовхарш тухуш, араоьккхий, дIавоьду 
Дики-м.

Юх-юха хьоьжу со...

Юх-юха хьоьжу со вай цхьаьна даьккхинчу суьрте!..
Галморзах некъашца яханчу хенахь цкъа леллехь а,
Тахана хьо санна сан сина гергара кхин цхьа а вуй-те?..
Хьо-м хилла совгIат сан  Кхоьллинчу вайн Делера...

Мел хьежарх цу дийнахь вай цхьаьна даьккхинчу суьрте,
Шена чохь са доцчу  цо суна латтадо хIуо...
Бийца  мотт боццушехь, сих-сиха хабаре долий,
Хьох йолу ойланаш, пел йохуш, цо идайо...

Йисна со хьаьжжинчохь вай цхьаьна даьккхинчу суьрте, 
Лаьцначу амато цIеналла схьакхийдайо...
Хьо санна адамаш дуьнен чохь  дуккха а дуй-те,
Вайн латта кхиийта  дикаллин хIу даржадан!..
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Гуьйре

Аьхкенан неIсагIехь нийсонца  рагI ларъеш лаьттина,
ХIораннан дог хьаста, массаьрга дагара хаьттина, 
ЦIен-можа басарийн ведаршца схьагIерташ каде,
Хьайн дезарш кхочушдеш йоллу-кх хьо, тхан хьоме гуьйре,

Массо дитт, колл, кондар ховхачу куьйгашца хьаьстина,
ХIоранца богIу бос, ца кIадлуш, леррина къастийна,
Мел доггах йоллу-кх хьо дашочу куьйгашца, говзанча,
Хьо шена гуш вериг ткъа муха хир вац-кха илланча?!..

Вайх къаста езначу гIаргIулийн некъ маьрша битина,
Стиглара малх а бу  тIеIаткъар паргIата дитина,
ГIагI-аьлла делха ду кийча хьо ларйина догIа а,
Стигларчу соьмалгийн совбаьлла богIуш бу могIа а.

Кегийрхойн безамна теш долчу шовдане хаьттича,
Хьо яре ларйинчу церан къа кхоьру хьох хьарчарна.
Шаьш халла йоккхучу гIулчана кхоьручу мехкаршна
Хилалахь беркате, уьш хьайна хIиттабеш бехкала!..

Хьайн пхьалгIа йоццушехь, говза ахь кечдина Iалам
ГIорийна дуьсур ду, Iаьно схьакховдийча салам,
Делахь а, сатесна хир ву-кха массо  хьо юха гаре,
Елалой, кхачалахь: «Сагатдеш ярий со-м шуна!» –алий.

  Тхан Соьлжа-гIала

Шира кIотарш дIашарйина,  
   гIап йогIа хьан хьаьттахь шайн, 
Хьоьгара ткъа хIун даьллера, 
   мостагI гIорта хьох ян лай?.. 

Дакъаза хьо ма ялариг, 
   са ма чIогIа  хилла-кх хьан...
Отуш, йохош, ягош къиза, 
   йовсарша шайх латий къа...

ЦIе а елла-кх «БУЬРСА» аьлла, 
   хьан мискаллин дуьххьал дIа,
ЦIарах терра дуьхьалъяьлла, 
   ахь а лай-кха хийла Iа...

МостагIашна буьрсаниг а,  
   чорда, шога хиларх хьо, 
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Маршонца хьайн кетIа веънарг, 
Маракъовлуш,  ахь вохво.

Дашо хиларг, декъалхиларг,
  хьо-м хазлуш ю денна тхан!..
Амма кхоьру бIаьрг хиларна,
   кхоьру Iовжадарна са!.. 

Хьан дог меттахIотто лиъна 
   хилла долу эзар ах,
Уггар хаза маьждиг дина,
   къам хилийта ийманехь!..

Стигла хьоьжуш момсарш йолуш, 
   адам кхойкхуш диканна,
Деттадалар шовкъе долуш,
   хьан «ДОГ» ма ду массарна.

Соьлжа-гIала, тхан хьомсарниг, 
   хьан гIишлош – тхан меженаш, 
Хьо – тхан шахьар, тхо – хьан синош,
   даха вовшех даккхийдеш!

 * * *
РогIера шийла Iа берта а далийна,
БIаьсте, хьо тоьгуна дан хиъна Iа.
Массо а олхазар, мохь тухуш, кхайкхина,
Кечъелла хьайн духарш хьо декъа  дIа.

ГIа-патарш мерзачу набарх а даьхна, 
Малхаца гергарло тасийта шайн, 
Массо а адаман самалхадаккха, 
Коьмаьрша хьайн куьйгаш ахь хьоькху дайн.

Аренаш, басеш а, дIо хIора дукъ а,
Соьналлин мутт мийлош, долчул хаздан, 
Хьийзар хьан тIах-аьлла мел товш а ду-кха,
Вайн латта беркатех хьайн Iабадан.

Шекъа а, басар а кхоийна ца Iаш,
Зазанех кечйина массо а беш,
Юха а ца Iебаш, денош вайн дахдеш, 
Мел доггах хьийза хьо, тхо ирсе деш!
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* * *
Сан мачийн айраш а даъделла догIу,
Де дийне даларца уьш тишлуш лаьтта, 
Вайн амалш, мел лаарх, цхьаьна ца йогIу,
Кхин цунах ахь соьга хIумма ма хатта.

Къолам сан кхачабан бу гергабахна, 
ТIаьххьара даш оьшу дош хьоьга къадо, 
Вай гур ду моьттуш яц кхин бертадахна, 
Дош ала  даш къуьйлу, йоцуш цхьа кIадо.

Сан оьмар гIаш оьгуш кхачалуш лаьтта, 
Гуьйрене йирзина вайн шерийн аьхкаш, 
ГIорийча санна, хьо хIинца ма латта,
Iемина яций со-м хьоь даха бехкаш.

Тешаман куьзганах ах йолуш тховса,
Дагах сан ши дакъа ца хуьлуш диси... 
Шалхалла лан ца ло... Де дац кхин къовса, 
Мел доца а хилла-кх вай кхоьллина илли!..

  Дикачу адаме

Гиний, доттагI, хьуна Iалам сирчу Iаьно шелдина?
БIаьстено, шен Iаь ца кхоош, иза-м хIинца цIиндина...
Иштта  ма ду вайн дахар а,  шогачара сирдинарг,
Даг чохь бIаьсте йолчу наха, кIадо йоцуш, хаздинарг!

Гиний, доттагI, гаьннаш ловзуш, мохо,  малхо делла  са, 
Шайн патаршна зIаьнарш къуьйсуш, чIениг ятIош гIа таса?..
Иштта ма ду вайн дахар а хазчу дашо дохдинарг,
Дог цIеначу адамаша лаьттахь дика даржийнарг ...

Хезний, доттагI, олхазарша боккху бIаьстенан  мукъам?
Уозо пондар бацахь а шайн, цара-м доккху самукъа...
Иштта ду-кха дахар хаза, нагахь хаахь цуьнан мах,
Ткъа вайн мерза доттагIалла ма лойла-кха цкъа а къахь!
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ЗакригIеран Iабдул-ВахIид вина 1964-чу ше-
ран 13-чу июнехь Итумкхел районерчу Хьачара 
юьртахь (Ведучи). I982-чу шарахь чекхъяьккхи-
на цу юьртара юкъара ишкол. ЦIеххьана лер-
гашна къарвалар бахьана долуш, кхин дIа деша 
аьтто ца хилла. Байташ язъян волавелла 
бархIалгIачу классехь волуш. Карарчу хенахь 
Олхазар-кIотарахь вехаш ву.

ЗАКРИГІЕРАН Іабдул-ВахІид

 Даймахках дош

Цхьа башха дош ала сан лаам гІаьттина,
Яханчу заманна чІагІонна лерина.
И илли ала ас Нохчийчоь хаьржина –
Цул чІогІа чІагІо кхин суна-м ца карийна!

Дагна мохь лаьцначо ден даьсса дозалла,
Яйначу тІаьхьено дайн хьуьнарш дийцар а,
Басаршца куц доккхуш, бакъдоцург дийцар а
Ца дезна сан дагна хьох илли олучохь.

Къилбехьа вайна гун бохь лекха ламанаш
Геннарчу хьан ден дайн дахаран гІирс хилла,
Беркате ниІматах юьзна хьан аренаш
Махкана, халкъана рицкъа луш лаьттина.

Лаьмнашкахь вайна гун бохь боцу хьан бІаьвнаш,
ЧІагІонан теш хилла, тІаьхьенна йисина.
Мокхазах йоьттина вайн мехкан чІагІонаш
Арарчу мостагІчух мохк ларбеш лаьттина.
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Кху нохчийн лаьмнашка машарца веанарг
Оьздачу хьан дайша комаьрша лелийна.
«БІов!» бохуш, тІом хьебеш, тур доккхуш, веанарг
Даьккхинчу шен туьро шен коьртах ваьккхина.

АстагІчу Тимаркъан и Іаьржа ардангаш
Кху нохчийн лаьмнашна шаьш горахІиттина.
Толлачех шаьш тоьлла дуьненан паччахьаш
Хьан бІаьвнех хьаьггинчохь кайоьхна бисина.

«Къонах» цІе, мехкан сий лийринчу хьан ломахь,
Мокхазах суй санна, къонахий бийлина,
Хьаша-да кхачале, бухахь шун латтийна,
Кхерчан цІе ларйинчу ненан сий лийрина.

Шен турпал хьуьнаршца, бусалба амалца
Дуьненна вевзина вайн мехкан турпал-кІант,
Шех ала дитина дош меттахь шен хилла,
Сий долу Шайх-Мансур хьан кхерчан воІ хилла.

Вер а вац дийцина хьан лаьмнийн бІаьвнех а, 
Хьан хазчу мехкарех, яхь йолчу кІентех а,
К1айн дуьне мел лаьтта, маршонан гІап хилла,
Хьо маьрша лаьттийла, тхан хьоме Нохчийчоь!
ХІара дуьне мел дозу, масал хьайх хилла,
Хьо гІоза ехийла, сий долу Нохчийчоь!

  Ага

Вай динчу наноша, набарна ва дийшош,
Техкийна дац ага, борз йогІу, ва бохуш,
Цу берзан къиэгачу бІаьргашка ва хьоьжуш,
Техкийна дай иза-м, «Борз ю-кха хьо» бохуш.

Мехкан сий, халкъан ирс лардечу цу дийнахь
Йолийла, сан кІант, хьан берзан ка, ва бохуш,
Нагахь хьо накъостийн букъ тІехьа ва лечкъахь,
Хьарам бо хьоь эхьна накха ша, ва бохуш.
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Барзо тІехьашха ка ца туху
  Бенойн БойсагІар дагалоцуш

Гила борз йоьдура ламанан новкъа,
Турпалчу когашца юьтуш шен лар.
Стешхаллий, кураллий ца евза цунна –
Азаллехь делла тов и совгІат цунна!

ЦІарна цІеяхана гила борз хиларна,
Шен некъах галъяла шен амал доцуш,
Шен бІаьрса, лерса а сакх-сема латтош,
Шен некъан лар толлуш, йоьдура борз.

Амма дац барзана кхин новкъахь маьрша,
Массо а маьІІера тешнабехк бу,
Шен тоьпан биргІанца даш Іетто кийча
Барзана кІелхиъна таллархо ву!

Делахь а, борз нийсса шен новкъа йоьду,
Тарлуш дац, яхь елла, некъах галъяла.
Цу барзо шен новкъахь шен маршо лоьху,
Хиларна шен дайша, весет деш, йитна.

Турпалчу боларахь йогІучу цунна
Шен новкъахь кІелхиъна таллархо го.
Пелъяьлла  дІайодахь – «маршо» ю цунна,
Шен новкъа чекхъялахь – Іожалла ю.

Маржа-яІ! Аьтто бу тІехьашха катоха,
Амма и бакъ берзан амалехь дац. –
Цо муха дохор ду дайх дисна гІиллакх! –
Юьхьдуьхьал йирзина, летира борз.

Яхь елла ца юхкуш шен мехкан маршо,
ТангІалкхах ирхкхаза йисира борз!
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Къонахчух дош
  Сулейманов Ахьмадна

Мокхазчу цу бердех цІоькъа берг етташ,
Куралла шен турпал кур аркъала туьйсуш,
Ламанан буто берд шан ага долчу
Сосакхан хьан хьошур яра-те сакхо!

Маршонехь кхиъначу ламанан лечанан
Куралла йожалац, букар дарц хьекхарх,
Шен йоккхуш цІе йолчу яхь йолчу кІентан 
Сийлахь цІе йожалац, и йожо гІертарх.

Гондахьа чангІалкхийн гІера ца хилча-ма,
Лоьман хир яцара ЦІоькъалом цІе.
Нах боцчу наха цхьа маша ца боьзча-ма,
Къегар а яцара къонахчун цІе.

Луъуриг хуьлда хьо дуьненах бохуш,
Ца лехна дахарехь хьайн аьтто ахь.
Белар-кха жимма ницкъ гІодан хьан бохуш,
Ткъа лехна Даймехкан ирс-аьтто ахь.

Хьайн халкъан дуьхьа ахь харцонаш лайна,
Ца йостуш бакъонна йихкина юкъ.
ТІаьхьарчу тІаьхьенна масал хьайх эца
Йити ахь дахарехь къонахчун лар!

Къонахий-м вайн Дала кхоьллина байца,
Шен дуьне латтадар шайна тІе доьжна,
Нохчийчоь-м хилла Цо шун цІерех йоьзна,
Дош меттахь шайн долу къонахий-кІентий!

Махкана ваьхначу маршонан кІентан
Сийлахь цІе йицлур яц, зама мел яларх,
КІиллошна вицваларх хьо шек ма вала, –
Хьан мехкан халкъалахь висна хьо ваха!
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Со воцуш, кхана

Дац-кха вай даьхкина даима даха.
Даьхкина, дуьненан хьеший а хилла,
Валанза валац-кха воцург ша Дела,
Цундела сан йоза бехке ма лара.

ХІара дуьне-м лаьттар ду со воцуш, кхана,
Кхане а йогІур ю тахненал тоьлла.
Хийланна вицлур ву, ца хилча санна,
Амма со вицлур вац со везначарна.

Ламанийн когашкахь бІаьсте тоелла,
Ламанийн коьрттера лайн токхам хьаьдча,
Уггар тІех и зама езнера суна,
Со дагалацалаш цу хенахь тІаккха…

Со вина буьйса

Ламанца борз ехкаш,
Даьхнийн да хІоттавеш,
Лаьмнашкахь ткъаршъяьлла
Йочана хІоьттинчохь,
КІелхІотта тхов боцуш,
Топ кхосса даш доцуш,
Кайоьхча, жаІуьно
Шедаг шен елхочохь,
Мацалла цІийзачу 
КІезаша бІарздина,
Шен сина дарделла,
Сийна цІе шех хилла,

ЦІоькъалом ижунна
Тебачу буьйсанна,
Тхан дена ворхІалгІа 
Доьзалхо со вина.
КІант вина ва аьлла,
Кхаъ шега баьккхина,
Лулара и Баба
Кхаъ белла ерзийна,
КІант варах кхаъ хилла
Хьаьвзинчу сан дена
Худархо соввьалла,
Кхийра кад тІеэшна!
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Хезний шуна ломахь болу
Чилланан буц – хьонка кІов,
Даьтта тухуш, жагІар бича,
Чомаца и дика тов.

ЖагІар биъна, тІе чай мелча,
Хьонке ваха догІу дог,
Амма, лекхчу лома вахна,
Атта ма дац баккха ког.

Хаьий шуна, муха боккху
Лай бухара хьонка схьа?
ЗІийдигна тІе зІидиг йоккхуш, 
Халла гулбеш, боккху схьа.

Ломахь хьуна тиэба кхерам
Барам боцуш шорта бу.
Ларлуш вацахь, ког галбалахь,
Бердах вахна, велла ву!

Іаьнан чиллехь хенан хІоттам
Ломахь атта хийцало,
Дагахь доцуш мох-дарц далахь,
Тилор ву цо некъахо.

Тилкхазваьлла, некъах тилла,
Ломахь висахь – ваьлла ву,

Ломан чІожахь чІогІа йолчу
Шелоно хьо гІорор ву.

Хезний шуна, муха йогІу
Ламанан лайн токхам чу?
И чуйогІуш, цу кІел нислахь, 
Доьза вайна ваьлла ву.

БІе шо хир я ши бІе шо,
Замано ша къанбина
Поп чукхеташ, бухахь нислахь,
Пхьид санна, цо хьошур ву.

Іаьнан чиллехь йижар дайна,
Шен сина а даръелла
Ча тІе нислахь, тІоьрмиг санна
Лестош, лаьттах веттар ву.

Алал тІаккха, евзий шуна
Чо меца и турпал борз?
Йоьдуш-йогІуш и тІенислахь,
Ларорий-те цуьнца хьо?

… Доцца аьлча, лома вахна,
Хьонка баккха атта дац.
Лекхчу ломахь лелла вацахь, 
Ломахь лела ларор вац.

Лома хьонке
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ЯНСУКОВ Казбек

СЕРЛОНАН ГЕРЗ

Боданах ков даккха Iилма Iамийна,
Хаьржира дахарехь бехха ахь некъ,
Харцонийн тIам хедо герз цунах дина, 
Боккхура серлонна тIебоьду некъ.
Халкъана Iилманца зIе оьший хууш,
Хаддаза кхеторан болх бара беш,
КIорггера ойланаш йозане йохкуш,
Яхлора буьйсанаш наб йоцуш еш.
Яханчу заманан архиваш толлуш,
Йинера къоман ахь истори гул,
Ямартчу Iедало харцонаш кхуллуш,
Къизалла латтаяр ца дора хьул. 
Паччахьан заманахь дохийна лелор,
Дуьненна довзуьйтуш-дийцаре деш,
Советан Iедало махкаха дахар...--
Цунна а дуьне ахь хIоьттийра теш.
Историн бухтIийра масалш а далош,
Харжийтан гIиртира нийса хьо некъ,
РогIера балано Iовжорна кхоьруш,
Сецадарх,гIеттира вой даьлла»некх».
Нохчийчоь гуо лоцуш юкъа хьарчийна,
Бодано лецира яржийна кхес,
Хаьштигаш лелхара къекъаеш стигла,
Ламанан даккъашкахь деттара ткъес.
ТIеман цу дарцана юкъа хьовзийча,
Халкъаца Iоьвшира къаьхьа и чам,
Хийлаза Iожалло кхерам тIе тесча,
Цуьнан ца бира ахь цуьрриг а хам.
Вехи хьо дегIан са кхоадар доцуш,
Даймахках даим а дозалла деш,
Махко а мах хадош тIе ийци везаш,
Къоман хьо воI хила хьакъ вуйла гуш.
Дийлинчу гIалатийн жамIаш а дина,
Кхуьучу тIаьхьешна некъ хьийхи ахь,
Халкъаца къа-бала цхьабосса лайна,

Тешаме дог цунах ца херди ахь.
Къомана даггара дозалла хета,
Нанас хьо санна кIант махкана вар,
Сийлахьчу Iилманчин дарже хьо ваьлла,
Хан яларх замано йойъур яц лар.
Чоьхьахь а, арахь а воьвзи Абу́зар,
БIаьрг лечкъош юьстаха лаьттина вац.
Дозалла ду иштта къонаха вовзар, 
Мел деха къомо хьо вицвийра вац,
Хьегна къа Дала ша меле дуьллийла,
Лайначу халошна ял хьуна луш,
Адмалла, доьналла Далла а дезна,
Эхартахь терзанца узур ду уьш.

* * *
Аьлларг нийса кхетон деза,
Дайша хьехна некъаш вайна,
Къонахоша бакъдерг олу,
Харцо хьоший кегйо цара.
Бакъо къуьйсуш,цIийла керчаш,
Шаьлтанашка къамел дойтуш,
ГIаманашца некъаш дохкуш,
БIоьвнашчуьра мажарш етташ,
МостагI иштта юха ветташ,
Цара хьере тIемаш бина.

Юьхь кIайн царна дуьхьал хIитта,
Церан сий вай лардан деза,
Царах диснарг мухIар тоьхна,

  Хастам бан хьакъ волчу,
  сийлахьчу яздархочунна,
  Айдамиров Абузарна лерина...
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Дагчохь вешан чIагIдан деза,
Цара лехнарг маршо хилла,
Вайга кхачо нигат хилла,
Цара лехнарг нийсо хилла,
Иза вайга кховдо лиъна,
Церан ларам бан нах дацахь,
Мах вайн мел бу хаа деза.

Кегийрхоша къаной лоруш,
ГIилкх хIоттийча дог сан доьлу,
Иштта къоной бу вайн болуш,
Иман долуш,ислам лоьруш,
Къоман Iадат баьрчче дохуш,
Оьзда гIиллакх къилба лоруш,
Къаьмнаш юкъахь лерам болуш,
Шайна уьш а лера хууш,
БIаьрг сан боьлу,синтем хуьлу,
Иштта хилча паргIат волу.
 
Дахаран лар

Заманан чехкалло тIемаш даржийна, 
Дахаран новкъа со тахенга кхачий, 
Лар толлуш дIахьаьжча 
  бIаьргана хьалха, 
Сурт хIутту яхна хан карла а йолий... 
 
Го суна бералла чIерах таръелла, 
Яьссичохь луьйчуш ю самукъа даьлла, 
Дитташ тIехь го иза тарсалх таръелла, 
ТIаккха го йогIуш и ченаш кегийна. 

Бералла, дог хьоьстуш хIоттийна кога, 
Хийрачу новкъа со ваьккхи ахь талла, 
Воьду со къастаро гIайгIане лаьцна, 
Iодика йина хьоь къуоналла лаха. 

Къуоналло хьаьстина везаш тIе ийци, 
Вовзуьйтуш, дуккха а марзонех туьйхи, 

ТIам тесна, вадийна мархашка ваьккхи, 
Диккачу барамехь дуьне а гайти. 

Шеха со къастале йогIург схьа яьккхи, 
Терсина, егийна нуьйрара воссий,
Iехийна вигна со къаналле кхоьсси,
Цул тIаьхьа ирсан чIург бIостехьа керчи.

Дуьрста ца сецаеш беъберга баьхна,
ТIаьхьара когаш тIе хIиттийна хийла,
ЙоргIа дин хIинцама болар лахдина,
Ленаш а даъийна соцунгIа хилла.

Къаналло хьовззавой зоьпаршца лоцу,
ДегIан ницкъ эшабой йийсаре вуьгу,
Хиллачийн, леллачийн 
  жамIаш дан хIутту,
ГIайгIане ойланаш совца ца туьгу.

Дахарехь лаамза гIалаташ довлу,
Вас хиллехь къинтIера довлар ас доьху,
Дийлина диканиш кхаъ хиле догIу,
Къемата дийнахь шаьш теш хир ду боху.
 
Лааме хьаьжжина хьелаш ца хIуьтту,
Кхолламо доьгIнарг бен рицкъа ца хоьцу,
Хиллачу кхиамех кхачам ца хуьлу,
Нисданза дисинарш дуккха а хуьлу.

Нахана зуламе ваьлла ца лелла,
Цхьанне а хилийта вониг ца лиъна,
Дерриг а дуьне сайн кийра тарделча,
Еккъала марзо сайхь хир аьлла хета.

Маржа яI Iожалла къаьхьа хьо хета,
Валар сайн иманехь хиларг са туьйсу,
Бакъ долчу дуьненахь безачех ийна,
Декъала хиларе дог аса доху.
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БЕТИН Мохьмадан Ахьмад
(Иордани)

Сан дахаран некъ
1959-чу шарахь Иорданерчу Заркъе юьртахь вина 

со. Сан нана Жоьби-некъийн бено ю, сан ден цIе Мохь-
мад ю, деден цIе Бети ю. Бети Къеди-юьртахь вина ву, 
иза тайпана сесано ву. Шен кхойтта шо долуш, 1903-
чу шарахь даймахкара арабевллачу мухIажаршца Иор-
дане веана иза. Сан доьзалехь кхо кIант а, цхьа йоI а ду.

Иорданехь ишкол чекхъяьккхинчул тIаьхьа, I980-чу 
шарахь, Югославе деша вахара со. Цигахь физиотерапин декъехь дийшира ас. 
Дешна а ваьлла цIа веача, эскаран лазартнехь (больницехь) сайн лоьраллин болх 
болийра ас. Эскарехь 28 шарахь физиотерапевт болх бинчул тIаьхьа, подпол-
ковникан даржехь пенсе велира со. Бакъду, эскарехь яьккхина хан хаза а, пайде 
а хилира суна. Сан лоьраллин белхан говзалла чIогIа шаръелира. Белхан говзал-
ла лакхаяккха эскаран куьйгалло дуккха а мехкашка хьажавора со. Иорданин 
эскаран цIарах I996-чу шарахь Индехь Дуьненаюкъара лоьраллин конференцехь 
дакъалецира ас. Израил пачхьалкхаца машар бинчул тIаьхьа, эскаран куьйгалло 
йолчу больницехь цхьана баттахь болх бан вахийтира со. 2000-чу шарахь Герма-
не вахийтира со. Цигахь цхьана шарахь больницехь лоьраллин болх дIабаьхьира 
ас. 2005-чу шарахь цхьана шарна Африкерчу Либери махка вахийтира. 2010-чу 
шарахь Америкехь а лоьраллин цхьана курсехь дакъалецира ас. 

1985-чу шарахь, цхьа а хьехархо сайн воццушехь, цIахь айса-сайна нохчийн 
элпаш Iамо волавелира со. Нохчийн маттахь йоза-дешар дикка Iеминчул 
тIаьхьа, нохчийн маттахь «Ламаздар» тептар арахийцира ас. Цул т1аьхьа  
«Даккхий къинош» книга Iаьрбийн маттера нохчийн матте гочйира. Пхи 
б1е езткъе ворх1 аг1о йолу  «Нохчийн-оьрсийн-Iаьрбийн» дошам арахийцира 
ас, ткъе итт шарахь къахьегна. Вайн ненан меттан дерриге а бохург санна 
дешнаш чулоцу оцу дошамо. 

2015-чу шарахь, ас бинчу белхан лаккхара мах хадош, НР-н Яздархойн Со-
юзо Мамакаевн «Дашо Аьрзу» Орден елира суна.

Иордани - Сувайле
22-01-20I9 



48

Орга - 2019 (1)

КIадвелла, суьйранна балхара цIа веара да. Жимма садаIа дехьа чу воь-
душ, неIарехь тIевеанчу итт шо долчу цуьнан кIанта, саца а вина, хаьттира:

– Дада, балхахь хьуна цхьана сахьтана мел ахча ло?
– Итт туьма ло, – аьлла, жоп делла, кIантаца къамел кхин дах а ца деш, 

дехьа чу велира да.
Цхьа кIира хан яьллачул тIаьхьа, гуттар санна, шен балхара цIа вогIу да 

ларвеш, коре а хиъна Iаш вара кIант. Да чоьхьа валарца, цунна тIе а хьаьдда, 
кIанта элира:

– Дада, цхьа хIума дара сан хьоьга ала лууш. Цхьана минотехь ладугIур 
дарий-те ахь? – велакъажарца ден бIаьра а хьоьжуш.

– ХIаъ, ладугIур ду кIант. ХIун ду хьан соьга ала лууш? – элира дас, цхьа 
а гIайгIа йоцуш санна, дIа-схьа бIаьргаш а кхарстийна.

– Дада, дагадогIий хьуна, ас хьоьга хаьттина, хьуна цхьана сахьтана бал-
хахь мел ахча ло аьлла. Ахь суна хIора дийнахь деллачу ахчанах ас, дерриге 
а дохка а ца духкуш, цхьа дакъа гулдора. Итт туьма ахча гулдина ас.

 ХIан, дада, хIара итт туьма ахча ду хьуна, балхахь санна, соьца а цхьана 
сахьтана охьахуур варий-те хьо? Ма чIогIа лууш ву со хьоьца,  цхьана сахь-
тана бен дацахь а, къамел дан, – сихвелла, шен киснара ахча схьа а эцна, 
шен дега дIакховдийра кIанта, догдахарца шен ден бIаьра а хьоьжуш.

Оцу дехаро цецваьккхина да, голаш тIе охьа а лахвелла, нийсса шен 
кIентан бIаьра а хьоьжуш, кIентан белшаш тIе шен ши куьг диллинчохь, 
сацавелира.

– КIант, хаьа суна, кху дахарехь а, балхахь а хьаьдда-ведда лелаш, хьо ас 
вицвиний. Амма, ца хаьара суна, хьо иштта чIогIа хьаьгна вуй  соьца охьа-
хаа а, къамел дан а, – аьлла, велакъажарца шен кIентан хьаьж тIера месаш 
нис а йина, къевллина маравоьллира цо.

Хьомсара дай-наной! Ма мотталаш, оцу шайн берийн дегIан а, синан 
а хьашташ еккъа юург-мерг а, царна йо харж а бен яц. Цара шайн дагахь 
дерг ма-дарра схьа ца алахь а, уьш хьаьгна хуьлу шуна, вайца охьа а хев-
шина, даггара къамелаш дан. Царна ма лаьа шайн гIайгIанаш а, хазахетарш 
а  дена-нанна довзийта, сих-сиха вайх дагабовла. Берийн дахарехь уггар а 
доккха масал ма ду да-нана. Цундела, хIора дийнахь дацахь а, вай,  дай-
наноша, жимма мукъане а хан яккха езара вешан берашца, цаьрга леррина 
ладугIуш!

Цхьана сахьтан алапа…
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Иордани шех паччахьалла (пачхьалкх) хилале Эмират хилла ю. I92I-чу шарахь 
Иордански эмират кхуллуш, эмиратан коьртехь  Эмир (принц) Iабдулла хIоттийна. 
Ткъа Эмир Iабдуллас, ша эмир хIоттош, оцу дийнан хьурматана, Иорданехь массо 
а Iаьрбийн тайпанийн баккхий нах чу а кхайкхина, царна доккха шун хIоттаде аь-
лла, омра дина хилла. Оцу шуьне нохчийн баккхийнаш а хилла кхайкхина.

ГIамаран аренгахь доккха четар тоьхна хилла, яахIума хьалха йиллина, амма 
оццу хенахь Эмир Iабдулла, цхьа гIуллакх Iоттадела, тIаьхьависна хилла. Шун 
хьалхадиллича, массо а хьалагIевттина яахIума яа, нохчийн баккхийнаш боцурш: 
«Шу кхачанах хIунда ца кхета?» – аьлла, кхаьрга хаьттича, цара аьлла:  – «Вай 
чукхайкхинарг хIинца а схьаванза ву, шуьнан да кийча воцуш тхан гIиллакхехь 
товш дац шуьне охьахаар». 

Дукха хан ялале, схьакхаьчна Эмир Iабдулла. Хьеший хIума юуш хилла. Кха-
чанах а ца кхеташ, охьахевшина Iачу нохчашна тIе а вахна, цо хаттар дича, хьалха 
шаьш делла жоп делла цара. Эмир Iабдуллана хиъна, нохчий мел  оьзда, хаза, дика 
гIиллакхаш долуш а нах хилар. «Схьадуьйла, суна юххе бен ховшур дац ш!», – аь-
лла, Эмир Iабдуллас, нохчийн баккхийнаш шеца цхьаьна шуьне ховшийна.

Даим оьздачу, хазачу  гIиллакхашца бевзина Iарбошна Иорданера нохчий, 
цундела массо а Iаьрбийн  тайпанашна нохчий дукха а беза, цара уьш чIогIа 
лара а лору.

Сан ненан ненан нана Саба хилла. Саба Нохчийчохь йина а ю, тайпана гендар-
ганой а ю. Иза мухIажаршца Иордане еанчарах ю. Сабас дуьйцуш хезна сан нанна, 
ша жима йолуш, Даймахкахь шеца хилларг:

«Пхи-ялх шо долуш яра со. Цхьана дийнахь сайн ненаца базара яханера со. Ба-
зарахула тхойшиъ лелаш, сан нана цхьа хIума эца дIахIоьттинчохь со дIахьаьжча, 
цхьа гIазкхи зуда яра помидораш юхкуш. Помидораш дуьххьара гуш йолу со, 
цецъяьлла, леррина цаьрга хьоьжуш, оцу гIазкхи зудчунна хааделира, суна и по-
мидораш хазаялар. Цхьа помидор схьа а эцна, елакъажарца соьга кховдийра цо. 
Цуьнгара и помидор схьа а эцна, кхалла дагахь йолу со гиначу нанас элира соьга:

– Варийлахь, цунах бат ма тохалахь! Кхано хьовсур ду вай  цо хьуна елларг 
хIун ю – аьлла, човхийра нанас со.

Базарара тхо цIа доьлхуш, нанас элира: схьагайтал, оцу гIазкхи зудчо хьуна 
елларг хIун ю хьовса вай!

Ас сайн тIоьрмиг чуьра помидор схьа а эцна, дIакховдийра сайн нене. Нанас и 
помидор шина куьйга юккъехула ах а яьккхина, леррина помидоре хьаьжна, хьо-
жа а яьккхина,

«эхI, хIара ю и!» – аьлла, ца ешаш, оцу некъа йисте дIакхоьссира». Тхан нанас 
дуьйцура, шен ненан нана Саба даима а хуьлура оцу  гIазкхи зудчо шена елла по-
мидор хьехош, ма чIогIа хазъеллера шена и помидор бохуш, ма чIогIа лууш яра 
ша, шен дахарехь цкъа а ца гинчу оцу стоьман чам баккха, амма шен нанас ца 
магийтира шена. 

Оьздачу нехан г1иллакхаш

Помидор
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БЕКСУЛТАНОВ Муса

Разет

Со цул тIаьхьа, хIоразза а – Соьлжа-гIала мос-
сазза вогIу – цу новкъахула чекхволура, меллаша, 
гIаш волалой, иза гаре хьоьжуш санна, цхьана 
хIумане-м са а туьйсуш, хIун ду я хIун хила деза 
ца хуучу хазахетаре, дехьа-сехьа гуш квартирийн 
лекха даккхий цIенош а долуш, царна тIехьа – не-
хан долахь хIусамаш а.

Ас кхузахь шо даьккхинера, кху гIалахь, килса-
на лакхахьуо йолчу поликлиникина тIехьа, цхьа-
на йоккхачу стеган цIа чохь, сан дахарехь уггар а 
суна хаза деана хилла цхьа шо. 

Суна сайн чоь дагаоьхура – кхин цкъа а цига ваха йиш а йоцуш, – айса и шо 
даьккхина чоь, тиша диван а, басардоккху чайник а сайн, юха йоккха стаг а, нана 
санна, соьца дика хилла йолу, кIайн чопа санна, кIайн лулахо а, цIеран тIемаш 
санна йогучу цIечу месашца, борс хьаьрсина юьхьчкъор а. 

Йоккха стаг  ша чIогIа комаьрша адам а дара, цIера дахале Iедало тIера да 
а вийна, Казахстанехь мацалла цIийнада а, ши кIант а велла, цхьана йоIаца цIа 
йирзина, ша цхьаъ Iаш.

ЙоI юьртахь марехь хилла-хиллера цуьнан, йо1, кIант – ши бер а долуш. 
Со чохь воцу хан а лорий, йогIура йоI шен нана йолчу, берашка суна нов-

къарло ца яйта.

Суна товра сайн жима чоь, и баьццара гIала а хIетахь, маьI-маьIIехь садаIа 
йина дитташца сийна скверикаш а, горга гIанташ а IиндагIехь.

Гурахь, со армера цIа веъна кIира даьлча – соьга хьоьжуш Iийча санна, – 
вуьрхIитта шо а кхачаза йолу сан йиша маре яха тохаелира, пхи де даьлча шен 
йиллина хан хилар а хоуьйтуш нене. 

Нанас дега аьлла хиллера – цхьанхьа лелла, пхи-ялх бутт а баьккхина, ки-
санна веса, тIехь беркъа цIа кхаьчна, кхоалгIачу дийнахь а набарх ца хедаш 
Iуьллучу дега, – йоI маре йоьдуш ю, аьлла. 

Да суна тIечевхира:
– Хьайн йиша, боху, и зуд сацаде, хIоалара а далале маре даха гIерташ 

долу, – олуш. 
И дерриг а хезаш, дехьа чохь хилла сан йиша, дада Iуьйранна новкъа а ва-

лийтина, цу буссехь лечкъина маре яхара, ненан ши кало а такхийна. 
Нана, пен санна, кIайлуш, гIа лехча санна, охьаяхара пенаца, и схьахезча:
– Ва, нана-бусалбанаш, ас хIун дер хIинца, пхеа туьманал совнаха кепек ма 

дац со да йолуш! –аьлла. 
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Баккъал а, тхан хIумма а дан а дацара  хIетахь, етт, шинарий, цхьа масех 
котам а йоцург.

Цициг-м а дара, наха дIакхоьссинуьара, ас къа а хетта, чудалийна.

Да суна – цIа даьхкинчу цхьана шина шарахь доцург – цкъа а болх беш дага 
а ца вогIура, цхьа жима чамда а карахь, эпсар санна, кечвелла, гуттар а цIера 
цхьанхьа дIаоьхуш бен.

Нах оза а лора цунах, Казахстанехь цо лелийнарш а хууш. 
Бераша суна ишколехь тIехветтара дада: «Хьан джулик да!» – бохуш.
Со царах лиэтара хIетахь, цара дуьйцучух башха кхеташ а воццушехь. 
Дадин гуттар а кIайн кучамаш хуьлура чамди чохь, Iаьржа пасаташ а, цIен, 

Iаьржий, синий галстукаш а, царах духку – дашо басахь – тайп-тайпана мехий а. 
Цуьнгахь сих-сиха ахча а хуьлура, бер долуш суна дагадарехь, ши-кхо бутт 

а, ахшо а даьккхина, иза цхьанхьара цIа кхаьчча, хIоразза а нанна дуккха  а 
тIеюха хIумнаш а йохьуш. 

Ахча, нанас дийцарехь, батте а я шина кIиране а ца долура дадин, ахча 
гIалахь накъосташца хьешацIийнахь довш хиллера, шеца детдомехь хилларш 
схьа а гулбой, де-буьйсанца хийцалуш, еса латточу таксишца.

Наггахь ахча а доцуш кхочура дада цIа, хьирчина горгам санна, тIехь бер-
къа а хуьлуш. Итт-пхийтта де доккхура тIаккха, набъеш, дуькъа чай муьйлуш, 
папироса а багахь, уьйтIахула дIаса а оьхуш.

Цкъа а кертал ара а ца волура.
Юха соьга почтера телеграмма йолуьйтура Ал-Мата, Ташкенте я Бухара: 

«Болею, не могу выехать», – яздойтуш. 
Ши-кхо де далале почтальонка йогIура, куьг таIадайта кехаттий, ткъа, ткъе 

итт туьма ахча а дохьуш.
ТIаккха буьйсанна, Iаржлуш,такси кхочура дена тIаьхьа – тхан юьртара 

вара таксист, – цIена кастом, Iаьржа мачаш, кIайн коч, шиляп а йохьуш. 
Да юха а дIавоьдура цу таксица, шен чамда а оьций, папирос а багахь. 

Цкъа иштта, карахь кепек ахча а доцуш, дада цIа веъна, кертахь цигаьрка 
уьйзуш Iаш – сан хIетахь дейтта-пхийтта шо хир дара, – дадин шича (девешин 
кIант) – тхайн уьйтIа хIоттар дагадогIу суна.

Иза гуттар а вогIура иштта, нанна цхьацца бохам бохьуш, я налог дIало, я 
кхин-важа, олий.

Тхан да гича, вуьйхира иза, кевнан зIаьрина йисттехь соцуш. 
– Чувала, чувала, кхера ма ло, – элира дадас, папиросах кIур а баьккхина, – 

нах бууш вац хьуна со! – аьлла.
– Нах а битина, хьайна веха велара хьо, сан дех паспорт а дина, нах кхардош 

а ца лелош! – элира дешичас.
– Со хьан дех – сайн девешех – паспорт дина лелаш а вац, вала ца лахь, 

сайн девешин чIир а лохур ю... хьо сте а я боьрша а яц, – элира дадас, дешичин 
бIаьра вогIалуш, корта а ластийна. 

– Сан да Iедало вийна ву... сан да а витий, юьрта юккъехула кад айина, сагIа 
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доьхуш лелачу хьайн зудчун дола дехьа цулла а! – кхоьссира дешичас. 
Да цкъа велавелира, юха цуьнга дIа а хьаьжна:
– Iедал нахах лаьтташ а ду… хьан да районан базарахь нохчо волчу чекиста 

вийна а ву, тIам тIе бахийта, дин  схьаба, аьлла, доцчу бахьанийна коча вогIуш, 
хьан дена хьалха лергаюххе тIара а тоьхна, тIаккха шена  и тIара юхатоьхча, 
тапчин ворхI патарма хьан дена тIе а бассош... хIинца Ал-Матахь, воккха хьаькам 
а волуш, Iаш а ву, – элира дадас, – я хьох а, сох а цуьрриг а вешаш а вац! – аьлла. 

Дешича, букъ берзийна, бур-бур а деш, дIавахара, куьг лесторца, ша-шега 
лен а луьйш.

ХIаъ, юха дада дIа а вахана, йиша маре а хьаьдда, суо висинчу буса, дешичера 
ткъе пхи туьма ахча деха вахара со, сан чохь са хилахь, пхи бутт баьлча, дIалур 
ду хьуна олуш, чIагIо а йина: иза районехь заготконторан хьаькам вара.

Дешича цкъа вайн велавелира цхьана бIаьргашца, цхьаъ-м ала дагахь 
схьахьаьжна, юха кхин соьга вист ца хуьлуш, зудчуьнга мохь тоьхна, ша 
схьадаийтинчу ахчан цIен пачка вовшахйоккхуш – суна дуьххьара гинера 
иштта цIена ахча, – цIечу туьманийн кехаташ дагардан а волавелла. 

– Хьайн дена-нанна хууш-м веъна хир ма вац хьо! – хьаьжира иза, соьга 
ахча схьа а кховдош, юха, тохара санна, велааьшна а дина, – ахь юхадохьур, 
аьлла, луш дац хьуна аса хьоьга хIара, хьо кхин юха ца ваийта луш ду хьуна, – 
элира, дисинчу ахчанца дехьа чохь дIакъайла а ваьлла.

– Дада цIахь вац! – кхоьссира ас, да цIахь хилча-м хIун хала дара, ала 
гIерташ санна.

Со Iуьйранна, сахилча, сайн кехаташ вовшах а тоьхна, гIала болх лаха охьа-
вахара, йишин чамда кечъян айса дехначу ахчанна тIера туьма а эцна: арме 
вахале училище яьккхина диплом дара сан, шопар хила а, вуьшта, слесарь болх 
бан а бакъо йолуш.

«Грознефтан» гаражехь слесаран гIоьнча балха дIаийцира со, цхьа а разряд 
цахиларна, ялх туьма алапа а хIоттийна.

Чохь Iен меттиг яцара. Айса тоечу машенан кабини чохь йохура ас буьйса-
наш, хехочуьнца барт а бина. 

Iаьнан бутт тIекхочуш, ша хIусам хаьттина хьуна, элира соьга хехочо, гIой, 
мах бийций вуола, аьлла. 

Со цу буссехь схьавеара квартире, хехочо шен делкъана дIавуьжуш хилла 
долу сийна юргIа а делла. 

Гуобаьккхина тIехьа Iаш дукха жуьгтий, эрмалой бара цигахь, баннаш 
санна, пен-пенаца хотталуш, лоха, кегийра цIенош а долуш, хьо цхьана кевнах 
чоьхьаваьлча, аравала эзар Iуьрг а карадеш. 

Цхьа бехна, мелла нах хуьлура цигахула хьийзаш, цаьргара шакша а, 
кIомал а ийеш. 

Милици а кхочура цига сих-сиха, кхин шайга стаг ца лацавелча, эрмалойн, 
жуьгтийн зударшна кхерамаш туьйссий, бага  еттий, дIа а боьлхура.
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ЦIера мотт-гIайбий, куога туда тиша кIархаш, басар доккху жима чайник 
– хи кхехко наштаран чайник йоккхачу стага еллера суна, – сайн мел йолу 
киншкий охьаеара ас кIира даьлча.

Шен къаьсттина неI яра цу чоьнан чу-ара вала, хьо цхьанна а новкъа а воцуш.
Лекха тхов а бара, доккха ши кор а долуш.
Корах арахьаьжча, лулахойн йоI гуора аннийн керта юккъехула.
ЙоI хаза яра, цIен месаш а, кIайн чкъор а къаьсташ, даим йоьлуш, ненаца 

цхьацца дуьйцуш гуш. 
Со гуттар а хьоьжура цуьнга, лам тIе тесна ло санна, кIайн чкъор долчу 

лулахочуьнга.
Иза хьехархойн институтан студентка хилла-хиллера, шолгIачу курсехь 

доьшуш. 
Хаза хуьлура Iаламат, цхьа зовкхе, тамехь гилгаш а дуьйлуш, Iаьнан шелехь, 

цIе санна, йовхачу чохь, Джек Лонданан «Мартен Иден» роман а йоьшуш – 
сайх чIогIа тера хетара суна иза я суо цунах, – довхачу чайнах наггахь къурд а 
беш, лулахочух хьерча мерза ойла а хьоьстуш, хьо хьуо цхьа дIатаьIна Iуьллуш.

Балха тIехь юьхьаьнца чIогIа пхьаьрсаш лозура сан, цу аьчкех тийсалой, 
букъ энаша дIа а лоцуш.

Сан накъост чIогIа молуш стаг вара, цхьацца куьйгаш Iиттар бен, х1ара 
бу, аьлла, болх а ца беш. Ша-ма вон стаг а вацара иза, гIелвелла вара-кх, кху 
дахаро гIелвина, Казахстане дIа а яьхьна, юха цигара цIа еъна хилла гIело 
къаьркъанца йицъян гIерташ. 

ГIело йиц ца лора, стаг шен цIахь а цIахь воцу къиза гIело, хьо хьайн мехкан 
да ца вуьту исс мотт болу харцо а.

Йоккхачу стага – хIора буса бохург санна – цхьацца бахьанашца неI а ту-
хий, йовха юург кховдайора суна: «Бабина, юьсур ю-кх хIара... шелъелча кху-
нах дан хIума а дац... Iуьйренга баьлла кхача дегIан лазар ма ду!» – геннара 
схьа а доладой.

Со дуьхьал волура сайн ма-хуьллу, неI херъяр бен, дIа а ца йоьллуш.
– Пурба дац хьуна... сагIийна, дукха нах белла стаг ма ю со, – олура тIаккха, 

неIарна тIехьа хедар охьахIоттош, дIа къайла а йолий.
Со кхетара цуьнан диканах, адамаллах а цуьнца долчу: баланаша санна, 

цхьана а халоно къинхетам ца луора стагана – йоккха стаг бала лайна  яра.

Суна кхин шераш дагаоьхура, цо сайна юург еъча, Казахстанера цIа 
даьхкина шераш, яа йоцу хIума, со, бератIорз, тIаьхьа а доккхий – нах 
бийшича, буса, – чхьаьвриг ца латийта, дуст тоьхна, колхозо дIаен кечйина 
можа хьаьжк1аш лачкъо дада ихар. ТIаккха лулахошна гарна кхоьруш, со ха 
дан а хIоттавой, нанас масеххазза хих йохура и хьаьаш. Цу буссехь якъа а йора, 
стогар дIабойуш, пеш а латайой, Iокъана тIехь хаддаза пистигаца кега а еш. 

Сискал чIогIа кIеда хуьлура, мерза, дустан чам байа нанас цхьацца бецан 
хIу а хьаьрсина, цхьаьнгара ехна, шира мохь тоьхна сискал.



54

Орга - 2019 (1)

Мохь къаьхьа яра, къамкъарг а морцуш. Ас махьарш, нанна ца гойтуш, буй-
нахь къайла а йохий, кхано дIакхуьссура. Цкъа иштта, махьарш дIакхуьссуш, 
гуча а ваьлла, валаволлалц йиттира суна дадас, гIазкхийн маттахь къа а доьхуш.

Дада детдомехь кхиъна вара, цIера дIадуьгуш, новкъахь нана а елла, жима-
хйолчу йишица детприемнике а кхаьчна.

Шай, шен йиший детприемнике дIадигначу буса, кхо шо долу шен йиша, шен 
гIодаюкъера схьадаьккхинчу доьхканца шен когах дIа а йихкина, дIавижначу 
кхунна, Iуьйранна ша самаваьлча, йиша ца карийнера, мел лехарх, хеттарх. 

Иза детдомера веддера, шен дейтта шо кхочуш, ша санна долчу берех 
дIакхеташ, декъаза некъ юьхьара а лаьцна: лачкъош, ядош, чувуллуш, араволуш, 
нах Казахстанера цIаберззалц, цул тIаьхьа а – дийна мел ву – шен йиша а лоьхуш.

Йиша кара ца йинера, детдомера йоI евзинера, ша санна, да-нана доцу буо. 
Иза шеца дIа а йигнера, къайлаха йодуьйтуш.  Иза сан нана а яра, хIинца 

йолу сан нана, детдомера дадица еддарг, шен цIе Совдат хилар бен, цу хенахь 
дагадогIуш кхин хIума а доцуш, дадица ша йодучу хенахь.

Сан уггар а синкъераме сахьташ буьйсанлера сахьташ дара, сарахь, балха-
ра чувоггIушехь, булка бепиггий, доккха шиша шура а оьций, чайнан дикка 
басар доккхуш, хIума кхалла со охьахиъча, уллехь Iуьллучу киншкана тIехь 
бIаьрг а латтош.

Ас мел йоьшучу киншкин турпалхо-йоI – иза дика елахь, – Разет хуьлура 
сан, кертал дехьа гушйолу кIайн лулахо, турпалхо – кIант со а волуш, хIета-вета 
а суна Разетаца захало дуьйцуш йоккха стаг а ма-ярий сан: «Бабина, дукха ваха 
хьо, эхь дайнна тIаьхьа валахь йоIана, яла-йола меттиг ца буьтуш, ненаца-м аса 
дуьйцур дара, хьо жимма тIахъаьлла хьовзахь», – бохуш, суна муьшка а теIош. 

Со, мелхуо а, Разет гича, къайлаволура, суо цунна ца гайта гIерташ.
Со сайн хьолах – хьалдацарх – уьдуш вара, сайн къеллина уьдуш. ТIаккха 

Разет ша а елира сох къехка, со шех уьдий а хиъна. Цуьнан нене-м вистхуьлура 
со, да суна гуш  а вацара, наггахь, ца хууш, бIаьрг кхетар бен, иза а геннара гуора, 
ков долчу агIор а ца вогIуш, тIехьахула, жуьгтий болчухьара, керташкахула 
чу-ара волуш. Дуьхь-дуьхьал кхеташ, Разетан ден юьхь-сибат суна ган а ца 
гара, айса цигахь и хан йоккхуш. 

Вовшийн гича, духуш долу сой, Разеттий цкъа дуьхьалкхийтира, Iадийча 
санна, со сацавелча, ела ца яла, бат лоцуш, Разет тIех а иккхина.

Ас цул тIаьхьа нехаш а буьйсанна бен ца кхуьссура дIа, Разет дуьхьалкхетарна 
кхоьруш.

Цхьанна а – со воцчунна – цхьанна а ца хаьара соьгара хьал, декхарх йишин 
марел дIа а дерзийна, и дIатакха гIала а веъна, тIедуху я даа-мала хIума а до-
цуш, трамвайн яла кхо кепек ца нислуш, гIаш балха дIасалелачу суний бен ца 
хаьара сайгара хьал. 

Со йоI езалучохь вацара я йоьIан бIаьра хьоьжучохь а, айса-сайца къайлла-
ха цхьацца ойланаш кхабар бен: «Дависа, иштта хила тарделча!» – боху, цхьал-
лехь ен ойланаш.
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Дешичин ткъе пхи туьма – пхеа батте а ца хьежош, – биъ бутт баьлча 
дIаделира ас. Иза цхьа вистхилар а доцуш, ас шена тешнабехк бича санна, ре-
завоцуш хьаьжира соьга, ас шен ахча дIаделча. 

Цунна тайнчух тера дацара, ас сайн дош лардина. 
Мукъа де ца дуьтура ас сайна цкъа а, цхьацца белхаш деш бен. Соьга 

дийнахь пхи сом а, туьма а даккхалора цкъацкъа. Искладехь а карабора болх, 
яккхийчу туьканашкахь а, яьшканаш чу-ара кхоьхьуш, кагъелларг тоеш а.

Стаг къеллах дIавулуш хиллера, тишачу бедарх ма-воллара, шен къелла 
еза а луш.

Массо а хIума новкъа хуьлур-кх хьуна, хьайн маьрша ойланаш йоцург, юха 
кега-мерса хIуманаш а: горгали бека куьзга кагделла сахьт, Лев Толстойн сурт 
а, ткъе иттех киншка а, Драйзер а волуш, Шолохов а, Бунинан ши том а, Джек 
Лондон а, кхин масех а. 

Иштта, бIаьрго лаца хIума доцчу чохь, хьажар тховх дугIуш, сахьташкахь 
ойланаш а йой – ерриш Разетах, – чайнан басар даккха хIуттура со, ишкапан 
гIутакх чохь, мацах эцна, йицъелла хилла ши-кхо пирянг а карайой. 

Уггар а хьалха, шозза-кхузза кIежъяьккхина хи чу кхорзуш, йохйора ас 
чайник, тIаккха чу чай а тосий, лаккхара дуьйна дуткъачу тIайрица дехха 
кхихкина хи тIедуттура, чайник чохь Iаь йолуьйтуш. Юха, негIар тIе а дуьллий, 
тIехула декъа гата хьарчадора, цхьана а херехула Iаь ара ца ялийта.

ТIаккха жим-жима схьа а дуттуш, меллаша, дехха, чам толлуш, цхьацца 
къурд а беш, чай молура, шекаран бIелигах церг а тосуш: «Дависа, хIара чоь – 
со чохь волу хIара жима чоь – сан елар-кх – хиэтара суна, чай молуш суо Iаш, 
– кхин хIумма а ца оьшур-кх... Разет а ялийна – ян там ма бара, чохь Iен цхьа 
меттиг хилча, – ши кIант, цхьа йоI – кхо бер а хьоьстуш...» – сахьтан горгали а 
бекна, Iаьччохь со самаиккхича, ворхI сахьт даьлла хуьлура Iуьйранна, сахил-
лалц баьгна чиркх а гуора, муха йисина ца хууш, харцоза йисна чайник а.

Со балха дIахьодура, деккъа ши стака чай а молий. Юха сарахь, гIеллой чу а 
вогIура, кертал дехьа, йовхачу чохь, бовхачу меттахь ша цхьаъ тховса дIаюьжу 
йолчу Разетан ойла а еш. 

Цхьанхьа Iуьллуш коч а хир-кх Разетан, суна цуьнгахь уггар а хазахета 
можа томмагIаш уьду коч. 

Разет чIогIа хаза хуьлура цу кучахь, букъа тIе цIе яьлча санна, дIаса кхуьй-
сучу цIечу месашца, цIоькъалоьмах дегI а сеттош,  «кIахь-кIахь» дарца, кIайн 
цергаш а елош, зудаберашца цхьаьна йогIуш. 

Суо декхар дIатекхна ваьлча, баттахь шозза-кхузза цIа воьдура со мукъачу 
деношкахь, кертахь цхьацца куьйгаш Iитта. 

Тхайна эчиган ков а доьгIнера ас, гIуркхаш дIа а даьхна. 
Цкъа иштта, шоьтан дийнахь – дада цIера ваьлла пхи бутт баьлча дара иза, 

– со керт тоеш воллуш, такси сецира тхан кевна дуьхьал.
Шина стага, доцца къамел а дина, куьйгаш делира вовшашка, цхьаъ охьа-

ваьлла, такси дIа а йоьдуш.
Охьаваьлларг суна дуьххьара ца вевзира.
Иза цхьа кино чуьра волуш санна вара, разведчикех йолчу кино чуьра, тIехь 
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Iаьржа палаш а, гIеххьа йоккха шиляп а, иштта Iаьржа мачаш а йолуш когахь.
КIайн коч а яра, Iаьржа галстук а.
Буткъа Iаьржа тIоьрмиг а гуора.
Иза сихха кевл чоьхьа велира, со шена ца гуш санна, соьга ду-дац а ца олуш. 
– Ков дIакъовла, – элира цо, со шена тIаьххье чоьхьаваьлча, – гIуй дIа а 

буллуш. 
Дада вара, цигаьркаш чохь йолу кIайн гIутакх а буйнахь, лаьтташ.
Кхин соьга вист ца хуьлуш, цигаьрка а латийна, шозза-кхузза кIур дIа а хецна:
– Нана чохь юй хьан? – хаьттира.
– Хила еза, – элира ас.
– Валол чу!
Со тIаьхьа хIоьттира.
Чоьхьаволлушехь, неIаран алтам дIа а тесна, шена тIера палаш охьайоккхуш, 

гали санна, харцахьаяьккхира дадас.
Палашана чоьхьа лаьцна кIади – палаш харцахьаяьккхича – дерриг къорза 

дара, шахматийн уьн тIехь хуьлу биъсонара йиъмаьIигаш санна, лакхара 
дуьйна тешца тIетегна ахча а долуш.

Ахча даккхийра дара, шишша туьман пхиппа соьмаш.
Тукарца таьш а хедийна, ахча, стоьла тIе Iуьллучу жимачу шаршо юккъе 

хьарчош, резинкин этки чу таIийра дадас. 
Дадас палаш охьаяьккхича дуьйна схьа, мотт сецча санна, лаьттачу нене 

мохь белира, цхьаъ велча санна, къаьхьа елха а йолалуш.
Дадас нана марайоьллира, бета тIе куьг лоцуш, саца, аьлла, тIе а чевхина. 
Нана кхин а чIогIа елха йолаелира, горгам санна, хебаш, цIенкъа охьа а 

кхетта. 
– ДIавало сихха, котамийн куьрка чу ор а даккхий, ахча лаьттах долла, – 

элира  соьга дадас, нанна юххе чIинчIура охьа а хууш.
Со чуьра аравелира, ахча а эцна.
Кхано, со чувеъча, нана  йоьлхучуьра сацаза яра: 
– ХIокху керто а латтор ма яра сискал... детдомехь лайнарг ца тоьара хьуна, 

хьо лацахь..., – бохуш, дена хьеста а луш.
Дадас со юха а араваьккхира, кертахь цIе а латаяй, шен палаш, шиляп, ка-

ранаш дагаде, аьлла.
Юха, кхано, дада хIума кхаьллина волуш, арахьарчу машенан мохь беара.
– Ас хабар тоххалц, ахча хьа ма делаш, – элира дадас, – тIаккха, ас хабар 

тоьхча, туьканара хIума а ма эца цу ахчанах, базарара бен, бен а яц хIуъа а – 
уьстагI а, бежана а, котам а, гIаз а.

Юха а машенан «пIапI» хезира.
Шипанера чохь хьалакхозу шен мацах хилла кIадин мокха тиша палаш тIе 

а юьйхина, тIоьрмиг чуьра хурашка коьрта тиллира дадас:
– ХIинца, Дала мукъалахь, данза ца долу цхьа гIуллакх чекх а даьккхина, 

цIа воьрзур ву со, КIорни, гуттаренна а, елха ма елха, кхин хьийзор яц ас хьо, 
– элира юха, – хьуна вас йолу хIума кхин лелор дац вай, – аьлла. 

Дада къайлаваьлла ца ваьллера, нанас – елха а йоьлхуш, – кевнах гIуй а 
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боьллина, и ахча дагош, лампи чуьра мехкадаьтта тIе а доьттина. 
Со вист а ца хилира. Iадда лаьттира нанна уллехь, ахча даьгна даллалц, цхьа 

дош а ца олуш. 

– Бабина, – элира йоккхачу стага цхьана сарахь, со балхара чувеъча, – вай-
шинга бехк баккхийти-кх ахь Разете! – аьлла.

– ХIун хилла? – хаьттира ас. 
– Мотт ца луьйчу стагаца ша хIун дуьйцур ду, – боху-кх соьга цу шайтIано... 
Со юха а цхьацца хьийзош, бехказавийла воьлча: 
– Дукхавахарг, Бабина, синкъерамечу зудаберал дика зуда ца хуьлу хьуна 

дуьнен чохь цхьаннах а... цо шеца хьан хIусам серлайоккху хьуна, хьан биъ пен 
синкъерамах бузуш... хьайга Бабас бохург де, Бабина дика хаьа хьуна, – элира 
йоккхачу стага, – догIанах язъелла гуьйренан Iаьржа марха санна, хьажаюкъера 
шад цкъа а дIа ца болуш, дохк таьIна де санна, гуттар а резайоцуш, хьуна 
сингаттам латточу зудчо цIа а, цIе а, дуьне а къахьдо хьуна къонахчунна, цул 
сов, ахь динчух, лелочух – хIара ду, ала – имий-беркат а ца хуьлу хьуна и тайпа 
зуда цIентIехь йолчу кертахь, хьайга Бабас бохург де, ма ялийта Зумин йоI, 
хьалха-тIаьхьа вала цунна! – Бабас маравоьллира со, – гIуоза-декъала ваха-кх 
хьо, гIуоза-декъала! – олуш.

Разете дуьххьара суо вистхуьлуш: 
– Суьйре дика йойла... муха ду дешар... дешалой.., – цхьа пал-м кегийра ас, 

балхара чувогIуш, нехаш дIакхисса арайолу иза дуьхьал а кхетта. 
– Ца дешало, – элира цо, «хинкI» деш, ела а хьаьдда. 
Со сахиллалц стихаш йоьшуш Iийра цу буьйсанна, Разете кехат яздан да-

гахь, вуьшта – дуьхь-дуьхьал кхетча – сайга хIумма а алалур доций а хиъна.
Суна цунах – Разетах – ойланаш еш, дуккха а хазох хетара, дуьйцучул.
Соьга дийца а ца луора. 
Бабас а ца вуьтура, хIора сарахь, йоIе вистхиллий хьо, хоьттуш. 
Ца кхиаво, кхин-важа, олура ас. 
– ЙоIах эхь хета хьуна? – цецъелира Баба, – цундела ма хьийзаво цо хьо, 

хьуна шех эхь хетийла хууш... цкъа дуьхьал а вале, дIакхалла санна, бIаьрг 
тIе бIаьрг а хIоттабай, ког дIа а ца боккхуьйтуш, сацаел ахь йоI... эхь хетачу 
кIантах йоI кхаьрдийла ца хаьа хьуна хIинца а? ЙоI ма ю хьох эхь хета дезашъ-
ерг, хьо ма вац цунах уьду, тпуй! – олуш, цIенкъа охьа ког а тоьхна.

ХIетте а, суна Разетах айса-сайца ойланаш еш, дуккха а дикох хетара, кхе-
чийн стихашкахь цуьнан аматаш лоьхуш а. 

Блок товра суна цкъацкъа, юха Лермонтов а, Есенина гIайгIа а кхуллуш. 
КIирнах я баттахь гергга биъ могIа кхолла гIиртира со Разетах, стих хIун ю 

цахаарна, нехачарна тIехь тидамаш а беш. 
ГIуллакх ца хилира – стих ца кхоллаелира соьга.
ТIаккха со сарахь библиотекашка лела велира, Разетана яхьийта уггар а 

дика стих къасто.
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Кхаанна тIехь сецира со, нохчийн матте йоккхуш, цхьа стих дIа а яхьийти-
на, кхано юха дIаала дагахь, автор со вац, аьлла, цунна иштта а, вуьшта а иза 
хуур дуйла хуъушехь.

Тхойша дуьххьара дистхилла – дистхилар а ма-дара, ас суьйре дика а йина, 
дешалой, аьлла, хаьттича, цо ца дешало а, аьлла, – хIаъ, тхойша вовшийн 
дистхилла, ши бутт а баьлла, кхоалгIа бутт болабелча, пIераскан сарахь, 
«ларамза» санна, цхьаьнакхийтира тхойша, дерриг а бабас хьалхехь дуьйна 
кечдина а долуш: соьга – варийлахь – йоIана хууш дац хьуна, олуш, ткъа цуьнга 
– Разете, – ша иза туькана хьажор ву хьуна, хьо бухахь хилалахь а, аьлла.

Соьга еза ца аладелира.
– Сан хьуна сагатло, – элира ас, – хьо ца гича, дика ца хуьлу.., – аьлла. 
– Хьан дог этIош хаза ма хетара суна... дерриг а дохий-кх ахь, – елаелира 

Разет, – хIинца хьан дог этIо йиш а йоцуш, – аьлла. 
Тхойша дикка цхьаьна лийлира, цо шен группера зудабераш а дуьйцуш, 

шайн хьехархой а, шаьш уьш цхьацца – сесси тIекхочучу хенахь, – бIаьргаш 
сеттош, хьийзабар а.

Юха тхойша чудогIуш: 
– Вайша Бабига кхин ма Iехадайтий вайшимма, – элира соьга Разета, – Ба-

бига хьуо суна реза вац, алахь, – аьлла. 
Тхойша дуккха а дийлира цу забарх, юх-юха доьлуш. 
Цу буса, кхин дIа а ца вуьжуш – наб мича кхета! – сахиллалц Разете кехат 

яздеш Iийра со, яздеш, юха дIакхуссуш, юха а яздеш, тIаккха этIош, цIенкъахь 
боккха барз а хуьлуш этIийначу кехатех. 

Эххар а, доцца яздина жима кехат магийра ас, дуьххьара дуьйна чекхдаллалц 
Разетан цIе йоцург, кхин яздина хIума а доцуш, цу кехатца –  хаьржинчу кхаа 
стихах – айса гочйина – хIара стих улле а тесна:

Цхьа гIийла, гIо доцуш, коча,
Баппан, кIайн кIуж санна, экама,
Кег-кеглуш, хьо йогIуш гича,
Мазал а къахьло-кха безам! 

Кег-кеглуш, хьо йогIу гича...

Стеш санна, юькъа чов балдийн – 
Вада со я акха вала, – 
Урчакхах хьийзачу хенийн 
Аьрхалло човхийча къиза! 

Вада со я акха вала...

Хьо еза баха, хьо хьеста 
Делара и дешнаш каро, 
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Ас собар хьаьнгара деха, 
Дагах цIе йиллича цIаро!

Ас собар хьаьнгара деха...

Iуьйранна юха – шоьтан Iуьйранна – сахилале гIоттуш, юьрта хьала вахара 
со, сайн кехат тхайн почтехула – конверта тIехь юьртан цIе а, тхан урам а, 
сан цIийнан лоьмар хир йолуш (тхойша цхьаьна даха дезачу цIийнан),  – гIала 
охьадаийта лууш, Разетан дог тохадалийта.

ШолгIачу дийнахь юха, гIалахь, чу а ца воьдуш – кехат дIакхаччалц Раз-
етана дуьхьал ца кхета, – воьддушшехь балха тIе вахара, яханчу собранехь 
хьаькама суна разряд тIе а тухуш, алапа лакхадоккхур ду, алар, дага а деъна. 

Сарахь чу а, лечкъина, вахара со, дахка санна, тебна, Разетана суо чохь ву-
вац ца хаийта, чиркх хьала а ца латош: почтехь сан кехат шолгIачу дийнахь 
яздинчуьнга дIакхочур ду, аьллера соьга, и шолгIа боху де кхана а дара, кхана 
сарахь суна Разет гур а йолуш, Дала мукъалахь.

Цу буса юха, Разетах ойланаш еш, дикка Iиллинчул тIаьхьа, коре хIоьттира 
со, Разетах бIаьрг тоха.

Разет йоьлуш гуш яра, шена нене цхьаъ-м дуьйцуш.
Иза гуттар хуьлура йоьлуш, ша-шена йоьлуш санна, шен ойланашна.
Хьуна гушдоцчу зудаберийн жIуганахь «кIахь-кIаххьехь» декаш аьзнаш 

хазахь, иза Разет хир яр-кх хьуна, гобинна гонаха зудабераш а долуш, царна 
юккъехь йоьлуш йогIуш.

Кхоьссича санна, хир дара болар, гIодаюкъ хьийзаш санна хеташ, ерриг а 
цхьа айелла, гIатта кечъелча санна.

Цу буса кхин дIа ца вуьжуш, ойланашка вахана Iуьллучу суна, набкхетта 
хиллера, тIе-когара а ца доккхуш.

Со, ков детташ, самавелира, цхьамма чIоггIа ков  детташ. 
Разетан нана арахьаьдира, мила ву, хоттуш.
– Ков схьаделла! – мохь беара. 
Милици яра, ши-кхо стаг. 
Уьш боьлххушехь РазетагIеран чу бахара, когара мачаш дIа а ца йохуш. 
Чиркх летира чуьра. 
Майкица гуш Разетан да а вара, юьхь тIе ши куьг а лаьцна, воьлхуш.
Юха Разетигий, цуьнан неней маьхьарий девлира, Разетан да – тIе хIума 

юхуьйтуш, милицис шайца дIа а вуьгуш.
ТIаккха йоккха стаг гира суна, церан чу йоьдуш. Ас сайн стогар хьалалатийра, 

чуеъча, хIун ду, аьлла, Бабига хатта дагахь.
Баба хьеелира, чу ца йогIуш. 
Сахьт  а делира, кхин цхьа сахьт а, тийжаш хезаш зударий а болуш.
ТIаккха Бабин ков туьйхира. И ши ков юх-юххехь дара, керто декъар бен, 

юккъехь кхин меттиг а йоцуш. 
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Разетан нана хьаьдира схьа. Иза сихха юхаяхара, Баба ара а йоьхуш.
Ков диллича, сан нана яра, тхан луларчу Байсарца цхьаьна, Байсаран 

«Победа» а йолуш, гуш. 
Со Бабас аракхайкхира. 
Нанас кхин тIе хIума ца юхуьйтуш, цу араваларх, Байсаран «победица» цIа 

деара тхойша, хьан дас стаг вийна, бохуш, йоьлхуш нана а йолуш.
Тхо цIа кхаьчча, тхан дешича милицис дIавигна хиллера. 
Наний, сой цу буса кхин дIа а ца дижира.
Со Iуьйранна районе охьавигира, районера баьхкинчаьрца тхан участкови 

а волуш.
– Хьо сийсара гIалара вада хIунда ведда, хьайна хууш хIума ца хилча? – 

хаьттира соьга милцочо.
– Со-м ца ведда, – элира ас, – нанас тIаьхьа а еана, цIа валийра-кх, – аьлла. 
– Нана хIунда еанера хьуна тIаьхьа?
– Аш чохь обыск еш, мел долу хIума тIекIел а тоьхна, сан дас стаг вийна, 

бохуш, дешича дIавигча, еъна-кх, – элира ас. 
– Вийний тIаккха хьан дас стаг? – хаьттира цо.
– Суна хIун хаьа, – элира ас, – бехк а боцуш, стаг муха воь... 
– И квартира хIунда лецира ахь, кхин дацара гIалахь цIенош?! ГIала йоккха 

ма ю, – хьаьжира, Iоьттина чекхбаккха санна, суна тIе ши бIаьрг а боьгIна.
– Ас ца лаьцна иза, ас болх бечу гаражан хехочо лехна суна, – элира ас.
– Хьуна хаьарий, луларчу цIа чохь Iашверг мила ву? 
– Суна-м ца хаьа и мила ву...
– ЦIе хIун ю цуьнан? – хаьттира цо.
– Суна цуьнан цIе а-м ца хаьа, – элира ас.
– Хьайн дас цуьнан ваша вийнийла мукъана а хаьий хьуна? – хаьттира цо 

юха.
– Суна ган-м ца гина цо и вуьйш, – элира ас, – цагинарг, гина ала-м ца боху 

ахь?
– Хехо мичара ву, гаражан хехо? – хаьттира тIаккха.
– Ца хаьа суна... цIе-м Идрис ю цуьнан, – элира ас.
Цо со, дежурни схьа а кхайкхина, камери чу дIавигийтира.

Iуьйранна кхечо левира со, ша кху чохь вахкор ву хьо, хьайн да мичахь ву 
схьадийца, бохуш, чеха а веш.

Со вист а ца хилира, цо еттарг цхьа а бух боцу бага юй а хууш. 
Делкъал тIаьхьа Идрис валийра схьа, гаражан хехо. 
Тхойша цхьаьна левира, Идриса и зуда – со чохь Iачу цIийнан долахо – шен 

стуншича ю а, олуш. 
Идрис дIавахийтира, со юха камери чу дIа а вуьгуш. 
Леян схьаялош сайн нана гира суна, кхузахь  ю-яц ца хиъна йолу.
Нанас – милцочунна ца гойтуш – шен лога кIелахула пIелг хьаькхира.
Со кхийтира, нанас соьга – хьуо вехь а – хIума ма дийцалахь, бохийла.
Сан дийца а, ца дийца а хIума дацара, сайна цахуург – ца хаьа, алар бен. 
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Сан дена чIогIа маьттаза хIумнаш дуьйцура кхозлагIа со левинчу милцочо 
– боьха а, цIена а, – ца дуьйцуш, хIума ца дуьтуш, каравагIахь, шаьш, чу а ца 
вуллуш, тапча йиттина, вуьйр ву  хьан да, бохуш. 

Со дуьхьал вистхилча, тхо оцу чохь тасаделира, шимма-кхаамма, тIекхетта, 
суна дубинкаш а етташ: церан хьаькам – районерчу милицин хьаькам – сан дас 
вийначуьн маьхча хуьлуш хилла-хиллера.

Ас цу чохь кхойтта буьйса яьккхира, ейтталгIачу Iуьйранна ара а воккхуш. 
Дадас вийнарг Разетан деваша вуйла хиира суна, ткъе берхIитталгIачу ша-

рахь – ткъоалгIачу бIешеран – районан базарахь, тапча йиттина цо вийначу 
шен девешин чIирана дадас дуьхьал вийна волу.

Со ца кхетара, цхьа бозбуанчалла ца хилча, и хIума иштта нисдаларх – сох 
Разетан лулахо а хуьлуш, юха сан дас Ал-Матахь вийна волу стаг – поковникан 
чинехь волу структурийн воккха хьаькам – Разетан деваша а нислуш...

Дадас и полковник, шен служебни машенахь, Iуьйранна балха воьдуш, све-
тофорехь машен сецча, такси юххе а кхоьссина, ворхIазза йолу тапча йиттина, 
вийна хиллера, цу таксица юха – таксист чуьра аракхуссуш – вада а ведда. 

Дешича, лаьцначуьра, кхо бутт баьлча, схьахийцира, куьйгаллехь болх бан 
бакъо йоцуш, статья а хIоттийна. Милицин хьаькамо – ша обыск еш, – цхьа бIе 
эзар туьма ахча даьхьна бохуш а дуьйцура сан дешичин, нахала даккхахь, ша 
пхийтта шарна чувуллур ву хьо, олуш, ша кечдинчу кехаташца хIара кхера а 
вина.

 Тхан кертахь беа баттахь ха лаьттира, бусаIуьйкъахь чуьра араваьлча, ма-
шенахь Iаш милици а хуьлуш.

Дадин суьрташ а дара хьаладиттина, ахтобусан социйлехь а тIехь, тхан юьр-
тарчу туькан хьалхахь а. 

Пхи бутт  а баьлла, милици тхан кевнан бертера дIаяхча, почтехь болх беш 
йолчу зудчо, нене хьахийнера къайлаха, дада лаьцна, аьлла, телеграмма еъна 
хилар бутт хьалха, милицис шуьга дIа ма хаийта, аьллера шега а, олуш. 

ТIаккха Карагандара кхечира телеграмма, дада чохь воллуш а ву, цунна 
вуьрхIитта шо хан а тоьхна, аьлла, тIехь яздина Карагандара цхьа адрес а, сте-
ган цIе а йолуш. 

Со вахара Караганда. Адресца дIакхаьчча, цхьа зуда яра, стаг а воцуш. 
– Я такого не знаю, – элира зудчо. 
Ас телеграмма дIагайтира. 
Чувуьгуш, суна юург а хIоттийна, дIаяхара зуда, соьга собар де а, аьлла. 

Юха, кхано, Iаржлуш, машен сецира, стаг, зудий чу а догIуш. 
Соьга:
– С приездом, – аьлла, тIаккха зудчуьнга: – Мы пошли, Зоя, – элира стага, 

охьа а ца хууш. 
ГIалин йисттерчу цхьана юьрта вигира, новкъахь ши-кхо стаг а оьцуш схьа.
Бухахь кхин кхоъ вара, кхуьй а – гIазкхи. 
Ши зуда а гира суна, къона ши зуда.
Бухара кхоъ, тхо дIакхаьчча, кехатех ловзуш Iара, юург еш хьийзаш ши 

зуда а йолуш.
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– Чечена сын! – элира суна тIаьхьа веанчо. Кхуьй а хьалагIаьттира, роггIана 
со мара а вуллуш. 

Ши зуда а еара тIе, суна маракхета. 
Оцу сахьтта стаканаш хIоттийна, ши шиша достуш, жим-жимма къаьркъа 

Iанийра массо а стаканна чу. 
Хьалалецира: 
– За Чечена! – олуш.
Со сацавелча:
– Не пойдет, нельзя так! – элира бухарчех воккхачу стага. 
Юха, со схьавалийначо:
– Он прав, подними, – бIаьца йира, корта а таIош. 
Ас жимма къурд бира.
– Твой пахан – мужик, гордись предком, – элира соьга воккхачу стага, – 

устроим тебе свиданку, пока расслабься, – аьлла.

Диъ де даьлча гира суна дада.
– Три минуты хватит? – хаьттира дадига со чувигначу милцочо.
– И того меньше, – элира дадас, – два слова, – аьлла.
– Валяйте, – милцо дехьа чу велира, неI йиллина а юьтуш.
Секундашкахь саца а велла:
– ХIун ала аса хьоьга... хьайн ненаца дика а хила – ас дуьне а ца даийти 

цуьнга... хьуо кхузара цIа ма-кхеччи зуда а ялае – шайнаш сан накъосташа 
хуьлуьйтур ю хьуна... кхин... кхин хIума а дац-кх... ка ялахь, оцу кIенташа – 
хьуна гинчара – ялх-ворхI шо даьлча, хими воккхур ву со, нагахь Iедало вен 
сацам бина вацахь... юьртара гIала ваха а ма гIуо, зуда юьртара а ялае... кхин 
хIун ала... кхин-м дац хIумма а... все, начальник! – дада хьалагIаьттира, – хIа, 
вицлора хьуна, суна тIаьхьа а ма вола кхин, нагахь, со лахь, сан дакъа цIа 
дахьий бен...

Дада, пхи шо даьлча, велира, аьлча а, вийра-кх, накъостий чубухкуш, ара-
хьара орца дIа а хадийна, ша цхьаъ, масех Iай, ша болчу камери чохь валлийна, 
пехаш а дахкийна.

Ас цIа деана дакъа ткъе пхийтта кийла дара. 

Цул тIаьхьа, дада велча, хIора баттахь бохург санна, шерашкахь ахча ихира 
тхан почте ненан цIарах, ткъа а, ткъе итт туьма а догIуш: Ал-Матара, Ташкен-
тера, Бухарара, Карагандара а. 

ТIаьххье а цхьамма мотт а тоьхна, нана КГБ-ес районе охьайигира. 
Цигахь юха, кхерамаш туьйсуш, чехош, кIант войур ву хьан, бохуш, лейи-

нера шина буьйсанна, ахча мичара, хьан туьйсу, схьадийца бохуш, чеха а еш.
КхоалгIачу Iуьйранна аракхоьссинера, кхин хьо, ахча, аьлла, почте йо-

дахь, итт шо хан тухуш, чуюллур ю хьо шаьш, аьлла, цхьана кехата тIе куьг а 
таIадайтина.
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Сан дешича – дада веллачул тIаьхьа – кхин кхойтта шарахь вехира, ша вал-
лалц дадина къадоьхуш, инфаркт хилла, вала а леш. 

Ас юьртара зуда а ялийра. ГIала ваха а ца вахара со. 
Суна Разет а ца гира кхин. 
Бакъду, цхьана денналц, суо гIала моссазза воьду, цу урамехула чекх-м во-

лура со гуттар а, меллаша гIаш волалой, иза гаре хьоьжуш санна, юха гарна а 
кхоьруш чIогIа.

Сан цхьа а бехк бацара Разетана хьалхахь, юха бехк бац ала йиш а йоцуш, 
тIаккха а юха  бехке а волуш: сан дас цуьнан деваша вийнера, цо шен вийначу 
девешина дуьхьал, со – лулахь охьахиъна – Разетана тIе а хьаьвзаш.

Цу дийнахь, иза суна тIаьххьара гинчу дийнахь – Разет жимачу бераца яра, 
беран куьг а лаьцна, йогIуш, – со дерриг а дицлуш, цкъа иза йолчу дIа а хьаьд-
да, юха цIаьххьана сацавелира, суо «мостагI» хиларх кхетта, букъ берзош, вада 
а ведда... 

Со цул тIаьхьа – цул тIаьхьа цкъа а, – цу дийнахь дуьйна схьа, цу ураме а ца 
вахара, цуьнга сатаса, иза ган гIорта, хIунда аьлча и лаам сан – иза ган гIорта 
хьагар – йийца йиш йоцу гIайгIа хиларна, сан  гIенийн хьегаме зовкх, цуьнца 
бекъа йиш йоцу цхьаъ бен боцу сатийсам а... 

P.S.
Кхано юха, дикка шераш девлча, йоккха стаг гира суна цкъа, гIаш, меллаша 

цхьацца ког а боккхуш, сетка а буйнахь, туьканара йогIуш... йоккха хиллера, 
букар а йоьдуш.

Цо соьга ду-дац, аьлла, кхин хIума а ца хьахош:
– Хьайн ден цIе ларъелахь, цо хьуна баьккхинарг шуьйра некъ бу хьуна, 

кIант, кхин дIадерш-м нислур дара, – хазийра, ша соьга луьйш а йоцуш санна, 
дIатIехъяьлла, дIа а йоьдуш.

Со кхийтира цо бохучух: йоккха стаг хIума гина стаг яра, дика а, вон а 
Iаьвшина.

 20I5-I8 шш.
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Генара зурма…

Шен лулахочуьн кIанте кху чуьра йоI яийтахьара, бохуш, хIора денна бо-
хург санна, цу наха дехаре оьхуьйту Албаст кIорда а вина:

– Деллахь, хьайн десара, Албаст, и хьайн йоI яхийтахьа цаьрга, хIокху вайчул 
куьцехь а, гIолехь а яра хьан иза! – олуш, кхозлагIа веъча а цунна дехар ца луш, 
Албаст дIа а хьажийна, оцу шина дийнахь кхин кертал ара ца волуш, малхбузан 
ламазана молла кхойкхуш а хезна, моллина тIаьхьа акбар олуш, хIара сацавел-
ча, лулара Асхьаб велира керта: «Делкъехь схьа-м аьллера, вицвелла-кх, Тер-
кайистера Iусман цIе йолу стаг дIавалар хьан хIусамнене дIахаийта аьллера-кх 
соьга», олуш.

Теркайист аьлча, ца дезаделира кхунна, генара некъ дуьхьал а хIуттуш: хан 
дIа а яьлла, дегI къаналле таьIча, бIокъажош хилла-хилла-кх, цхьанхьа-цхьана 
хIунаьхдинчохь – тезет яьлла, аьлла, схьахезча, оцу веллачуьн ойлаярал хьал-
ха, цига бахьа беза некъ дуьхьал а хIуттуш.

Велларг кхуьнан стушича хилла-хиллера – кху зудчуьн девешин кIант, – ла-
ахь а, ца лаахь а цу тезета ца вахча, хIара вер а воцуш.

Г1алаг1азкхийн дозанца, генна Теркал дехьа ю бохура тезет.
 Кхунна цкъа бен гина стаг а вацара и велларг, маца-мацах – хIинцачул ткъе 

итт шо хьалха – кхуьнан деваша кхелхинчу тезетахь бен, хIетахь, ша дIаваха 
ваьлча, оцу стага юха аьлла хилла долу дешнаш, тахана санна, кхуьнан лерехь 
а декаш:

– Делан дуьша, нах, тIаккхахула шайн тезет яьлча, со кхуза цаварах суна 
бехк ма биллалаш, боккъал а, – элира цо, – охьахьаьжча – Iин а ца гуш, хьала-
хьаьжча – ломан бохь а ца къаьсташ, хIинций-хIинций машен бердах йоьду-кх 
сайн, бохуш, Iожаллин букъа тIе ког а биллина, хала веъна шуна со кхуза! – 
аьлла. 

Кхин ван а ца веара цул тIаьхьа, кхуьнан йиша а, девешин зуда кхелхича а. 
ХIара-м цунна бехк буьллуш а вацара цу хIуманна, иза боккъал а бакълийна 
хилар тахний бен, ма-дарра хиъна а воцуш – кху лаьмнашна юккъехула кхузт-
къа  чаккхарма бан безачу некъа тIе кхин бIе гергга чаккхарма (кхуьнан доцчу 
бIаьрсица) бахьа беза некъ дуьхьал а хIуттуш.

Iуьйра-ламаз динчул тIаьхьа, поднара тIе дIатаьIна, шеца цу тезета мила 
вуьгур вар-те, бохуш, сахиларе хьоьжуш ша Iуьллуш, йоIаца долчу гIуллакхана 
кхуо шена жоп ца делча, Албаста шега аьлла дешнаш дагадаьхкира кхунна: 
«Заманан стаг хили-кх хьох, Ковнаркъа, со-м хьуна заманаш хийца а лур яц 
моьттуш вара!» – аьлла. 

ХIара сецорг кхин дара цу захалонна: цкъа делахь, и нах кху юьртахь дай 
хийцабелла, хьалхе дуьйна нахана бевзаш хилла нах бацара, Казахстанера нах 
цIа боьрзуш, кху юьртахь нисбалар доцург.ШозлагIа делахь, юьртан вонехь-
диканехь а боцуш, шайн сискал шайна юуш нах а бара уьш. Цул сов, кху юьр-
тара зуда, ца Iаш, цIа а еънера цаьргара, сискална гатто латтайора цара шена, 
аьлла, юха шен дас а, гергарчара а дехарх, кхин цига дIа а ца яхара.
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Дан-м кIезиг хIумнаш хила там бара уьш дерриш а, делахь а, пайдабоцчу 
хIумано зудабер дакъазадоккху дела, резавацар-кх хIара цу захалонна, йоIа це-
ран кIант тIехьийзинийла шена хуъушехь.

ХIара шиъ юха – и зудий, хIарий, – некъаца нислучу юьхьIаьржонна кхин 
шайца стаг а ца вуьгуш, Iуьйррехь новкъа делира цу тезета даха, хала а, атта а 
хIорш дIакхаьчча, генна делкъал тIаьхье а йолуш.

Хьо дIагIуо я чувола, олуш, кхин стаг тIе а ца веана, хьеделлачу ламазан 
сингаттамна хIара хьекхавала волавелча, цхьа боьрша стаг гIаьттира хьала:

– Вало, хьаша, соьца, ламазан корта а тоьхна, вайшинна лахь, юучух а кхет-
та, хIума дийр ду вайшимма… лакхахьара-м ву моьтту суна хьо? – хоьттуш.

– Лакхахьара Iовдал ца хилча, ши бIе юрт а хадийна, кхузара зуда йига мила 
вогIур вара! – забар йира кхуо, нах, «гIогI», аьлла, бийла  а луш.

– Хьалха Iовдал хиллехь а, хIинца-м кхетта вогI, моьтту суна, хьо, – элира 
цхьамма, – шен юьртара ахъIовдал а ца юьгуш, нехан юьртара ерриг а Iовдал 
юьгуш Iедал ма дуй вайн! – аьлла.

 Нах юха а бийлабелира.
ТIаккха, дIагIаьттина, оцу стагана тIаьхьа ша дIавоьдуш, хIара нах а, кхеран 

бахамаш а кхин хийтира кхунна, хаза шуьйра урамаш а долуш, генна-генахь 
хIусамаш а.

Нах шаьш а бара ийна, кIеда, садаьхьна а, сиха а боцуш.
– Хаза паргIат меттиг ю хIара шу деха мохк, – элира кхуо.
– ХIа-а, меттигий…ян-м яра хIара, хьалха санна, къахьега аьттонаш хил-

ча… и дIаIохку аренаш хорбазех юьзна хуьлура хьалха, хIинца нахехь таронаш 
а яц, колхозаш а, совхозаш а дIаевлла… цхьа а аьтто а боцуш, пенсеш тIехь Iаш 
бу-кх нах, кегийраш, хIара дуьне мел ду Россехула сискал лаха дIаса а бахна…

Зуда цIийнан ши киртиг йолу лами буьлуш йоллура, хIара шиъ кевл чоь-
хьаваьлча.

– Хьаша вогIу вайна! – элира хIусамдас, хозуьйтуш.
– Марша вогIийла… хьаша новкъа вац – хьаланисъелира зуда, – могуш-

маьрша дохкий шу? – хоттуш.
– ХIинца окху сахьта дика дахка, – элира кхуо, Iусманна Дала гечдойла, 

Делан кхел ю-кх лелларг, – аьлла.
ДIогара зуда, кхаъ хезча санна, цкъа тоха а елла, юха йист ца хуьлуш, саца-

елира, цхьана ойлано-ма лаьцча санна. 
ХIара шиъ чоьхьавелира, къаьрззинчохь зуда а юьсуш:
– Валолахь, валолахь, хье кхехкал тов ю хьуна кху арахь! – олуш, хIусамда 

хьалха а ваьлла.
 Кхано юха, ламаз а дина, луьйш-олуш хIара шиъ Iаш, барз бинна чIепалгаш 

а, кIалдаьттий, ахьаран галнаш а йохьуш, чоьхьаелира зуда:
– Хье-м ели со… шура тоьхна гIалмакхан чай деза хьуна, хьаша, я вуьштта 

чай мер ду ахь? – олуш.
– ЭхI, дIаяла, дуй, яра санна цхьаьна догIуш даар кесталгIа гина дац-кх сона, 

– велавелира хIара, – я ламаройн кхача мичара кхаьчна шуьга ва… цIе хIун ю…
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– Рахьимат ю сан цIе…
– ХIара зуда шун цигахьара…., – хIусамда вистхила ца кхиира, зудчо: 

«ХIунца окху сахьта дика дахка», – аьлла, хьо вистхилчахьана, елха ца елха 
гIерташ, хьалади-кх ас хIара чIепалгаш цу арахь, Дела ва-кха хьо марша… сан 
мехкан стаг суна кху агIорхьа хазаза хIара ткъе берхIитта шо дар-кх, – элира 
зудчо, – стаг ахь бехк м биллалахь, – цIийнадега дIа а хьаьжна.

– Ян мичара, хьенан ю хьо? – хаьттира кхуо.
– Хьо волччуьра ю-кх со! – Рахьимат елаелира, шен ден цIе а, юрт а юьй-

цуш.
– Вевзара, дера вевзара, дика къонаха а ма вара хьан да ИсмаьIал… ткъа хьо 

кхуза муха…
– Жималла яр-кх, Iовдалалла… эцца, деша йогIу, аьлла, гIала техникуме а 

еъна, хIокху стагах а кхетта, генара зурма хаза ека, бохучух Iехаелла…
– Хьийзинчух тера ду-кх хьо кхара, хIета, – велавелира хIара, – хьо цигахьа-

ра стаг гарах иштта хьаьгна хилча!
– Со кхара хьийза а ма ца йина я хIара стаг – олуш, хьох эхь делахь а – соьца 

вон хилла а ма вац, делахь а, са гуттар а цигахь лаьтташ, суо кхуза хьошалгIа 
нисъелча санна, хиэташ… тIехула тIе, марнанас – Дала гечдойла цунна, ша-м 
вон стаг а яцара иза, – дIа йист моссаза хуьлу, и хьайн жIаьлин мотт ма бийца-
лахь кху сан кертахь, бохуш, сан маттана даим йистбIаьра лелхаш, кху нахаца 
я хабар а, я амал а ца йогIуш, къайлаха йоьлхуш лелла-кх со, жен рагI тIе а 
кхаьчна, цу раьгIнашца суо а йисина, дог Iаббалц елха лууш… кхарна луьйш а 
я хIорш вуон бу ала гIерташ ма яц хьуна со, шен нахана юкъехь доцург дуьне-м 
дац зудчуьн…ша а, я шен нах а цабевзачу нахаца дерг…

– Доьзалхо вуй шуьшиннан? – хаьттира кхуо.
– ДIаалахь, стаг, ахь, – йистхилира зуда.
– Ши йоI, кIант – кхо доьзалхо-м ву кху кертахь, – велавелира хIусамда.
– ЦIера яьлла юй ши йоI…, – хIара хатта кхиале:
– И шиъ-м кху шайн юьртара ара хьаха ца ялийтира ас, айса лайнарг а хууш, 

– зудчо дуьттара куьг хьаькхира тIунделлачу бIаьргех, – я кIанте кхечу юьрта-
ра зуда а ма ца ялаяйтина! – олуш.

– Делан йоза ду, Рахьимат, лелашдерг, – вистхилира хIара, – рицкъан бел-
хаш бу уьш берриш а… вай-м цхьа къам а, цхьа нохчий а ду, хьалха-тIаьхьа 
оцу лакхахьара я кхузара цига хьала – дIасадаьржина а долуш…

– Бакъду иза, – элира хIусамдас, – со суо кей ву хьуна тайпана, эцца дехьа 
Iаш волу тхан лулахо чIаьнти а волуш, цул дехьараниг хIимо ву… ши бIе шо 
ду олур-кх тхана дендас, шаьш ламчуьра кхуза охьакхелхина…

– Аса-м иштта ца бохий… цIерпошта чохь санна, тахана-тахана цхьанхьа 
охьаюссу-кх со, бохуш, яха хала ду ала гIерта со-м… Делан хьан, аьлла, хIара 
меттиг – оццул со кхузахь Iаш – цкъа гIенах ца ги-кх суна, гуттар а и вайн лак-
хахьара лаьмнаш гуш, Орга а, бIаьвнаш а…

– ХIусамнана, хьан гIайгIа-бала хIокху вайн хьешана – Ковнаркъина – хаа а 
хии, хьо дуьхьал яцахь, хIума кхоллур яра охашимма! – хьалха санна, велалуш, 
забар йира хIусамдас.
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– Хьайоьл, хьайоьл, сан йиша, хьайоьл, – хьалагIаьттира хIара, – да-нана-м 
доцуш дуйла хаьара суна хьан, вуьшта, вежарий а, кхин а…

– Да-нана дац… йиша, жима йолуш, кхелхира сан, тIаьхьуо хилла ваша, 
цхьаъ – жимахниг – Германехь ву шен са дадийна вахана, воккханиг Россехула 
ваьлла лелаш а ву, бер а я бекар а доцуш, гай коча а оьллина…

– Беллачарна Дала гечдойла… дерриг а дIанислур а ду, Дала мукъа-
лахь… хаза хьайн доьзал а болуш, хьайн нохчочуьнгахь, хьайн мехкан 
лаьтта тIехь, хезаш хьайн къоман мотт а болуш, Iаш ю-кх хьо, Рахьимат, 
хьо санна Iаш-м массо а йоI-йиша а елара вайн… дукха саготта хила мегар 
дац, дукхаяха хьо, цхьана дийнахь АллахIа вовшахтухур долуш ду хьуна 
вай дерриш а, – элира кхуо, схьа тIе ехна, бер санна, коьртах куьг хьокхуш, 
Рахьимат хьаста хьаьстина.

– Вовшах-м тухур дара Цо вай, хIета а, ша дIавоьллинчохь гIаттор ву боху-
кх стаг Къемат-дийнахь… кхузахь каш хилахь, сайн деца-ненаца а гIаттор яц 
со, цигахь дIайоллахь – доьзалца а хир яц, – цо аьлча, воккха велавелира хIара, 
цуьнан гIайгIанна шен дог лоззушехь, дагара дIа ца хоуьйтуш, – хIара нах-м 
хьийзийначух тера ду ахь, сан йиша! – аьлла. 

Рахьимат ша а елаелира цул тIаьхьа:
– КъинтIераваьллахь суна, хьан аз хезча, хорам а хилла…, – олуш. Воьлуш 

лаьтташ хIусамда а вара.
Юха, хIума а йиъна, чай а мелла, хьалагIаттале, ши-кхо салават дуьллуш, 

хIара шиъ чуьра араваьлча, кхунна юткъа пазаташ а, мерах хьокху йовлакх а 
кечдина, лаьттара Рахьимат, юьхь тIехь елар а соьцуш.

– Рахьимат, – элира кхуо, – таханчул тIаьхьа, хьайн ден цIахь санна, тIеян 
меттиг бу-кх хьан со волчохь, хьан ден метта со а ву-кх хьуна, эвххьаза хьайн 
цIа йоьллахь! – аьлла. 

Рахьимат, йоI-йиша санна, схьахьаьрчира кхунах, ду-дац аьлла, кхин дош 
ца олуш, хIара боккъал  а шен да волуш санна, эвххьаза мара а кхетта. 

Кхунна дика а хийтира иза Iаламат, цунна – да а, шена доьзалхо а карийна.

Юха тезета тIе вахана, жимма цаьрца хиъна а Iийна, аль-Фатихьа а, къул-
хьанаш а дешна, веллачунна гечдар доьхуш, АллахIе доIанна куьйгаш а лаь-
цна, тезетан дайн пурбанца, цIа ваха, аьлла, схьавирзича, шен дIабан беза некъ 
схьабинчу некъал дуккха а халох хийтира кхунна, цхьанхьа Рахьимат а еара 
дага, шен дерриг дахар а цхьаьна, Казахстан дуьхьал а хIуттуш.

Бералла а елира карла, диъ шо кхочуш, Казахстане ша яьхьна хилла меца 
бералла, мичахь махкахь, хьенан лаьттахь воллу ца хууш, новкъахь велла, 
цIерпошта тIера охьакхоьссина шен да а. 

Ойланаша некъан тидам бойура, уллехула тIехъяьлчий бен, дуьхьал машен 
еънийла а ца хууш.

Цкъа-шозза хIара тIехйолучу машенах къаьхкича:
– Хьо могуш воцуш-м вац, къонаха, корта-м ца лозу хьан… машен саций-

нехь хIун дара-те, жимма садаIа? – элира тIехьа Iачу зудчо.
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– Вац, хIума дац… ца лозу корта! – хадийра кхуо, хIара ду ала, сагатдан 
бахьана а доцуш, юха а шена хиллачух а ца кхуьуш. 

ХIара шиъ иштта цIа а кхечира, кест-кеста зудчо кхуьнга садаIа а олуш, 
кхуо дуьхьал яппарш а еш.

Буьйса, тIе а еана, дIаелира, цхьа хIума-м дицделча санна хиэташ, кхуо ша-
шега ла а доьгIуш. 

ШолгIачу дийнахь а иштта хьийзира, кертахь цхьацца куьйгаш а детташ, 
цхьа кхин хIума дагахь долуш санна хиэташ, дагадогIуш хIума а доцуш. 

Юха цу сарахь, маьркIаж-ламаз а дина, уьйтIахь болчу акхачу кхуран 
диттах букъ а тоьхна, ша хиъна Iаш, цIеххьана санна, кху доьалгIачу дийнахь 
ша волчу ца веъна стаг а я ша цхьаьнгга а дIацавахар а дагаиккхира кхунна, 
дIога – Теркал дехьа – шена йилхинчу Рахьиматан гIайгIа сих а, дагах а юлуш.

«Э-э-э, делла да-кха хьо гIуллакх, ас хIун леладо-кх, хIун ду-кх ас лелорг!» 
– аьлла, дIа чу кхайкхина, зудчуьнга шен дуткъачу кIадин белахъяьллорг чуьра 
ара а кховдаяйтина, волавелла Албаст волчу вахара тIаккха, оцу чуьрчу цу 
йоIа-хIуманан – кху шен юьрта маре яха гIертачу – шегахьчул доккха хьекъал 
дуй а, цу нахана дехар ца луш, ша лелорг хьаштдоцург дуй а хиъна.

Албаст вилхира, оцу йоьIан да хьо ви-кх ас, аьлла, хIара шега вистхуьллушехь, 
кхунна схьа маракхеташ:

– Дела реза хуьлда-кх хьуна, Ковнаркъа, Дала ялсаманан хьаша войла-кх 
хьох! – бохуш, хеццане а хIара марара дIа а ца хоьцуш.

Кхунна а делира бIаьргех хи.

Буьйса екхна а еара-кх кхунна цу буьйсана, цкъа а ца еъначу беса, сингат-
там дIа а болуш…

Са паргIат а делира.
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(ТIаьхье. Юьхь еша 20I8 шеран №4)

XIopa Iуьйранна хьиэн булучу 
синхьийзамо воккхура иза сама. Наб 
кхетча а дIа ца болура, гleнax цхьаъ 
гина, ах набарх самаваьлча а иза шена 
чохь карабора цунна. Самаваьлча дегIо... 
сатуьйсура. Цхьана кого - вукху, бан а 
боцчу - дIабаьккхинчу коге сатуьйсура, 
бисинчу пхьаьрсо - баьккхинчу пхьаьрсе, 
бисинчу бIаьрго - баьккхинчу бIаьрге. 
ХIинца самах йоцу и меженаш, гIенаха, - 
тIехь а хаалуш - кIамйора я меттахъхьейора цо, беса болчу бIаьрган кедана 
а са гора. ГIенах бай хуьлура, бIаьргаш - ший а - лазабаллалц баьццара а 
болуш. Цунна гlенaxa а хаьара и гIан дуй, делахь а цунах хада а ца лаьара. 
ГIенаха бай а наггахь бен ца гора, массо хенахь гург - тIом бара, тIом: тур, 
топ, тапча гуттар цхьаъ хуьлура, хийцалурш говраш яра, церан беснаш... 

 Массо хенахь а ца летара мостагIех, гергарчаьрца, дуккха а шерашкахь 
цхьаьна тIом биначаьрца а къуьйсуш хуьлура...

 ГIенаш тида ца хаьара цунна. Муха хуур дара, хIинццалц цо церан тидам 
бина а ца хилча? ХIокхо хIинца царна тIе тидам бахийтар а цхьаъ доцуш 
дац: набахтехь дан хIума а дац, коьртаниг - xlapa къанвелла. Къанвеллий 
а хуур дацара, Гергабилахь ког а баьккхина, кхуза салтийн лазартне ца 
кхаьчнехьара. Ког бисина хила а мегара, нагахь санна гIазкхийн хьаькиме 
ца кхочуш, хIоккхерчу ламанхойн хьаькиме1 кхаьчнехьара, уьш гIазкхел 
дуккха а говза ма бу. Цкъа Петербухера веанчугIазкхийн хьаькима Пирогос2 
шега толур вац аьлла, цхьа лакхара эпсар, сардал Воронцон цIарах дехар 
дина, Дагестанерчу Хьайдар-хьаькима, меженаш ца йохуш, товинера.

Гергабилахь наиб БойсагIар бошмашкахула тIедогIу гIазкхийн эскар 
духатухуш вара. ХIокхуьнца верг Нохчийчуьра ткъе иттех стаг бен 
вацахь а, духатуху эскар доккха дара. ДонгIуз-АргIута3 леррина Iалашо 
хIоттийнера цхьана батальонца бенойн Бойсaгlap каравалон. Амма 
хIокхара, уьш тIе мосса4 лети, шайн декъий дIатекхадойтура цаьрга.

БойсагIар буьйсанна туьпара5 вогIуш, кхоссархьама кхоьссинчу 
йоккхачу тоьпан хIоьъно вожийнера говрца. Цул тIаьхьа ша кхарна кара 
муха веана хууш вацара иза, кхетамехь, иэсахь ца хиларна. 

ГIовг1а
/ Повесть-мозаика /

ЭЛЬСАНОВ Ислам

ЦIегIачу декхнийн боьлак 
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Гергабилерчу цхьана айкхо хаийтинера гIазкхашка, иза БойсагIар ву 
аьлла. Цкъа дуьххьара xlapa БойсагIар хиларх тешаш бацара уьш, тIаккха 
санитаро, аьрта херх хьокхуш, ког дIахадош цо чIикъ ца даьккхича и 
БойсагIар хиларх тийшира. Цунах имама Шемала «таш-адам6 БойсагIар» 
олуш хиллий хууш хиллера.

 «Xинца хIoкxy Шур-гIалахь набахтехь гIенашка хьежар бен, кхин 
хIумма а ца дисна-кх хьуна», - олура цо ша-шега.

 Цкъа дуьххьара эскаран лазартне виллинера xlapa, xa a хIоттийна. 
Тутмакх волчу чуэха бакъо яц бахахь а, сих-сиха эпсарш, наг-наггахь 
шира салтий а оьхура цуьнга хьажа. Ах меженаш бен йисна яцахь а, деза а, 
доккха а хетара цуьнан дегI. Цунна шена а хетара массо кхуза чувогIучел 
ша ханна а, кхин билггала къаьстина доцчу кхечу хIуманца а воккха. Уьш 
а хьуьйсура xloкхуьнга кегийраш санна.

Баьккхинчу бIаьрган кеда йистехь кIорга муо бисна, кIайн юьхь дукха 
моьнаш долуш елахь а, юьхь-чкъор шера хетара цуьнан. Iаьржачу маж-
мекхах, коьртан месех а жимма бен ца хьакхаеллера сиралла. Аьтту ког, 
аьрру куьг, аьрру бIаьрг бацара цуьнан.

Шаьш шира кавказхой лоручу хенарчу салташа, эпсарша гIумкийн 
я нохчийн маттахь - уьш оццул хаар дозалла а лоруш - могашалла-хьал 
хоттура кхуьнга.

«ЖIаьлин даьIахк, хьо дика-м таели», - олура цо шега xlopa йочана 
йоцуш догIучу денна шен тIекхета ницкъ хаалуш. Ницкъ мел богIу а, 
синхьийзамо а воккхура иза: ша хIинца гуьйриг санна валахь а, дегIера 
айало са арахь дара.

БойсагIаран шовзткъе кхойтталгIа шо дара, Iалелей, ма дукха а ду! 
ХIинццалц ойла ян кхиъна а вацара иза. Къанвелла хилла-кх xlapa а. 
Къаналла иштта цхьана дийнахь тIехIуттуш, гучуйолуш хилла-кх.

Набахтин жима лазартне, арахь ха лаьтташ, лохочу гIишло чохь яра, 
массо коре арахула диттина стаммий аьчкан чIораш долуш. Лазартнена 
хьалха гIеххьа майда хиллера, вордан тIехь хIара кхуза валош, майдан 
тIера адам хьаьддера кхуьнга хьажа, гIалгIазкхийн канос7 мохь бетташ, 
говраш тIетуьйссушехь.

Аьхке йовха еана, хьалхе дуьйнна чан яьлла лаьттара набахтин лазартнен 
хьалхарчу майдана тIехь. Бурко совъяларца, ког дIахадийначуьра чов 
йогуш санна лазаяьллера. Тохура чов дIаерза йоьллачу хенахь вада ойла 
хиллера кхуьнан, цунна кечам бан, шен санна ког баьккхинчу салтичун 
кога тIе йоьхку дечиган юьхк лелон Iама воьллера иза, чов лазаяхь а, 
чухула кIез-кIезиг дIасаволалуш. Юьхк йолу салти мекара хьожура цуьнга:

- Дядя, дукха хIилла долуш ву-кх хьо. Цкъа цхьана буса, и сан «ког» а 
лачкъийна, вита мегара ахь со, тIаккха мар воцу солдатка йолчу ваха йиш 
хир ма яц сан. Xle-xle, xa далахь а, вада дагахь хир ву хьо!..

Хан эпсарна а хиира оцу гIуллакхах, тIаккха набахтин лазартнера 
набахте вахкхира БойсагIар. 
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Кога тIеюьллу дечиг кхузахь а ца елира, кхано хIокхо гIовгIа яьккхича, 
пхьарсаш кIел хIутту ши Iaca eapa. Хьаьким а кIиранах цкъа бен ца вoгlypa 
кхуьнга хьажаха. 

«ДоттагIшна а оьшур вац ах стаг волу со хIинца». ЧIорашна юккъехула 
гун майданан кийсиг а кIордийнера цунна, оцу хьаьхначу майдана 
тIехь цхьа мискъала-заррат дацара цунна ца девзаш. Дийнан йовхоно а, 
буьйсанан бурконо а хьераваха волийра иза. Цкъа а ца хилларг хиллера 
цунна: наб яйнера, хIокхунна, кхин ян йиш ца хилча, хьалха нуьйрахь а 
кхетта наб. Шеца набахтехь цхьаьна волчу Индарерчу гIумкичуьнга xlopa 
денна дол дустуьйтура цо. Хьам-кхаж8 баьлла хиллера. Ха деш болчу 
гIазкхашна юкъахь даьржинера, xlapa xlopa денна гIабакх санна бесташ 
болу корта бустуьйтуш ву аьлла.

БойсагIар, Iасанашца вогIий, арахьежа хIуттура, наггахь коьрте цхьа 
гIовгIа хьодура цунна: «Шо-о-в, шо-о-в, шо-о-в». Ша йоккха гIовгIа яцахь 
а, цхьа кIоргенера я лакхара схьакхочучу оцу гIовгIано цуьнан корта бузура, 
тIаккха гIайгIа йогIура цуьнга. «Ва-а Дела, со хьераволуш лаьтта-те? 
Йийсаралла лан собар лохьа суна, Везан Дела», - майдана тIехь дерг дIадовра 
цунна хьалхара. Коьрте йогIу и гloвгIa, кIез-кIеззиг йогIу дела, цIеххьана дIа 
а ца «эккхалора», тIе ма-ярра, меллаша, бала байлуш, дIа а йолура иза. 

Цкъа анайисте хьаьжча цецвелира иза, эццехь9 лаьмнаш ца гича. Еса 
яра анайист - цунна чу а йоьссира сингаттамца и есалла - тIехь бIаьрг саца 
хIума доцуш... «Лаьмнашка букъ тоьхна хир ю xlapa гIишло я дукха гена». 
Майдана тIехула чекхбовлу нах гора цунна. Салтий гича - церан xlapa 
латта хьеша бакъо яцахь а - уьш муьлш бу, цара стенах ойла йо хаа лаьара 
цунна. Йистинчу чевнан лазаро, чIорашна юккъехула гучу есачу анайисто 
а гIелвича, дерриг дицлора цунна, дицлора аьлча а, цхьанне хIуманан 
ойла ца хуьлура.

Аьхке юккъе йолуш лаьттара, догIа ца догIуш, майданал тIехбовлучу 
нехан хьоркане кхаччалц чан а яра. ХIоккхуза кхочучул, Гергабилахь 
веллехьара ша, аьлла хетара цунна.

Цхьана базар-дийнахь майдана тIехь гена йоцчу кхаа тангIалкха10 кIел 
гIабакхан хIуш дохка веана беркъа духар долу воккхачу стеган тидам 
хилира цуьнан. БIаьргаш тIе беанчу буткъа бIегIаган куйно ца вовзуьйтуш 
хиллера иза. Ца вевзинехь а, xlapa-м дIадаханчу базар-дийнахь а веанера 
кхуза, бохка оза ши уьстагIа а балош. ТIаккха коьрте цхьа там беара 
цунна... Иза Гергабилара хьархо Акх-Сурхо вара.

Акх-Сурхо цул тIаьхьа кест-кеста лела вуьйлира набахтина улло кег-
мерса йохка-эцар лелон. Хехь болчу цхьацца салташца гергарло а теснера цо.

Аьхке юккъе яьллачу хенахь элира БойсагIаре, иза кхана Соьлжа-гloпe 
вуьгуш ву аьлла. Шеко йоцуш, иза ирхъолла вуьгуш вара... ХIара санна 
болу шайн мостагIий гIазкхаша гуттара ирхъухкура. Оцу буса сатоссуш 
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бен наб ца кхийтира цунна.

Урамехь цхьа а дIасавалале, Шур-гIалара Iуьйранна девлира ара. Ах бIе 
салти хьалха, ах бIе тIаьхьа, юккъехь шийтта ворда, БойсагIар хьалхарчу 
вордан тIехь вара, леррина вордана дехьа-сехьа хIоттийна говрашкахь 
ши гIалгIазкхи а волуш. ТIаьхьа йогIучу ворданаш тIехь - эскарехь ткъе 
пхи шо даьккхина – мукъабевлла салтий, чевнаш йирзинчул тIаьхьа 
цхьаццанхьа садаIа гIуш болу эпсарш а бара шайн гIудалкхаш тIехь, 
вуьйш говрашкахь а. 

Уггара тIаьхьа йохка йига я цхьана полкана лаьллина ялош бIех кIайн 
гIаз яра, тIехь цхьатерра мокха махарчаш а йолуш; уьш а хетара шайн 
гIезийн маттахь лохха луьйш-олуш йогIуш.

Цхьа юьхь хебаршка яхана салти къаьсттина тIекаравелира цунна. Иза 
а эскарера мукъабевллачех вара. Хьалха кIайн хилла духар а дара цуьнан 
кIирца11 дукха диттина, бесаза а даьлла. «Со вевзий хьуна?» - хаьттира цо.

Бесни тIера чIенги тIекхаччалц, вистхилча озалуш, муо бара цуьнан. 
БойсагIарна ца вевзира и салти. Кхунна изa вовза, цуьнан юьхь тlepa и 
муо кхо бина бацара... 

 Иза I845 шарахь ДаьргIара эккхийна валочу Воронцовн тIеман 
экспедицехь чов йина, обозехь валош волуш, тIелеттачу Бойcaгlapa, кхин 
ворданаш схьа а яьхна, дархой тIехь берш дIаяхийтинера, - цунна баркалла 
элира салтичо. 

БойсагIарна дукха та а ца тайра хIинца хIокху салтичунна хьалха ша 
иштта гIорасиз хилар.Кхуьнга корта ластийна, и салти тIаьхьа йогIу шен 
ворда тIекхачаре хьоьжуш сецча, ойла хилира БойсагIаран: «Сан-м яц, 
хIокху салтичун санна, ткъе пхи шо даьлча садоIуьйла, хIокхуьнан санна 
кхечахьа дIагIойла я соцуьйла а, вала веза-кх хIорш хIоккхара дIа ца 
лахкалахь».

Вордано дIасаветташ, наб хьашаелира цунна. Вохвелла самаваьлча, 
малх дикка хьалабаьллера. Аьтту пхьаьрса кIел ехкинчу шина Iacaннa тIе 
аьтту куьг гIортош, ша волччохь эла тIе охьахиира иза, хьалха хиъна ши 
салти кхуьнга схьа а хьожуш. Чов гIеххьа лозура, корта а бара безо. Де 
хIинцале а довха дара. Некъахь можо-кIайн чан гIуьттура хьалха маггIара 
боьлхучу салтийн когаш кIелара.Кхузара буц-хелиг декъа, дуткъа дара. 
Лаьмнийн лоха легIана раьгIнаш яра некъан шинне aгlopa, малхо ягийна 
изза нилха екъа буц а яра яьлла.

Мехк-Кхелан тхьамда хилла волу ЦIоьнтарара наиб ШоIип-молла, 
гIордалойн Уди-молла а вара нохчийн наибех Дагестанна уггаре герга. 
ШоIип-моллас, цкъа хьалха шен дас Мохьмад-моллас санна, дуккха а 
дешнера кхузахь, ткъа БойсагIара – беккъа тIом бинера. ГIазотехь валар 
ца хилира ШоIипан, шен гергарчу наха вийра иза.ТIамехь дукха стегарий 
хIаллакьхилла, Шемалан низамца, зударий жоьра ца бисийта, шарIо ма-
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баххара, цхьана стаганна йиъ зуда ялон мегара. Делахь а шиннал сов зуда 
ерш дукха кIезиг бара. 

Юьхьиг а, йист а ца гучу тIамна тIемалой оьшура. Пхийтта шо 
кхаьчначу йоIанна тIехь маре яхар дара. Зуда ца ялориг я маре ца гIуриг 
ор чу бухкура, юучунна дериг лоруш, xlopa чохь даьккхинчу денна цхьа 
эппаза12 гIуда а тухуш. ЙоьIан ша маре яха реза йолчу стеган цIе яккха 
дезара, тIаккха стаганна тIехь дара и маре йигар.

ШоIипа маре ца яхна шен шичин йоI йоллийтинера ор чу, шен цIийнна 
тlepa дIадолийча и низам дIагIур ду аьлла, амма шайн йоI ор чу йоллар эхь 
леринчу шичоша вийра иза. ТIаккха Шемала бIо балийна, ягийра и вийна 
ЦIоьнтара... Массарна а зен хилира цунах. Ца моьттарг нисло-кх хIокху 
дуьнен чохь. ХIинца со а ву-кх, кхоччуш заьIап волуш, гаурийн карахь...

Екхначу стигла хьаьжира иза, гонах ха долуш ша валавар дагадеача, 
халахийтира цунна. Юха а коьрте гIовгIа ян юьйлира. Генна хьалха ирах 
хьоьжучуьра корта аьтту aгlopa берзийра цо, тIаккха некъана ткъех гIулч 
хиллал генахь лаьтта охьайоьссина... стигал гира цунна. Махо цунах 
махарчий йохуш гича, и стигал йоций кхийтира иза, - мокха-баьццара хи 
дара, кхаа aгlopa, мел хьежарх, доза а ца гуш. ТулгIеша дайн «шо-ов» 
дора.

- И хIун ю? — хаьттира цо говраца уллохь вогIучу гIумкийн мотт хуучу 
прапорщике.

- Хи ду, су. 13 ХIорд, дениз. 14

ХIорд дуьххьара гуш бара БойсагIарна. «ХIоккхул боккха хилча, мел 
кIорга хир бу и!» - Берриг хIордах ойла цхьаьнаметта ян а ца лора, цуьнан 
боккхаллин хьесап ца дало дела. - «Веза Хинволчо Шен Воккхалла гайта 
кхоьллина хир бу-кх xlapa а. Адамашна маршо адамаша елла яц, Дала 
елла ю иза. Цхьана а адаман бакъо ма яц кхечу адамера маршо дIаяккха, 
иза хIокху хIордера я лаьмнашкара маршо дIаяккха гlopтар санна ирча 
ма ду. ХIокху хIордо, лаьмнаша а, маьрша а дуьсуш, ма гойту адамашна 
и шайгара схьайоккхуш юй... ХIа-а, хIокху хIордан гIовгIа ма хилла сан 
лерсино набахтехь лоьцург!.. Ас бала бинарг...»

БIо делкъенна йоццачу ханна сецча, шина салтичуьнга вордан тIера чу 
воссавайтина, Iасанаш тlexь хIорда йисте вахара иза. Цхьа Iaca гоьллец 
баьккхинчу аьрру пхьаьрсца пхьаьрса кIелахь латтайора цо. 

...ХIокху ойла йина ца валлал доккхачу ниIматан хица ламаз ийцира 
цо. Ког, куьг доцуш, кхечарал шозза доца эца а деза цо иза, кхечарал... 
бехъяла йиш йолу ши меже йоцуш, уьш йолучарал шозза цIена волуш 
санна. «АстагIпируллахI», - шен ойла иштта сонтаяларна дохковелира и. 

Хи тIера схьахьаькхначу цIеххьана шийла хеттачу махо белшашца 
цхьаьна дегI дегийра. ХIинца а ницкъ меттахIоьттина боцуш, цхьана кога 
тIе охьалахвеллачуьра хьалагIоттуш шен гIорасизалла хаалора цунна.
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Лерехь хIордан «шов» долуш, охьа хиъна, дацдина ламаз дира цо; ламаз 
дихкира, цхьа куьг хьалха лаьцна, доцца доIа дира: «...Веза-Воккхун Дела, 
Хьо массеран цхьаъ бен Дела воций ца хаьа xlapa керстанаш дIалахка тхан 
аьтто бехьа. Берриг гIазотехь белла нах, декъалбеш, тIеэца Ахь. ТIаьхьа 
бисинчу нахана Хьайн маршо ло ахь...»

Цхьанаэшшарехь тIехьодучу тулгIенаша шовкъ ло цунна. XIopдо 
хьоьстучу гIамаран цIеналле хьоьжу иза. Вордана тIе воьду иза, салташка 
ша хье ца войтуш, ворданна ах чу сеттий, чухаьрцаш, охьахуу.

Некъан бохалла шина эпсаро хьал хотту кхуьнга. Иза цара ламанхошкара 
тIеэцна гIиллакх ду, и лелийча, ламанхошка а шаьш лерийта лелош. 

БойсагIарна, хIара я иштта кхунах тера хIума цара дича, царна чохь 
диканиг тIекхеташ санна хета. Уьш xlapa латта хьеша бакъо йоцу мостагIий 
хилар а дицло цунна.

Малх чубуьзна, бода болале тоьпаш евлира, цкъа хьалха, тIаккха 
тIаьхьа а.

- Ла-хьавла-вала-къуввата!..15 – Геннара мохь хезира. Цо дог 
тохадалийтира БойсагIаран. 

БойсагIар волчу ворданна хьалхара салтий жIарийн уьшарш ян буьйлира. 
БойсагIар шен меттехь хиъна Iара, цхьаъ долчу куьйгаца ворданан го а 
лаьцна. ТIаьхьарчу гIезаша гIовгIанаш ехира. Массо булабелла севцира. 
Говр хаьхккина цхьа гIалгIазкхи-эпсар тIевеара кхеран канона, шеца 
тIаьхьа ши гIалгIазкхи а волуш. Канон эпсарца доцца къамел дина, улле 
веара иза. Говрара охьа а таьIна, шед хьажош, массаьрга а хаьттира цо:

- XIapa-м вац xlapa?
- By, - элира эпсаран ша-шех тешначу озо вохийначу салтичо.
- Xlapa муха оьцур ву оха схьа, xlapa чолакх?! Схьаэцал, сан нуьйрана 

тIехьа хаавел xlapa!
Цуьнца веанчу шина гIалгIазкхичо a, говрашкара охьа а биссина, 

салтичо а гlo дира.
- ТIелеттачаьрга дIа ца ваккхийта дIавуьгуш ву аш xlapa? — хаьттира 

говрахь тIехьара тIевеанчу цхьана эпсаро.
 - Цунна ду, нийса боху ахь, - дог ца догIуш санна жоп делира 

гIалгIазкхийн эпсаро.
 Куьйгаша хьалаайинчу БойсагIарна шена кIелахь говран гаъ хааелира. 

Шайгахьа ваьлла гIазкхийн эпсар Радомцев Алеша - хIинца ИсмаьIал - 
вист ма-хилла вевзинера цунна.

 Юха а хIордан гIовгIанах тераниг догIу коьрте, цунах бала ца хуьлу 
цунна, шен паргIатдаьлла дукха тохаделлачу деган пIаьлдиг БойсагIара 
юхаузу...
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Йоккха стаг

Йоккхачу стеган ойланаш дIасаяьржара дийнахь. Амма уьш xlopa денна 
йовхонна совболучу маьлхан зIаьнаршца дIасаяьржа дела хила а мегара 
иштта. 3Iаьнарш хIинца кхуьнан гIелделлачу бIаьрсица гуш долчу а, гуш 
доцчу а массо хIумана тIе дIасаяьржина - юха а и бахьана долуш хила 
мегара цара йоккхачу стеган кхетам, иэс а эшадар. Шен тIаьххьарлерчу 
хенан дахар буьйсанех лаьтташ хетара цунна, xlинца буса бен гул ца лора 
йоккхачу стаге шен ойланаш.

Ша тIехиъна Iа дечиг доккху ах лаьттах яхана гуьйриг санна, лаьтто 
тIеийзон иза, когашна юкъа хIоттийначу гIожа тIе дехкинчу куьйгаш тIе 
корта биллина Iapa. Йовлакха кIеларчу чухтанах, къанъелла, куьг дика ца 
кхочуш, арадаьлла нилха къоьжа гиччо меттахдохура мелачу бIаьстенан 
махо. Берашха, пиллиг санна дайн дегI, малхо датадой, ахнабарха оьхура. 
Чуьрчу шега дукха ладегIарна, бIаьрса, лерса гIелделлера цуьнан, амма 
тIевеанарг цецвуьйлура цунах, къора йолу иза, ша дуьйцучух муха кхета ца 
хууш. Маьлха дуьхьала – зIаьнарш чекхъюьйлуш, цIегIа хета куьглоцуш, 
тIевеанчуьнга цIен марха хьаьдда бIаьргаш ойура цо. Мацалла, къелла а 
йоллушехь, арахь ловзу бераш сацалора цунна улле даьхкича, йоккхачу 
стага, цаьрга а хьожий, йоцачу уьшарца куьг айича, цуьнга куьг хьакхийта, 
рогI-роггIана шайн кортош цуьнан дайчу куьйга кIел хIиттадора цара. 

Йоккхачу стеган лаппагIа ах лаьттах яьккхина яра. Уллохь кIаранах 
тера цхьа хIума а йолуш, оцу чу хуушцхьа-а цхьа котам яра, котам аьлча 
а,цхьамма деана меъ. Йоккхачу стаганна, дуьйцург ца хеззашехь, шега 
бохучух кхеташ санна долчу цхьана хIуманца хаьара - и тIехьаьжча котам 
санна йоккха хетахь а - меъ дуй. ТIаьххьарчу хенахь акха а даьллера иза. 
Йоккхачу стага шена закатна деанчу кIах цунна хIума тасахь а, мецачу 
нехан санна, цуьнан а са меттахь доцучух тера дара. Когаш тIе а, хеча 
юьйхича санна, месаш евлла, Iуьйранна шена тесначу кIах зIок тухий, 
сарахь кIаричу хаъалц йовра иза. 

БIаьстенна юьххьехь салтий тIелетта, цара юрт ягийча, юьртарчу наха 
хьуьнхахь ши кIира даьккхича, акхадаьллера меъ. Говр-бере я хьаьдда 
догIу бер гича, «къа-къа-къа» деш, къаьхкина тIемадолий, цхьана aгlopa 
дIадоьду иза.

Йоккхачу стеган лаппагIа а, чохь Iа даккхалур доцуш, ша ма-ярра бун 
яра. Кхин башха цIа а ца оьшура - Iа тIедале хьала-охьацкъа-шозза салтий 
богIур бу, кIаш-ялташ кхуьуш, кхиъна даьлча а, гIазкхийн бIаьргех 
къайлахахьаннийн хотешкахь дIадийнарг а дагор ду. Iа тIедеача а богIур 
бу, цара ишта-вуьшта а дагор-дохор ду цIерах, цхьамзанах а дадийна 
нахана карахь дIа ца дахьаделла мел дерг а... 

Бошмаш... бошмаш йоцу дуккха шераш ду. Юрт аьлча а, xlapa лаппагIаш-
баннаш. Уьш дукха хьолахь Iуьйранна богIу, орцадаккха кхиахь, зударий, 
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бераш, баккхий нах - уьстагI-бежана лохкий, гена хьуьнах булу, стегарий 
буьсу - юх-юха хьуьнхара эскарна тIелета. ХIинца-м нехан уьстагIий, 
бежанаш дац, уьш тIамо кхачийна. Котам-меъ- даьхни а дац.

Хьалха а яра йоккхачу стеган юьртахоша йоьгIна ах лаьттах яьккхина 
лаппагIа. Иза яга а йина, цуьнан ор чохь цхьа овкъарш йиснера, ткъа 
и овкъарш а сийсазъяха, салтий чу бехбелла, бехдинера оцу лаппагIан 
«каш», цундела кхечухьа яккха дийзира xlapa лаппагIа.

Йоккхачу стеган майра, доьзал а дIабаьхьнера тIамо, ткъа гергара нах 
Iаш болу юрт, цIеххьана тIе а кхетта, гIазкхаша нуьцкъашха Теркйисте 
кхалхнйнера. 

Гергарнаш цахиларх, юьрто дола дора цуьнан, эскар тIегIоьртича, иза 
дIаюьгура наха, ша Iаддайита боххушехь - ша-шега ладогIа бен пайденна 
йоцу букар яхана, якъаелла юьхк. Нахана ша иштта хIинца а оьшуш 
карийча, хиш хIиттинчу бIаьргаш чуьра бIаьрхиш оьхура цуьнан, амма 
нахана уьш массо хенахь бIаьргаш чохь лаьттарш ду я хIинцца керла 
довлурш ду ца хаьара.

Уьш доьзалехь бархI йоI яра, цхьа а кIант воцуш. Xlapa яра уггаре 
жимахъерг. Дас-нанас шайн кIант хиларе сатийсарна хиллехь а хаац, жима 
йолуш дуьйнна шех йоI аьлча а ца мегара иза, кIенташца бен ца ловзура, 
тIаьххьалц - зудаберан суьрте ерззалц - мехкарийн духар а ца лелийнера.

КIентан метта дуьнен тIе яьллачу йоIана тIера тIаме а яхара иза, 
божарийн духар а дуьйхина. Юкъахйоьхку шаьлта, духар хьалхе дуьйна 
кечдинера цо, яьхьна мажар-топ тIам тIера кхаа-деа денна цIавеаначу 
дениг яра, - да къена вара, иза цIахь висча а эхь хир дацара, шен ца хиллачу 
кIенташна метта а,дуккха шерашкахь леллера иза тIам тIе.

ГIашло йолчу цунах, дуьххьарлерчу къовсамехь говр яьккхина, говр-
берехиллера. ДоттагI а карийра. Иза иттех шо воккха вара хIокхул, воккха 
хиларе терра, тIамехь дола а дора цо цуьнан. Кхуьнан шерачу юьхь-
чкъуьйригах цецбуьйлуш, куьйса стаг, куьйсачу стагаца мах бан ца мега 
олу бохуш, хьийзайора xlapa наха. Ша шуьца мах бан-м веана вац, олура 
йоIа, цIий а луш. КIант хиларан билгалонаш а яра цуьнан - цхьаннен шеко 
хир йоцуш: шерачу бесни тIехь жима йолуш охьакхетта бисна а, кIоштарчу 
божаберашца майралла къуьйсуш куьйгийн нана-пIелгийн кIаьгнаш чохь 
кIожам багийна а дисина моьнаш. Богу кIожам дукха латтош а кIентел 
тоьллера иза.

Цкъа чов йича и кIант цахилар гучуделира. Чов йирзича, доттагIа 
хиллачуьнга маре яхара иза.

 ТIаме, тIамехь волчу майрачуьнга ладегIа йисира иза, гIелвелла, 
барзакъ тIелхагдаьлла майра наггахь цIа а кхеташ. Цхьаъ когавоьдуш, 
важа хуьлуш, хьалха-тIаьхьа виъ кIант хилира цуьнан, цхьа а йоI йоцуш.
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Ярташ оцу хенахь ягийнехь а, Ярмол дIавахча цхьа ткъех шарахь иштта 
ца ягийра. Ца ягийра аьлча, тIом хилча, ярташ яга-м массо хенахь йора 
гIазкхийн эскарша, делахь а хIинца санна берриг тIом беккъа уьш ягорна, 
нах талош хIаллакбарна тIехьажийна бацара.

Кхуьнан майра оцу хенахь, юьхь якъаелла, воккха хетара, амма диттан 
орамех хьаладуьйлу маргIалш санна хьалакхуьу виъ кIант –иза цIавеача - 
цуьнан герзашка кхийдара.

Воккха кIант сихха воккха хила лууш вара. ЦIийна тIехьа болчу попа 
тIехь xlopa Iуьйранна вусталора иза - воккха хиллий хьажа. Жимахволчу кхаа 
вешех къайлаха а дора цо иза. Царна гергахь-м xlapa иштта а вара воккха...

Хьалха наха xlopa берийн цIарах хьорматан дитташ дугIура, хьорматан 
дитт хIаллакдинчунна кхело Iожалла кхайкхайора. ХIинца ца баьхьара 
нах берийн цIарах уьш дийгIа, эскаро, харжа ца хоьржуш, хIаллакдинера 
стоьмийн дитташ, дийнна хьаннаш. Нахана, ша хьуьнанаш доцурш, 
дицделла стоьмаш, мазах язъелла мазлагIаш... КIант вича нанас олу - 
«КIайчу можах дайн кадетташ, хьайн нана дIайолла ахь» - а дицделла...

 Цкъа цунна лиира кIанте ала, и дитт а ма ду хьаладолуш, цо хьалахьо 
ахь билгало йина сиз. ТIаккха ца лиира и аьлла, кIантана эхь хетийта. Иза 
ша а хир вацара цунах ца кхеташ. Цо поп харжар цхьа маьIне а хетара 
нанна: бIаьрлачу стагах а поп санна ву ма олу...

 Нуьйран тIехьа дуьрста тесна, кхин говр ялийнера берийн дас, цIахь 
оьшийлина хьуьнхахь мостагIчух къайлаха долу урд аха.

Хьалха урд охучу говрана дукха хьолахь тIехууш ца хуьлурахIинца 
тIехуучу тIеман говрашца а охура урд. 

ТIаккха, да вийна цIа валийнчул тIаьхьа, диттана кхин улле а ца вахара 
воккханиг, нанна шолгIачу дийнахь кIантах тIемало хилла карийра. 
Доца тезет дирзинчул тIаьхьа денош довлийтина, говр кечйина, и герзца 
араволуш, дог дуьйжира цуьнан: «сан жима кIант, ас селхана аганара 
гIаттийна хьо, цкъа чувоссахь оцу хьайн ден алашина тIера, жимма воккха 
хилахьа!» - мохь хьакха лууш. И кIантана юьхьIаьржо хир яра цул тIаьхьа, 
нахана хазахь... Ишта дерг нахана ца хезча а хаало.

Цо, меллаша юхайирзина, хIинца а майрачуьнан куьйгийн йовхо хаало 
тур арадаьккхина, шина куьйга дIакховдийра и цуьнга. КIант дика ган, 
цхьа ког юхаелира иза.

Говр дIайолаялийтича, цкъа а юха ца хьаьжира кIант, цIийнах 
хададоьгIча санна, хорам саца ца белла, кIайчу беснеш тIехула охьахьаьдда 
ши тIадам гульмаьндин чухула йихкинчу чухтин хьалабаьллачу Iаьржачу 
тIомаца дIабаьккхира цо.

 Хьалха зIар хиллачохь тапъаьлла лаьттара висина кхо кIант, ул-улло 
хIоьттина. Жиманиг тIаьхьа хьада хIоьттира, амма цул воккхачо, цунна 
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тIера ша лелийна зарзйоьллачу кучан тIам лаьцна, сацийра иза...

Кхо кIант а вусталуш хиллера оцу пепаца, схьахетарехь, хьалхарчо 
йина билгалонаш гуча а евлла. 

Цкъа орца даьлла, хIорш юьртахбевлча, и поп а баьгнера, схьахетарехь, 
гена боцучу элан такхорах тесна цIе тIе а кхаьчна... 

ТIаккха, бIаьрга сара кхетча санна, кIант вийна валийча хьийзина а 
ялале, шолгIаниг а вахара. ВоьалгIаниг, уггар жиманиг, кхоалгIачул 
хьалха валийра вийна.

Багочу махкахь хIоъ-докъар латта ца даларна, тIаьхьарчу кIанта шен 
говр бIанера цIаялаяйтинера. Дерриг гIуллакхаш юкъахь до дела, йоккхачу 
стага иза юьртана дIаеллера.

 Наггахь, йоккхачу стагана ма-хеттара, ойлагуттар пайдабоцчу яьлча, 
Ieca хIума дагадогIура цунна: кIентий шаьш бустабала лаьцна поп 
хIаллакбарна хилла хIаллак... ТIаккха воккханиг иза багабале вийна хилар 
дагадогIий, Везан Дела къинтIеравала суна, олура цо...

Йоккхачу стеган дуьненах лазам дIабаьлла дукха хан а яц, цунна и 
хан билггала дага ца ягIахь а. БIаьргаш хьаббича а, дайначу бIаьрсинехь 
ловзучу маьлхан зIаьнарша цIеххьана майрачун, веа кIентан яххьаш йицйо 
цунна, кхидерг дагадагIахь а, хала ца хета, хаза а ца хета - цхьанаюккъара... 
Уггар дика дагадогIу цунна шен акхадаьлла меъ, ах лаьттах яьккхина 
лаппагIа, цунна уллохь цхьа котам чухаа бен «доьналла» доцу бун, 
лаьттах ийна овкъарш, хьалха хилла лаппагIа ягийна, цуьнан орчу эгна 
яккхий овкъарш. Цхьатерра гена, улле а волчу Дала кхоьллинчу маьлхан 
зIаьнарш ловзу тIаьххьара шен синкхетам оцу массо хIуманна тIехула 
айалуш санна хета цунна.

 Арара дерзина бераш чухьаьвдира, баккхийчаьрга йоккхачу стагах нур 
айалуш ду ала...

(ТIаьхье хир ю)

1 Кхузахь – лор (Iарб.).
2 Пирогов
3 Инарла Аргутинских олуш хилла «донгIуз» – хьакха, иза чIогIа верстина, къиза а хиларна.
4 Мосазза.
5 Кхузахь – штабера.
6 ТIулган  адам (гIумк.).
7 Конвойс, хано.
8 Веллачуьнан синна дагавеача болу олу хьам-кхаж.
9 Цигахь.
10 Стаг ирхъуллу бIогIам.
11 Багоза болу кир.
12 Ткъа кепек.
13 Хи (гIумк.).
14 ХIорд (гIумк.)
15 Дела уггар дика ларвархо ву (Iарб.).
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СУМБУЛАТОВ Дени

Сан бераллера муьста-мерза чам

Керла шо тIедогIуш, хIора а адамо дикачуьнга 
сатуьйсу, шайн дахаре хазачу кхоаца керланиг дан 
лууш. Баккхийчийн а, кегийчийн а са туьйш, цара са-
туьйсуш буьйса ю, дIадоьдучу а, тIедогIучу а шераш-
на юккъехь сахьтан цхьамзанаш цхьана мIаьргонехь 
шийттанна тIехь а севцна, Керла шо дIадолало буьйса. 
Воккхачуьн а, жимачуьн а хазахетар, ойланаш тайп-
тайпана хуьлу оцу мIаьргонехь. Воккхачунна жима-
чуьн ойланаш а евза, хIунда аьлча дикка зама хьалха 
иза а ма хилла жима, къона, гIеметтахIоьттина, ткъа хIинца – воккха, къена. 

Сайн бераллин зама дагайогIу суна, хIора а Керла шо тIедогIучу буса. Диъ 
шо дара сан, Кавказе, Нохч-ГIалгIайн АССР-е, тхо цIа догIучу хенахь. Буьй-
санна, хан яьллачу хенахь, цIеххьана евллачу гIовгIанаша, адамаша хьоькху-
чу маьхьарша самаваьккхира со. Тхоьца цхьаьна вагонахь догIу адамаш хил-
лера и гIовгIа яьккхинарш, Керлачу шарца вовшийн декъалдеш. Тхан нанас 
элира соьга: «Хьо тховса кхин а цхьа шо воккха хили. Диъ шо кхечи хьан». 

Со вина де шайна муьлха ду хууш санна, со декъалвеш, суна тайп-
тайпана кемпеташ елира самукъадаьллачара. Царах цхьамма цхьа можа 
хIума елира суна. Иза стом буйла хаьара суна, амма хIун стом бу ца хаьара. 
И хIун ю хаа лууш, ас цунах церг тесча, муьста чам хаабелира суна. Юьхь 
тIехь хийцавеллачух тера дара со, муьста чам ца безабелла. ЧIачкъина 
сан юьхь гинчу цхьана оьрсичо хаьттира соьга: «Кислый?» - аьлла. Нанас 
кхетийра со цо хоьттучух, «Муьста юй?» - хоьтту цо хьоьга, аьлла. «Ю, 
ю! ЧIогIа муьста ю!» - элира ас, лимон охьакхуссуш. Берриш а бийлабе-
лира. «Я желаю тебе сладкой жизни!» - элира оццу стага. Нанас нохчийн 
маттахь элира соьга: «Хьан дахар мерза хила лаьа шена боху цо», - аь-
лла, цуьнга «Спасибо» а олуш. Къежа а къежаш, хиъна Iаш вара тхан да. 
ТIаьхьо кхийтира со цуьнан иштта Iерах. Кхечу къомах белахь а, тхоьца 
цхьаьна богIучаьрца вайн Iадат, гIиллакх хилла цо лардийриг. Масех дий-
нахь некъ бинчул тIаьхьа, Кавказе кхечира тхо. Тхан дас-нанас сих-сиха 
олуш хезнера суна: «Кавказ, ДегIаста…» Тхан ден а, ненан а бIаьргех 
охьаоьхуш хиш дара. Церан бIаьрхиш сайна гича, велха волавелира со. 
Соьга а хьаьжна, тхан дас элира: «Хьан меттахь а хилла, мохь туххуш, 
мила воьлхур вацара?! Хьан дедас шега сатийсина, сан диъ шо бен доцучу 
хенахь со шех ваьккхина мохк бу хьуна хIара. Велха хьо. Мохь туххуш, 
велха хьо! Сан метта а велха хьо…» Дас бохучух дикка кхеташ вацахь а, 
мохь тоьххана, велха хIоьттира со.
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Ши шо долу сан йиша а елха йолаелира, воьлхуш волу со а гина. Нене 
а кхойкхуш. ЦIеххьана тхо делхадуьйладаларх ца кхетта, тхоьца цхьаьна 
богIурш хеттарш дан буьйлира тхан дега а, нене а. Хиллачух тхан нанас 
кхетийра уьш. Да корехула арахьоьжуш вара, вист а ца хуьлуш, меллаша 
белшаш а егош. Сарахь юьрта кхечира тхо. Бодашкахь ша лаьттачу цхьана 
цIийнан кетIахь тхо а дитина, лулахошка вахана тхан да схьавеара, латий-
на мехкадаьттан чиркх а карахь. И буьйса цу цIа чохь яьккхира оха, на-
нас пеш а латийна. Диъ шо долу тхан да оцу цIа чуьра генарчу Казахстане 
дIавигна хиллера. Iуьйранна гира суна доккха диллинчу лайлахь ерриге а 
юрт. Цхьадолчу цIенойн туьнкалгашкахула хьалаболуш кIур ца хаалора. 
Сибрехахь беллачийн цIенош хиллера уьш, кIур байна, лаьтташ. ТIаьхьо 
церан верасаша доладира церан. Дитташна гонаха ло гулдеш вара да. Цул 
тIаьхьа кIеззиг хан яьлча, бIаьста, ло санна кIайчу, зазалахь яра беш. Аьхка 
дуккха а тайп-тайпана стоьмаш латийра оцу дитташа. Бешахь цхьацца шен 
гIуллакх деш воллучу дена тIе вахара со. Цо, хьалакхевдина, дитта тIера 
баьккхина цIарула цIен бос болу Iаж кховдийра соьга: «ХIа, схьаэца! Хьан 
дедас боьгIначу Iожо латийна, мерза чам болуш бу хьуна хIара», - аьлла. Ас 
Iаж кхаьллира. Бан а бара иза мерза, хаза хьожа а йолуш. 

Дагадаьхкира лимон еллачо аьлла дешнаш: «Хьан дахар мерза хуьлий-
ла!». «ХIара хилла-кх цо дийцина мерза дахар?» - аьлла, ойла еара сан 
коьрте. Оцу хенахь ян езза ойла хиллера сан коьрте еанарг. Цул тIаьхьа, 
ши-кхо шо даьлча, сентябрь баттахь, со школе деша вахара. Тхан класс 
жима яра, чохь яккхий партанаш а йолуш. Жима цхьа кор бен доцу дела, 
латийна латтабора тховх кхозу цхьаъ бен боцу чиркх. Тхан хьехархочо 
чIогIа лерина Iамадора тхуна нохчийн, оьрсийн меттанийн элпаш а, дагар-
дан а. Тхо Керлачу шарна кечдеш, хIоранга а, шен куьйга яздина, кехаташ 
делира хьехархочо, шайн цIахь болчаьрга хIокху тIехь дерг шайна юх-
юха дешийталаш аьлла. Цхьа кIира даьлча ёлка (база) дIахIоттийра тхан 
школерчу уггар а йоккхачу класса чохь. Ёлкина буьххьехь болу цIен седа 
тховх дIакхетта бара. Оха роггIана тхаьш цIахь Iамийна дешнаш элира, 
ткъа ладоьгIачара, тхуна дукха резахилла, чIоггIа тIараш деттара. Тхаьш 
динчух самукъадаьллачу тхуна хаза кечдина совгIаташ дира ГIура-Дадас. 
Кехатан тIоьрмигаш чохь. ТIоьрмиг чохь тайп-тайпана кемпеташ, пече-
неш, цIарула цIен цхьа Iаж бара. Массарна а хазахеттера, арахь охьадил-
лина доккха ло а долуш, цIарула цIен Iежаш шайна делла. Ас сайн Iаж 
шина декъе бекъа а бекъна, цуьнан цхьа дакъа сайн йишина делира. Тхан 
бешарчу Iежийн чам бара цуьнан. И чам суна хаалора, рогIера Керла шо 
тIекхочуш, сайна совгIат мел до. 

ТIаьхьо, бархIалгIачу классехь доьшуш волуш, тIаьхьакхиира со оцу 
«къайленна». Тхан бешара тIаьхьо хуьлу Iежаш  Iалашдой, Керла шо 
тIекхочуш, школан директоре дIалуш хиллера тхан дас, шен дена а, нанна а, 
Сибрехахь дIа мел кхелхинчарна а тIера сагIина. Хала а, къен а хан яра иза. 
Школа аьтто болуш ца хиллера оцу хенахь дешархошна совгIаташ кечдан. 
Шайн аьтто цахилар тхуна хаа ца долуьйтуш, тхуна дика совгIаташ дина-м 
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хиллера директоро а, тхан хьехархоша а. Дикка тIаьхьа, айса школехь болх 
беш, пачхьалкх хьал долуш елахь а, атта доций хиира суна, хIора а беран 
совгIатца дог хьаста. Со жима волуш, тхан юьртарчу наха, тхуна муха, хьан 
вовшахтоьхна а ца хууш, кечдеш хиллера и чомехь хIуманаш чохь йолу 
совгIаташ. Дегнаш цIена а, къинхетаме а долуш, дика адамаш хиллера уьш. 
ХIинца, дуккха а зама цул тIаьхьа дIаяьлча, тайп-тайпанчу адамийн амалш 
евзича, атта ду суна, уьш цIена синош, ойланаш йолуш бара ала. 

Ас дуьненахь йоккхучу хенахь, суна дага а догIуш, кхузткъе доьазза де-
ана сан дахаре Керла шо. Царах кхоъ, къемат-де къемат-денца хийцалуш, 
деара, доггах дикане сатуьйсуш, Делан диканах дог ца дуьллуш. Нохчий-
чохь тIемаш болу зама яра иза. 

Дикка хан хьалха дIакхелхина сан дай, наний. Со а хIинца воккха ву. Я 
къанвелла, берийн бераш а долуш. Кхузткъа шо хьалха, со санна, школехь 
доьшучу цара хIокху деношкахь дехар дира соьга: «Дада, тхоьга Керлачу 
шарна стихаш Iамае аьлла. Дика ешначунна совгIат дийр ду аьлла. Тху-
на, уьш дагахь Iамош, гIо дийр дуй ахь?» - аьлла. Со ойланаша дIавигира 
цIерпоштан вагона чу. Айса церг тесна лимон а, цуьнан муьста чам а дага-
беара. Дагадеара сайн да-нана. Дагадаьхкира, меллаша, лазорна кхоьруш 
санна, цара дитт тIера схьадохуш, дукхе-дукха лерана, цхьацца охьабуь-
ллуш, Iалашдина, школе дIалуш хилла цIарула цIен бос болу Iежаш. Сайн 
дахаран денош, шераш хаза а, ирча а хилла волу со, ойланаша дIа а ваьхьна, 
бIаьргаш а тIунделла, мацах тхан да санна, мелаша белшаш егош хиллера, 
соьга пхоьалгIачу классехь доьшуш йолчу Хедас: «Дада, хьо-м вац тхоьга 
ладугIуш… гIо дийр дац ахь тхуна?» - аьлла, хаьттича, «Шуна гIо а дийр ду, 
школе дуккха Iежаш а дохьуьйтур ду», - ас аьлча, сох цецбевлла, оццу дехар-
ца шайн Бабина тIе бахара уьш. Цара сан кара охьайиллинчу стихотворених 
ларамза бIаьрг а кхетта, еша волавелира со. Нохчийн халкъан поэтан Раши-
дов Шаидан иллин мукъаме йирзина, хийламмо шега, дог иракарахIуьттуш, 
шовкъехь ладийгIина «Алахьа илли» стихотворени яра иза: 

Курачу, лекхачу лаьмнех,
Барт болуш дехачу къаьмнех,
Шовданех, исбаьхьчу хьаннех,
Сан доттагI, алахьа илли. 

Турпала белхалой буьйцуш,
Даймехкан сийлалла юьйцуш,
Наношка вайн безам буьйцуш,
Сан доттагI, алахьа илли.

Хестадеш бай кхолу зезаг,
Стиглане айбина безам,
Малхаца базбина тешам,
Сан доттагI, алахьа илли.
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Мехкарийн хазалла гойтуш,
КIенташка сийлахь некъ бойтуш,
Адамаш машаре кхойкхуш,
Сан доттагI, алахьа илли.

Сий айдеш хьомечу лаьттан,
Кийчачух, и лардеш, гIатта,
Седарчех, сирлачу баттах,
Сан доттагI, алахьа илли.

Дуьххьара тIулгийн бIов йоьгIна,
Пондаран озе ладоьгIна,
МостагIех леташ ца воьхна,
Вехачух алахьа илли. 

Дай-нанойх, Даймахках, лаьмнех,
Машаре некъ бечу къаьмнех,
Вайн ирсах, аренех, хьаннех,
Мохь тоххий, алахьа илли. 

Ас доггах, массарна а хозуьйтуш, йийшира стихотворени. «Дада, иштта 
ас ешахьа-м, суна уггар а дика совгIат дийр ду», - элира, ела а луш, Хедас. 
Цул тIаьхьа, ши-кхо де даьлча, шайн Керла шо а даздина, совгIаташца 
школера цIа даьхкира бераш. Хазачу тIоьрмигаш чохь кемпеташ, печенеш, 
шоколадаш, сникерсаш, апельсинаш а еара цара. Ца карийра, ца гира суна 
царна юккъехь сан бераллера муьста чам болу лимон, мерза чам болу 
цIарула цIен Iаж а. Бакъду церан чам-м хаабелира суна, юха а цо со сан 
бералле дIавуьгуш. Муьста-мерза чам.  
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АСТАЛОВ Iадиз

Дийцарш, хилларш, лелларш
Цхьа хаза дош олуш ши стаг вара – Хасов а, ГІези а.
ГIиргIизехь болуш, Хасов хиллера базарахь ахьар оьцуш. Ахьар духкуш ерг а 

хиллера нохчийн зуда. Зудчо терза шегахьа дайдина, узуш хилла. Оцу гІуллакхах 
шекваьллачу Хасовс зудчуьнга аьлла: 

– Зуда, и терза нийса озахьара ахь,  – аьлла. ТІаккха зудчо эли бохура:
– Стаг, оьшуш дерг аса къемат-дийнахь дІатокхур ду-кх хьуна.
– ХІан-хІа, сан чохь мацделла дукха бераш ду, сан къемат-дийне хьоьжуш Іан 

йиш яц, суна хІокху сан ахчанах доггІург тахана схьалахьара ахь, – эли бохура 
Хасовс.

***
 Молотовабадехь, тІаьхьа Учкурган а хилира цунах, вовшашца забарш а еш, во-

вшийн хьийза а беш, чайханехь охьаховший, чай молуш Іаш хуьлура нохчий. Цхьа-
на дийнахь иштта гулбелла Іаш хилла  ШаІрани, Джунайд, ГІези, Хасов, Завлама-
кан, Іели, ВисаІели,  Индарби а. Уьш берриш леккха а, даккхий а догІмаш долуш нах 

Асталов Ιадиз дуьнен чу ваьлла 1919-чу шарахь 
НГ1АССР-ан Сесанарчу кΙоштан ГΙоьрдала-юьртахь. 
Къахьегар цуьнан 1937-чу шарахь ГΙоьрдалар Юьртан 
советан секретаран балха тΙера дΙадоладелла. 1939 
– 1942 шерашкахь цо Сесанарчу РК ВЛКСМ-ан хьал-
харчу секретаран болх бина. 1943-чу шарера 1944-чу 
шеран февраль кхаччалц – Сесанарчу райисполкоман 
председателан метта хилла.

1944-чу шеран февралехь, репресси а йина, 1957-гΙа 
шо кхаччалц ГΙиргΙазойн ССР-ехь Ιийна. 1945 – 1949 
шерашкахь Базаркурганан кΙоштахь КРУ МФ СССР-н 
контролер-ревизор болх бина. 1957-чу шеран ноябрехь шен доьзалца НГ1АССР-е 
юхавирзина. 1961-чу шарахь Сесанарчу райисполкоман председатель, 1961 – 1963 
шерашкахь Ножин-Юьртан РК КПСС-н хьалхарчу секретаран болх бина. Шен 
53 шо хан йолуш цо Горски сельскохозяйственни институт чекхъяьккхина. 1965 – 
1975 шерашкахь – Ножин-Юьртан райфохь болх беш хилла. 1982-гΙа шо кхаччалц 
Грозненски межреспубликански заготконторан «Табаксырье»-н коьрта бухгалтер, 
иштта «Чечингскотопром» цхьаьнакхетараллин лакхара экономист-финансист 
болх бина.

Жима волуш дуьйна а литература езаш хилла ву Iадиз. Цо леррина йоьшура 
оьрсийн классикийн а, нохчийн яздархойн а произведенеш, царах боккха пайда а оьцуш. 

Ша а яздан хьожура иза. Амма шен говзарш зорбане яха  ца лууш Iара, уьш 
кхачаме ца хеташ. Воккха а хилла, хене вахча, шен дагалецамаш зорбане бехира 
Iадиза, «По лабиринтам памяти» цIе ю цуьнан книгин. 

Iадизан кегий дийцарш-дагалецамаш ду тахана вай дешархочун тидаме 
дохкурш. Уьш шайн башхалла а, куц а долуш ду. Дешархочун самукъадер ду аьлла 
хета, уьш доьшуш.
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хилла,  цхьа ГІеза воцург. Эццахь юкъаваьлла Индарби, – тахана чІогІа халахетар 
дина шена чІогІа дукхавезаш волчу ГІезас, – аьлла. ТІаккха чохь болчара хаьттина:

– ХІун дара-те и дан мукъане а?
– Со цхьа хабар дуьйцуш юкъавелира, цунна цхьа а халахетар хила оьшуш доцучу 

хабарца. Цо тІаккха соьга: «И тайпа хабар дуьйцуш волчунна оцу дега юккъехула 
чекхволуш ву-кх со», – эли-кх.

– ДІавалахьа, Индарби, чекхваьлча, ца ваьлча ГІези бен варий оцу дагах 
чекхваьнверг. Вон дера дара, оцу хьан дагах чекхваьнверг шен кетарца Цица 
велахьара. ГІези-м дагах чекхваьлча а, хаалур вацара. 

И хІунда бохуш дара аьлча, Цица доккха дегІ долуш, зоьртала стаг хилла, ткъа 
ГІези, вай хьалха ма-аллара, жима дегІ долуш хилла.

ГІези хилла доккха хабар дуьйцуш, шен цІийнан гІуллакх хьаладоккхуш. Цо 
аьлла: «Со жима стаг волчу хенахь, сан дас суна дика дин эцнера, кхузткъа етт а 
белла». ТІаккха юкъавелира Зовламакан, шен цхьа дехар дара хьоьга, ГІези: «Оцу 
кхузткъаннах ткъе итт етт дІабаккхахьара ахь, хьайн таро елахь», – аьлла.

***
Іадди хилла Тохтагулера гергара нах болчу веана. И вара, х1ума даздеш дуьй-

цуш, даккхий хабарш а долуш стаг. Іаддис хабар дийца долийна чайханехь, цигахь 
Хасов а волуш. ХІара мичара ву а хиъна, Іаддис аьлла: «Дукха гІаддайна, гІелбелла 
бара тхо долчохь болу шун юьртахой, ас чІогІа доладира церан». Хасовс эли бохура:

«Дела резахила хьуна! Цхьа хьо санна волчо дола ца дичахь, дукха гІийла нах 
ду-кх тхо».

***
 Цхьана стеган цхьана лерган агІонна тIехула йолу месаш къежъелла хилла Цуьнца 

къамел дечо, цецваьлла, хаьттина цуьнга:
«Ванах, и цхьа лерган агІо къежъелла ма ю хьан, и хІун ду те?!» –аьлла. 
Вукхо жоп делла:
«И агІо шун юьртехьа йолу агІо ю сан. Шуьга дукха ладийгІина къежъелла-кх 

сан иза», – аьлла.

***
Цхьана шарахь ГIиргIизехь боккха мохкбегор хиллера, чІогІа меттигаш а, 

гІишлош а йохош, дукха адамаш а дойуш. Царна юкъахь яра Тохтулан район а. Оцу 
районехь нисбеллера дукха гІордалой а. Мохк бегийча, лаьтта кІел висина хиллера 
Бас-ГІоьрдалара Мудин Сайдмохьмад а. И ца леш висина хилла, дийнна цІийнан 
тхов тІекхеташ, пенна а, тхевнна а юкъарчу херонна юкъа а нисвелла. Сатосучу 
хенахь, дийна висина цхьа зандакъо хилла, хІун хилла-те хьажа ша аьлла, араваьлла. 
Араваьллачу зандакъочунна цхьа а дийна адам ца карийна. ХІара лаьттахула 
волавелла лелаш, шена тІехула нисвелча, хІокхуьнан когийн татанаш а хезна, бухахь 
волчу Сайдмохьмада мохь тоьхна хилла:

– ХІай, тІехула леларг, со ахь цхьа жимма гІо дичахь, хІокху кІелхьара 
хьалавалалур волуш вара-кх, гІо дахьара ахьа, – аьлла.

Іадийна волчу зандакъочо охьа мохь тоьхна:
– Со а, Дела а воцург, хІокху дуьнен тІехь дисина хІумма а дац хьуна, хьайн 

Далла тІеверзалахь! – аьлла.
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Билггала оцу зандакъочунна и иштта ду а моьттина, ша воьхна, Іадийна волу 
дела а, лаьтта тІехь гуш цхьа адам доцу дела а.

***
Молотовабадехь чайханехь чай молуш Іаш болчу (ас лакхахь цІерш яьхначу 

нахана) дуьйцуш воллуш хилла ГІоьрдалара Іела, шен гергара стаг ВисІела хестош. 
ВисІела дика стаг ву, Казахстанехь волчу шен ненан вешина Бачакхана цхьа бІе 
туьма ахча а дахьийтина цо, шен шортта долу дела. Шен дукха ахча дуй нахана 
хаийта ца лууш волу ВисІела оьгІазвахана Іелина:

– Іела, дитахьа сан ахча ша долччохь, кхайкхош гучудаккха а ца гІерташ.
Іелас эли бохура:
– ВисІела,  ас ду аларх иза хьоьгара хІокху сахьта даккха веана стаг а вац, амма 

даккха веанарг доцуш дІа-м гІур вац.

***
Сесанарчу больницехь талмажан болх беш хилла Махьматхьаьжа. Иза цига ва-

хийтина хилла, цунна оьрсийн мотт хууш хир бу, хІунда аьлча иза паччахьан за-
манахь Акха дивизехь дакъалаьцна а волуш, Австро-Венгри дозанна тІе кхаччалц 
тІемаш беш хилла дела. Больнице веана церг лазаяьлла цхьаъ. Лоьрана тІе вахана, 
шен лазар дІадуьйцуш хилла цо. Лоьро бага гІаттае олуш хилла, Махьматхьаьжас, 
талмажалла деш, коч дІаяккха, олуш хилла церг лозучуьнга. «Дера ца боху хир ду-
кх, церг лазарна, коч дІаяккха-м?» – олуш хилла церг лозучо.  – Что он говорит?  
– аьлла лоьро.  «Коч дІаяккха боху хьоьга. ДІаяккхий валахьа, хьайн дена неІалт 
хиларг!» – аьлла Махьматхьажас.

Дехьа чохь хІокхеран къамеле ладугІуш Іаш оьрсийн мотт хууш волу 
Къосумхьаьжа хилла. ТІаккха цо аьлла: «Коч дІаяккха ца боху лоьро, бага гІаттае 
боху». Цо аьлларг хезначу Махьматхьаьжас эли, бохура: 

«Ой, шен да велла хила хІара, оцу Акха дивизехь бийцинчух тера ма бац хІара-м!» 
– аьлла.

***
Арсанукъин цхьамма пхьарс хадийна хилла. Цул тІаьхьа, шен каяьллачохь, Ар-

сункъас бекхам беш, пхьарс схьа а лаьцна, тІе шаьлта а йиллина, хьийзош хилла шен 
довхо:

«Пхьарс дІаса ма ийзабе, сайн хаддийнначул бен сан хьан пхьарс хадо бакъо яц. 
ТІех хадабахь, и декха гІертар ву хьо суна»,  – бохуш.

***
Тхуна гена йоццачу юьртахь вара Дорцу цIе йолуш цхьа миска стаг, зуда а, доь-

зал а боцуш, гІеххьа хьекъална аьрто а волуш. Цо хьехамаш бора нахана: екъачу 
керта тІе а ма вала, керт кагъелла – я Іункар кхетар ву, я аркъал кхетар ву; догІа 
догІуш ара ма вала – я вашор ву, я вашор вац, иштта дІа кхин а. Дорцу вогІуш хилла, 
шекаран бІелиг а бууш. Хьажахьа, – олуш хилла дуьхьалкхеттачу зударша, – миска 
яІ, туьхан бІелиг бууш вогІийца Дорцу… Дорцус олуш хилла: «Ма миска ву Дорцу, 
ма туьха ду Дорцус дууш дерг».
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МУСАЕВА Асет

Борза тIе къух дала ца туьгу...

Дахарх чам лата а кхиале, массарал а хьоме хет-
тачо, иза йоцуш ирс а хир дац аьлла хеташ, массарна 
а юкъахь хаьржинчо дуьне къахьдина, винчу махка-
на генаваьллера хьо хIетахь. Хьайгара бала а биц-
бинера хьуна цо тIаьхьашха дуьйцуш, юха шуьца 
цхьаьна дешначара хьох схьакхетош хиллачу къа-
мелаша. ЦIахь йисина нана а яра хьуна сагатдеш, 
ша хьуна хIун дина гIо дийр ду ца хууш. Дан дарба 
доцу лазар гуттар а ма хуьлу хала... Деган лазар.

Цхьаьнакхетта а далале шуьшиъ къаьстина хан чIогIа хала еара хьу-
на. ДегIан цамгар-м башха хаалуш а яцара цкъачунна... И яра-кх, гIоза ма 
хиларг, доллу хIума а дохийнарг. Цомгаш цахиларан тоьшалла деш йолу 
справка тIаьхьа тIе йохьур йолуш моллица барт а бина, ахь и йоI схьая-
лочу буса, хьуна дагахь а дацара шу цхьаьнакхетаран тIаьхье мел къаьхьа 
хир ю. Ши де даьлча хьо тIевахча, анализаш юха дIало элира хьоьга. Ахь 
юха а дIаелира, цхьаъ ца нисделла хир ду-кх, аьлла. ШолгIа тIевахча, хьуна 
ВИЧ цамгар ю элира. Нийса хьоьга иза схьааьлча, телефон тоьхначу нанна 
а дIахаийтира ахь... Цо хьекхна мохь, цуьнан елхар... Ма чехка хаьхки ахь 
машен, сиха цIакхача гIерташ. Сиха цIа а кхаьчна, мара а къевлина, хьайн 
нана теян. Ма чIогIа халонга даьллера цунна хьо цомгаш хилар. Эзарнаш-
лахь даго къастийначунна а хIунда ца дели-те иштта... Цо хIунда берзийра-
те хьуна уггар а халачу хенахь букъ... Дахаран урчакх муьлххачу агIор хьов-
захь а накъост хир ю баьхнарг ма генаели хьуна, ма херъели, ма дIатеси 
хьо... Хьан хIусамехь кIиранах бен ца хьийзи иза. Шен нанас дуьйцучуьнга 
ла а доьгIна, ирсе дахар лаха яхара, цомгаш волу хьо а витина. Ша хьаьшна-
чу хьан ирса тIехь кхин ирс кхолла...

ТIаккха цул тIаьхьа... Цул тIаьхьа схьахаза доладеллачу къамелаша-м иза 
дIаяхар а дицди. Цхьа кхардаме, дегаза къамелаш... Хьуна цкъа а ца езна 
цхьа осалалла... Схьалаца юьхь а я бийца бух а боцу эладитанаш, харцо-
наш, шуьца мел дешнарг а, шуьшиъ мел девзинарг а кхардош. Ваха а, вала 
а меттиг йоцуш виси хьо-м, хIара Нана-Нохчийчоь а гатъелла. Хьо тIаккха 
генна дIавахара – Россин Къилбаседе – цкъа мацах шун доьзал Iийначу. 
Бакъду, цига кхачарх а кIелхьара ца велира хьо эладитанех. Хийла кхетара 
хьоьга цуьнгара телефон – мацах ахь хаьржина, сил дукха езна йолчуьн-
гара, хIинца а хьан лезна ялазачуьнгара. Цкъацкъа цуьнан нанас а тухура. 
Юх-юха а керл-керла эладитанаш, питанаш, харц мел дерш... Хьан са кха-
чийнера цара. Иштта биъ бутт а дIабели, дуьнен чохь кхин йоIах тешар вац 
аьлла, хьо лелаш. Амма даг чохь хIинца а лозуш яра хьан и... хьуна эзар чов 
йинарг. Дог иштта ма ду, нийсса дIа, кхин кхетам а боцуш.

ТIаккха цхьа цIеххьана кхин евзи... Мичара ели, муха кхечи хьан даха-
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ре, винчу махкана гена а ваьлла Iаччохь... Шичас йийци хьоьга иза цхьана 
буса... шена а гина йоцу. «Нохчийн мотт» цIе йолчу цхьана тобанах бахьана 
а даьлла, ВКонтакте чохь хьан шиче кехат яздинера цо. Цхьаъ хоттуш, кхин 
хоттуш, дикка вовшийн девзинера и йоI а, хьан шича а. Нохчийн махкал 
арахьа болчу нохчашна лерина йолу ВКонтакте чуьра и тоба цхьаьна лело 
цу шиннан барт а хуьлуш дирзинера и довзар. Цул тIаьхьа шичас дукха 
йийци хьоьга иза. Цуьнга хьо а вийцина хиллера. И евзичахьана цхьа ойла 
хилла хиллера хьан шичин Iадланан, хьоьга хIумма а схьа ца аьллехь а. 
Хьан цамгар а, хьоьгара дIаяхана зуда а, цул тIаьхьа цо хьо хьийзор а – и 
дерриг а оцу йоIана девзина хиллера Iадланера, оцу цхьана буса, хьан доллу 
дахар а. Цунна чIогIа дагах а кхеттера дерриг а. ШолгIачу буьйсана шичас 
цуьнан сурт гайтира хьуна, шен кIантаца даьккхина сурт. Иза а яра цкъа 
кхолламо Iовжийна, дуьненах чам а, адамах тешам а баьлла... цIахь кIант 
кхиош Iаш. ТIаккха ахь язди цуьнга оцу буса... хIун яздира а хаац, цхьа бен-
башха а доцу хIума, хьал-де хоттуш, йовзархьама... ТIаккха... ТIаккха хии 
шуьшинна а шаьш азаллехь дуьйна девзаш хиллий. Ца го, ца хеза, ца яздо 
эзар шо а даьлла, хIора а кехат пана махкара деана хеташ, сахьтехь, шина 
сахьтехь, кхаа сахьтехь язди аш вовшашка, дахарах, цатемех, хиллачех, лез-
начех. Уьш-м шун дуккха а IаьIна хиллера, мел дийцарх Iаба а ца Iебаш. 
Иза кхин хиллера. И йоI – къона зуда. Хьан хьалха лезначух тера а йоцуш. 
Шеца ирс дохьург хиллера иза, ирс хьошург ца хиллера...

Цо дан а деа хьуна ирс... дуьнен чу цатардаллал, ойлане цалацадаллал. 
Оцу дуьххьарлерчу буса санна яздора аш вовшашка хIора а дийнахь. Во-
вшах цакхетарна кхерам а боцуш, эзарнаш шерашкахь шаьш девзаш хила-
ре терра, парггIат яздора. Дуьнен тIехь уггар гергарчу стаге ма-язддара. Iа 
юкъал тIех лестина хан яра иза. Кхолламан беттан тIаьххьара денош дара. 
Цу шарахь Iаьнан юккъехь еанера шуьшинна бIаьсте. Денна а зазадоккхура 
шун диттийн генаш тIехь, керл-керла олхазарш декаш. Шуьшиъ дуьххьара 
дела Iемира вовшашца, хьалха цкъа а ца дийлинчу, дела ца хиинчу тайпана. 
Цуьнан догцIеналло ирсе вира хьо. Цунна, хьо хилар бен, кхин хIумма а ца 
оьшура: хьуо ма-варра, хьайн цамгарца а, балица а… хьо хилчахьана. Ахь 
хьуо хьайн цамгарна дарба дайта  Иордане гIур ву олура, хьуна цул тIаьхьа 
бен иза схьаяло ца лаьара. Хьо оцу гIуллакхна ахча вовшахдетта волавел-
лера. Цо-м хьесап а ца дора хьан цамгаран... хьо вара-кх иштта сагатдеш, 
цунна зен хиларна кхоьруш. 

Бутт дIабелира, эзар шерах тера бутт. Вовшашка дистхуьлуш, яздеш бен 
ирс а ца хеташ хан. Ашшимма телефонехула дехха къамелаш дора. Цунна 
хьалха цкъа а ца дезнера телефонехула до къамелаш. Амма хьоьца... цкъа а  
кхача ца лора дийца а, хаза а луурш. Цхьана буса ахь цуьнга хаьттира, цхьа 
цIаьххьана, дагахь а доцуш: «Дала тIе ма доитийла иза, вайшиннан вовшах-
къаста дезахь, хIун дийр ду ахь?» – аьлла... Цуьнга дуьхьал хIумма а ца ала-
делира, бIаьрхиша са а дукъийна. Иза йилхира, хьуна ца хазийта гIерташ. 
Хьо тIаккха кхийти... дерригенах а. «Со кхетта хьуна... Гилани кхетта. Мел 
дика кхетта, хаьий хьуна...», – бехи ахь цуьнга. Цул тIаьхьа масех де даьлча 
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ахь юха а, забаренна санна, юха а хаьтти: «Со велча хIун дийр ду ахь? Маре 
гIур яций хьо?»... Юха а елхар... садукъдо бIаьрхиша. И тIаьххьара цхьа 
кIира иштта дара... Я хьо кхеттера гергга долчух, я иза... Я шуьшиъ ший а. 
Цхьаъ-м дара. 

БIаьстенан юьхь яра иза. Бекарг беттан шолгIа кIира дара ахь и тамаше-
на къамелаш долийначу хенахь. ДIасакъастар, валар цкъа а, шозза а хьа-
хийна ца Iийра хьо оцу кIиранах. Ахь хьуо Нохчийчу цIа вогIур ву аьлла 
кIира дара иза. Шуьшиъ девзина шолгIа бутт бен бацара. ХIетте а хьайн 
гергара мел волчуьнга иза йийца, массарна а йовзийта ларийнера хьо. Иза 
шун хIусамехь хьийзаре хьол а чIогIа сатесна хьан нана а яра. Оццул дог 
доьхна, безамо Iовжийна, дахарах чам баьлла хиллачу шен кIентан аз ирсах 
декарна бехке ерг мила ю хаа сатеснера нанас...

Хьо а, Iадлан а цхьаьна цIа ван лерина вара. Амма цхьа бахьана юкъа 
а доьлла, хьан ца нисделира... Iадлан ша веара Нохчийчу. ТIаккха цунна 
халахеттера чIогIа – ахь сих-сиха «Гиланин йоI ю иза» олий, хьоьстучунна. 
Хьо иза оьгIазъяханчуьра меттаяийта, теян хIоьттира, хьуо дукха ца Iаш цIа 
вогIур ву а бохуш. 

ТIаккха кхин цхьа де... Хьуна чIогIа вон дара цу дийнахь, хьайна хIун 
хилла а ца хууш. «Хьомениг, со леш ву хьуна», – язди ахь цуьнга, юха а 
забаренна санна... бакъдерг забарца олуш санна. Иза хIоразза а йоьлхура, 
ахь иштта хIума яздича я аьлча, шена йоьлхура. ТIаккха ахь Iаьржа сурт 
хIоттийра ВКонтакте чохь йолчу хьайн агIонан ави тIе. Гуш хIумма а доцу 
Iаьржа сурт – дахаран чаккхе хьайна цхьамма хьехча санна... Иза хьоьга 
и сурт хIунда хIоттийна хатта а ца ларий... Шоьтан де дара – Iуьйранна 
дуьйна сарралц хьо цуьнца зIене ца волуш. Ахь цул хьалха – шу девзича-
хьана – цкъа а ца йитинера иза иштта тесна. ХIора а мIаьрго, цхьаъ яздеш, 
я телефонехула къамелаш деш, я суьрташ гойтуш, са луьйцуш, араэккха 
санна дог детталуш, хIора а мIаьрго вовшашца цхьаьна... мIаьргонна бен ца 
къастахь а садер долуш санна. Ткъа цу дийнахь... Iуьйранна дуьйна сарралц 
хьоьгара цхьа кехат, цхьа сурт, цхьа дош доцуш... Са хьаьвзина, акхадаьлла, 
ша хIун дер а, мича эккхар а ца хууш иза... дуьне а гатделла, са бIарзделла... 
Цо муьлха ойла ца йира цу дийнахь, хIун коьрте ца деара... Ашшимма кхоь-
ллина экам, ховха дуьне ойланашкахь эзарзза дуьйхи цуьнан. Эзарзза ша а 
юьйхи иза цу дийнахь. Эххар а, буьйса юлуш, дог дуьллуш, са кхачалуш, 
телефон... Йийкира телефон. Хьуна мел гатдина са, мел гулъелла оьгIазло, 
мел кхоллаелла ойланаш – дерриг а дIадай хьан аз хазарца цхьаьна...

Хьо цу дийнахь зуда ялийначу кхайкхина хиллера. Цуьнга ца аьлла я 
ала вицвелла, я ца ларийна... Юха телефон тохар, яздойла ца хуьлуш, гуо-
наха накъостий болуш... Ма дукха хьеставели хьо цунна, ма дукха дийхи 
ахь цуьнга, къинтIераяла бохуш, иза тоххарехь къинтIераяьллашехь. Цун-
на эхь хеттал, «ваа, тоьа» баххал къинтIераехи ахь, тIаккха а ца соцуш... 
«Дала суна делла совгIат ма ду хьо... хьо къинтIера ца яьккхича, йиш ма яц 
сан... кханалерчу Къемат дийнахь соьца цхьаьна хила езаш ма ю хьо... хьо 
къинтIераяккха езаш ву со... къинтIераялалахь суна...». Ахь юха а, тIаккха 
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а дийхи иштта, ша хIун ала а, хIун дан а деза ца хууш иза йиссалц. Эххар а, 
накъосташа дIа а кхайкхина, хьуо новкъавала везаш ву, дIа ма-кхаьчча, ай-
хьа хаам бийр бу аьлла, телефон дIаяйъи ахь. Цо тIаккха и буьйса ларйира, 
лартIехь наб а ца кхеташ. Цунна хаьара, хьуна новкъана масех сахьт дезий, 
хан яьлла хилар а, арахь шера хилар а дийци цо хьоьга, хьо Iуьйре хиллалц 
цигахь а сецна, тIаккха новкъаваларе сатуьйсуш. Амма ахь ла ца дуьйгIи... 
хьуна сиха цIа кхача лаьара. 

Хьо новкъахь вара... Буьйса ларъеш иза а яра... Iуьйре хуьллуш наб кхий-
ти цунна, хьо кхин зIене а ца ваьлла. Самаяьлча, ахь шега цаяздар хиъча, 
хьуна оьгIазъяхара иза. Юха а хьо ларван юьйлира, хIора минотехь аьлча 
санна, ВКонтакте чу а йолуш. Амма хьо сийсара дуьйна цу чу ваьлла а ва-
цара. Делкъахан а хилира... ТIаккха цхьана кIанта язди цуьнга – мила ву а 
ца хуучо. 

– «Вай девзаш дац... Хьуна Гилани вевзарий?»... – Иштта язди цавевза-
чо, цхьа тамашена, ца кхеташ... Цо хIун хоьтту а, иза хIун ала гIерта а ца 
кхеташ... Цхьа дош дара тамашена дерг: «вевзарий». – Муха, вевзарий? Иза 
хIун бохург ду? Ахь хIун забарш йо? ХIун Iовдал-забарш?!..

«Суна а лаьара уьш забарш хуьлийла... амма иза бакъ ду. Гилани вац 
кхин... тахана сатоссуш, машен шарша а шершина, кхечу машенах а кхетта, 
юха некъал дехьа а кхоьссина... Со цуьнан накъост ву, хьоьга ца вийци-
на хила тарло Гиланис. Амма соьга хьо йийцинера цо... Гергарчаьрга хил-
ларг дIахаийтинчул тIаьхьа, хьо дага а еана, кху чохь лехи ас, цуьнан агIон 
тIехь... Иштта карий...»

«Цо хIун дуьйцу?! Иза-м бакъ хила йиш яц! Бакъ дан а дац иза-м...», – 
кхин а ехха Iийра хьан езар, ца тешаш... даго тIе ца дуьтуш... хьоьга яздан 
юьйлира иза тIаккха... хьо дуьненахь кхин вац бохучух ша муха теша бо-
хуш, хьоьга хетта йолаелира... цунна ца хаьара, ша хIун дан деза. Цунна и 
бала шен даг чу муха тарлур бу а ца хаьара. Чохь болчарна хьалха елха а 
йиш йоцуш, нанас я дас хаттахь, бахьана дийца бехке хирг хиларе терра, иза 
кийрахь йилхира... дуккха а йилхира, массо хIума тIекIал а дуьйлуш, сатий-
самаш херцаш, ойланаш яьржаш... тIаккха, буьйсана, массо а дIа а вижий-
тина, гIийла тийжира... сахиллалц тийжира... Оршот дийнахь, хIуьттаренна 
санна, керлачу цIенош чу боьлхуш бара уьш, дан дезарш дукха а хилла, на-
нас балхара цхьа мукъа де деха аьлла, цIахь йиса дийзи цуьнан. Иза дара ха-
ланиг. Цунна балха тIе а яхана, неI дIа а къевлина, цхьанна а ца гучохь шен 
дог Iабо лаьара. Кхин и дан меттиг яцара. Амма дог-м ца хиллера иштта 
атта Iебар долуш а. БIаьрхиш кхачаделла а шен са паргIатдаларе сатуьйсура 
цо… уьш-м дацара кхачалуш... 

Цул тIаьхьа хьан шичоша яздора цуьнга денна, уьш массо а вовшийн са 
тедан гIертара. Церан массеран а веллера хьо, валар бакъ а ца хеташ. Уьш 
массо а бара хьуна чIогIа тIера. Ахь шичошка дукха йийцина хиллера иза, 
кестта айхьа схьаялор ю а баьхнера... Хьан цуьнга дийца дезаш, ца дуьй-
цуш, цакхетарна кхоьруш, жимма хан яллалц дIадехкина дуккха а хIуманаш 
хиллера... Цунна хьо кхин юха ца ван дIавахча хии уьш дерриш а, доллу 
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дуьне а хаьрцинчу хенахь… Ма дукха хаттарш дитина ваха хьо цунна... 
Цкъа а жоп хир доцу хаттарш... 

Жима ма вара хьо чIогIа... Хьан хьайн 24 шо бен дацара, цуьнан – 22 шо. 
Ирс довза а кхиале шуьшиъ дакъаза даьлла хан... Шу девзина – ши бутт 
гергга хан. И бIаьсте... Цхьа хаза, самукъане еана, шуьшиннан а даг чохь ша 
башийна, олхазарш, полларчий даха ховшийна... ТIаккха цхьа тамашена, 
хеназа чекхъяьлла бIаьсте. 

Нийсса бархI шо хьалха хьайн да веллачу некъа тIехь хилира хьан кхал-
хар а. Цунна динначохь докъан ламаз а дира хьуна тIера. Иза кхелхинчу дий-
нахь лахьти чу а виллира хьо – дай баьхначу юьртахь. ТIаккха иза ша еара 
хьо волчу – цкъа а ца гина волу хьо ган. Цунна дуьххьара хьан кошан барз 
гира. Иштта гира-кх шуьшиъ дуьххьара а, тIаьххьара а: хьо – кошахь, иза 
– уллехь лаьтташ. Цуьнан кхин йогIийла ца хилира хьан коше... Иза цу дий-
нахь а еанера массарах лечкъина, ша цкъа а хилла йоцчу цу генарчу юьрта... 
ЧIогIа кхоьрура иза новкъахь шена цхьаъ хиларна, тIаккха цIеранаш цак-
хетарна. Хьо дIавахчахьана гуттар а кхоьрура иза машенахь дIасаяха. Иза 
дийнахь бIозза, эзарзза леш яра, машенаца дIа-схьа мосазза йоьду а, некъал 
дехьа-сехьа мосазза йолу а. Хьан нана а гира цунна дуьххьара оцу шийлачу 
дийнахь. Цкъа, цхьа а дош ца олуш, йилхира и шиъ, вовшийн мара а кхетта. 
Дуккха а йилхира. Цу шиннан кхин цахиллал, хьоме вара хьо, кхин цавез-
зал везаш... «Дависа, хьо схьаяло мукъане а кхиина хиллехьара... Иза мел 
ирсе вара хьо евзичахьана», – бохуш, хьан нанас хьисти и йоI... Хьан йоI. 
«Гиланин йоI ю иза», – бохуш ахь хьистинарг, оцу хьайн тIаьххьарчу буса 
ахь юх-юха а къинтIераяьхнарг. 

Иза дIаяхара, кхин цу юьрта ца ян... Цкъа хьо ваьхначу, хьо иза чохь 
хьийза хьаьгначу оцу хIусамера дуьххьара а, тIаьххьара а марзо а эцна... 
ТIаккха цо хьуна чурт дуьйгIира... шен даг чохь. Хьох лаьцна безаман ту-
ьйра а язди. Хьуна къинтIераели иза, хьо шега дийца мел ца кхиинчунна... 
жоп доцуш ахь мел дитинчунна... 

Цул тIаьхьа хийла шераш а девлира. Хьан юьртарчу коше кхин яр ца 
хилира цуьнан, амма шен даг чуьрчу коше денна а хIуьтту иза. ХIора а кха-
налера де дуьллу цо оцу коше ца хIотта, чурт тишдалийта, борза тIе къух 
далийта... хилларг дицдан... Амма хIора а Iуьйрана даго лаамза юха а цига 
юьгу... Цу кошан борза тIе къух дала ца туьгу...

24.10.2018шо
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Ишколера чуйогIучу суна тхайн цIенна 
дикка генахь цхьа чомехь хьожа хааелира. 
Iуьйранна дистматтахI деша дIаяхначу суна, 
суо герга мел кхочу а марзлора. Чукхаьчча, 
чу картол йиллинчу пираьшкех сан бIаьрг 
кхетта балале, ламаз а эций, сагIина хIума 
яла гIо, элира соьга нанас. Цу сохьта суна 
дуьхьалтеснарг тхайн лулахь ша ехаш йолу 
йоккха стаг Кайпа яра. Суна кхин новкъа 
стаг яцара иза, амма соьца цхьаьна классехь 
доьшуш йолчу Сацийтас (тхан лулахь Iаш яра 
иза) ишколерачу берашка сан цхьа йоккха 
стаг доттагI ю бохуш, сох бераш дийладора. Цунна сагIина хIума яхьа дезара 
сан, ткъа иза кевнал а гена тIаьхьайолура, соьга дешар а хоьттуш. Циггахь, 
ишколера цIа доьлхучу берийн тхойшиннах бIаьрг кхетахь, Сацийтас мел 
дийцинарг бакъ хир дара. Сайга нанас схьаделлачу бошхепахь ерг лулахошна 
а, тIехдовлучу берашна а дIаса а елла, со чоьхьаяьлча, нанас кхин цхьа бошхап 
схьакховдийра, Кайпина ца елира ахь, со кораха хьо ларъеш ма яра аьлла. Дан 
хIума дацара, чу ца яхча. Цуьнан кевна хьалхха суо хьелахь, цхьаьннан сайх 
бIаьрг кхетар буй а хууш, со, мелла а болар сихдина, и йолчу чоьхьаелира. 
Меттахь Iуьллуш яра иза. ЦIенкъахь Iанийна хи а дара. «Суьйре дика йойла 
хьан, баба! Со сагIина хIума йохьуш еанера» – аьлла, со цунна гергагIорта а 
ца яьхьаш, неIарсагIехь жимма лаьттира. Суна иза, елла Iуьллу, моьттинера. 
Едда тхайн чу а иккхина, нене дIадийцира ас иза. Нана, соьга чохь Iен а аьлла, 
КайпагIаьрга дIахьаьдира. Ламаз оьцуш, шарша а шершина, охьакхетта хиллера 
Кайпа. Цул тIаьхьа масийтта баттахь ког лозуш Iийра иза. «Пекъар охьакхетта 
хилла-кх. Мел де долуш дIалелла стаг ю иза шен хенахь. Я АллахI, ахь кхана 
хьанна хIун де лур ду ца хаьа-кха. Къинхетам бехьа тхох!» – бохуш, шен цхьацца 
деш йоллура нана. Суна хIетахь даг чу ирча сурт тесира: суо яла а елла, сан нана 
иштта къена, цхьа йисина. Оцу суьртан лазамо, даг тIера цхьа пардо хадийча 
санна, хьалаэккхийтира со – «Нана, баба тояллалц ас цуьнан гIуллакх дан мегар 
дуй, хIор буса и йолчу йижа а йоьдуш?» «Дукха яха хьо. Нанина-м хаьа, хьо 
иштта догдика юй. Дера мегар ду. Цуьнан гIуллакхе вай хьовсуш хилахь, Дала 
а нисдийр ма ду вайн гIуллакх. Вай Делан лай ма ду, вовшашца къинхетаме 
болчарех Дала къинхетам бо, ма боху». 

Цкъа а марехь хилла яц олура иза. Даима йишин а, вешин а бераш хуьлура 
цуьнца роггIехь Iаш. Царна там бан гIерташ, шен пенсин соьмаш а лора цо царна. 
Наггахь уьш цхьа а ца веъча, со юьгура цо шеца буьйса яккха. Ткъа тахначул 
тIаьхьа бабин гIуллакхаш дар, сайн нанас санна, ас сайна тIелаьцнера. Делахь 
а, сайн нийсархойх эхь хетара суна, хIунда аьлча ишколерачу бераша суна 
тIехбеттамаш бора, Кайпин доттагI ю хIара бохуш. Цундела ас бабин гIуллакхаш 

ХАЛИКОВА Асет

Кайпа 
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дар цкъачунна къайлаха хила дезаш дара. 
Чохь чIогIа цIена Iаш яра иза. Атта зударех ешаш а яцара. Цо иштта цхьацца 

аьлча, зударша олура цунах: «Кхуьнан хIун ду дан а, ца дан а, шена тIаьхьара 
гIуллакх ца дина, хIун дийр дара цо?» Царах бакъ мила ву суна ца хаьара. Чоь 
юьззина доьзал а, шортта марзахой болуш хилча, хIара муха Iийр яра а, кхуьнан 
метта хилча, кхечара хIун дийр дара а. Амма нехан шена ала хIума ца дуьтуш, 
шен эхь лардеш, яьхна-м яра иза. Ас цхьа а хIума ца яржайора цуьнан чохь. 
Маьнги гIевланна йистте охьахуура, цо дIайижа аьлча, хьала а йолура метта, наб 
ягIахь а, ца ягIахь. Суна чIогIа реза а хуьлура иза. 

БIаьсте йолуш, жим-жима чуьра араяла йолаелира баба. Адамна гIора луш, 
даха дог доуьйтуш, ма йогIу бIаьсте. Кхин нийсархошна гIара ца йолуш, бабин 
гIуллакхаш деш со а яра. Цхьана дийнахь, арахь ловзучу берашна юккъехь йолчу 
соьга, кхайкхира баба, меха тай дилла шена аьлла. Бераш, вовшашка хичаш 
а еш, соьх дийлира, кхуьнан доттагI схьакхечи бохуш. Суна эхь хеттера сайн 
нийсархойх. Циггахь и сайга кхайкхина ца хилийта, дукха хIума дIалур дара 
ас. И гуш хиллачу бабас элира: «Дела реза хуьлийла хьуна, бабин йоI! Воккха 
хилар, цхьаммо а дехна, я мах белла эцна, тIедогIуш ма дац. Дукха яха хьо!» – 
аьлла, сан коьртах куьг хьаькхира цо. Суна тIаккха, сайна дуьххьара эхь хетарна, 
эхь хийтира. Хьалхачул а чIогIа. Доккха хIума дара ткъа хIинца а синкхетам 
самабалаза долу и бераш сох дийлича? Цхьа а шен сих даьлла хIума а доцуш, 
мегарг сагуш а йоцучу бабина халахетар динера ас. Цу дийнахь со сарралц кхин 
чуьра ара ца елира, оцу бабин сайх бIаьрг кхетарна кхоьруш. Ткъа сарахь, цо тхан 
нене со йижа яийта аьлча, суна мелла а хазахийтира. Делахь а иэхьо дог дIа ца 
хецнера хIинца а. Цуьнан йоккхаллех кхардар дацара сан иза. Суна тамашийна 
хетарг: цкъа а марехь хилла а йоцуш, берашна дог лазаза, гIелоно дог хьашаза, 
ша-шена, са-маьрша яьхна йолу иза, нах санна къанъялар дара. Иза къона хIунда 
ца йисна-техьа? – бохучу ойланечу хаттаро жоп лоьхура. – Баба, (оха, луларчу 
бераша, баба олура цунах) хьо жима йолуш даьхна суьрташ дуй хьан? – хаьттира 
ас цуьнга цу буса. Ела а елла: «Ду дера. Баба а ма хилла къона», – элира цо. 
Цу буса дукха Iийра тхойша, цо шаьш кегий долуш хилларш дуьйцуш, хьалха 
хийистехь захалонаш муха дуьйцура дуьйцуш. Хила а хиллера иза къона а, хаза 
а, кура а. Юха, сан коьртах куьг а хьокхуш: «Воккхалла а, къаналла а ша тIедогIу, 
жималлех пайда бан ца хиъча, цхьалха а вуьсу, делахь а, Дала ца делларг хила 
йиш яц», – элира. Ша- шега цхьаъ дийцина, «ДIайижа, йоI, кхана гIатталур яц 
вайша», – аьлла, чиркх дIабайира. Бабех дукха къахетта, со дукха Iийра наб 
ца кхеташ, ойланаш еш. Сихха наб бабина а ца кхийтира. Наггахь доккха са а 
доккхуш, цуьнан халчу садеIарх хаалора иза дагалецамаша дIа ца хоьций.

«Шен да а, нана а лелош къанъеллера иза. Маре яхнехь, хаза тIаьхье хир 
яра. Да а, нана а лело несарий а тоьур бара», – бохуш, хийла цунах дуьйцуш 
хезнера суна а. Ас хIетахь ойла йора: «Хьо дуьнен тIе воккхуш, шен могашалла 
эшийна, хьо кхио гIерташ къахьегначу къеначу дега а, нене а хьажарал доккха 
хIун декхар лаха дезара-те йоьIан? Хьайн да а, нана а охьа а кхоьссина, хьо хьайн 
доьзал вовшахтоха воьлча, кхана цара хьо а вуьтуррий-техьа тесна? Ас чIагIо 
йинера: со йоккха а хилла суо маре гIахь а, сайн да а, нана а сайн доьзалал а дика 
лело. Цу буса суна чIогIа дукхаезаелира баба. Юьхь тIерачу хебаршкахь цуьнан 
дахаран лар хаалора. Ткъа цуьнан гIелделла куьйгаш, цIе санна, довха а, аьхна 
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а дара. Суна и дика стаг ю аьлла хийтира цу буса, хIунда аьлча цуьнан даг чохь 
ондда гIайгIа яра – цхьаллин гIайгIа. Делахь а бабас ца бора леткъамаш. Иза яхь 
йолуш яра. Цуьнан хIокху заманца а яхь яра, шен заманахьлера, массо а аьлча 
санна, вала а велла, хIокху заманан дикане кхаьчна йолчу.

Цул тIаьхьа кIира а далале елира баба, цIеххьана корта лаза а баьлла, цIийна 
тIехьа яьллачохь. Со школехь яра цу хенахь. Дакъа дикка шелделча бен нахана 
хаа ца хиънера иза еллий. – Шен яхарх терра цхьалха ялар а хилира мисканан», 
– олура наха. Зударий белха а ца боьлхура иза дIаяьллачу кадамехь, цунна 
тIаьхьаделха а, дека а дацара. Цкъа а дагара ца йолура суна иза. Елаелча, йоьIан 
санна, эхье идар хаалора цуьнан бIаьргашкахь, массаьрца догдика, кIеда, мерза 
хилла йолу… Кху дахарера дIавоьдучо хьох цхьа сакхте долу дакъа дIахьош 
хилла-кха, цуьнан метта хьан даг чу шен диканиг а дуьллуш. Массарна а бехке а 
йолуш, са духахьаькхна,2 шен доьзал цахиларна, ша ца леш яхъяларх а эхь хеташ, 
хала ехаш стаг яра иза. Бабин белхарехь тхан нанна баркалла элира баккхийчара, 
леррина нахана юккъера схьа а ехна: Дала сий дойла хьан, хIокху мисканан терго 
ярна! Дала Шен дуьхьа дойла! Хьуна баркалла ала бохуш, весеташ дина хиллера 
хIокху пекъаро, бохуш. Даима, Дела реза хуьлийла бохуш, хьайна хьалха бехкала 
оьхуш йолчу цо, ша еллачу дийнахь а хьоьга баркалла ала баьхна долу, ма чIогIа 
гIийла дуьне диъна хилла цо, кхин нехан несалара а ца йолуш, тахана коша 
дIайоьдуш йолчу. Амма бабин цхьа ирс дара – дуккха а адамийн доцу – цо шен 
сий лардинера. Цу дийнахь цуьнан боккъала а дика цIе йоккхура наха. Дахарехь 
лардеш дерг цхьа де ду, хIокху дийнахь адамашна гучуболу хьан синан бахам. 
Амма цхьа а сих даьлла хIума а доцуш яьхначу бабех, цуьнан йоккхаллехь йолчу 
цхьаллех къахеттера суна чIогIа. «Къанвалар а, валар а цхьаъ лерина», – олура 
цо. Хьоьца дика а, вуон а доькъуш баьхнарш, хьан дахаран а, яхаран а, теш 
хилларш бала а белла, кхечу, хьан синна хийрачу чкъуран диканехь хьуо цхьалха 
висар массо а къанойн ду цхьатера. Чоь юьззина бераш а, берийн бераш а долчу 
зударийн а, цуьнан а цхьатерра цхьалха гIайгIа хьерчара-кха дагах. Шел тIаьхьа 
дита диканаш гулдеш верг вехаш а вац кху дуьненахь. Ахь хьайн бакъйолчу 
хIусаме дIабахьа бахам гулбинехь, хьан хIокху дуьненахь мел оьшург кхочуш а 
хир ду. Хьуна кху дуьнен чохь Дала схьа мел делларг хьуна оьшшучул ду-кха. 
Хьо дика хилча, хьан дахар а хир ду гIоза. Хьайн ирс хьайна генадоккхуш верг 
хьо ву-кх хьайн къиношца. 

Дуьне-м деккъа цхьа зиэр, деккъа цхьа ловзар, деккъа цхьа гIан бен доций а 
хоуьйтуш, хьан деган неI йиллина а юьтуш, дIавоьду-кх хьан даг чохь ваьхнарг. 
Кху дуьнен тIехь Дала сайна мел довзуьйтучу адамашца ас суо бабица юсту, 
адамех хьоьгуш яьхна йолу. Ма ца хаьа-кх, доьзалан дезарша гатвина, уьш ца 
хиллехь, ша паргIат хила мегара боху ойла даг чохь лелочунна, оцу цхьалло ша 
дийнахь а, буса а самеца вуур варий. Амма хIораммо а шен ирс лоьху. Цхьанна 
ирс хетарг, вукхунна башха доккха хIума а ца хета. Ирсе ву-кх, шен дахарх 
кхачам а беш, цуьнан хIор а мIаьрго маьIнех а юзуш, шен сий а лардеш, ваьхнарг. 
Ирс – иза хьан дагах дIатесна архаш ю-кх, хьуна церан доладан мел хаьа, хьан 
карахь соцуш долу. 

1Дистматтах – натощак.
2 Са духахьаькхна//са духаоьзна – дуьне дIатеттина, ас-со хьалха ца доккхуш вехарг.
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АЙДАМИРОВА Машар

Мадин леларш

Д А К Ъ А Л О Ц У Р Ш:

Мада – 35 шо
Бухари – 35 шо
Зуда – 30 шо
Хьеший 
Саламха – 65 шо 

1-ра сурт.

Жима цIа. Чохь Мада ву Iуьйренца чай молуш. НеIарехь гучуволу цуьнан 
доттагI Бухари.

БУХАРИ: – Ассалам Iалайкум, сан деган доттагI! ГIоза яар хуьлда хьан, 
Мада!

МАДА: – Ва Iалайкум салам! СхьатIехила, Бухари, ший а кхетар ву вай-
шиъ юучух!

БУХАРИ: – ГIоза йоийла, Мада! Амма вайшиннан чай муьйлуш Iен хан яц.
МАДА: – ХIун хилла? Мичхьа яьлла пожар?
БУХАРИ: – Сихлолахь! хьеший биссина вайн биргадир волчу…
МАДА: – Мичара?
БУХАРИ: – Суьйлийн махкара… Iам болчу дIагулло аьлла вайга. «Пири-

родехь» садаIа лууш бу вайн хьеший.
Бухарис стоьла тIера одеколон схьаоьцу. Цхьа-ши къурд а бой, коьртах, 

вортанах, пхьаьрса кIел детта волало.
Мадин зуда чуйогIу. Резайоцуш, пхьегIийн гIовгIа йоккху, гIам-гIим а 

деш.
МАДА (Бухарига бIаьрг таIош) – Ойн, хьо хIинца а дIаяханза ю… сийсара 

суна баккхий кхерамаш ма тийсира ахь, со байлахь вуьтур ву бохуш.
ЗУДА: – Со тахханехь дIагIур ю-кх… дика хьаха ду сан ден цIа долуш а…
МАДА: – И хьайн берийн цIоз ма дицделахь дIагулдан.
ЗУДА: – Уьш-м цIера ца далийнера ас!
МАДА: – Делан дуьхьа бацара хьуна уьш, хьо схьайогIуш, бухахь-м! 

(хIайт аьлла дIахIуттуш) ДIагIо хьо, ас-м сайна цхьа гIайгIа бийр бу…элп 
алале!
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ЗУДА: – Вий, со санна Iовдалниг кхин карор яц хьуна!
МАДА: – Ой, елла яла хьо дела-I, со-м вац хьо санна Iовдалниг яло гIерташ 

а! Ахь цхьамма тоам бина…
Мада а, Бухари а араволу. Iома йистехь садоIуш болчу накъостех дIакхета 

и шиъ а. Юьртахой хьешашна хьалха деза къамелаш деш бу.
ЮЬРТАХОЙ: – И дIо вайна гушдолу ирзо сан де-де-ден хилла ду!
 – Цул дехьарниг сан пхоьалгIачу ден хилла!
– ДIогара шина бIешаре даьлла ножан дитт гой шуна? И тхан ворхIалгIачу 

дена имам Шемала совгIатна делла ду… турпала хьуьнарш гайтарна!
МАДА: (везза хьалагIоттуш) – Аш дийцарехь, ирзойн дай, сан дай кварти-

рашкахь баьхна хуьлу-кх!
ЮЬРТАХОЙ: (беламе даккха гIерта)  – ДIавалахь, Мада, миччахьа Iийча 

а, цхьа юьртахой ду-кх вай! Хьешашка дош ло вай… ХIара Хьабиб йоккха 
авторитет ву ша вехачохь. Алал, Хьабиб!

ХЬАБИБ: – Сох кхоьруш ву юьртахь ша мел верг а… Юрт-м хьовха, 
ерриге а кIошт а егайо, сан цIе яьккхича а. Соьга хаьттина а дагабевлла а бен, 
цхьа ког дIа-м ца боккху…

МАДА: – Юьртара, кIоштара нах-м хаац, хIокху Iома чуьра пхьидаша а 
до-кх ас аьлларг!

ХЬАБИБ: (дегабааме)  – Ас дийцинчух ца вешаш йина Iоттар хир ю ахь 
йинарг, Мада? 

МАДА: – ХIан-хIа, гамонна, хIуьттаренна хIума олучарех вац со.
ХЬАБИБ: – Делахь, схьагайтал хьайн ницкъ-хьуьнар!
МАДА: – Къамел нету, дуй хьуна (юьстах а волий, бете ши куьг а даьхьна, 

дуьне Iадо санна, мохь туху). Пхьидаш, дIалакъаел и шайн цIузанаш!
Йоккха гIовгIа эккхийтина, хинан той дIахьошйолу пхьидаш, «зIанкъ» 

олий, совцу. Цхьа жимма хан яьлча, Iома чуьра схьахеза цхьана пхьидан 
«вакъ-вакъ».

ХЬАБИБ: (там хилла) – И цхьа-м яц хьох цуьрриг а кхоьруш!
МАДА: (куьг ластадо) – И цхьаъ къора хилла хир ю!

2-гIа сурт

Арахь, гIанта тIехь, хиъна Iаш ву Мадин да, Саламха. Воккхачу стеган 
карахь суьлхьанаш ду, Iаса ю юьстахо лаьтташ. Цхьанхьа ваха араваьлла 
Мада дена тIе хIутту.

МАДА: – Дада, юьрта юккъе воьду со. Хьуна хIумма оьший?
САЛАМХА: – Деллахьа, Мада, суна дага а догIуш, хьо цIа вогIуш, вайн 

керта цкъа а жижиган цуьрг ца еана-кх ахь.
МАДА: – Жижигах таса хьан цергаш ма яц.
САЛАМХА: – Доьлашна Iовшшал дика кхехкийча, цхьаъ дийр дара-кх ас.
МАДА: – Ва, дада, хьо хIун деш Iара хьайна езарг схьа ца олуш? Жижиг 

диъча, хьан давлени хьалаяларна кхоьруш, Iарий со-м!
САЛАМХА: – И цIийн тIадам ловза дера болу сан, жижиг ца диъча!
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МАДА: – И дIадаьлла-кх тIаккха, дада, тховса ахь жижиг-гала дуу-кх.
САЛАМХА: (самукъадаьлла) – Дала мукъалахь! (Мада дIаволавелча, 

тIаьхьа мохь туху) КIант, пенси боху хIума-м дIаели моьттуш ву со, де-
лахь а, оцу вайн сельсоветехь цунах лаьцна цхьа а догдохийла дуй мукъ-
ане а хьажахьа.

МАДА: – Делхьа, шун пенсеш советан Iедал дIадолла хьажийний-те аьлла 
хеташ ву-кх со, дада.

САЛАМХА: – Тхан пенсех-м марчо а эцалур дацара царна…
Сельсовета хьалха гулделла адам ду. Нахана тIехула куьйгаш а кхерстош, 

цхьана хIуманна оьгIазвахана, хьехамаш беш воллура юьртан къеда.
МАДА: – ХIун боху вайн моллас?
ЮЬРТАХО: – Маларш духкучарна дов деш воллу.
МОЛЛА: – Вижа каш дац шуна я ас, шу делча, дIа а духкур ма дац. Ас ца 

бехира аьлла дац-кха!
МАДА: (мохь туххий) – Ва, Iела-Хьаьжа, цкъа мукъане а оха дIаволла ца 

мега хьо? Я хьо лийрволуш а вац?
МОЛЛА: (оьгIазвоьду) – Оццул хьайн хьекъал совдаьллехь, хIоккхе хьала 

а валий, ахь бехьа сан меттана хьехамаш!
МАДА: – Дера бийр бу-кх. Хьо а ма ду адам, ахь жимма садоIIушехь, 

сайна хуург ас а дIахьоьхур ду-кх…(терхеш тIе хьалаволу). ХIа-хIани, сан 
юьртахой, хIун ду шу ца кхеташ?!

ЮЬРТАХО: – Мада, ламазаш доькхуш дан мегий?
МАДА: – ХIунда ца мега, ца дича а мегаш хилча?!
ЮЬРТАХО: – Во-о, Мада, ма вон юьйцуш ю-кх и наша…
МАДА: – Юьйцур ю дера-кх, диканиг – дика а, вониг – вон а! (адам доьлу)
ЮЬРТАХО: – Мада, оцу моллас соьга маьждигехь дуй баа боху-кх, ас 

хьерара кIа лачкъийна дац алий… Ас баа безий и дуй?
МАДА: (чIичкъашка воьду) – Хьайн Делан дуьхьа ма хьарчаде вайн юьр-

тах къа, ТIука! Ахь кIа а диъча, ахь дуй а биъча, дукха ма хуьлу хьуна! Ас 
буур бу и дуй, ахь кIа диъна аьлла!

ЮЬРТАХОЙ: (белало) – Гучувели хьо, ТIука! Мадица волу ишттачохь 
дага?

МАДА:  Во-о, Iела-Хьаьжа, хIара гIуллакх суна дикка марздалале, дIаиэцал 
хьайн дарж! (дIавоьду).

ЦIа ма воггIура, дена тIе хIутту Мада. Цуьнан карахь уьстагIан ах дакъа 
гича, цецваьлла Саламха, бага гIаьттинчохь вуьсу.

САЛАМХА: – Ва, кIант, ахь-м берриге уьстагI схьа ма беъна? Оццул ца 
эццехь а ма дацара хIумма а … цхьа гIогI а тоьур ма дара…

МАДА: – Къийзийна хIун до цунах… Со мел ву, дада, хьан бето жижиг 
дуур ду-кх хьуна. (дехьа чу мохь туху) Зуда, сихха яй пеша тIе биллал! Ву-
завел хьайн марда!

Цхьа хан яьлча, шун а карахь чуйогIу Мадин зуда. Жижиг-галнаш диъна, 
там хилла Саламха, маьнги тIе хьала шерша.

САЛАМХА: (хьанделла куьйгаш горгамца цIандеш) – ЭхI, ма вуьзи-кх 
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со… Дала дог дикадойла-кх хьан, кIант… ма мел а баьккхи ахь… ма сагIа а 
даьккхи. Иштта хуьлуш хилла-кх, кIант хилча… ХIа, зуда, хезий хьуна? Ага 
эрна техкийна ца хилла ахь!

МАДА: (хьалагIотту) – Дада, хьо вуьзин?
САЛАМХА: – Вуьзна, хьанор, дукха чIогIа а вузуш-м!
МАДА: (неIарехьа а воьдуш) – ТIаккха, дада, хьо ваьллехь, оцу жижигах 

дIадала деза ахча эцца базара дIадохьуьйтур-кх ахь!
САЛАМХА: (молу хи сихъоьккху) – Хьий, хьо ма ваха веха! Со Iовдал 

алахьа… хьо ца вевзаш санна… тешна волу! (тIаьхьа Iаса ластайо, Мада сих-
ха араоьккху)

Геннара шок етташ, хьийзаш «кхола-кхола» деш, нисса церан керта 
южу аьчкан цхьа еха-стомма хIума. ЦIога ирх а дерзийна, кхаьлли юккъехь 
дIатаръеллачу оцу аьчкана тIе а богIабелла лаьтта чуьра аралилхинарш.

САЛАМХА: – И хIун ю, кIант?
МАДА: – «Болванка» олу хIума ю-кх.
САЛАМХА: – И бохург хIун ду?
МАДА: – Iовдал бохург ду-кх.
САЛАМХА: – Бегаш битахьа…
МАДА: – Аса-м ца бо бегаш (лерина шен дега а хьожий) – Дера, дада, и 

хьуна схьакхоьссина мидал ю моьттуш ма ву хьуна со. Митингехь уггар а 
каде хьийзинчарна паччахьера доккха совгIат…

САЛАМХА: (оьгIазе) –  Митинге со цхьаъ ца леллера.
МАДА: – Бисинчарна схьалесто а ю-кх уьш шортта.
Мадас и оллушехь, кхин цхьаъ а цхьаьннан керта южу.
МАДА: – Хьажал, Бетар а ца ваьккхи декъах! «Болванки для болванов!»
Саламха Бетар вехачу ураме дIахьоду. Лулара астагIа йоккха стаг Мадина 

тIе йогIу.
ЙОККХА СТАГ: – Вай, Мада, вайна хIун хила доллу-те? Оьккхурйолу 

хIума-м яц и йоьжнарг?
МАДА: (иза мараюллуш) – Цхьа а кхера хIума дац, баба, самагатде ахь! 

Хьекъалх тиллачу Iедална хьажийнарш, галъевлла, вайн юьрта кхаьчна.
ЙОККХА СТАГ: – Делан дуьхьа, Мада, кхин нийса кхосса-м ца Iеми цар-

на и хIумнаш! Оцу Iедало кегийна худар вайга доуьйту-кх… даима а.
МАДА: – Иза цIена бакъ ма ду хьуна. Мерзаниг кховдор йолуш дац-кх…
ЙОККХА СТАГ: (лере куьг лоцу) – ХIа-а?
МАДА: (мохь туххий) – Худар дуьйцур ас-м, мерзаниг – шайна, къаьхьа-

ниг – вайна!
ЙОККХА СТАГ: (елало) – И сан къаьхьаниг цундела меттахбаьлла аьлла 

хеташ ю-кх со!

К И Р Х Ь А
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ПАУСТОВСКИЙ Константин

Аьхкенан Iодикаяр
Масех дийнахь, ца соцуш, шийла догIа деара. Бешахь гуьйренан дерачу механ 

гIовгIа яра хезаш. Делкъал тIаьхьа диъ сахьт даьлча, оха мехкадаьттан къоьгам  
латийра, аьхке гуттаренна а дIа а яьлла, латта, ген-гена а долуш, дуькъачу дахкарна а, 
синтем боцчу боданна а, шелонна а юккъе дIадоьду аьлла, хеталора.

Ноябрь беттан чаккхе яра – юьртахь уггаре а сингаттаме хан. Ширачу миндар-
г1антахь , хьарча а хьаьрчина, дийнахь сарралц дижина Iуьллура тхан цициг, Iаьржа 
хи корах кхетча, сама а оьккхуш.

Некъаш доьхнера. Хино йохьуш можачу басахь чопа яра. Олхазарш, шайна 
д1аловчкъа меттиг йолчохь, къайладевллера. Тхо долчу цхьа а ца вогIура: я воккха 
стаг Митрий а, я Малявин Ваня а, я хьуьнан хехо а.

Уггаре а дика хан суьйранна яра. Оха пеш латайора. ЦIеро гIовгIа йора, цуьнан 
цIен серлонаш ханнийн пенаш тIехь а, суртдиллархочун Брюлловн суьртана – ширачу 
гравюрина – тIехь а дегадора. Миндар-г1анта дIа а таьIна, тхоьга хьоьжура иза, оха 
санна, йоьшуш йолу книга дIа а теттина, ешначух ойла а еш, дечиган тхевна тIе 
детталучу догIане ла а доьгIуш.

Къоьгамаш сирла йогура. Шен тайна мукъам бора цIестан самоваро-заьIапхочо. 
Иза чу ма-еъана, хIусамехь аьхна хуьлура  – коран ангалешна тIе Iаь а лаьцна. Дийнахь 
а, буса а царна тIедетталуш долу диттан цхьалха га къайладаларна хила а мегара иза.

Чай а молий, пеша хьалха книгаш еша охьаховшура тхо. Ишттачу суьйренашкахь 
къаьсттина хазахетара Диккенс Чарльзан еха а, дегалазаме а романаш йоьшуш я 
«Нива» а, «Живописное обозрение» а цIераш йолчу ширачу журналийн агIонаш 
луьстуш.

 Буьйсанна жима къорза жIаьла Фунтик кест-кеста гIенах доьлхура. Хьала а 
гIаьттина, цунна тIе йовха тIергIа хIума таса езаш хуьлура. Хьан куьйгах баркаллица 
мотт а хьокхий, доккха  са а доккхий, дIатоьра иза. Арахь болчу боданехь догIанан 
тулгIенаш идар а, мох цIийнах летар а хаалора. ХIокху йоьхначу буса чекх са гуш 
йоцчу хьуьнахахь цхьаъ висина хиларх ойла йича, дегIе хорша йогIура.

Цкъа буьйсанна со самавелира, цхьа тамашийначу синхаамца. Суна со гІенах 
къорвоьлла моьттира. Со, ши бІаьрг схьа а ца боьллуш, вехха ладоьгІуш Іуьллура. 
Эххар а со кхийтира, сайн лерсинна хІумма а ца хилла хиларх, дуьххьалдІа арахь 
йоккха тийналла д1ахІоьттинера. Цунах «елла» тийналла олу. ДогІа деллера, мох 
беллера, гІовгІане а, тем боцу а беш еллера. Деккъа цхьа цициго гІенах деш долу «хур» 
бен, хезаш хІумма а дацара.

Ас бІаьргаш схьадиллира. Чохь цхьа аьхна яьржина серло яра. Хьала а 
гІаьттина, кора тІе вахара со – арахь диллина ло дара, цхьана а тайпана гІара 
а яцара. Дахкаречу стигалахь инзаре лакхахь цхьалха бутт бара кхетта, цунна 
гонаха сегаш можа серло яра.

Маца деана-те дуьххьарлера ло? Пена тІехь кхозучу сахьтана тІе вахара со. Чохь 
тІех сирла хиларна, сахьтан цхьамзанаш къаьсташ дара. Цара ши сахьт даьлла хан 
гойтура.

Суна буьйса юккъе яхча набкхеттера. ТІаккха, шина сахьтехь оццул хийцаделла 
дІахІоьттина Іалам, доцачу шина сахьтехь аренаш а, хьаннаш а, бошмаш а гІурано 
дІалаьцнера.
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Корехула арахьаьжча, бешахь долчу къохкан гаьнна тІе хууш доккха мокха олхазар 
гира суна. Га лестича, цу тІера ло охьадуьйжира. Олхазар, меллаша хьалаайаделла, 
дІадахара, ткъа ло кхин а охьаоьгуш дара, Керлачу шарна кечйинчу базана тІера оьгу 
ангалин догІа санна. Юха дерриге а дІатийра.

Рувим самавелира. Вехха корах арахьоьжуш а Іийна, доккха са а даьккхина, цо 
элира: 

 – Ма хаздо  латта  дуьххьарлерчу лайно.
Эхьечу нускалах тарделла, кечделла дара латта.
Ткъа Іуьйранна гонаха дерг дерриге а «къарш» деш дара: гІорийна некъаш, учена 

хьалха эгна гІаш, лайна кІелхьара хьалакъеда ниттийн Іаьржа гІаддаш.
Оха чай молучу хенахь, халла веана, чоьхьавелира воккха стаг Митрий. Ло диллина, 

некъ баларца тхо декъал а дина, цо элира:
 – Даточу ной чуьра лайн хица цІандели-кх латта.
– Иза мичара даьлла хьуна, Митрий, иштта дешнаш? – хаьттира Рувима.
– ХІун? Нийса дац иза ткъа? – вела аьшна дира воккхачу стага. – Кхелхинчу сан 

нанас дуьйцура: хьалхалерчу заманашкахь мехкарша дато кхаби чуьрчу хьалхарчу 
лайн хица шайн яххьаш юьлура, цундела церан хаза бос бан а ца бовра, бохуш. Ткъа 
иза, диканиг, Петр-паччахьан заманал а хьалха хилла ду, кхузарчу хьаннашкахь 
талорхоша совдегарш чІанабохучу хенахь.

Іаьнан хьалхарчу дийнахь чохь саца хала дара. Хьаннашкахь долчу Іаьмнаш тІе 
дахара тхо. Воккхачу стага хьуьна йисте кхаччалц новкъадехира тхо. Цунна а лаьара 
Іаьмнаш долчу ван, амма «даьІахкашкахь долчу лазарша ца воуьйтура иза». Лайно 
серлаяьхначу хьаннашкахь хаза, аьхна тийналла лаьттара.

Де, набарна тевсича санна, дара. Кхоьлинчу лекхачу стиглара наггахь цхьалха лайн 
чимаш оьгура. Оха царна тІе Іаь тоьхча, чимех цІеначу хин тІадамаш хуьлура. Юха 
уьш, макх а лой, гІора а дой, лаьтта охьакерчара, буьртигаш санна.

МаьркІаж-хан хиллалц хьаннашкахула кхерсташ лийлира тхо, евзаш йолчу 
меттигашка а кхочуш. Лайно кхелинчу, датта олучу дитташ тІехь, дуса а делла Іачу 
цIаьлгIарз-олхазарийн жатташ яра.

ГІурано чахчийначу цІечу даттан масех кан баьккхира оха – иза аьхкенах а, 
гуьйренах а долу тІаьххьара иэс дара.

Ларин айма олучу жимачу Іома чохь дуккха а Iеха бу. ХІинца Іома чуьра хи Іаьржа 
а, хьаьъна а дара – берриге а Iеха буха охьабахана. 

Бердашкахь шен аса ю, ангалин йолуш санна.  Дукха сирла хиларна, ша юххехь 
а гуш бац. Берда йисте еана кегийчу чІерийн жІуга а гина, ас царна тІе жима тІулг 
кхоьссира. ТІулг ша тІе а боьжна, зевне дІакерчира, чІерий, шайн пелагаш а къагош, 
хин кІоргене хьаьвдира. Ша тІехь, тІулг кхеттачохь, лар йисира. Цундела хиира тхуна 
берда йистехь а ша бина хилар. Куьйгашца шен дакъош кегадора оха. Цара карахь 
«ткъарш» дора, пІелгаш тІехь лайн а, хьуьнан ораматийн а ийна хьожа а юьтуш.

Цхьаццанхьа хотешкахь гІийлачу аьзнашца декаш а, тIомадуьйлуш а олхазарш 
гора. Коьрта тІехула йолу стигал чІогІа сирла а, кІайн а яра, ткъа анайистехь иза 
юкълора, шен басаца дошах а тарлуш. Цигара меллаша схьашершара ло дохьуш йогІу 
мархаш.

Хьаннашкахь тІеттІа бода булуш лаьттара. Гонах тийна дара. Эххар а дуькъа ло 
деара. Іоман Іаьржачу хи чохь дешара иза. Цо юьхьах гилгаш дохура, мокха кІур 
санна, хьуьна чохь охьаоьгура иза. 

Лаьтта тІехь дола дан хІоьттира Іа. Амма тхуна хаьара, нагахь кІеда, месала ло 
куьйгашца дІасахьакхахь, цунна кІелахь хьуьнан аьхна зезагаш карор дуйла, хаьара, 
пешахь цІеро гуттар а самукъане гІовгІа йийр юйла, вайца Іа доккхуш цIаьлгIарзаш 
дисинийла, цундела Іа, аьхке санна, исбаьхьа хетара тхуна.

Гочдинарг Арсанукаев Мусас
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ИСМАИЛОВ Абу

Нохчийн ономастикех ши-кхо дош
Нохчаша лелош йолчу божарийн а, зударийн а 

цIерша, шайна тIе тидам бахийтича, дуккхаъ ойла 
йойтуш долу хIуманаш гучудоху. Вай вешан готта-
чу гонехь, кхечу къаьмнех къаьстина лелла нах дац. 
Гондахьа дехачу къаьмнашца тайп-тайпана юкъа-
меттигаш нисъелла вайн къоман кху тIаьхаьрчу ма-
сех эзар шарахь.

Дукха хьалха заманчохь дас-нанас, аьлча а, цаьрга 
ца кхочуьйтуш мардас, я марнанас, я марвежарша, марйижарша шайна ха-
захета а олий, цIе туьллуш хилла хир ю дуьненчу даьллачу берана. Массо а 
къаьмнийн санна, и цIерш юьхьанца гондахьара жил-Iалам билгалдеш (акха-
ройн, дийнатийн, сагалматийн а, цхьаццаболчу Iаламан хиламийн, адамийн 
сатийсамийн, дегалазамийн, ойланийн васташ чулоцуш болчу кхетамех а) 
берана цIе туьллуш хилла цу хьалхарчу заманахь. 

Масала: Олхазар, Хьоза, БугIа, Леча, Аьрзу, Сай, Борз, Лоьма, Дукхаваха, 
Ваха, Виса, Полла, ТIаус, Човка, Марха, Йисита, Дукхаяха, Сацийта, Тоийта, 
Селахьат, ЧIегIаг, Селасат, Цайтана иштта кхин а.

Вайн шайца уьйраш хиллачу ногIашкара а, гIумкашкара схьаиййина 
цхьамогIа цIерш а ю нохчаша лелош.

Масала: Яна, Яракхби, Болатби, Атаби, Асаби, СагIарби, Арубика, Паху-
бика, ишта дIа кхин а.

 Оьрсашкара схьаэцна ю: Артур, Захар, Коли, Васи, Зина, Зоя, Рая иштта дIа 
кхин а. Кхузахь кхин цхьа масал дало а лаьара. Нохчаша шайца мостагIалла 
лелийна велахь, тIом бина велахь а, майралла а, доьналла а, гайтина волчу 
стеган сийдеш хилла. Иштачарах лоруш хилла цара ХIХ-чу бIешарахь кху-
захь тIамехь хIаллакьхилла болу оьрсийн инарлаш Паскевич а, Слепцов а. 
ХIетахь нохчаша шайн божаберашна техкинчу цIерийн лараш тахана а гуш 
ю. Шелан районехь Паскачов фамили лелош нах бу. Сипсо боху цIе лелош 
хилла цхьаберш. Ткъа граждански тIеман турпалхочун Гикалон цIе вайн 
фольклорехь екна ца Iаш, тIаьхь-тIаьхьа а кIенташна туьллуш хилла. Дикалу 
боху цIе ю иза.

Индин киношкара схьаэцна ю: Индира, Ганга, Раджик, Зита, Гита иштта 
дIа кхин а.

Iаьрбашкара схьаэцна цIерш ю: Мохьмад, Ахьмад, Юсуп, Илес, Идрис, 
Рамзан, Сулима, Муса, ИбрахIим, Джабраил, Iела, Iумар, кхин дуккхаъ.

Нохчийн республикан архиван урхалло доккха совгIат дира вайна. 
Зорбанера араяьлла: «Камеральные списки Аргунского округа» а, «По-
семейные списки Жителей Ичкеринского округа» а, «Посемейные спи-
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ски жителей Грозненского округа» аьлла йолу кхо книга.
I867-чу шеран бIаьста хIиттийна спискаш ю уьш. Дукха нахана шайн дай 

карийна оцу спискашна юккъехь. Суна сайн воьалгIа а, пхоьалгIа да карийна 
цу тIехь дIаязвина. Цу заманчуьра цара сайга даийтина кехат схьакхаьчча 
санна, хазахийтира суна и цIерш цу тIехь карийча.

Музаев Мохьмадна а, цуьнан накъосташна а доккха баркалла ду и болх барна. 
Кхин цхьа доккха маьIна а ду оцу белхан. Цхьа бIей ахбIей шо хьалха вайн 

лаьмнашкахь бехаш хиллачу вайн дайша лелийна цIерш ю цу тIехь дIаязйина.
Iаламат йоккха меттан хазна ю иза. Вайн Iилманчашна, талламхошна 

болх бан шортта ономастикан материал ю-кх цигахь. Шерашкахь бина ца-
валлал дукха болх бу и. Мел хаза, чулацаме ю и цIерш! Цигахь мел цолу 
цIе ягарйина вер вац. Башха хаза зударийн цIерш ю. Кхузахь шуна йовзийта 
лаьа цхьамогIа божарийн а, зударийн а цIерш. Талламхошна бан болх бу 
кху декъехь.

Оцу кхаа книги тIерачу нохчийн цIерех цхьана процентан бIолгIа дакъа 
хир дац кхара дIалоцург.

Хьовсийша кхаьрга.
Божарийн ц1ерш:
Ада
Ал
Ама
Арса
Ахба
Аца
Аьстамар
Бага
Бада 
Бай
БайсагIур
Бамат
Басха
Бата
Баташ
Баху
Бахьарча
Бацу
Бенда
Берса
Беса
БиртIа
Битакъ
Бича
Боьршаг 
БугIа
Булла
Бунта
Бурсакъ
Вага

Верк
Висарг
Вита
Витарг
Возар
ГIазакх
ГIишларкъа
ГIонжа
ГIуоба
ГIуобаш
ГIуша
ГIушмазкъа
Гака
Гамарг
Гата
Гацу
Гаша
Гела
Гелаг
Геха
Гона
Гонжа
Гуци
Дада
Дадаш
Даку
Данга
Даргаз
Дари
Джала

Джанхаш
Джоха 
Дзарма
Дзора
Дили
Диха
Довги
Додаш
Доду
Доша
Дуода
Дурга
Еса
Зила
Иба
Ида
Изновр
Ила
Инал
Инар
Итун 
Йоьшу
КIорни
КIукIа
Кайхар
Кандаз
Каплан
Кеда
Колла
Кома

Кона
Куби
Кула
Кула
КунцIаркъ
Кураз
Къонахал
Мага
Мада
Макаш
Макъса
Манто
Маштар
МаIаш 
Межа 
Миши
МоIга
Мохаш
Муга
Мудар
Мункаш
Мута
Мутах
МуцIа
МуцIар
Муча
Нал
Насу
Ная
Ожа
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Ойба
Орца
Оьздамар
Оьлмаз
Пацу
Пхьажа
Расу
Сай
Селбар
СтаргIа
Суда
Сусур
ТIелхаг 
ТIоьрмиг
ТIури

Тамжа
Телта
Тема
Тепса
Теса
Тима
Тока
Тужа
Тункаш
Тутуш
Уда
Ука
Учу
Уьца
Хаба

Хадшкъ
Харданг
Хота
Хучи
Хучу
Хуштар
Хьаба
Хьакха
Цица
ЦIога
ЦIоьцIа
Цука
Чопал
Чора
Чуда

Чхьоча
Шамшукъа
Шатур
Шахьа
Шишха
Эдал
Эйса
Элпаш
Эрса
Юда
Яна
Iапа
Iахар

Зударийн цIерш:

Айбант, 
Айбика,
Аймани, 
АругIаз 
Аружа,
 Базика, 
Байси 
Байхьат 
Байца 
Бака
Бакалу 
Бача
Баша 
Баянт
Белита 
Бесират
Бесихьат 
Бетиса
Бехижат 
Беци 
Бецимат 
БучIа 
Буча
Буша 
Бушта 
Гижан 
Гичбика
ГиччагIаз
Дашу 
Дашубика 
Девзиг 
Дугу 
Дугурхан 

Дужу 
Есила 
Есилма 
Есира 
Есита 
Есихьат 
Жамилат 
Жаминат 
Жанапу 
Жанару 
Жанат 
 Жанати 
Заидат
Заимат 
Заира 
Зайба 
Зайбан 
Зерихьат 
ЗехIидат 
ЗехIимат 
ЗехIира 
Изахьат 
Изи 
Ийман
Има 
Йисама 
Йисани 
Йисар 
Йисарат 
Келимат 
Келипат 
Келисат 
Лайлаъ

Лайпа
Лайса
Майсет
Майста
Майхет
Марзет
Марижа
Марима
Наби
Набихьат
Назу
Наи
Пирдоз
ПихIа
ПихIан
Пия
Полла
Пулан
Рехьант
Рижан
Ризама
Ризан
РипаIат
Санипат
Сану
Санура
Сарет
Сарима
Сарсар
Сарука
Саруха
Сати 
Сатиха 

Табарак
Тазара
Таи 
Таибат 
Тота
Тоъни
Тужа
Тумиша
Турман
ТIокка
Умразет
Умри
ХIазант
ХIазимат
ХIазман
Цака
Цапа
Цаца
ЦIеста
Чима 
Чинта
Човка
ЧIаба
ЧIегIаг
ЧIегIардиг
ЧIоба 
ЧIончIари
Язура 
Iабдат
Iайдат
Iайнаъ
Iайшат
Iайшура
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* * *
Наггахь, бер жима долчу хенахь, и хьостуш, ловзош, цуьнан шайн 

хIусамехь, доьзалехь забарийна олий, йоккхуш хилла йолу цIе, оцу хIусамера 
ара а йолий, массара а схьаоьций, оцу жимхина, иза воккхахиллачул тIаьхьа, 
цунна чIогIа новкъа хетахь а, цуьнан кочахь юьсуш меттигаш а хилла. ХIинца 
а нисло иштаниг хIора юьртахь бохург санна. 

Хьалха-МартантIехь цхьа бIе шо хьалха вехаш хилла цхьа доьналла долуш, 
оьзда кIант. Лела хууш, наха дика кIант, къонах ву, олуш хилла цунах. Цхьа-
на сарахь кхечу юьртара баьхкина кегийнах хьеший бу, аьлла, бина боккха 
синкъерам хилла. Иштачу метте, юьхькIам хир бар-кх олий, кхойкхий вуьгуш 
хилла и ас вуьйцу къонах. Цу буса а, кхайкхина, шайга вигна, иза тхьамда а 
хаийна, синкъерам дIаболийна хIусамдайша. Оьшучу хенахь хелхаран бал а 
боккхуьйтуш, вистхила луург вист а хуьлуьйтуш, чохь совнаха гIовгIанаш ца 
йойтуш, хьешан самукъадаккха оьшург дерриг а нисдеш, наггахь ша а метте-
ра дош а олуш, синкъерам дIакхоьхуш волчу оцу стаге ладоьгIуш Iаш хилла 
хьаша. Цуьнан амал, хатI а чIогIа тайна, дера деза ша кхуьнца гергарло таса, 
аьлла дагадеанчу хьешо лере а таьIна тхьамдига хаьттина:

– ЦIе хIун ю хьан?

Лоькхуш пондар, етташ вота а, тухуш тIараш а, наггахь сакъераделлачо 
тухуш мохь а болуш, сурт хилла цу чохь.

 – ЦIога, – аьлла, доцца жоп делла синкъераман тхьамдано.

Мелла а шен маларо кепйина а, дика самукъадаьлла волу хьаша, ца кхе-
таш, кхуьнга леррина хаьжна, юха лере а таьIна, аьлла:

– Ас хьан цIе хIун ю боху хьоьга!
– ЦIога ю-кх сан цIе, – жоп делла къонахчо.
– И хIун къамел ду ахь дийриг! – ирахкхоссавелла хьаша.
Тхьамдано рогIера хелхар чекх а далийтина, мохь тоьхна: – Сацабел и пон-

дар, вота а!
ТIаккха, шена юххехь Iачу хьешана тIе а вирзина, цо хаьттина:
– Хьаша, хьан цIе хIун ю? – аьлла.
– Дурга! – аьлла, яьIна саттийна хьешо.
– ГIоза лелайойла ахь и! Хаза цIе ю, – аьлла тхьамдано.
– Ткъа сан цIе ЦIога ю. Оцу цIарах, хьол башха, воккхавеш вац хьуна со. 

Жима волуш, чуьрчара со хьоьсту шаьш, бохуш, ЦIога аьлла хилла сох. Суо 
хаъал хилчахьа дуьйна и ЦIога сайх ма ала, бохуш, хийла девнаш дина хьуна 
ас. Айса-сайна Ахьмад, Мохьмад, Сайдахьмад бохуш, тайп-тайпана цIерш а 
техкина хьуна ас. Амма, кхин дан хIума а ца хилла, оцу цIарца висна со. Суна 
мегаш хилча, хьайна а магийтахьа и сан цIе, суна веза а ца веш.

ДIалакха и пондар, дIатоха и вота! – аьлла, мохь а тоьхна, рогIера хелхаран 
бал болош, юкъаваьллера ЦIога ц1е йолу и къонах.

ЦIаро веш вац къонах. Къонахчо шен хьуьнарца а, гIиллакхца йоккхуьй-
туш ю шен сийлахь цIе.
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ГАЗИЕВА  Аза

Къоман театр – цуьнан кхоллам

(РСФСР-н халкъан артисткин 
Хаджиева Нэлин 80 шо кхачарна лерина)

1967-чу шеран асаран (июнь) беттан 4-чу дийнан хаза еанчу суьйранна пре-
мьера яра Советийн Союзан турпалхочун Нурадилов Ханпашин цIарахчу Нохч-
ГIалгIайн Республикин пачхьалкхан драмтеатрехь. Оьрсийн сийлахьчу драма-
турган Островский Александран «Без вины виноватые» цIе йолчу пьеси тIехь 
режиссера Хациев Лом-Iелас хIоттийна спектакль яра гойтуш. Нохчийн яздархо-
чо Саидов Билала ненан матте гочйина пьеси тIехь хIоттийначу спектаклан цIе 
«Бехк боцуш бехкениш» яра. Дуьххьарлерачу безамо къинхетамза Iовжийначу 
йоьIан къаьхьачу кхолламах яра спектакль. Коьртачу турпалхочун васт кхуллуш 
похIме актриса Хаджиева Нэля яра. Спектаклан хьалхарчу суьрташкахь дуьйна 
цо тешабора хьовсархой шен цIеначу безамах. Иштта хаза, товш, куьцехь йолу 
йоI хьанна а езаяла, ирсе хила хьакъйолуш хилар а гойтура. Амма азаллехь ду-
ьйна масане йоI дакъазаяьлла, кханенан ойла ца еш, шовкъечу безаман йийсаре 
кхаьчна?! Ямарта хили кхунна везнарг а. Цо тесна йити дегIаца цхьалхайоцу йоI, 
шена хьал долу нускал карийча. Тергамза вити кхуо вина кIант а, шех дерг ма-
дарра нускална ца хаийта. ЮхьIаьржахIоьттина, къаьхьачу балехь ю Хаджиева 
Нэлин къона турпалхо. Цуьнан цIийх Iийдало дегаIийжам гайта ницкъ кхочу 
актрисин. ЙоIера яьлларг ледарло елахь а, цуьнан бохамна хьовсархой декъаозо 
хьуьнар а хуьлу Хаджиева Нэлехь. Везаран ямартлоно салоццуш Iовжайо коьр-
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та турпалхо, амма цуьнан нуьцкъала амал кагъян ницкъ ца кхочу тIебазбеллачу 
баланийн. Цунах дуьненна евзаш актриса хуьлу. Кручинина Елена ерриге а Рос-
сихь евзаш ю. Собарца, дуьненна мехха йолчу синан ондаллийца йоху цо то-
ламийн ирхенаш. Иштта гойтура Хаджиева Нэляс «Бехк боцуш бехкениш» цIе 
йолчу спектаклера шен турпалхо. Цуьнан массо а турпалхо ю шех масал эца 
хьакъдолуш. Шайн нуьцкъалчу амалца, доза доцчу хазаллийца йийсаре лоцу 
цара хьовсархой. Нохчийн къоман театран сцени тIехь Хаджиева Нэляс мел 
кхоьллина башха васт ду вайнехан культурин толамийн ирхе лара хьакъдолуш. 
Нохчийн къоман театран тоьллачу актрисех цхьаъ яра Хаджиева Нэля, Соьлжа-
ГIалахь цо болх бечу муьрехь. Халкъана, махкана езаш актриса яра иза. 

Юьхь

1939-чу шеран чиллин (февраль) беттан I4-чу дийнахь Сунженски кIоштана 
юкъайогIучу Первомайское цIе йолчу юьртахь, схьавалар нохчийн уггаре а хазачу 
юьртара – ЧIишкара – долчу Хаджиев Джемалдинан доьзалехь дуьнен тIе яьллера 
Нэля. Хаджиев Джемалдин НКВД-н белхало вара. ЙоI когаяхале зуламхошца та-
садалар хиллачохь дIакхелхира иза. Нэлин нана оьрсийн къомах яра. 1944-чу ше-
ран чиллин (февраль) беттан 23-чу дийнахь вайнах Сталинан хьадалчаша къинхе-
тамза махках бохуш, йоI шен ненаца Нохчийчохь йисира. Иштта нисделла, цо юк-
къера школа Дубин-эвлахь чекхъяьккхинехь а, нохчийн мотт цунна ледара хаар. 
Бакъду, юккъера школа чекхъяьккхина йоI ялале, Делан къинхетамца, 1957-чу 
шарахь вайнахана дайн махка бахка маршо ло. Цу шарахь йоьду Хаджиева Нэля 
Соьлжа-ГIаларчу хьехархойн институте деша а. ШолгIачу курсехь доьшуш йолуш 
йоIанна хеза: Ленинградерачу театральни институтехь доьшуш нохчийн кегир-
хойн тоба хиларх долу хабар. Цуьнан къоначу даг чохь цу тобанах дIакхета боккха 
лаам кхоллало. Цу муьрехь Нохч-ГIалгIайн Республикин культурин министр хил-
лачу Татаев Вахас аьтто бо Хаджиева Нэлин Ленинградехь доьшучу кегийрхойн 
тобанах дIакхета. Иштта йоьду йоI СССР-ехь тоьллачарех йолчу театральни ин-
ституте деша. Актерийн говзалла караерзо башха хала дацара хьуьнаречу йоIана. 
Цунна новкъарлойийриг, хала дерг – нохчийн маттаца ца хилла уьйр яра. Амма, 
цуьнан ирсана, Ленинградерачу театральни институтехь доьшучу кегийрхошна 
нохчийн мотт а, литература а хьоьхуш гIараваьлла вевза нохчийн яздархо Хами-
дов Iабдулла вара. Цо Iаламат чIогIа къахьийгира Нэлина нохчийн мотт Iамош 
а, шарбеш а. Къоначу махкахоша а ца юьтура йоI накъосталла ца деш. Массеран 
а гIоьнца, институтехь доьшуш даьккхинчу кхаа-деа шарахь, мелла а шарбелира 
Нэлина нохчийн мотт. Цунна къеггина тоьшалла ду, Ленинградерачу театраль-
ни институтехь дешна а бевлла, цIа бахка кечам бечу вайн къоначу махкахоша 
хIоттийначу «Ромео и Джульетта» спектаклехь Хаджиева Нэляс коьртачу турпал-
хочун васт кхоллар. Дуьххьарлерачу безаман цIергахь яга кийча йолчу къоначу 
йоьIан васт дара актрисас кхоьллинарг. Хаджиева Нэлин Джульетта тоьллачарех 
цхьаъ лерина тIеийцира Къилбаседан Кавказехь хьовсархоша. ЙоьIан къоналле 
хьаьжча, Iаламат лаккхара мах бара актрисин белхан говзанчаша хадийнарг. Ро-
меон васт кхуллуш (Дала гечдойла цунна) актер Идаев Юсуп вара. Нохч-ГIалгIайн 
Республикин театральни искусствехь кхоллараллин Iаламат боккха кхиам хилла 
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дIахIоьттира ингалсхойн драматурган В.Шекспиран «Ромео и Джульетта» пьеси 
тIехь нохчийн къоначу актераша хIоттийна спектакль. Дуьненна вевзачу ингалс-
хойн драматурган «Ромео и Джульетта» пьеса нохчийн матте яьккхинарг вара 
Хамидов Iабдулла. Оцу башхачу спектаклаца дIаболийра, Ленинградехь дешна а 
бевлла, цIабирзинчу актераша шайн хьаналчу къинхьегаман беркате некъ. Нох-
чийн къоман театран сцени тIехь Хаджиева Нэляс дуьххьара кхоьллина васт дара 
Джульетта. Амма, Делан лаамца тIаьххьара дацара.

Кхиамийн ирхенашка

ХХ-чу бIешеран 60-чу шерашкахь Советийн Союзан Турпалхочун Нуради-
лов Ханпашин цIарахчу Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан драмтеатрехь хIиттийначу 
дукхахйолчу спектаклашкахь коьртачу турпалхойн васташ кхуллуш схьаеана 
Хаджиева Нэля. Уьш яра Музаев Нурдис язйиначу пьеси тIехь режиссера П. 
Харлипа хIоттийна «Сирлачу новкъа», Мдивани Георгийн пьеси тIехь режис-
сера Савельев Ивана хIоттийна «Тереза йина де», Абрахамс Питеран романа 
тIехь, К.Мюфке инсценировкин автор а волуш, режиссера Батукаев ХIарона 
хIоттийна «Ткъес деттачу новкъа» («Тропою грома») иштта кхин йолу спекта-
клаш а. Царах хIора спектаклехь а Хаджиева Нэляс къеггина васташ кхоьлли-
на. Делахь а, нохчийн сийлахьчу актрисин кхолларалла юьйцучохь нийса хир 
дацара, дуьненна вевзачу немцойн поэтан, драматурган  Шиллер Фридрихан 
пьеси тIехь режиссера Вайнштейн  Владимира хIоттийна  «Ямартло, безам а» 
цIе йолчу спектаклехь Хаджиева Нэляс кхоьллина леди Мильфордан васт ца 
хьахийча. Юьхьанца «Ямартло, безам а» спектакль нохчийн къоман театрехь 
хIотторах хабарш даьржича, шеконаша садуура, оьшурий-те Шиллеран пьеса, 
цо балхош хилла I8-чу бIешарера немцойн сингаттамаш а, бохуш. Амма I967-
чу шеран чиллин  (февраль) беттан 4-чу дийнахь хиллачу «Ямартло, безам а» 
спектаклан премьерехь лораза яйра и шеконаш. Цкъа-делахь, вайнехан тоьллачу 
актерийн башха тоба яра спектаклехь дакъалоцуш; Багалова Зулай, Давлетмир-
заев Iабдул-МутIелип, Дудаев Муса, Исаева Асет, Зубайраев ЯрагIи, уьш санна 
кхиберш а. Царна юкъахь яра, буьйса хазйина, седарчий серладаьхна беттаса 
санна, Хаджиева Нэля. Спектакль сирлачу безамах а, и безам къинхетамза хьа-
шар Iалашо юьхьарлаьцначу Iедалан векалех а яра. Дуьненахь дахар доладелч-
хьана, Iедалан мукъ карахь болчарна уллехь цхьацца екхаргийн тоба нисло. 
Церан цIийх доьлла лакхарчунна товш мел дерг даима а дийцар. Нийсо, бакъо, 
хьанал-хьарам къастор, къоман кхане и санна долчу адамашна цкъа а дага ца 
йогIу. Даима шайн хьаьвда дуьззина латтийта, уьш кийча бу мискачу адамийн 
синахаамаш хьеша, мискачу адамийн докъа тIехула бевлла а, дIабаха. Ишттачу 
адамех ю Шиллеран пьеса. Иштта гойтура иза нохчийн къоман театрехь а. Кхол-
ламан лаамца ямартачу адамашна юккъе нисъелла Хаджиева Нэлин турпалхо 
а «Ямартло, безам а» цIе йолчу спектаклехь. Иза Iаламат хьал долуш зуда ю. 
Хаддаза герцоган семачу тергонехь ю. Кхуьнан муьлхха а лаам кхочушхилла 
лара мегар ду. Делахь а цхьа синахаам бу Мильфордан синтем бохош. Зудчунна 
везавелла герцоган кIант-Фердинанд (арт. Давлетмирзаев М.) Ткъа Фердинан-
дана Луиза Миллер (арт. Багалова Зулай) еза. Луиза къечу музыкантан йоI ю. 



107

Орга - 2019 (1)

Герцогана ца лаьа кIанта шен кхоллам къечу йоIаца буоза. Хьал-бахам алссам 
болу Мильфорд ялаяйта кийча ву герцог шен кIанте, цкъа мацах цуьнга безамца 
бIаьргбетташ ша хиллехь а. Герцоган лаам а, Мильфордан сатийсам а цхьаьна-
уьйш бу Шиллеран «Ямартло, безам а» цIе йолчу трагедехь. ГIиллакх, оьздан-
галла,  кхечеран синахаамаш дагабогIуш цхьа а вац спектаклехь. Луьра къийсам 
Мильфордан даг чохь марсабаьлла. Амма Хаджиева Нэлин турпалхочуьнгахь 
доьналла тоьа, Миллер Луизин цIена безам ца Iовжо. Мильфорд юкъарайолу 
оцу ямартчу ловзаршна, нехан безам ца хьошуш. Актрисас говза гойту шен тур-
палхочун нуьцкъала амал. Цундела еххачу ханна хьовсархойн дегнашкахь дуьсу 
леди Мильфордан башха амат.

«Ямартло, безам а» спектаклехь санна, къоначу актрисин доза доцу хьуьнар, 
говзаллин лаккхарчу тIегIанехь йолу корматалла гойтуш яра къоначу режиссера 
Хакишев Руслана хIоттийна «ЦIий Iанийна ловзар» цIе йолу спектакль а. Режис-
серан дипломни болх бара «ЦIий Iанийна ловзар». Иза дуьненахь гIараваьлла 
вевзачу испанцийн поэтан, драматурган Лорка Гарсия Федерикон изза цIе йолчу 
(«Кровавая свадьба») пьеси тIехь хIоттийна яра. Нохчийн яздархо Саидов Билал 
вара Лоркин пьеса нохчийн матте гочйинарг. Коьртачу турпалхочун-нускалан 
васт кхуллуш яра Хаджиева Нэля. Билгалдаккха догIу, цул тIаьхьа а цкъа а, шоз-
за а юха а хIоттийна Хакишев Руслана «ЦIий Iанийна ловзар» цIе йолу спектакль 
кхечу актерашца. Амма Хаджиева Нэлис кхоьллина нускалан васт цхьаммо а 
ца кхоьллина. Синан кIоргенехь хьулйиначу шовкъаца, кхоьллина дара Хаджи-
ева Нэлис нускалан башха васт. ЧIогIачу, боккхачу безамах йолу и спектакль 
цIеначу безаман гимн хилла дIахIоьттира. Хьовсархоша безамца тIелецира, 
спектаклан турпалхой, генарчу Испанехь баьхна белахь а. Пхенашкахь кхехка 
цIий а, шовкъе амалш а вайнахах уьш тарбеш яра церан. Сцени тIехь гучу ма яь-
лла, хьовсархойн тидам, шовкъ-безам а шена тIеийзош яра Хаджиева Нэлин тур-
палхо-Нускал. Iад санна цуьнан дуладеллачу дегIаца гIайгIа хаалора. Дуьйцуш 
захало делахь а, йоьIан юьхь тIехь синкъераман цхьа хьаса ца хаалора. Кхиъна 
догIучу зудаберех а яц иза. Маре йоьду хан тIехтуьлуш лаьтта.  Ден лаамна тIера 
ца яла резахилча санна, хетало тIедеанчу захалонна. ТIахьо вайна хуур ду цунна 
цкъа мацах кхин везаш хилла хилар. Хьовсархой тIаьхьа ца кхуьучу бахьаница 
уьш къаьстина хилар а тосадолуьйту спектакло. Амма, дош дашера даьллачохь 
сонтачу кураллина йийсарехь деза шиъ сацарх, церан безам дIаболуш ма бац. 
Ойланаш тIомайохуш, генарчу анайисте идош, кхеран дегнаш бIаьстенан заза-
нах иэдеш, безам беха, деза шиъ лахьти чу дерззалц. Леонардон даг чохь и безам 
бехаш хиларх хьовсархой кхета, цуьнан хIусамнанас цкъа мацах цунна езнарг 
маре йоьдуш ю аьлча. Шийлачу бенцахетарца дуьнене хьежна Леонардон (арт. 
Д.Омаев) ши бIаьрг, ткъес санна, серлаболу, чаьмзачу кхоо шен лерса човхий-
ча. Цхьа тамашеначу шовкъан суйнаш хьалалета цуьнан, хьаргIа санна Iаьржачу 
бIаьргаш чохь. Хьовсархой кхета, и суйнаш лаа хьалалетта цахиларх. Леонардос 
тоххара кхин нускал (арт. З.Багалова) далийна. Доьзалехь кIант ву хьалакхуьуш. 
Делахь а доьзал кхоллар иза безам бекъар дац. Безамо морцу, дог кхечуьнгахь 
дисина хилча-м муххале а. Шен ховхачу даго ден къаьхьа къурдаш генна кий-
рахь хьулдина, цавезачуьнга маре даха кечлуш ду Нускал а. ТIекхечи ловзаран 
де а. Хила ма-деззара кIайчу духарца кечделла ду Нускал. Амма цуьнан лерах 
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цIеххьана кхета, Леонардо ловзарга веана хилар. Гуро лаьцначу олхазаран сан-
на, тохало Нускалан дог. Иза цхьана мIаьргонна кхерало хила тарлучух. Амма 
безам! Цунна даима хийра хилла хьекъалан шеконаш, цIархазмана юьхьарлоцу 
некъаш. Дог хьаьгна ду безаман цIергахь дага, кхана малх схьакхетар бацахь 
а. Леонардос ловзаргара  дададо Нускал. ХIан-хIа, лаамаза ца дададо. Нускал 
а кийча  ду кхолламан дуьхьалонаш хьаша, дуьххьарлерачу, цIеначу, сирлачу 
безаман дуьхьа. Ловзаран да Леонардо шен дадийначу Нускална тIаьхьаволу. 
Цунна гуш дерг шен дожийна сий ду. Оцу юьхьIаьржонца вехачул, цунна валар 
гIоли ду. Иштта гIиллакхаш хилла-кх генарчу Испанехь, къонахийн сий безамал 
лакхара лоруш. ТIаьхьакхуьу. Луьра хьаьрча ши къонах, арсаш а дохий. Ший а 
вужу, кхин цкъа а ца гIатта. Ткъа безамах марзо эца марахьарча сихделла Нускал 
шийлачу бакъдолчунна бIаьрахьежа дуьсу, хьовсархойн дог а Iовжош, шен бо-
хаман уьш декъа а озош. Говзачу актрисин Хаджиева Нэлин ницкъ кхочу хьов-
сархошна гергахь шен турпалхо бакъ ян. Цо тешаво цуьнан синахаамех. Аьртачу 
моттаргIанийн йийсарера а яьлла, Нускало яьккхина гIулч безаман зовкхе яь-
ккхина яра, цуьнан къаьхьачу тIаьхьалонах шен экама са кхуьушехь. Муьлхха-
чу йоIанна а доьналла оьшу и тайпа гIулч яккха, Испанехь иза кхиънехь а, я 
нохчийн оьздачу гурашкахь иза кхиънехь а. ЦIена, сирла, дуьххьарлера безам 
ларбаре кхойкхуш яра Хаджиева Нэлин турпалхо а, режиссера Хакишев Руслана 
хIоттийна «ЦIий Iанийна ловзар» цIе йолу ерриге спектакль а. 

Хаджиева Нэлин хьаналчу къинхьегамехь кхоллараллин кхиамех цхьаъ лара 
хьакъдолуш ду «Сид» спектаклехь кхоьллина Хименин васт а. Классицизман гов-
занча волчу французийн яздархочун Корнель Пьеран пьеси тIехь режиссера Сол-
цаев Мималта хIоттийна яра «Сид» спектакль. Спектаклан коьрта интрига кхул-
луш, вовшашна бIостанехьа дирзина дара къоначийн синахаамаш а, декхарш а. 
Корнель Пьера язйиначу пьеси тIехь коьрта турпалхо ву Родриго. Нохчийн къоман 
театро хIоттийначу спектаклехь а иштта хила догIуш а дара иза. Амма Хименин 
васт кхуллуш хиллачу Хаджиева Нэляс шовкъечу ловзарца хьовсархойн берриге 
а тидам шена тIеийзабора. Цундела цуьнан нуьцкъалчу амалца дустар дича, Ро-
дриго мелла а эгIаза, беса хетара. Пьесин сюжетца Родриго а, Химена а вовшашна 
деза Iаламат дукха хан ю. Амма, церан дайн дош дашера даьллачохь, юкъамет-
тиг галйолу. Хименин дас Гормаса тIара туху Родригон дена-Диегона. Эхь декхар 
кIантана тIедужу. Родригос дуэле кхойкху шена дукхаезачу йоьIан Хименин да-
Гормас. Дуэлехь Родригон карах Гормас дIакхелха. Биэкхам лаха арайолу Химена. 
Амма арахьара Испанина тIелеттачу мостагIаша цкъачунна чоьхьара гIуллакхаш 
юьстахатотту. Даймехкан маршо еза а, мехала а лоьру бакъболчу испанцаша, шай-
на юкъахь йолчу кега-мерсачу ваьснел а. МостагIчунна дуьхьалаволу бIонбаьчча 
Родриго. Дукха хан ялале иза толамца цIа воьрзу. Майрачу бIаьхочух бIаьрг буьзна 
волчу паччахьна ца лаьа Родриго хьалха цо диначу зуламна жоьпе озо. Цундела 
паччахьо цхьа мекарло хьовзайо. Цо дов кхин цкъа а дуэлехь къастадар тIедуьллу. 
Амма толамхочуьнга Химена маре яхар тIедуьллу паччахьо. ШолгIачу дуэлехь 
а Родригос толам боккху. Химена Родригога маре а йоьдуш, дIайоьрзу и Iаламат 
чолхе трагеди. Дуьненахь а гIараевлла евзачу театраша  наггахь бен хIоттош яц 
Корнель Пьеран «Сид» цIе йолу трагеди, цуьнан чолхалла бахьнехь. Дала ца кхо-
ош делла Нэлин къеггина похIма бахьнехь, ерриге а Къилбаседан Кавказехь а тоь-
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лла спектакль яра (1972-чу шарахь) Солцаев Мималта хIоттийна «Сид» спектакль. 
Цунах лаьцна яздира 1972-чу шеран гIуран (декабрь) баттахь арадаьллачу Ерри-
гесоюзни «Театр» цIе йолчу журналан агIонаш тIехь. Статьян автора хастамечу 
дешнашца билгалйохура режиссеран Солцаев Мималтан лаккхарчу тIегIанехь 
йолу корматалла, ерриге а Кавказехь тоьлла актриса ларалучу Хаджиева Нэлин 
дозадоцчу похIмин таронаш а. 

Кхиамийн зIаьнаршлахь

Iаламат ирсе кхоллараллин кхоллам хилла стаг ю похIме актриса Хаджиева 
Нэля. Нохчийн къоман театран сцени тIехь дукха васташ кхоьллина цо. Уьш оьр-
сийн яздархочун Островский Николайн «Муха дахчалора болат» цIе йолчу ро-
манан коьртачу турпалхочун Корчагин Павелна дуьххьара езаеллачу Туманова 
Тонина тIера дIайолаелла, французийн а, ингалсхойн а королевашна тIе кхаччалц, 
цо Iаламат боккхачу кхиамца кхоьллина васташ ду. 1977-чу  шарахь советийн 
Iедалан 60 шо кхачарна лерина Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан драмтеатрехь режис-
сера Хакишев Руслана хIоттийра Вишневский Всеволодан «Оптимистическая 
трагедия» цIе йолчу пьеси тIехь спектакль. Коьртачу  турпалхочун-комиссаран 
васт кхуллуш яра Хаджева Нэля. Актрисин хьуьнарх, цуьнан шуьйра таронаш 
йолчу къеггиначу похIмех яздора Ерригесоюзни «Театральная жизнь» цIе йолчу 
журналан агIонаш тIехь журналиста Калита Людмилас: «Адамаллех а, поэтикех а 
сийсаш ю Нурадилов Ханпашин цIарахчу театро хIоттийна спектакль. Хаджиева 
Нэлин дика каяьлла комиссаран шовкъ, шен халкъе болу цуьнан безам гайта. Со-
ветийн идеологина муьтIахь тIекхуьу чкъор кхиорехь хьакъдолу дакъалоцур ду 
керлачу спектакло а, хьуьнаречу актрисас Хаджиева Нэляс кхоьллиначу васто а». 
Ерригесоюзни а, вайн махкарчу шуьйрачу хаамийн гIирсашкахь и тайпа хаста-
маш Iаламат дукха бу Хаджиева Нэлина беш. Амма цунах долу къамел дуьззина 
хир дацара, вайнехан драматургин говзарийн бух тIехь хIиттийначу спектаклаш-
кахь актрисас кхоьллина васташ ца хьахийча. Кхечу къаьмнех болчу яздахойн 
говзаршна тIехьчул а кIеззиг дац Хаджиева Нэляс вайнехан яздархойн пьесаш 
тIехь хIиттийначу спектаклашкахь кхоьллина васташ а. Къаьсттина оцу васташа 
йитина хьовсархойн дегнашкахь цкъа а йоврйоцу лар, массо ханна халкъан иэ-
сехь даха дисина уьш. Вайнехан мехкарийн оьздангалла, собар, доьналла гойту 
Хаджиева Нэляс шен сценически белхашкахь. Музаев Нурдис язйиначу «Сирлачу 
новкъа» пьеси тIехь режиссера Харлип Павела хIоттийначу спектаклехь Эльзин 
васт кхуллуш яра вайн турпалхо. Iаламат хьекъале, собаре, гIиллакхе, оьзда гойту 
Хаджиева Нэляс шен турпалхо. Вайн махкара дукха мехкарий бара Эльзех масал 
эца лууш. Хетарехь, цу муьрехь къаьсттина дукха мехкарий хьехархойн училище 
деша бахар а Хаджиева Нэляс кхоьллиначу вастан а, театран искусствон а беркате 
тIеIаткъам бара. Ткъа муха дуьтур ду вай ца хьахош Хаджиева Нэляс боккхачу 
безамца кхоьллина, цкъа а йицлурйоцчу Бусанин а, ПетIаматан а васташ!? Нох-
чийн къоман театран искусствехь мах боцу беркат хилла дIахIиттина и башха ва-
сташ. Цара Iамавора цIеначу безамна тешаме хила, хьал-бахамах оьзда синхаамаш 
ца хийца, гIиллакхе, собаре, оьзда хила. Нохчийн къоман шатайпачу башхаллица 
къаьста хIо детталора цу вастех. 
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1969-чу шеран хIутосург (май) баттахь дара, Советийн Союзан турпалхо-
чун Нурадилов Ханпашин цIарахчу Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан драмтеатрехь 
«Бешто» спектаклан премьера хилча. Дукха адам дара нохчийн литературин 
бухбиллархочун С.Бадуевн  «Бешто» цIе йолчу повесть тIехь хIоттийначу спек-
такле хьажа сатесна. Повестан инсценировка йинарг спектаклан режиссер Сол-
цаев Мималт вара. Билгалдаккха догIу, Солцаев Мималта повестан инсцениров-
ка оьрсийн маттахь йинера, цундела иза нохчийн матте гочъяр театран лите-
ратурин декъан куьйгаллехь волчу Гапаев Iабдуллина тIедуьйжира. Коьртачу 
турпалхочун васт кхуллуш Омаев Дагун вара. Ткъа Бусана?! Вайна массарна 
дукхаезачу Бусанин васт Хаджиева Нэляс кхоьллира, шен турпалхочун сирла 
амат массо ханна вайн дегнашкахь дуьтуш. Хьолахочун йоI ю Бусана. Iаламат 
хаза йоI ю иза. Иза санна хьалдолчу доьзалшкара дуккха а кIентий бу йоIана 
гуотуьйсуш. Амма цуьнан даго къастийнарг, хаддаза йоьIан ховха ойланаш без-
амца хьерчаш цхьаъ ву. Юьртарчу кIенташлахь тоьлларг, доьналлица, гIиллакх-
оьздангаллица къестарг, бакъволчу къонахчун сибатехь верг – Бешто. Бештона 
еза Бусана. КIант къечу доьзалера ву. Бац цуьнан хьал-бахам – ломахь дежаш жа 
дац, аренашкахь ежаш реманаш а яц. Цундела Бусанин верасашна ца лаьа йоI 
цуьнга яхийта. Йоккхахйолчу шина йишина лехна цара «яа сискал йолу» меттиг. 
Бусана дакъазаяккха кечбелла, зуда, доьзал болчу цхьана воккхачу стаге дIаелла. 
Бусана цу сацамна реза яц. Безамца доцург йоIана дахар ца хета. Бештоца мацал-
ла, дахаран халонаш лан а кийча ю Бусана, хьолах Iехаелла, шен заза хецна йогIу 
къоналла ца хьошуш. Иштта гойту вайна Хаджиева Нэляс шен Бусана. ХIор йоIе 
а безамна тешаме хиларе кхойкхуш дара актрисас шовкъе кхоьллина Бусанин 
башха васт. Бештоца яха хаъал ирсе кхоьллина ца хиллера иза хастам хиларо 
АллахI-Дала. Бусана кхин цкъа а ца гIатта йожайо, вешин карах кхеттачу шаьл-
тано. Ткъа Бешто кху доккхачу дуьненахь цхьа вуьсу, къаьхьачу къурдийн хо-
рамашца, къинхетамза лаьттан кийра бирзинчу шен безамах хьоьгуш. Нохчийн 
оьздачу йоьIан васт дара Хаджиева Нэляс «Асланбек Шерипов» спектаклехь 
кхоьллинарг а. И пьеса яра спектаклан режиссера Солцаев Мималта оьрсийн 
маттахь язйина. Актер а, поэт а волчу Дудаев Мусас гочйинера «Асланбек Ше-
рипов» нохчийн матте. Кху спектаклехь а яра Хаджиева Нэлин турпалхо хьола-
хочун йоI. Дешна а, кIорггера хаарш долуш а, ирачу хьекъалехь яра. Медина яра 
турпалхочун цIе. Иза яцара я «цIечаьргахьа», я «кIайчаьргахьа» а. Цуьнан цкъа 
а революцица бала ца хиллера. Бакъйолу нохчийн йоI хила ма-еззара, шен цIахь 
хьалакхиийна ховха зезаг дара-Медина. Цуьнан къоначу дагна ца дезара, хийца-
лучу Iедалх бахьана а дина, нохчий вовшашца эвхьазабовлар. Дерриге Делера 
дуй хууш яра Хаджиева Нэляс «Асланбек Шерипов» спектаклехь васт кхоьлли-
на Медина. Шерипов Асланбек шена вовзар а Делера совгIат хетара цунна, иза 
везавалар шен ирс а хеташ. Массо а зудчунна санна, къонахийн амал яра Меди-
нина Асланбекехь товш ерг, кIентан майра са дара йоI цецйохуш, шовкъ-безам 
кхуллург. Хьал ца хуъучунна тардала мега, Хаджиева Нэляс васташ кхоьллина 
мехкарий берриге цхьатера хилла аьлла. Амма иза иштта дац. ХIор а шен тур-
палхочун амал яста, иза керлачу басаршца къагош серлаяккха, хьовсархошна 
езаялийта хьуьнар а, корматалла яра Хаджиева Нэлигахь. Цундела дисина ак-
трисас кхоьллина васташ еххачу ханна хьовсархойн дегнашкахь.
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Хеназа  тIелаьцна «къаналла»

Ткъе итт шерера яьлла жима зуда яра Хаджиева Нэля, Нохч-ГIалгIайн драм-
театрехь гуьржийн яздархочун Иоселиани Отиан «Ворда харцале» цIе йолчу 
пьеси тIехь режиссера Хакишев Руслана спектакль хIоттош. Шуьйрачу хаамийн 
гIирсаша чIагIдарехь, пьеса леррина гуьржийн сийлахьчу актерана Закариад-
зе Сергона язйина яра, гуьржийн къоман театрехь Iаламат боккхачу кхиамца 
хIоттийна а, хьовсархоша хазахетарца тIеэцна а йолу. Коьртачу турпалхочун васт-
Богверадзе Агабон – вайна цкъа а вицлурвоцчу актеро Закариадзе Сергос («Отец 
солдата» фильмехь коьртачу турпалхочун васт кхоьллинарг) кхоьллинера. Хьов-
сархошна цо кхоьллина васт ца дезалойла а дацара. Шен заманахь, шен орамаш 
дицдаларан дозане кхаьчначу халкъана, Iаламат оьшуш пьеса яра «Ворда харца-
ле». Ткъа гуьржий вайнахаца амалш цхьанайогIуш къам хиларе терра, нохчийн 
дахарера кхачамбацарш алссам хаалора пьесехь. Шайн дай баьхна ярташ дIатесна, 
лаьттаца йолу зIенаш хедош, гIала дIагIертачу адамех яра гуьржийн яздархочун 
пьеса. Вайнехан театрехь Богверадзе Агабон васт кхоьллинарг Цицкиев Мохь-
мад вара. Ткъа цуьнан хIусамнана Кесария – Хаджиева Нэля хилира. Мел лаххара 
а ткъе итт шо башхалла хир яра актрисина а, цуьнан турпалхочунна а юккъехь. 
Амма и башхалла хаалуш яцара башхачу актрисин ловзарехь. Цуьнан турпалхо 
хаддаза цхьаъ деш яра кертахь, уьйтIахь, чохь: юьттуш, цIанъеш, кхача кечбеш. 
Иза цкъа а луьйчуьра соцуш яцара, бакъду, и лер оьгIазе дацара. Мел чIогIа яп-
парш Кесарис яхь а, гуш дара, цунна шен кIентий дукхабезаш хилар а, бакъболчу 
кавказхойн зударийн санна, шен хIусамдега Iаламат боккха лерам хилар а. Хала 
кхиийна кIентий гIала дIабахнехь а, царах лаккхара хьаькамаш хиллехь а, ша ле-
лош йолу керт дIа ца тесна Кесарис, цуьнан бешахь тайп-тайпана хасстоьмаш бу 
кхуьуш. Царна Iуналладан ларайо йоккха стаг. Къоначу актрисин кхоллараллин 
кхиам бара Кесарин васт. Спектаклан премьерехь хиллачу пьесин авторо а билгал-
даьккхира иза. Иоселиани Отиас чIагIдарехь, Кавказехь тоьллачу актрисаша кхоь-
ллинчу вастел хьоме дара цунна Хаджиева Нэляс кхоьллинарг. Иза къеггина тоь-
шалла дара вайн турпалхо муьлхха а васт кхолла похIма долуш, Iаламат хьуьнаре 
актриса хиларан. Иштта «хеназа тIекхаьчначу къаналлера» яра Хаджиева Нэляс 
«Пелхьонаш» спектаклехь ловзийна Кусин роль а. Гацаев СаьIидан пьеси тIехь 
къона режиссера Гузуев Хьусайн вара «Пелхьонаш» спектакль хIоттийнарг. Мар-
ненан васт кхоллар кховдийнера режиссера шовзткъа шо кхачанза йолчу актрисе. 
Вайна массарна дика дагадогIу, мел говза, къеггина, бассарш ца кхоош, кхоьлли-
ра цо шен несарел а каде хьийзачу марненан Кусин васт. Хаджиева Нэляс цхьа-
босса дика ловзайора трагически а, комедийни а ролаш. Доккха похIма актрисехь 
хиларан тоьшалла ду иза. Хенан башхаллех ийза ца луш, муьлхха а васт кхолла 
актриса кийча хиларан тоьшалла ду иза. Цундела вайна массарна Хаджиева Нэля 
дукха езара, цуьнан сценически керлачу белхашка хьажа сатесна хуьлура вайн 
махкара хьовсархой. Хаджиева Нэляс Советийн Союзан Турпалхочун Нурадилов 
Ханпашин цIарахчу театрехь бIе гергга кхоьллина васт мах боцу беркат ду. Вайна 
хууш ма-хиллара, кест-кеста Москвахь а, Лениградехь а, ткъа иштта Россин кхечу 
яккхийчу гIаланашкахь а хилла нохчийн къоман драмтеатр. Дукха хьолахь, Хад-
жиева Нэля коьртачу ролашкахь йолу спектаклаш хуьлура цигарчу хьовсархош-
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на гайта леринчу репертуарехь. Муьлххачу тIегIанехь дIагайта хьуьнаре актриса 
Хаджиева Нэля хиларна дара иза. Москварачу а, Петарбухерачу а театран говзан-
чаша даима лаккхара мах хадабора Хаджиева Нэлин корматаллин. Цунах вайна 
массарна а Iаламат боккха юьхькIам хуьлура. Нохчийн сийлахьчу актрисех вай 
массара а дозалла дора. Ларамза дацара, говзаллин лаккхарчу тIегIанехь корма-
талла йолу актриса Хаджиева Нэля Нохч-ГIалгIайн Респуликин халкъан артистка 
хилла ца Iаш, РСФСР-н халкъан артистка хилар а. Хьаналчу къинхьегамца яь-
хнера цо и сийлахь цIерш. Цуьнан кхоллам хилла дIахIоьттинера Нохч-ГIалгIайн 
Республикин пачхьалкхан драмтеатр. Дуьненчохь кхин синкъерам бацара Нэлин, 
вайнехан къоман театр бен. Цуьнан дуьхьа ехаш яра иза, ур-аттала шен доьзал 
кхолла ца ларош. Бакъйолу актриса яра Хаджиева Нэля. ХХ-чу бIешеран 90-чу 
шерашкахь къинхетамза тIеман цIе Нохчийчу яьржаш а вайца яра похIме актриса 
Хаджиева Нэля. Вайца цхьаьна халонаш, эшамаш, тешнабехк ловш, доьналлица 
чекхъелира иза инзаре ирчачу зиэрех. ТIеман кхиссарш гIелъелча, балха араяьлла, 
масех шарахь Нохчийн къоман театрехь болх бира Хаджиева Нэляс, кхин болчу 
актераша санна. Лайначу халонаша, сингаттамаша могашалла эшийнера, чуерза 
хIусам яцара. Оцу дерригено а 2005-чу шарахь шен ваша волчу, Астрахане, дIаяха 
лаам кхоллабалийтира Хаджиева Нэлин. Цул тIаьхьа цуьнан дахар-Iерах аьлларг, 
яздинарг гина, хезна а дац. Вайн бакъо яц актриса Хаджиева Нэля йицъян, хIунда 
аьлча цо дукха къахьегна нохчийн къоман культура кхиош а, вайна хаддаза синк-
хача латтош а. Хаджиева Нэля вайн дегнашкахь массо а ханна яха хьакъ ю, нох-
чийн къоман сийлахь актриса иза хиларна.

Нохчийн Республикин къоман политикин, арахьарчу зIенийн, 
зорбанан, хаамийн Министерствон пачхьалкхан бюджетан 
учреждени «Литературин-исбаьхьаллин журнал «Орга».
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