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9-гIа май - Сийлахьчу Толаман Де

МУТАЛИБОВ Зайнди
            БIаьхочуьнга

Вайн халкъо бIешерашкахь хьанал къахьоьгуш,
Исбаьхьа кхелира гIаланаш, ярташ.
Кегийчийн ирс кхиош, баккхийнаш лоьруш,
Башха дара вайн дахар жовхIарийх лиэпаш.

Вайх леш дан, вайн дахар хIаллакдархьама,
Фашизмо вайн махка шен талу детта,
Исбаьхьа вайн шахьарш сийна цIе тесна
Ягийна. Вайн дахар кхерамехь лаьтта.

Сталинград шарйина, Цимлянск ягийна,
Вайн хьоме Ростох а цаевзарг йина.
Эзарнийн доьзалийх байш дина гIийла,
Бекхам бер вай, бIаьхо, цIийн мостагIчунна.

Къаналло къеждина да-нана дийна,
Шинкоган акхарой хIаллакде, доттагI!
Вайн дуьне тишдинчу къаьхьачу балийна –
Фашистийх буьрса даш деттар вай гIоддах!

Дуьненан халкъаша сема ладоьгIу,
Фашизман саийзош – ирсан кхаж баьлла.
Къена да, ховха бер Малхбузе хьоьжу,
Вай луьра бекхам беш сапаргIатдаьлла.

Тоха ахь, лоьмал а дарлой, цу унна,
БIаьрг дуьне тIарал а гатдеш,
БIаьрг дуьне гуш мел бу, тоха ахь цунна.
Вай-м, БIаьхо, суьдхой дай – Дахар, ирс лардеш.
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     Лийр воцу бере

Атта ца хиллачу 
                         сайн некъан жамI деш.
Хилларш я тIе хиндерш 
                                    ойланца лоьIуш,
ВогIу со кIайн дуьне, 
                                    хьо дезар даздеш,
Лийр воцу бере, хьо даггара лоьруш.
Хьо даим вехар ву, дин боцу бере,
Инзаре хийцамаш 
                             кху лаьтте кхийдош.
Ницкъ болуш велар-кха 
                                     бIешерийн гене
Хьоьца ван – Даймехкан, 
                         сайн халкъан сий деш.
Доца ду дуьненахь къонахчун дахар,
Iаламан лаам бу ша иштта хилла…
Сайн денойх цхьаъа-а 
                                      ца дуьтуш Iахар,
Дахарехь гIерта со лар йита сирла.

Дин беллачу кIентан илли

Хьан сийх са хьарчийна
Массо а заманна,
Нанас шен бер санна,
Ас хьоме кхиийр хьо.
Мацаллех ларбина,
ГIиллакхех Iамийна,
Тешаме хьох ваша
Сайн вина вара со.
Шийлачу Iожалло хьо
Хеназа баьккхира сох.
Хьан къина дог доьхна со
Висира бекхам беш хьох.

МостагIчо вайх леш дан,
ПаргIато йохийна,
Маьршачу вайн махка
Сийна цIе кхарстийча –
ДегIан цIий, я хьайн са
Бацара кхоийна,
Сийлахьчу толаме
Халкъо чкъург карчийна.

МостагIчун бомбано
Декъаза де делла,

Хьайн кийра Iовжийча, 
Турпал дегI дожадеш,
Ден узарш, хьоькху ког,
Хьан хьежар гIелделча,
Кхетара сан дагна
Весет дуй сайга деш.

ЧIир йоькхуш, бекхам беш
НеIалтийн гIерана,
Хийла ас вожийна
ЦIарца даш шех тоьхна.
Буьрсачу бекхамца
Вайн халкъо дерина,
Фашизман и экха
ЦагIоттург дожийна.

Шийлачу Iожалло хьо
Хеназа баьккхира сох,
Хьан къина дог доьхна, со
Висира бекхам беш хьох.

     ЦIа вогIуш

Баш лекхчу Тянь-Шанан
И акха кIомсарш
Меллаша оьхуш го
Малхбалехьа,
Цоьстуш и церан тхов – 
КIай-буьйда мархаш,
ДогIу тхан самолет
Малхбузехьа.
Шу марша Iойла, тхан
Дог цIена вежарий,
Ирсашца дехийла
Хазчу Азехь.
Лерамийн,
Безамийн
Хир ду вай хьеший,
БIешерша йорт кхехьарх
Кху лаьтта тIехь.
ТIам тоххе хьадалахь,
Болатан леча.
Детта са дац хьуна
Сан Кавказ ган.
Итт сахьт кIезиг дац…
ХIор минот шеца,
Ткъа шеран сатийсам
ГIаттош ю сан.
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Харцоно, къизалло 
                                лаьцна къам дайча.
Деэшна, гIелделла, 
                                доьхна къам дайча.
И бала шен коьрте лан а ца белла,
ГIаьттира къонаха, 
                               цIоькъа-лом хилла.

Баланехь, гIайгIанехь 
                                   къам шена дайча.
Цу тIеман алунехь богуш мохк байча,
Уггаре чIогIа герз бакъо ю аьлла,
ГIаьттира къонаха, Делан лаамца.

Бакъо вай Кхоьллинчо толориг хилар.
Цуьнан даг чохь яцара цхьа а шеко.
Доьзал а, бахам а, шен дегI а ца кхоош,
 ГIаьттира къонаха, Делан дош айдеш.

Къоме цо хаьттира, хIун лаьа аьлла,
Къомо жоп делира – машар бе аьлла.
Машаран и байракх хьалха а лаьцна,
ГIаьттира къонаха, 
                              шен къоман дуьхьа.

Хьекъалах, Iилманах вуьзначу кIанта.
Ийманах, собарах вуьзначу кIанта,
Бакъ ле вай, олуш, хьо дехаре ваьлча,
Элира вайн къомо: 
                             «Алхьамду ЛиллахI»

Нохчийчу хьан лорах деана беркат,
Ахь хир ду баьхнариг 

                                 дIахIоьтти, хилла.
Ма боккха болх бу хьо, 
                                  бакъ дуй-те хIара?
Дуьне а, цецдаьлла, ладоьгIуш лаьтта.

Ахьмад-Хьаьжа, хьо тхан куьйгаллехь 
волуш,
Ма кIезиг хан-зама вай цхьана яьккхи.
КIеззигчу цу хенахь, дуьне теш 
долуш, 
Нохчийн къам нийсачу новкъа ахь 
даьккхи.

Ахь кога хIиттийна, тхо даха ховший.
ПаргIатчу хьан новкъахь тхо ирсе 
лела.
ХIара дуьне мел деха вай къоман 
цIийца
Хьо хир ву, яц тхан бакъо хьо вицван.

Дуьненан баланах тхо паргIат даьхна,
Хьайн метта дIахIотта кIант а 
кхиийна,
Эхарт вайна деха кхоьллинчу Деле, 
Ахьмад-Хьаьжа, хьо ваха цу бакъ 
дуьнена.

Хьан гIазот вайн Дала ша къобалдойла,
ШапаIат тхуна дан цо ницкъ а лойла.
Ахь когахIиттийна, тхо даха ховший,
ПаргIатчу цу новкъахь тхо ирсе 
лела…

ЭМБАЕВ Хьамзат

Ахьмад-Хьаьжа
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     Даймахке сатийсар

Чурт санна, лаьтта со ГIум-Азин арахь.
Тянь-Шанан лаьмнашка бIаьрг тоьхча, кийрахь
Генарчу Даймехкан сурт хIоттало,
Малхбузе мел хьийжи – дог Iийжадо.

Малх, буза бегийна, регIа лахбелча,
Суьйре а, даш санна, сайна язъелча,
Ойланийн дарц даьлла со араваьлча, –
Даймахке вуссу со, язал жалала.

Бераллехь хьийзинчу даккъашка вуссий, 
Ламанан арешка гIийла бIаьрг кхуссий,
ХIиттинчу бIаьргаш чу сирла хиш дуссий,
Даймахке хьоьжу со, язал жалала.

Тезетахь техкаш го вайн бошмаш, хьаннаш,
ГIайгIанех юьзна го тогIенаш, Iаннаш,
Дайн кешнаш доьхначохь упханийн аннаш
Хьулдан да воцуш го, язал жалала.

Вай дина ярташ го тишъелла, гIийла,
Го сирла шовданаш дай боцуш мийла,
Вайн хьомсар ков-керташ каш санна шийла,
Сов ирча карайо, язал жалала.

ТIаккха со, дог духий, аьрцнашка волу, 
Iийжачу кийрара мохь-цIогIа долу.
Яьссачу тогIеша соьца мохь олу,
Iадавой воьрзу со, язал жалала.

Чурт санна, лаьтта со ГIум-Азин арахь.
Тянь-Шанан лаьмнашка бIаьрг кхетча, кийрахь
Генарчу Даймехкан сурт хIоттало,
Малхбузе мел хьийжи – дог Iийжадо.

ГАДАЕВ  Мохьмад-Селахь
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Картолаш
... Ванайн десте ю. Ара а яьлла, 

кхайкхи. Вана-м ваха, уккул а 
таIийна... Кхоьруш вала ма воллу и 
оцу Залубих.

«Вана, схьавоьл наниниг» – 
олий, етIа и чуьра араваьлла валале. 
Нахана хазийта олуш ма ду цуьнан 
и. Чукхаьчча-м хоуьйту «наниниг» 
ву-вац. Шина пIелга, нийсса тIома 
кIелхьара, чкъор а лаьцна, шен 
куьйге готосуьйтур бу, xlapa «тIитI» 
ала а ваьхьар вуй ткъа?! Вац хьанор-

кх, лаьттар ву-кх... Юха, аганан метта, охьахуучу гIанта йихкина йоI техко 
хаор ву...

Бакъ. И-м нийсса дара цунна. Хьуьлла Iинал дехьа а валий, колхозан 
копасташ йолччохь ваьшшина тоьла а яккхий, Iе вайша, аьлча: «Буса хIун 
дийр ду вайша?» – аьлла, дIа ца ваьллехь, къийзор яцара кхунна мIараш. «Буса 
хIун дийр ду?» Буса дIавуьжу, наб кхета.

Дийнахь ду-кх хала, мацалла валла Iен. Де мел деха ду буьйсанал! Цкъа 
Iуьйранна IиндагI деха-деха хуьлу. Мел лела и дацдаларе сатуьйсуш. Ма мац а 
ло-кх, и дацделча...

И, дегIал а дацлой, цициг санна, когех хьерча даьлча, ховшу дIо тIехьа Iаш 
болу машенца берш, «экспедици» олурш, хIума яа.

Хаац, царна и оццул хьан ло-м. Цхьанхьа-м баха а боьлхий, машен юттий 
схьа-м йохьу цара и. Уьш-м кура а бу. ЦIанйой бен наьрсаш а ца юуш. 
Консервни банкаш а, дакъийна чIерий а хуьлу гуттар а... Наьрсаш цара 
цIанъеш-м дикахо дара. Цара чкъоьргаш дIакхуьйсуш ца хилча-м хIун дийр 
дара! Мел чомехь хуьлу уьш дуьрчу чIерийн кортошца! Цхьаъ ву царах дика. 
Цо чIера чуьра цIарула-цIен Iов а ца юу, цундела и а карайо церан пола юкъахь. 
Бепиг-м кхуссур дац шаьш бовла а бовлуш. Дан-м ду хьуна церан и шортта! 
КIайниг а хуьлу церан-м! ХьастагIа матарйоьлла, цаьрца долчу Рая бохучу 
оцу лекхачу алмазо... Буса ара ма йолу: «Фе-дя-я-я», - олий... ТIаккха цул а 
веха Феда араволу: «Чо-о-о?» - олий. Цуьнах-м юьртахь цхьамма а Феда а ца 
олу. «Чо-о-о» олу-кх. Юха заваленки тIехь Iа ший а, вовшийн мара а кхетий, 
шаьшшиъ цхьанна а ца го моьттуш...

Проза

ЯШУРКАЕВ Султан
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ХIаъ, ца го дера!...
Э-э-э-кх, мел хан ю хIинца a xlapa IиндагI дацдала. Кхо-йиъ гIулч-м ду 

хIинца а... Маца хуур ю и экспедици охьа... ДIо Iина йистехь йоккха огород 
ю церан-м. Цу тIехь йийна картолаш а... ХIинца картолаш латийна хир ма ю. 
Суна ма хаьа,  хир юй... Стохка хIоккху хенахь ма дара охашимма уьш Iинахь 
йоттуш...

Вало, хьожу вайша аьлча, xlapa лелла валале: «Вана, наниниг» - чIогIатуьйхи-
кх... вукхо...

«Оцу акхачу кIантаца кхин ма гайталахь суна», – тусуш хир ю. XIapa-м хир 
ма ву, Iункар а таьIна, гоьла тIе кхаччалц цхьана мераIуьргара марш а оллийна, 
Iаш... Ас-м эр дара хьуна цуьнга... Xlapa кIилло ма ву... Я ас кхин улле а вуьтур 
ма вац.

ХьастагIа шайн буьнара котамийн xloаш оьцуш воллуш, тIекхаьчна Коста 
тIаьхьаваьлча, кхеравелла, хеча яша ма йинера хIокху къонахчо... Юха цIа ваха 
ца ваьхьаш ма Iийра сарралц, хеча якъош...

Я, Костас схьалаьцча а, хIумма а дийр дацара... Суна ма вевза и... Ша мелла 
хилча, зудчунна-м хIума хьокху цо, со тIам тIехь волуш, хьо хIун лелош яра, 
бохуш... Xlapa Залуба а елара цуьнан зуда, цкъа цуьнга ятаяйта. Ванайн да 
Сулайма-м Залубас кхера ма во...

Метишка йоллушехь, Маруся мел тоьлу цул... Цуо-м со Iаьно кхебира, ца 
волуьйтуш, шен пеша тIе дIа а вуьжуьйтуш. ХIинца а ю и-м шеца Iе бохуш...

ХIан-хIа, арахь тоьлу... Залубас санна, къотIалгIа вина ву ца элира... Сан нана 
еллий ца хууш ма яц и... Дада, ша тIам тIера ма-воггIура, суна тIаьхьавогIур 
вуй ца хууш а... Вана соьца ца лелийта дуьйцу-кх... шена хьашт хилча-м, 
пелаг хьокху: «Валойша, нанинаш, цхьа гали къоьхкаш»... Кхин лахьаяйтал... 
Собарде ахь цкъа, со воккхахилийта ахь... Суна дага ма вогIу сайн да... Мел 
онда вара и – вара хьаха... Феда бохучу оцу Раян бIогIамал дуккха а лекха а ма 
вара и. Дадин дада а ма вогIу дага... Цуо шеца ирзе гезаршка ца вуьгура со... 
Вира тIе а хаавой, ша дIа а лоцуш, муха хохкура... Цуьнан-м хаьн тIехь дашо 
тур а дара... Сарахь ирзошкара цIа вогIуш, боккха поп схьа а боккхий, белша 
тIе а буьллий, цIа а ма бохьура... тIаккха йоккха цIе латайора... йоккха жижиган 
тIалб а йоттура... Ведар дуьззина кIайн гезарийн шура а ма яра... «Хьо вуззалц 
хIума яал, дадиниг», - олура. Юха, дIа а вуьжуьйтий, туьйранаш а ма дуьйцура...

ХIаъ, ас Ванайке ма дийцира и иштта...
Теша а ца тешара... И-м тешар вара. Залубас баьхна-кха цуьнга: «Цуьнан 

цхьа а вац. И новкъахь шалонах хаьдда лелаш кIант ву»...
Ца тешахь а, ас дуьйцур-м ду... Сан а хила ца веза, нехан санна, да, цуьнан 

да а... Ванайна хIун хаьа со дадас вира тIехь ца хихкиний... туьйранаш ца 
дийциний... Я Залуба бохучу оцу ешапна а... Ма теша, шайна ма-ттов!.. ас 
дуьйцур-м ду.

Со суо ма теша айса дуьйцучух.
ДIо Iаш волчу Володкин а вай да а, деда а, нана а... денана а ю цуьнан-м. 

Суна цхьа юу хIума елира цуо. ХIун яра-м хаац, мерза-м яра и.
Хьажахьа, кхин хIумма а дацлой xlapa, дала хIаллакдарг! ХIинца а ду-кх ша 

хиллачохь... Дацлур дара хьуна xlapa, шен чуьйраш елахьара- м... Ас хIинцца 
чIешалгаца гe тIе уьш яхка а ехкина, мац-м дийр ду...

ХIа-а-а-а, гой хьуна, дIалелхарг... кхераделлий?! Ас, охьа а вижина, лаг 
лоцур ду хьан... xlapa уггаре а доккха йоьхь ду хьуна, массарал а чIогIа мацлуш 
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дерг...

ХIаъ, хIинца xlapa а ву кхузахь схьавогIуш. Николай - Василий... Со дIа 
хьожуш-м вац хьуна цуьнга. Учитал ву ша бохуш, веза а веш... Болар а ма ду: 
«ХантI-хинтI», «хантI-хинтI»... Кхунна- м цIе а тиллина «ХантI-хинтI»... Нийса 
а туьллуш... Со а ма вахара стохка ишколе. XIокхо араваькхир-кх, хьо детдоме 
дIавала веза аьлла... Ас шен кIантера жIонк даьккхина аьлла, ма дира цуо и... 
Суна хIун оьшу кхуьнан детдом! Кхано, ша суна тIаьхьавеъча, мичахь карор 
вара со дадина детдомехь... ХIоккхуза, эвлаюккъехь, ма- воггIура гур ма ву со 
цунна, вевзар ву... детдомехь-м вевзар вацара, нехан берашна юккъехь... Суна 
ца хаьа моьтту хьуна, хьо «хантI- хинтI» бохуш хIунда лела? Хаьа хьуна, шек 
а ма вала хьо... цхьана кога тIехь Iасанашца лелаш волчу Костас ца дуьйцу 
моьтту хьуна, буса суна а хезаш, ахь хьайн ког тIам тIе ца ваха, Iинах а вахна, 
айхьа лазийна бохуш...

И-м цуо xlopa къаьркъа моссаза мели дуьйцу. Велха а воьлхуш, шен зудчунна 
Iaca а етташ... Ша тIом беш волуш, хьо и йолчу ихна а бохуш... Ша хьуна диг 
тухур ду а боху... И-м цуьнан дан а ду хьуна, кест-кеста, ша-шега а луьйш, 
ирдеш хуьлу...

Хьажийтал со хьайга дIа... КъурIанор, хьожур, вацар-кх. Я хьох кхера а ма ца 
кхоьру... Марусас муха иэккхийра хьо, Iай, къаьркъа а мелла, ша йолчу веъча?..

ХIаъ, хаьа ма хир дара хьуна, со мичахь Iаш ву... Дийцийтал! Хьайн да велла 
диса хьо, хьажахьа, хIинца а ша хиллачохь ду-кха...

...Цхьа ког а-м ца дацделла...
Марусина ма хаьа сан да вуй. Цуо ма бохура, да воцуш цхьа а ца хуьлу. 

И вогIур ву ма аьлла цо... Шена хууш ца хилча, цуо эр а дацара... Массара 
а ма олу, Маруся бакъдерг дIаэр долуш ю... Со т1ам тIе ваха мегар дарий, 
аьлла, хаьттича, берашкахь товш хIума дац и, элира, резайоцуш... Берашкахь 
а цатовриг баккхийчаьргахь хIунда тов?... Iай ас колхозан доккхачу ор чуьра 
картолаш еъча, и дан мегар дац а элира... И дан хIунда ца мега-м, хаац. Ор 
дуьззина картолаш дIа а ехкина хIорш Iан мега, тхойша мацалла далла а Iаш. 
Схьавалаве сан да тIаккха, шаьш иштта дика делахь.

«Адамаш дика ду. Цаьрга кхуьйлу хьуна ас хьо», – аьлла, нана елча, со сайн 
гIуллакхна охьа а воссийтина, поезд дIа хIунда яхара делахь? Юха цхьана 
хуражка йолчо, пхьарс а лазош, цунна тIаьхьайогIучунна чукхоьссир-кх. 
Маруса-м дика ю... Коста а... Залуба-м яц... я xlapa воьду «хантI-хинтI» а. Дика 
волчу Костин ког хIунда баьккхина... Марусин майра хIунда вийна тIамехь... 
Со детдоме вала гIертарг шина кога тIехь сетташ ву... Залубас ша хIума юуш 
Вана аравоккху...

Собарде ахь, IиндагI дац ма делли, аравоккхур ву... ТIаккха схьакхочур ву 
суна, мерах эсан ког а оллийна... И-м дIаяьккхина ялале охьа ма йогIу кхуьнан...

Xlapa сеттина ваьллехь, картолаш йоттуш хир ма вара тхойшиъ... Цуьнгара 
и сирникаш схьаэцна хиллехьара... Уьш ю шегахь, бохуш, кураваьлла ма вара 
и тахана... Доккха хIума а хили и кхуьнан сирникийн ботт. Костас тIам тIера 
еана, патармин чкъоьргах йина цIетухург а яра сан-м, нанапIелга жима чкъург 
ма хьовззий, лата а леташ, ас цуьнан, и мелла волуш йоьжча, схьаэцна лелош. 
Чохь хIун ю хьажа а воьлла, йохийра-кх... ТIаккха-м караяйтира ас и, цкъа юха 
кара ягIахь-м... ХIинца яа картолаш!

Со-м дIо МиязагIаьрга вахча а волу, Мияза-м хьаха ю дика... Цуо-м суна, 
шена улле дIа а вижош, хийла туьйра дийцина... Гуттар а «бабиниг» а ма олу, 
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ша сан баба йоццушехь... Цуьнан Аймани боху и кIентан йоI-м ю Iовдал, ша 
сол дуккха а йоккха йоллушехь...

Деллахь ю-кх, Мияза-м дика. Марусас ас ор чуьра яьхна картолаш цунна 
ма яхьийтира соьга, со оцу бабина дукхавезий а хууш... Маруса-м ела а елира, 
елха а йилхира, ас картолаш муха яьхна дийцича...

Хьекъал долуш ву а, воккха хилча ас керла кема дийр ду а ма бохура... Цкъа 
воккха а хилла, и дича-м, стигал хьала а ваьлла, нийсса дадин дадас вира тIехь 
хихкинчу rlyp вара со... Тхо дерриш а, нохчий, лаьмнашкахь дина ду ма боху... 
Со-м борз ехкинчу буса вина ву олу массара а... Елха хIунда йоьлхура-м хаац 
Маруса... Со майра ву бохург ма ду и, борз санна... Буса кхера-м кхоьру со, 
хIетте а айса-суо Iехаво-кх, ца кхоьру моттуьйтуш... Со оцу ура гонаха дукха 
ма хьийзара, цу чохь картолаш юй хууш...

Гурахь уьш цу чу юхкуш ма гинера суна... Лаьттах йоьдучу неIарна тоьхна-м 
коьрттал доккха догIа ма дара, тIехула, ор чу мох кхетийта дитина Iуьрг дара-
кх, деакIов а долуш, аннийн, готта а ма дара... Оцу чу муха кхевдар вара-те, 
бохуш, лелара со...

Марусин пеша дечиг туьллуш, дага ма деара суна и, агIон тIехь цхьа ира 
юткъа шодан юьхьиг а йолуш, дечиган цуьрг караеъча...

И ира шодан га ор чу Iоьттича, цунна тIе картол муха ца латайо?
ТIаккха дерг-м хIун дара! И дечиган цуьрг цхьана ехачу гIожа тIе туьйхир-

кх ас мекхабоьллачу хьостамца... Цуо мегар дац ца аьллехь-м, ас дассор дара 
хьуна и ор... Уьш бIаьста дIаен езаш ю бохура цуо. Ца йийча, юха гурахь хир 
яц...

Экспедиценаш-м яц юха дIаен езаш... Суна ма хаьа, латийна хир ма ю хIинца 
картолаш... лата муха ца йо, тоххара заза даьлла а хилча...

ХIинца а ца дацделла xlapa-м... Хьуьлла, цхьанхьа, лаьттах хIумнаш 
а Iуьттуш, цхьана турбанах чекххьуьйсуш лелаш хир бу экспедицеш-м... 
Хьаьжнера со цунах чекх. Куьзганаш ду-кх цу чохь, цхьа сизаш а хьекхна... 
ДIо дехьара басе улле-м ялайора цуо... Вана-м ца хьажавелира. Бута, хьала а 
ма ца кхечира и... Мехкадаьтта лоьхуш ма бу уьш... И карадахь- м, хIоккхузахь 
йоккха гIала юьллур ю боху Марусас, поездаш а лелаш...

Поезд йогIуш хилча-м, мел сиха кхочур вара дада... И схьа ма-кхеччи, сайна 
салтийн коч- хеча а оьцуьйтур ма ду... эткаш а... доьхка а, мIера тIехь цхьа 
боккха дашо седа а болуш дерг... Костин бен, юьртахь а дац и-м цхьаьннан а... 
ТIом дика бинчарна бен луш хилла моьттуш а вац со уьш... Дадин шен а хир 
дара и... цуо ша воггIушехь а йохьур яра хIумнаш-м.

Даццалург гой хьуна... мийра бетта безара хьуна... Иштта... иштта... Хьажал 
хьо, шена мел туьйхи, уьдург... ХIинца дадал... хIинца... ХIуттаренна дахлуш 
ма ду и... догIур ду хьуна хьо когаш кIел... ма доьл!..

Сирникаш-м Марусас а лур яра суна... Иза а биргадехь хир ю-кх.. ЯахIума-м 
яор яра хьуна цуо, цига вахча... Воьдуш хилча, Iуьйрре ваха ма веза, ворданаш 
йоьлхуш... ХIинца гIаш-м маца кхочур вара цига... Ша воцуш соьга хIумма а ца 
дайта ма яьхьна цуо уьш дIа... ХIинца, йоIанна наб кхеттехь, кохьар хьовзош 
хир ву... Хуур кхунна, кохьар хьалха хьаладеанчу деман бохь кхаллахь-м. 
«Сица, цIийца догIийла хьуна и! Деттачу цIийн алхаш туьйсийла ахь», - бохур 
ду ЗалубагIара... Цкъа ас и кхаьллина аьлла-м, и лара... Сарралц шена кохьар 
ца хьийзийча санна... Ас шайн говр цIа ялийча, дIорачу казахаша суна- м 
дечиган чами буьззина мала айран елира... киса дуьззина курташ а... Цара-м 
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чувахча, куьг ластадой, тIе а воьху, кхин хIумма а ца олуш, чай а дутту, хьайна 
ма-ттов... «XIapa кIант айса винчул башха ца хета суна», – зурма локху Залубас, 
нах болчохь. Вана шена улле а озош... Важа Iовдал-м, теша а теший, верриг 
кач а лой, дIа ма хьаьрча цуьнах... Юха, вуьйш дIабевлча- м, цIийла керча хьо, 
хьажахьа, цуо сан кучах хьаькхна и марш», – юьстахвохуьйту... Кара галин 
тIуьйпиг а лой, къоьхкаш лахьо а ма лоллу...

XIapa дацлушшехь, схьакхочур ву, сирникаш а йохьуш... И ларвечул, со ваха 
а вахна, хьожур-м ву, уьш латийний... Экспедици цIа яле-м со сайна ма-ттов 
кхуьур ма ву»...

Эвлаюккъехула хьалабоьдучу ченийн некъан шу тIехь хиъна Iаш ву xlapa. 
Юрт цхьа урам бен а яц, амма и беха-беха бу, чаккхе ган а ца гуш. Ураман шина 
aгlop мел долчу цIенош чохь Iаш мила ву хаьа кхунна. Аьхкенан стиглахь марха 
а яц. Геннара чу йовхо етташ богу, шех цхьа боккха горга кIега хилла, малх.

XIapa воцург, кхин гуш стаг а вац урамновкъахь. КIентан берзина когаш 
Iаьржа а, иэттIа раз-пурх хершнаш дийлла а бу. Оцу хершнашкахь тийсина цIийн 
а, стамделла чкъор лилхинчохь когийн а дилха го. КIохцалш санна, ира маьлхан 
зIаьнарш оцу хершнаш чу Iиттало. Мозий къахкош санна, когаш хьабой, тIехула 
куьйгаш ластадо – зIаьнарш дIачовхайо кIанта. Уьш дIасайовду, амма кхуьнан 
ког-куьг сецча, юха а шайниг леладо. КIант ирахIутту. Дикка IиндагIе хьоьжу. И 
хIокхуьнан, бархI-исс шо кхаьчна хир ду аьлла хетачу, дуткъачу дегIал дуккха а 
деха ду. И шуьйра когаш а болуш, кхунна дуккха а йоккхачу хечо лахахь стамдо, 
лаккхахь, сиппа санна, дегIа тIе леттачу, жимчу басмин кучан бехчалго гатдо. 
IиндагI доккха зока хета, буьххьехь кхуьнан корта тIера тIус а болуш. XIapa и 
дустуш ву хьуьлла, зоканан тIус болччу, шен кара гулйинчу лаьттан гIорзанех 
цхьаъ таса гIерташ. И я дехьа южу, я дIа ца кхочу... ТIаьххьар а IиндагIан 
коьрта тIе кхета цхьа гIорза... Ша лаьттачуьра дIаюсту гIулчаш. Йоккха гIулч 
яьккхича а, гIорза йолчу кхин а ши ше гергга меттиг юьсу... Юха ша и дуста 
гулйинчу гIорзанех йисинарш, резавоцуш, нийсса цунна тIе а лестайой, юьртан 
урамна аьрру arlop долчу Iинехьа охьавоьрзу. Экспедицин огород генахь а яц, 
xlapa воьдучу Iина йистаца дIа ю. Ши Iин-м кIорга а, шуьйра а ду. Маьънаш, 
мангалан комарийн коьллаш, лаппаргIанаш, гIундалгIеш вовшех ийна цигахь. 
ГIеххьа шуьйра а, кIорга а доьдуш хи а ду. Хил дехьа йолчу акъари тIехь ю 
колхозан копастанийн йоккха беш. Iин чуьра цхьана йоккхачу машенца хьала а 
узуш, туху копастанашна хи...

Экспедицин беш йоккха ю, картолаш хьийкъина а ю. Цхьаццайолчу 
картолан яр кхуьнан некхе хьалакхочу. Гуш берг кхуьнан, кIентан, хьозанан 
санна, дуткъачу лога тIехь болу Iаьржа корта бу. Юха, бена хуучу олхазарниг 
санна, дIаса а хьожий, и корта картолаш юккъехь бов... Кхано, цхьа хан яьллачу 
хенахь, бешан дехьа йистехь болчу шу тIехь гучуболу.

Шуца бевллачу къанбеллачу нитташца богIу – экспедицин беш тIехьа юьсу, 
юха нитташ а...

Хьалха ша IиндагI дустуш Iийнначу кхочуш ву. Воьдуш хечи тIехула 
охьахецна хилла коч бахтарца бихкинчу борче ерзийна ю, четахь хаалуш горга 
картолаш а.,. Уьш латийна хила а хилла... Экспедици Iаш йолчу агIорхьара 
схьаволу лекхачу дегIахь а волуш, ткъе иттех шо хир ду аьлла хета стаг. И кхуо 
вийцина Федя ву.

ХIара шиъ вовшийн го. Кхуо шена ца го моттуьйту. Кхуьнан дIа ца хьажа 
гIерташ дечу боларо когаш аьрру aгlop ийзабо. Федяс а моттуьйту xlapa шена ца 
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го, шен кхуьнца бала а бац. Нийсса новкъа хьалавогIу. И кхуьнца нислуш, xlapa 
а новкъа кхача веза, мел меллаша вахарх а. Федя а вац сихвелла воьдуш. Юха 
и соцу. Киснара кисет схьайоккху. Цигаьрка хьарчо газет лоьхуш, киснашка 
куьйгаш Iуьтту.

«ХIан-хIа, цигаьрка хьарчош хилча, Феда тIехвер вац со новкъа кхачале». 
Оцу ойлано сацам бойту, и лаьтташехь тIехвала. КIант нийсса некъа тIе воьду, 
чехкка ког а боккхуш. Федас кисет кисна юьллу... XIapa кхийти цуо ша леварх. 
Сеци. IиндагIе хьаьжи. И гIеххьа дацделла, амма ФедагIар яа ховшучу ца 
кхаьчна... Федя а соцу. ХIара шиъ вовшашка хьожу. «Бовда» олу кхуо когашка, 
уьш меттах а ца бовлу. Царна хаьа Федин когаш шайл дуккха а беха буй. 
Кхаьршинна юккъехь Iуьйранна кхуьнан дегIан хуьлучу шина IиндагIан юкъ 
а яц. Федяс пIелгаца бIаьца йой, тIевоьху. XIapa тIе ца воьду. Юха буьйллина 
ластийначу пIелго ца луъушехь тIеозаво. TIe ма- кхеччи, оцу пIелгой, цунна 
уллехь болчой кхуьнан лерг схьалоцу, цуьнах цIе тосу, дагадо... Хичаш йой, 
картолаш охьахоьцуьйту. XIopa а хьозанан хIоъанал йолу ткъех картол некъан 
ченала южу. Лерг дIа ца хоьцуш, уьш юха чета ерзайойту Федяс xlapa шайга 
дIавуьгу. Вуьйш а цIахь хилла. XIapa кхета: уьш тахана балха бахана а ца хилла. 
Картолаш юха а охьахоьцуьйту... Кхуьнан лерг дIа а хоьций, Федяс меттан а, 
лестачу куьйгийн а шовкъехь дуьйцу ша къу лацар. Вуьйш буьйлу. Ерзина а, 
яржийна а хиъна Iаш йолу Рая а йоьлу, царна тIе куьйгаш а детташ...

«Проучить надо», – олу цхьамма-м. «Учить» бохург хIун ду кхунна хаьа. 
Кхета, ша ишколе дIаэцийта веза бохий а. Буьйлу «Надо, давай», – олий, 
меттаххьов, хьалагIовтту берриш а, аьлча а, цхьаъ воцург. И хьала а ца гIотту, 
цуо: «Не надо», – а олу. И кхунна ца везало. Цуо xlapa ишколе ма ло боху. Цуьнан 
аьтту куьйга тIехь ши пIелг бац. И кхунна хаза а хета, нийса а. ХьалагIевттинарш 
шовкье хьийза, йоцчо – кога мача туду. Раяс шен гIодаюккъалц гуш йолу 
настарш къайлайохуш, халатан ши тIам хьалхабуллучу мехаца вовшахтосу. 
Цхьаъ чувоьду... Рая йоьлучуьра саца ца ло. Корта аркъал туьйсу, цуьнан 
гIаьттинчу багара яккхий кIайн цергаш ерриш а гучуйовлу, кхес хуьлий, букъа 
тIехула охьайовду еха хьаьрса месаш. Елар терсаре доьду. Цуьнах лекха расха 
говр хуьлу. И кхунна евза. И председатель лелош йолу говр ю...

ХIинца Рая санна терсара и бIаьста Iина йистехь, неканца Iинал дехьайовлучу 
колхозан говрашка...

Чувахнарг араволу. Цуьнгахь, тIетесна шуьйрра доьхка а долуш, топ ю... 
Федяс цуьнан лерг юха а шина пIелга тIе хьарчадо.

XIapa кхийти, ша ишколе вуьгуш цахиларх. Ишколера бераш дIахецна 
хилар а дагадеа... Лахуо, урамо гуолатухучохь йолчу гIамаран берда йистехьа 
йолаели экспедици, xlapa а эцна...

«Не надо» аьлларг шен кхаа пIелгаца цигаьрканна кечдинчу газет тIе 
махорка юхкуш виси, цхьа къамел а деш.

Кхунна чIогIа лаьа цуо хIун боху хаа, амма ца хеза – вукхо къамел ша-
шега деш ду. XIapa моссаза хьаьжи, кхунна шен карара топ ластайо и йохьуш 
вогIучо. 

XIapa-м топ ца ластийча а кхета, ша тоха вуьгуш хиларх. Юха шен IиндагI 
го дацделла, хIинца кхунна башха а ца хета. XIapa меца а вац. Кийра буьззина 
бу... Совцу. Федяс xlapa берда йистте нийсса малхана дуьхьал дIахIоттаво, ша 
вукхарна тIевоьду. Гонаха цхьа есалла хIутту. Кхуо шен IиндагI лоху, ца карадо. 
И тIехьа, берда чу доьжна...
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Тобанна юккъера хьалаайо топ - кхунна тIехьажайо:
«ДIавада, чукхоссало!», – боху цуьнан Iаьржачу готтачу багано. Цунна 

гонаха лаьттачу баганаша а цхьа гIовгIа йо. XIapa ца воду, бердах чу а ца керча... 
Кхунна хьалххахь дIа йоккха гIала ю. Цуьнан урам юккъехь кIур туьйсуш поезд 
йогIу. Чуьра дегI ара а кховдийна, вогIуш ву дада. Седарчех юьззина ю цуьнан 
салтийн коч. И схьакхаччалц меттахвер вац ша боху кхуо. Вуьйш буьйлучуьра 
совцу. Топ а царна юккъе дIалечкъа. Бист а ца хуьлуш, охка а лой, дIабоьлху 
ФедагIар... Раяна-м елха хууш а хилла... Юха поездо тIе кIур тухий, гучуьрабоху 
уьш... xlapa лаьтташ ву берда йисттехь...

Хорбазан чкъоьргаш
– Хьо а Залина Ибрагимовнас кхайкхина ву?..
– Сой? Кхайкхина аьлча а… ХIаъ, иштта а ала мегар ду сан варах а…
– Сан десара, буьрса бIоба-м ю Ибрагимовна а…
– ХIунда бах ахь?
– ХIэ-э-э, цкъа чу а гIой, аравала хьо…
– Уой…
– И ма дийцалахь…
… ЖIаьла месала а, доккха а ду. Цунна хьалхара наштаран яй а, и буьззина 

чукхиссина хорбазан чкъоьргаш а  ю яккхий. ЖIаьла меца а дац, я чIоьргех 
дешаш а, амма оьгIазе ши бIаьрг кест-кеста суна тIе бугIу. Наггахь и ша а доьду. 
Хьожа йоккху, яйна готосу, юха чIоьргех батт ца тухуш, шен метта доьдий, 
IиндагIе охьадуьжу.

Аьхкенан йовхонан йозалла тIеюжий, цуьнан ши бIаьрг а тIеттIабоьду, 
амма ишта дукха ца Iа. Эзар шерашкахь жIаьло жIаьле луш гулйинчу 
семалло бIаьргнегIарш хьаладуьгуьйту, лергаш дугIуьйту, ладугIуьйту, юха а 
гуобоккхуьйту…

Iай лайной, аьхка малхой мерцина керт макхъелла, штакетникан хийла 
пIендагIа мурйоьлла. Цу тайпанчех цхьа-шиъ дIаса а теттина, тебна, кертал 
чоьхьа йолу йоI. Цуьнан иттех шо ма ду.

Ехк хьакхаза Iаьржа месаш, кан санна, вовшахъхьирчина ю. Уьш цо, новкъа 
ца гIертийта, дерзинчу дегIа тIе юьйхина, шена йина йоцчу, йоккхачу кучан чета 
ерзийна. Модаший, малхой Iаржйина цуьнан юьхь къаьсташ а яц, месашний, 
куча кочаний юккъехь. БIаьргаш чохь бералла я бере шениг леладойтуш 
йолу шовкъ яц царна чохь. Уьш буьззина мацалла ю. Оцуьнан карзахалло йоI 
хорбазан чкъоьргаш чуьрчу ена тIетуьтту. Амма, яний, цунний юккъехь тебна 
ткъех метр беха кхерам бу. Кхераммий, мацаллий бIаьргаш чохь вовшахъхьерча. 
Мацалла тоьлу.

Цо хьалхахьа токхуьйту. Чкъоьргаш тIехь маьлхан нуьрехь догучу цIечу 
хорбазан дилхан а тIейоьху. Амма яйна рогIера гобаккха гIаьттинчу жIаьло, йоI 
санна лекха, кертахь яьллачу бацала теIайо.

ЖIаьла шен метта доьду. БIаьрнегIарш тIедуьйшу. Бацала тебна мацалла, 
юха а йоI а такхайой, шен новкъа йолу…

– Чувахале цхьа цигаьрка ятта дагадеана суна-м…
– И-м ас а дийр дара.
– Уча вала веза вайша хIета…
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ХIара шиъ хьалагIотту. Чохь тийна ду. Шина кора юккъехь лаьттачу 
босболчу телевизоран аз доцуш йоьдучу передаче хьоьжуш ю косметикан 
гIирсо тайнигах тарйина приемни секретарь.

– Зина, тхойшиъ кхузахь ву хьуна, – олу, араволуш Залина Ибрагимовнах 
бIоба таръеллачо. Зинас схьа ца хьожуш, шен басар-пударх йина йолу 
тутмIаьжиг меттахъхьайо, куьг а ластадо. ХIара шиъ араволу. Цигаьркаш 
латайо…

– Хьо суна ма ца вевза?
– ГIалитIера ву со.
– СаIид ю хьуна сан цIе.
– ТIаккха, вайша ши цIархо хуьлу-кх.
– Делахь. вай гергара ду-кх.
– Дера хир ду-кх.
– Кхин сингаттаме хIума долуш-м вац хьо, цIархо?
– Вацара со-м хIара аьлла хIума долуш а…
– Тхан хьаькаман гергара-м вац-те хьо?..
– ХIан-хIа.
– Со кхузахь ПУЖКХ-н хьаькам ларалуш ву. Хьо хIун лелош ву?
– Со а эцца айса-сайна цхьа писатель – яздархо цIе тиллина, лелаш ву-кх.
– Уой, дIавала, хьо-м махкана а оьшуш стаг ву тIаккха. Бакъду, хIара 

хьаькамалла сайга кхаьчначахьана, домовой йоцчунна, кхечу киншки тIехьажар 
нисделла дац сан. Нохчийн маттахь-м деша-яздан суна хаа дера ца хаьа… 
Абузар Айдамиров волу таро ю  вайн цхьа дика яздархо, вайн историх лаьцна 
яздеш… Цо язйина хIума еша лууш вара со… ВаллахI, хIинций-хIинций 
бохуш, хан дIа ма йолу.

– Пенсе вахча дан дIа а ма дуьллу вай цхьадерг…
– Сан десара, пенси ваххалц вохуьйтур волуш мохь ма бац хьуна хIара хIинца 

сан гибоьллинарг… ЦСУ-хь вара со хьалха. Дика Iаш а ма вара. Дерг-доцург 
приписать дина-дина, юха шаьш со бехке а вина, хIокху районан слесарь а, 
монтер а, уборщик а ви-кх сох кхара. ТIаьрсиг тоьхначу неIаршка а хьоьжуш, 
чекхбовлу цуьнан бIаьргаш…

Яйн наштар тIера охьакеглу зевне маьлхан зIаьнарш йоьIан, модане а, 
мацалле а цIармат ца даккхаделлачу аматаш тIе деттало. БIаьргаш хьеб а бойту, 
кIохцалш санна, вочаяьллачу юьхьан ирчу даьIахкаш тIе озийначу чкъурах 
лета.

Ехачу куча кIелахь долчу йоьIан эгIазчу дегIах, горглой, горглой, дуладелла 
Iад хуьлу. Юха, цIеххьана хецалой, и Iад яйна улле дужу. МаIа санна, яй чуьра 
ирхъяханчу хорбазан чIоьргах дулу цуьнан куьйган, механ санна, ира пIелгаш…

– Тхан Залина Ибрагимовнах лаьцна роман язъян дага-м ца деара хьуна? – 
велакъежа ПУЖКХ-н хьаькам.

¬– ХIан-хIа, кхин дагадеана хIума а дац суна-м.
– Сан десара, эшахь – биографи-м ю хьуна, кхо роман язъян а, аьлча а, и 

важа, романал а йоккханиг хIун яра?
– Эпос ала-м ца гIерта-те хьо?...
– Нет, цхьа кхи цIе яра-кх и… хIара Толстойн «ТIоммий, машаррий» бохучух 

хIун олура?...
– ХIан, эпопея бах-кх ахь.
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– ХIаъ-хIаъ, и эпопей язъялла-м хир ю тхан биографи!
– Шу хьас долуш ду-кх, тIаккха.
– Сан десара ду-кх, тхо дацахь а, тхан жеро-м. Доьазза цIераяьлла а, оццул 

районаш хийцина а таро ю, тахана пхийттараяьлча санна а ма ю…
– Хьаькамашна лер…
– ХIан-хIа, лер дац хьуна сан-м и. Церан доьналлех, цецвуьйлуш дуьйцу-кх.
Лохчу озахь ден и къамел чIогIа тера хета эладитанах, амма и дуьйцуш 

волчуьнгахь цхьа шовкъ ю… тIекхаьчначуьнга и дийца лаар…
– Жима йолуш чIогIа хаза а ю бохура хIара…
Ирча-м, сан десара, хIинца а ма яц… Доьзалхоша тиш ма йо зуда, цIийнан 

гIуллакхаш а…
И пхи-ялх беран тIорза а йина, тишъелла, муьшан галин горгам хилла 

дIаели-кх хьуна и вайн чуьра зудчун бахтар. Ханна йоккха а яц хьуна ша, 
Ибрагимовнал итт-пхийтта шо жима яцахь…

Вай цIа даьхкича цхьана районан Хьалхарчо… эцца шен секретарь а йигна… 
Хаза хIума массарна а ма хета хаза… Генна девне долуш хиллера и гIуллакх, 
эцца ша заврайоно вохуьйтург цхьана ишколан директора Залина Ибрагимовна, 
хIетахь, Залина дIа ца йигнехь…

Куьйго чIуьйриг бете ядайо. И жIаьлина го. Ца лалой, схьакхоссало.  Бага 
кхочуш лаьтта чIуьйриг схьаяккха кхевдинчу цуьнан кого шина балдин сонна 
мIара тосий, цIийн татолца охьаятIайо бат. Маьхьаро Iадайо керт, жIаьла а… 
Орцах кхаьчначу кхо ша схьалаьцча, кхин а совболу йоьIан мохь. Чуяьллачух 
кертах йоккху кхо иза. ХIара шиъ цхьана хеннара ду, амма кхунна йоI жима 
хета, ша – воккха, онда а…

Юха Аманту кхочу. Цуьнан цIогIа йоьIачул шийла ду. ЙоI кара а оьций, 
сардам буллу. Иза а бу шийла. Цо дегIа тIера чкъор къийзадо, цхьа «зов» 
оьхуьйту, яьссачу стигала цхьа, буру санна, кхочий, лерах чекхбуьйлу… «… 
тхо жIаьлина иэтIо теснарг, ламанан жIаьлеша воийла хьо! Дакъа доьстийла… 
Нана елхийла хьан… Кошо тIе ма эцийла хьо, тIеэцахь, и токхийла хьан… Во-
о-о, Дела-а, ахь тхоьга хIун де боху… Хьо тхох маца Iаба воллу»…

ЙоьIан чов тIе динберг а юьллий, дIайоьхку Гацас. И говза ву. Цуьнан дас 
а, дедас а шаьлта кхетта агIо биллинарг а тово бохура, коьртана гам хьокху а, 
хьалха, вай цIахь долуш…

И буьйса массо а буьйсанал а Iаьржа яра.
Юьртана генахь дара колхозан хорбазийн кха. Цунна улле вахча а, дед-

Черненкос тоьхнера и топ хийланна а. ЖIаьлеш а дара цуьнан сийдоцуш. Амма 
уьш а, Дед-Черненко а генахь дара. Царна тIекхачале йоккха Iаьржа буьйса яра. 
Цунна юккъехула чекхвала везара. Оцу буьйсанан езчу тийналло дегI Iуьйдура, 
коьртарчу чоьнех кадеттара, ирахIиттадора, хIора меженехь цхьа хорша 
латтайора.

«Вухаверза. Ас кхоллур ву хьо… лачкъор ву… войур ву»… – шабарш дора 
цо массо а агIорхьара лере. ТIаккха и шабарш, цхьа шийла кIохцалш хуьлий, 
дегIах чекхдуьйлура. Когаш базлора, гIеллора, сацкъаран хотто санна сецабора. 
Юха, хорбазан чIуьйриг а карахь шийла мохь хьоькху йоI гора. Оцу маьхьаро 
буьйса дIакъахкайора, хIара хьалхахьа туьттура…

… жеро… заочно… дешар… маре… зампредседатель… Жеро… 
председатель… маре… депутат… Жеро… секретарь…

Кхуьнан хье чухула цхьа еха аьчкан татане зIе текхайо СаIида. Цхьанхьа-м 
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кхунна хьалха хезначух уьйш а ду и къамел…

– Турпалханов! – И Зинин аз ду, кхунна орцах деанарг.
Цигаьркана буьххьера цIе охьа а йожайой, йиснарг, хьаьдда воьддушехь, 

костюман кисана Iутту Турпалхановс.
И тIе тIаьрсиг тоьхначу шалхачу неIарша дIакхоллу, цара схьатеснарг ша-

шега цхьаъ-м дуьйцуш, кхунна тIехтосу…
Зинин юьхь шина декъе екъало. Цхьа ахстоьлан тIерачу къолам-кехат чу 

дилла йинчу хIуманна хьалхахIоттийначу деакIовчу куьзган чу хьоьжу, важа – 
телевизоре. Куьзган чу хьоьжуш йолчу эханна тIера дуткъа цкъоцкъам ларамаза 
долчуха цIазапIелга тIехь цIен лак догучу мIераца кхин а дуткъдо Зинас.

ЦIеххьана цхьанхьа-м стоьла кIелахь къайлене бекначу  горгалино и 
ирахIоттайо. И дагахь доцчу кепехь лоха хилла. И лекха хоьтуьйтуш хилла, 
гIанта тIе биллина, цIен а, баьццарий а гIентийн ши миндар бехкала бахана 
хьоьжу. И айан гIерта цIечу мачийн лекха, кIедачу дечиган ши кIажа а: 
«охашиммо кхин хIун дийр ду кхунна» – олий, дIабов Турпалхановн чуваханчу 
кабинетан неIаршна чоьхьа…

…ХIара сатоссуш кхечира юьрта юха, йоккха хорбаз а йохьуш. И марахь 
а йолуш, вижира дIа а, гуттар а ша вуьжучу, дIатесна йолчу МТС-н говрин 
божалан тхов тIе… Лакхабаьллачу малхо самаваьккхира. Хорбаз яцара. ДегIах 
чекх ов хьаьдира, хIара – тхов тIехула дIасахьаьдира. Юха чукхоссавелира. 
Тхов тIера чукерчина хорбаз масех цIен дакъа а хилла Iуьлура лаьттахь, кегийчу 
мозаша цIубъеш. И дакъош шен-шен метта ваьштадехкина, кхуо хорбазан кеп 
меттахIоттийра.

Лаьттан цIенкъа тесначу, цIера дохуш арадаьккхинчу тишделлачу истанга 
тIехь Iуьллура йоI. Нана бригаде балха яханера… Чов йихкина бехчалг ерриге 
а яшийра хорбазо. И готтачу балдаш тIе летара, шершара, цунах хорбазан 
муттанан дуткъа ладар Iийдалора, цуьнца, кхаьршинна къаста а ца къаьсташ, 
тIера дуткъа кIомаран кховра дIашершина, гIораяьллачу чевнах дуьйлу цIийнан 
тIадамаш а…

Цул тIаьхьа хIара шиъ гуттара а цхьаьна хуьлура.
Амантус кхунах «невцалг» олура. Кхунна и къаьхьа а ца хетара, цунна 

цIерга тахка кхоьхкиш лахьо а воьдура.
«Куй тоьхча ца хаьрцичахьана, маре дала мега зудабер», – олура Амантус и 

аьлча, церан лулахочо Гадас…
Цхьаьна Iина доьдура. ТIера хIуманаш ца йохуш луьйчура. ЙоьIан еха коч, 

кхин тIе а яхлуш, гатлора. Боккхачу чIеран цIога санна, тIехьашха текхара. Цкъа 
Iина йогIуш, цо, куча кIел а лачкъийна, цхьа йоккха горга хIума еара. ХIара 
тIехьа а верзийтина, коьллаш тIехьа дIалачкъийра. Цхьа йоьлуш, карзахъяьлла 
а яра и цу дийнахь. Гуттар а санна, хи чуьра хьаладаьлча, хIара шиъ шаьшшиъ 
хIинццалц хуъучу ул-улле биллинчу шина тIулга тIе охьахиира. Юха 
хьалаиккхина, яхана, коьллаш тIехьа къайлаелира йоI. КIайн боккха кхакханан 
куй а карахь схьаеара. Кхуьнга куй а кховдийна, ша ши ког къайлабоккхуш, 
хийистерчу гIамарла а буьллуш, дIахIоьттира. Шена куй тоха элира кхуо, цхьа 
шена ца девза ловзар ду аьлла хеташ, цуьнга байн куй дIаластийра. Цо и дIа ца 
лецира, кхуьнга шега хьалаэцийтира. ЧIогIа тоха элира.

Кхунна Гадин кица дагадеара. Куй чIоггIа ластийра. Ша меттах ца хьаеш 
охьабоьжначу куйне хьоьжуш, йийлира. Юх-юха беттийтира. ХIоразза а 
йийлира. Цуьнан бIаьргаш чохь хорбазан чкъоьргаш гора. Кхунна иэхь хетара.
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«Хьо невц ву. Со – нускал» – юха а йийлира. Кхунна кхин а иэхь хийтира…
… Вайшинна дуккха а буьйда кибарчигаш а йина, цIенош а дийр ду вайша, 

ХIижаний, БорзIелассий санна… газа а оьцур ю, цаьршимма санна…
Гурахь хIара шиъ цхьана парти тIе хиира. Екатерина Тарасовна дика хьаьжира 

кхаьршинга. Цунна хIара стохка цуьнца ца хууш дуьхьалвалар дагадеанера…
Цул тIаьхьа-м цхьа шо а делира…
Екатерина Тарасовна меллаша беа могIара хIиттийначу партанашна 

юккъехула лелара. Цхьанаэшшара дуьйцура, Иосиф Виссарионович Сталин, 
массо а берийн да ву бохуш.

И бакъ дацара. Кхунна хаьара и доций. Цо нохчий бохийнера. И мила ву, 
хIора сарахь Гадас дуьйцура… Гацас дуьйцура… ШуIайпа, Хасмохьмада, 
Мадас, Iазиза… Уьш тIам тIера цIа баьхкина бара. Церан бераш деллера…

«Вай тIам тIехь доллушехь, бандиташ ду ма аьлла цо вайна!» – олура Гадас, 
юьхьан бос хийцалуш.

«ДагабогIий шуна «За Сталина» бохуш, вай хьекхна мохь?» – доггах шен 
цигаьрканан юьхка тIе ког хьокхура Iазиза…

…Кхуо Сталин шен да вац элира. И вон ву а… 
Екатерина Тарасовна сихъелира. Кхунна «бандит» – элира.
ТIаккха кхуо, ваха а вахана, парти тIе хьала а ваьлла, шина кора юккъехь, 

куьзга диллинчу гура чу тоьхна Сталинан къежаш даьккхина сурт шен гураца 
Iункур-бертал чудаийтира. Куьзга атаделла дIадахара. Массо а халкъийн да 
цIенкъара хьалахьаьжира… Екатерина Тарасовна кIайелира, юха мажъелира. 
Цхьаъ ала гIоьртира. Ца аладелира. ТIаккха и классера едира. Корах ара 
заваленки  тIе охьа а кхоссавелла, дIавахара хIара луларчу юьрта. Цигара дIа 
– колхозан жа тIехь болчу СалманагIаьрга. Уьш кхуьнан чоьхьара бацахь а, 
гергара бара. Сиха карийра комендантана. Юхавигира. Хьийзийра. Сталинан 
сурт дохаде хьан аьллера хьоьга бохуш а, хьийзийра. Сельсоветан говр чу 
юллучу божалахь буьйса а яккхийтира. Юха Бегенехь йолчу детдоме дIавелира. 
Массо а беро, тIе а гулделла, йиттира, Сталинан сурт дохийнарг ву аьлла. 
Цигара Караганда вигира. Цигахь а йиттира.

Павлодар… цига а тIаьхьаеара «Сталинан сурт дохийнарг» – цIе. Еттара… 
Барнаулехь берзинчу маьнги тIе дIа а вихкина, и тIекIалбаьккхира. Сенвелла 
хIара делккъехь бен ца карийра… Цул тIаьхьа масийтта шо даьлча хиира 
шена етташ хилларш дукхахдерш Сталина «халкъан мостагIий» цIе тиллина 
хIаллакбинчийн бераш хиллий а…

Кхуьнан тидам боцуш еана, шен метта хиъначу Зинас цхьа хIума-м йожий 
стоьла кIел, юха ша а яй.

Гуш йоцу и стоьла кIелахь йолаелла лелаш хетта кхунна. Цхьа хан яьлча и 
юха шен тIекIел миндарш дехкинчу гIанта хьалайолу…

Барнаулера ведда вогIу хIара товарнякан тамбур чуьра, тIе йовха кетар 
юьйхина волчу кондуктора сахуьлуш, тужуркин кач а лаьцна, цхьана шийла а, 
меца а хьоьжучу станцехь чукхоьссира.

Арахь яьлла лаьтташ бIаьсте елахь а, Iуьргаш дийлинчу тужаркех 
чекхъюьйлучу шелоно мецачу дегIах мIараш туьйсура. 

«Рубцовск» дара станцин гIишлонна тIе яздина. 
Зоьзан дечигаш а яра, аьчканекъа тIе евлча санна, уллехь. Кхунна ша кхача 

луу Семипалат мичахь ю а ца хаьара, я станцехь, хIара шена тIера хIинцца 
охьатеснарг бен, кхин цIерпошт а яцара.
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Вокзалах ларлуш, аьчканекъана дехьа а ваьлла, хIара ханнех йинчу жимчу 

гIали юкъа вахара. Лелаш шена бегIийла-а хеттачу цIийнан заваленки тIехь 
цхьа бен тобина, дIавижира. Кхелли тIе бижина агIо наб кхетале бохбелира. 
ТIехула берг шеллора. Ха хаьрцина, и бухабахийтича, наб кхийтира…

Кхетта малх бацахь а, дика хан яьлла хиларх кхийтира хIара, самаваьлча. 
Амма цуьнах мича билгалонаша кхетий-м ца хаьара, даго хьехар доцург. ДегIан 
массо а, кхуо ладоьгI-доьгIна меже, мацалла Iийжаме яра. Схьаэцна когаш 
кIелара гIум кхалла охьакхевдира, амма дакъаделлачу дист-матто и кхача тIе 
ца ийцира.

Базар кху гIалахь хирг цахиларх кхуьнан шеко яцара. ТIаккха туька лехира. 
И дукха генахь а ца хиллера. И, туька аьлча а, дечигех дина, раздаьлла цхьа 
Iуьрг дара. ХIара чувелира. ГIопастана дехьа, корта бен ган а ца гуш, цхьа лоха 
зуда яра Iаш. Цуьнан жима корта шена хьалха йиллина киншка йоьшуш бара. 
Кхуьнан тата хезча, и чехка дIалачкъийра, чуваьлла хIара гича, юха а шен метта 
охьайиллира. Туькан чохь дерг кхунна гуш а дацара. НеIара тIехьа, тIехь негIар 
доцуш, лаьтта доккха дечиган шелиг дара кхуо чу ма велли тидаме эцнарг.

Оцу чохь яккхий а, можачу басахь а йолуш хичуйоьхкина наьрсаш яра. 
Кхуьнан цергех хи делира. Цкъа кхуьнга бIаьрг а тоьхна, юха а шен киншки тIе 
хьоьжура зуда. Куьг шаьлга чу кховдош а ца гира, тIеда наьрс тужуркин кисана 
юьлуш а ца гира.

Майраваьллачу кхуо юха а некъ байтира куьйге шаьлга чу. Карараяьлла 
наьрс къорочу татанца бухахь йолчунна тIе кхийтира. ДегI дуладелира. И ца 
хозийла дацара. Корта киншки тIера хьала а ца айбелира.

«Къора ю», – сацам бира кхуо. Вукху кисана йоьссира кхин цхьа наьрс а. 
ТIаккха и кхуьнга хьаьжира. Оцу юьхьа тIехь цхьа хIума дара. ХIара и хIун 
ду ца кхетара. Я сийначу бIаьргаш чохь дара и, я бос байна къегачу хьаьжа 
тIехь. Цхьа кхунна кхечу яххьаш тIехь ца гина, ца хааделла хIума-м дара. И 
хIун ду хаа гIерташ, хьевелла, хIара аравелира. «Мальчик, мальчик» – аз деара 
тIаьхьа. ХIара ведира. «Ну, мальчик!» – оцу озехь а цхьаъ дара. И арахь дара. 
Юхахьаьжира. И шен туьканан хьалха лаьттара, карахь цхьа хIума а йолуш. И 
баьпкан юьхк яра, Iаьржачу баьпкан юьхк. Цо сацийра. ЦIокъ-болато санна, 
тIеозийра… Юха гIеххьа юьстаха, оьшуш хилахь, шена дIаэккха юкъ юьтуш, 
сецира хIара. 

«Схьавало, дIаэца хьайна» – кховдийра бепиг.
«Хьо луш елахь, схьакхосса ахь», – бохура кхуо шен дагахь. Амма и 

ца кхетара. Юха а «схьавало, дIаэца», олура. ХIара оцу дешнаша ца вигира 
цунна тIе, цуьнан юьхь тIехь долчу, кхунна хIун ду цахуучо вигира. Бепиг 
схьаийцира. И, даш санна, деза мекхан баьпкан цастар дара. Куьйгана езаш 
а яра цуьнан йозалла. Воьхна-а волчу кхунна баркалла ала дага а ца деара. И 
дегIана кхул бен яцара, кхуьнан нана хила тарлуш елахь а. ЭгIаза а яра, хIара 
санна. Киснарчу шина наьрсах, кIадих чекхбуьйлуш, берам лешара. Кхунна 
хаьара цунна и гой. Иэхьо мацалла а юхатоьхнера… Зудчо хIара чувийхира.

Юха а бовда ов хьаьдира когашка, амма кхуо уьш, безза айбеш, туьканна 
чоьхьа бехира… Цо наштаран бошхепа, мегаш ерг къастийна, ши наьрс 
йилира. Юха гIопастан тIехьара гIант сехьадаьккхира. Охьахаийра. Кхуо наьрс 
йоккха а, бепиг кIезиг а кхоллуш, пхьор дира. И йист а ца хуьлура. ХIара 
туькан чохь а витина, араелира. Кхано схьаеара йоккхачу куршки чохь кхунна 
мала хи а дохьуш. Молуш дисинчу хица, ша дотта а дуттуш, кхуьнга юьхь-куьг 
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дилийтира. Башха кхунна дезаш гIуллакх а дацара и. Цуьнан  саба а хиллера, 
гата а… ТIаккха кхуо шен киснара ши наьрс юха шаьлга охьайиллира… Кхуьнан 
йилина юьхь яйча, цхьа цIена елаелира. «Чистый красавец!» – элира.

ХIара эццахь кхийтира, шена цуьнан юьхьа тIехь гуш, амма хIун ду ца хуург 
хIун ю. И серло яра, боданан кIормодашка кхолалур йоцуш.

И, хьуьлла чуьра, генарчу кIоргера схьа, цуьнан бIаьргех чекх а йолий, 
уллехь волчунна тIеюжура. Оцу серлоно хIара дIа ца хийцира. Ша йолчу цIа 
вигира… Кхунна кхано тIаьхьа, воккха хилча хиира, оцу серлонах адамалла 
олий.

Цуьнан цIе Наталья Львовна яра… Кхунах Саша элира. Луларчу тетя 
Машин бани а латийна, кхунна тIера мезий дIадехира… И шен туька санна, 
жима а, тишчу а чохь Iаш яра. Цу чохь шира ши чамда а, дуккха а киншкаш а, 
мекха боьлла маьнга а, цхьа ишкап тайпа хIума а, ши гIант а дара. ХIаъ, кхин 
цхьа ши куьзга а, тIехь ца къаьсташ дашо йозанаш долуш чарх а… Цуьнца 
«Наташаловнас» кхунна шен сийначу кухтех коч тийгира. Кхуьнга Наталья 
Львовна ала ца лора. Наташаловна олура. И йоьлура. И цIе лулахошка а елира. 
ХIара вулуш вуьйлира шена тиллинчу цIарах а. Амма кест-кеста цо кхунах 
«Валера» а олура. И кхунна кхано тIаьхьа тетя Машас дийцира. Цуьнан кIант 
хиллера… Цунна нохчий бохийний а хаьара. Цуьнгара хиира нохчий боцурш а 
бохийний…цо лоха дуьйцура шен майра яздархо хилар, ша музейн белхахо… 
и чуволлар, ша йохор, кхузахь ша библиотекехь болх бар, цигара, «халкъан 
мостагIчун» зуда ю аьлла, ша дIаяккхар… Туькана а цхьаммо къахетта нисъяр…

Цкъа а Сталинан цIе ца йоккхура. «Оцо» олура. Кхуо шен мел дерг а дийцинера 
цунна. Цуо буса чиркх дIа а бойий, стихаш а йоьшура. ХIара ца кхетара, 
амма цуьнан мукъаме, кийрара дуьйлуш буьйсанан тептар тIе детталучу, хаза 
декачу дешнаша дагахь цхьа тамаша, цецвалар, кхин дуьне кхуллура. И дуьне 
довза лаьара. Изза хуьлура кхунна Наташаловнас чамди чуьра схьа а оьций, 
чIондарг лекхча а. Цуьнан Iад кхуьнан чохь, даг тIе доьлхучу пхенийн мерзех 
хьекхалора. Цхьа сингаттаме, лазош аьзнаш дохура пондаро, юха и аьзнаш, 
ешначу стихотворенийн дешнаш санна, чухула уьдура, полларчий хуьлий, 
готтачу жимчу чохь ца сацалуш. Готтачу корах детталора…

Ша еш-ешна стихотворени язйинчун цIе йоккхура. ХIара пондаран йиш 
яьккхинчун цIе а… кхунна хIун хаьара, муьлш бу уьш Мандельштам… 
Ахматова… Цветаева… Бетховен… Шопен… Чайковский…

Кхунна стихаш ерраш а Пушкиний, Лермонтовссий язйина моьттура… Уьш 
бара школехь хиллачу киншканаш тIехь…

«Вайша буьйсанчохь Iаш ду. Кхана де догIур ду. ТIаккха вайша Москва 
гIур ду… Ахь цигахь доьшур ду… Хьох воккха-воккха яздархо хир ву… Ахь 
вайшиннах лаьцна йоккха-йоккха киншка язйийр ю… Iаьржачу говраххий, 
кIайчу говраххий лаьцна, хьайн лаьмнех лаьцна… Шун Кавказехь мел хаза ду 
хаьий хьуна лаьмнаш. Вайша гIур ма ду цига. Уггар лекхачу лам тIе дер ду. 
Адам лакхенашна кхоьллина…

ГIур дуй, Валера?»… Саша волу хIара вист а ца хуьлура. ХIара цига дIавахана 
ма вара, цуо дуьйццушехь…

«Школан пенаш тIехь, гIалин майданашкахь, массо а нехан чохь бакъ болчу 
поэтийн, яздархойн, Iилманчийн сурташ кхозур ду. Кхидерш охьадохур ду, ахь 
шайн классан пена тIера даьккхина «оцуьнниг» санна»…

Цуо «кхана» аьлча, и шолгIачу дийнахь хир ду моьттура. Ца хуьлура. 
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ТIаккха хIара цуьнга хьожура. И хIара «кхане» бохучух кхето гIертара. ХIара 
ца кхетара. Кхунна «кхана» бохург кхана хила дезара. ТIаккха и йоьлхура: «Ва 
сан Дела, хIокху бере ас хIара хIунда дуьйцу-те? Ас хIара хIунда хьийзадо? – 
олий…

Чу и бехк боцуш йоьллира. Туьканахь цхьа пайда боццу хIума ца тоьъна 
аьлла. Кхунна хIинца а хетта, и цатоьънарш ша йиъна ши наьрс яра аьлла.

ХIинца а легашкахь ю и шиъ…
Буса дIавижча гIенаш гора. Жима, гIорасиз лаьтташ хуьлура Наташаловна, 

шен сийна, цIена бIаьргаш кхуьнга а хьажабой…
Цунна гонаха сурташ, даккхий, кегий, дерраш а цхьатерра: къорза 

хурашканаш техкина, иштта пагонаш а тIехь… Мекхаш, мекхаш… мекхаш… 
Дуьне дIадузура цара. Жима седа санна, генахь гора Наташаловна. ХIара 
тIекхача гIертара. Пенаш хуьлура суьртех… Кхуо кара гIаж оьцура. Тоха ма-
ллу тухура. Уьш меттах а ца довлура. Охьа ца оьгура. Мацах классан цIенкъахь 
къежнарг санна, къежара. Цара туьттуш дIахьош йолу Наташаловна: «Кхана-
кхана-кхана» бохуш йовра… ТIаккха хIара, шен Iуьргаш даьлла тужарка а 
эцна, новкъа велира. ГIелъелла йоьдучу товарнякан тамбуран горгачу тIомах 
тасавелира. «Мича?» – хаьттира кхуьнга оцу тIемо, я тамбуро, я кхуо ша-шега. 
«Кхане-кхане-кхане» – жоп делира цIерпоштан чкъургаша…

Цара и дукха бехира, уьш дукха етталора,
Дукха кхийхьира сурташ юккъехь дIа, цхьаъ вукхо хуьйцучу, харцийча, баI 

санна, юха хьаладовлучу…
Оцу новкъа дуьхьал мел кхета юьхь кхуо Наташаловнийн юьхьца юстура.
– Накъост, тахана Залина Ибрагимовнина тIекхачар хир ду моьттуш яц хьуна 

со. Серда ду хьуна цуьнан приемни де… Зина стоьла кIелхьара хьалаяьлла 
хилла. Цунна жоп далале: «Хьо мичара, хIунда. Хьан кхайкхина веана ву?» – 
хотту масийттазлагIа, шена чохь цхьамма-м. 

– Селханера Иэсо кхайкхина»…
ДIаеллалучу тIаьрсиг тоьхначу неIаро шеца дIатакхайой, хадайо оцу 

чохь дечу къамелан зIе. Зинина дала жоп а ца оьшу олу цуо. Цуо хьавелла 
ПУЖКХ-н хьаькам а чувоьдуш хиллачул эшна хетта, цунна ша чувоьдуш тесна 
гергарло а дага ца догIу, я хIара а ца го. Кхуо и ойла еш. Схьакховдайо неIаре 
лекха, товш дегI-куц долу зуда. ХIара хьалагIотту. И кхуьнга хьожу. Мичара! 
Вевзина, ца хьожу. И мила ву-те аьлла, кхоьссина хьажар ду. Оцу бIаьргаш 
чохь хорбазан чкъоьргаш яц. Царна чекх, хьуьлла чуьра, кIоргера, массо а 
меттера схьахьоьжуш берг и чуьра араяьллачу чоьнан ницкъ бу. Юьхьан хазчу 
аматаш тIехь баьржинарг а, тIехтуьйсуш цIенкъа охьаIеннарг а бу. Аьтту агIор 
лахарчу балдин тIера охьабоьдучу буткъачу моьнна а мича вевза хIара! И сурт 
ду. Кхунна гIенах эхьначех цхьа сурт. ТIе хурашка тилличхьана…
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Огаран аре йогура…
ТIом болабелла шо гергга даьллера. 

МостагI нуьцкъала а, къиза а вара, иза сацо 
цкъачунна аьтто ца болура Ц1ечу Эскаран. 
ЦIоз санна, чудаьржина фашистийн эскарш 
гIаланаш, ярташ дIалоьцуш, уьш йохош, 
ягош чудогIура. Цкъа хьалха сихха толамца 
чекхбер бу моьттина тIом бахбеллера, цуьнан 
чаккхе гуш а яцара…

… Ризван март баттахь веанера эскаре, 
шен лаамехь. Соьлжа-гIалахь вовшахтучу 
дошлойн дивизе, шен дуккха а юьртахошца 
цхьаьна, дIаязвеллера хIара а. Масех баттахь 

сихдинна Iамийра тIеман гIуллакх – говр лело а, топпий, гранаташший кхисса а, 
тур тоха… Говр-м кхуьнан шениг яра, жима бекъа йолуш дуьйна, кхуо кхиийна. 
ХIара гIала новкъавоккхуш, дас ша хьоме лелош хилла нуьйр а схьаелира 
кхунна: «Ас германан т1амехь лелийна ю хьуна хIара… Дика нуьйр а ю…», 
– аьлла.Тайп-тайпана хьелашкахь тIомбаран башхаллаш а хьийхира кхарна. 
Хьалха, машаречу шерашкахь, оцу дерригенна цхьа-ши шо луш хиллехь, 
хIинца 1амор иштта дахдан аьтто бацара, тIом денна а гергакхочуш болу 
дела. Полкехь кинохроника а гойтура сих-сиха, Совинформбюрон хаамашка 
ла а дугIура б1ахоша: «N. гIала йитина… Эскарш юхадевлла…» Соьлжа-
гIаларчу мехкдаьттадаккхаран заводашна бомбанаш етта сих-сиха тIегIертара 
кеманаш…

… ХIинций-хIинций бохуш, тIаьххьара кечамаш беш бара бIахой. Цхьана 
дийнахь, июль беттан юккъехь, полкан хьалха къамел дира командиро. 
МостагI тIегIерташ ву Кавказана, Ростох а, Сталинград а ларъеш, тIемаш ду 
дIадоьлхуш, бохуш, дийцира цо. Мичча хенахь а омра схьакхача мега, кийчча 
хила, аьлла, тIедиллира цо бIахошна, гергарчаьрца вовшахкхета бакъо а елира. 

Полкехь цхьацца ярташкара мас-масех стаг хиларна, и сихха дIасадаьржира. 
ШолгIачу дийнахь Ризванан да Алдам а веара полке, шеца шийтта шо кхаьчна 
Бауди а валош.

Бауди мараиккхира Ризванна, шена хIара гучу ма ваьлла. Кхуьнан куьг 
а лаьцна, иза кхин дIа ца хоьцуш, Iара жимахволу ваша, цхьацца дуьйцуш, 
хеттарш деш.

– Ризван, хьан дин массерачул чехка буй?

МИНКАИЛОВ Эльбрус
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– Бу дела, – велакъежира хIара, иза иштта доций шена шерра хуъушехь. 

Кхуьнан дин ледара бацара, амма цул гIоленаш а бара полкехь.
– Соьга хохкуьтур буй ахь иза?
– Хохкуьйтур бу, тIом дIа а баьлла, цIа ма веъана…
– И дIа маца бер бу? – хаьттира шен воккхахволчу вешина дерриг а хууш 

хиларх тешнаволчу Баудис.
Жимма хIара шиъ вист а хилийтина, дас хаьттира:
– Шу кестта дIадоьлху ма боху… Доьхна-м дац шу?
– Дац, дада… Тхо тIамна кийча ду.
– Германан тIамехь шина шарахь хилла ву со… ХIинца герзаш кхин делахь 

а, мостагI тохарлерраниг ву… ХIинца церан кеманаш ду дукха, танканаш… 
Кечам чIогIа бинчух тера ду, гаураша… Масех де хьалха вайн юьртана гена 
доццуш стиглахь тIом хилира… Масех вайчеран кема дагийра…

– Хиндерг хууш стагга а вац, яхь дIа-м лур яц оха!
– Теша со. Варийлаш, хала киртиг тIехIоттарх, доха ма дохалуш. Шаьш 

муьлш ду диц ма де…
– Дика ду, дада…
Шовзткъе иттех шо долу Алдам дIатийра, ойланашка а ваьлла. Шен 

къоналла дагаеанера-техьа цунна, хIинца тIаме воьдучу кIентан хенахь волуш 
ша бина тIом, мостагIчунна тIелетарш, цIий, Iожалла?.. Мухха делахь а, юкъа-
кара Ризваний, Баудин къамелашка ла а дуг1уш, дикка лаьттира иза, вист а ца 
хуьлуш. Ризванан масех накъост т1евеара, Алдам вевзина. Цаьрга жимма вист 
а хилла, д1аваха тохавелира Алдам.

К1анте дийца дуккха а дара, амма дешнашна парг1ато яла ца х1оьттира иза.
– Хьо дешна ву, мало ца еш, хьал-де хоьйтуш кехат яздеш хила, аьтто 

баьлча… Нанас сагатдийр ду…, – элира Алдама, шен къамел чекхдоккхуш.         
– Дика ду, дада. Соьгара маршалла лолаш вайн гергарчаьрга, – Баудин 

карара шен куьг схьа а доккхуш, элира Ризвана.
Жимма гена ваьлчи, саца а сецна, шен кIант а, цуьнан накъостий а болчу 

агIор дIа а хьаьжна, Алдама меллаша элира:
– Дала лардойла шу…

…………………………..
Цул тIаьхьа масех де даьлчи, полкехь хьовсарш дIадаьхьира: кечам дика 

бу аьлла, резахилира командовани. Эххар хIокхара синтемза ладегIна хан а 
кхечира тIе: дошлой а, говраш а, тIеман гIирс а эшелонаш тIе буьттина, тIаме 
новкъаелира полк…

Соьлжа-гIалара Бесланехула чекх а бевлла, дIабоьлхуш бара хIорш. ТIом 
герга хилар гойтура дуьхьал сих-сиха нислучу йохийначу, ягийначу вагонаша, 
тIамах бевдда царна тIехь а, некъаца гIаш а схьаоьхучу наха а… 

Цхьана станцехь эшелона тIера охьа а биссина, эскадронашца, хьалха-
тIаьхьа хIиттина, говрашкахь новкъабевлира бIахой. ХIор буса 60-70 километр 
некъ а беш, тIемаш дIабоьлхучу меттигашка дIакхечира хIорш. Цигара дIа 
Сталинграде I00 километр гергга бен яцара…

…………………………………….
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МостагIан эскарш Донан аьрру агIор сехьадовла гIерташ дара, шайн ницкъ 

ма-кхоччу. 
Полко позицеш дIалецира, масех дийнахь уьш ларъеш а лаьттира. Юьхь-

дуьхьал мостагIчунца цхьана ца кхийтира хIорш оцу деношкахь, амма хаддаза 
тIееттачу минанаший, яккхий тоьпийн хIоьънаший саьнгаршна чуьра хьалатаIа 
а ца вуьтура. Дийнахь мосуьйттаза кеманаш догIура – цкъа геннахь, хIаргIанийн 
жIуга санна, гучудовлура, юха, герга а догIий, чу а хехкалуш, бомбанашший, 
пулеметашший еттара. Масех дошло вийра, чевнаш хилларш а бара. Цхьа 
бомба хIокхеран позицешна гена боццучу боьрахь дIахьулйинчу говрашна юкъа 
кхеттера – царех а йинера масийтта, лаза а йинера; йихкинчура хеца а елла, аре 
мел ю хьаьдда лелаш а яра цхьаерш… Иштта тIом чIогIа хала бара, г1орасиза 
хиларо б1арзвора. Кхаьргахь тоьпаш яра, тарраш а, гранаташ а, амма генара 
схьаечу кхийсаршна а, кеманашна а цаьрца дуьхьало йойла дацара… «Дависарг, 
дуьхьа-духьал а х1оьттина, лата аьтто балахьара, – ойлайора Ризвана, – мостаг1 
гуш цахилар ду хала… Масех дийнахь тоьпан 1алашо лаццал а  гергахь цхьа а 
ца гина…» 

МостагIчун хIорш болчухула хил сехьа вала аьтто ца белира, амма иза 
сехьа-м велира, кхечу меттехула. Вайн эскарш чолхечу хьоле хIиттинера… И 
хьал дийнахь мосуьйттаза хийца а лора...   

Июль беттан тIаьххьарчу деношкахь Ризванера эскадрон тIамца йолчу 
разведке яхийтира. Цхьана юьртана уллохула а бевлла, аренца дIабольлхуш 
бара дошлой. ГIеххьа мох хьоькхура, амма цо кхин башха гIо ца дора, йовхонна 
кIелхьара ца воккхура; цул сов, нийсса юьхьдуьхьал хиларна, цо и йовхо кхин 
а алсам йоккхуш санна хеталора. Йогучу аренан тIера кIура а, огуран байн чим 
а бара дуьне ма-дду баьржина, цара а, масех бIе говран бергаша а гIаттийначу 
чено а уллохь верг а халла бен ца къаставолуьйтура… Ченан хIуррий, чиммий 
тIебиллина дошлой а, церан говраш а цхьана – дошан-сирачу – басе бирзинера… 

Малх чубузуш цхьана жимачу юьрта кхечира хIорш. Бахархойх наггахь стаг 
а вацара гуш – уьш я хьалххе дIабахнера, я цхьаццанхьа левчкъина Iаш бара… 
Масех тоба луларчу кIотаршка а яхийтина, бисинчарна садаIа бакъоелира 
командиро. Говраш Iалаш а йина, юьхь-куьг а дилина, хIума а кхаьллина, 
дIабийшира дошлой, гонаха ха а хIоттийна. Амма, ша мел гIелвеллехь а, 
Ризванна наб ца кхетара. Когара эткаш д1а а яьхна, жима юкъах дихкина доьхка 
мал а дина, нуьйр г1евланга а йиллина, дитта к1ел д1атевжина 1ара х1ара.

Жимма мох хьаькхчи диттан гаьннаш меттахъхьовра, к1еггина кхеттачу 
беттан х1оззий, седарчий а гучу а дохуш. Х1ара йолаян волалора, амма цхьана 
а х1уманна т1ехь тидам ца соцура, геннара схьагучу йогучу яртийн цIераша, 
лелхачу яккхий тоьпийн хIоьнаший, минанаший яржайора ойланаш, мохо 
мархаш санна… «Ваннах, мел дахлур ду-техьа х1ара хьал… Тховса, кхана 
я лама, цкъа т1аме х1уьттур ду… Хьанна хаьа, х1ара буьйса т1аьххьара ю я 
яц, х1ара бутт а, седарчий а кхин гой а…» – хьаьвзира коьртехь, оцу ойлано 
кхерийра, амма сихха йог1учу говран бергийн татано къахкийра и ойла а. 

Хан яьллачу хенахь веанарг зIехо хиллера, полкан командиран керла буьйр 
дохьуш: хIорш болчуьра ткъех километр йолчу станце хьалхатаIа, аьлла. 
Разведке бахнарш а юхабирзира, цхьана тобано шиъ йисархо а валош… 
Цаьргара хиира командирана, уллера ярташ а, кIотарш а фашисташа дIалецна 
юьйла. ХIорш сецна юьрт рогIера хилар шеко яцара, са ма хилла, мостагI 
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тIегIоьртур вара… Кхин хьем ца беш, эскадрон новкъаелира.

…………………………………….

ТIеман гIовгIа массо а агIор схьахезаш яра. Аьчкан некъаца дIайоьдуш яра 
эскадрон, некъах ца тила. Сахуьлуш дара, амма тIеман гIовгIа, хьалха санна 
чIогIа яцахь а, дIатуьйш яцара. 

ЦIеххьана йоккха тоьпан хIоъ кхийтира кхарна хьалха, юха – шолгIаниг, 
кхоалгIаниг. ТIаккха тIедеттарш чIагIделира, дукха хан ялале, дерриг латта 
а дегош, тIеюьйлаелира танканаш. ТIом бан аьтто болуш меттиг яцара хIара 
дошлошна, амма дан хIума дацара. Танканаш дукха яра, 40-50. Совца а ца 
совцуш, тIера схьа герз а детташ, аьчкан пен санна, тIейогIура уьш… 

– Говрашкара охьадисса! ТIамна кечло!– дийкира командиран аз.
Командирана шерра гуш дара, кхузахь тIом тIелаца мегар доций. 

Политруккий, лахара командирашший схьа а гулбина, йоцца кхеташо а йина, 
шен буьйр дIакхайкхийра цо:

– МостагIчун дуьхьало еш 30-40 дошло а витина, сихха юхадевр ду вай, 
полкан коьрта декъаш долчу… Сихха кечам бе… ХIоккхехь вовшахкхетар ду 
вай, – аьлла, политрукана карти тIехь цхьа меттиг билгаляьккхира цо.

Эскадронан коьрта ницкъаш юхабевлира. Дошлой аренца дIабоьлхура, 
тIаьхь-тIаьхьа лагIлуш йолчу тIеман гIовгIане ла а дугIуш.

Шерачу аренца схьабогIура уьш… Хьалха вахийтина кхо бере хаьххкина 
дуьхьал а веана, командирана тIе вахара:

– Накъост лейтенант! Нийса дуьхьал йогIуш танканаш ю!
Массо а сецира, командиро олучуьнга ла а дугIуш. Ткъа иза, бIахойл башха 

воккха воцу къона эпсар, жимма воьхнера. ХIара гIорасиз вара, кхуьнан 
ницкъ бацара мостагI сацо. Цхьаъ дара цуьнан карахь – ян ма ло дуьхьало 
яр, сий ца дойуш, Iожалла тIеэцар. Шеца дерг-м башха хала а дацара, хала 
дара вукха бIахошна цхьъ тIедилла. Аренца бIаьрг тоьхна, шен говр хьалхахьа 
дIаэккхийтира цо:

– Суна тIаьхьа! – аьлла.
Жимма барз-хIума йолуш меттиг а лехна, цигахь сецира иза.
– Говрашкара охьадисса! ТIамна кечло!
Говраш дIалачкъо цхьа жима боьр а карийна, сихха тIамна кечам бан 

буьйлабелира бIахой. Малхо деттина можа латта, тIулг санна, чIагIделлера, 
кIоргга саьнгарш я окопаш яхалур ю бохург дуьйцийла а яцара, я хан а яцара…

Дукха хан ялале, бIаьвнаш тIера жIараш а къасталуш, герга яьхкира 
танканаш. Масех бIаьхочо топ кхоьссира.

– Ма кхийсса тоьпаш! Гранаташ кечъе! Танканаш улле яхкийта! – дийкира 
командиран аз.

Ризван цхьана жимачу барза тIехьа нисвеллера. ТIекхочучу танканашка 
хьожуш, шегарчу герзе хьожуш, синтем байна, Iаш вара иза: «Пхи патармий, 
вовшахйихкина кхо гранатий… Топ кхосса гуш мостагI а вац… Ванах, сан 
берриг тIом иштта чекхбер бу-техьа, хIара-м докъазалла ма ю…» – аьлла, 
гIийла ойла хьаьвзира коьрте.

Кхин собар а ца тоьъна, гранатийн кочар а карахь, танкана чухьаьдира цхьаъ, 
амма къорра екначу пулемето вожийра иза. Кхин цхьаъ а. шиъ а… Дехьо цхьа 
танк иккхира:
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– Йогий хьо, йогий, йовсар! – хезаш стаг воццушехь, ша шега элира Ризвана, 

шена тIейогIучу танка тIера бIаьрг дIа а ца боккхуш.
Танканашна кхин зе ца дахь, шайгара герз тIедеттара царна бIахоша, амма 

пхоьазза йолу тоьпаш царна янне а кхераме яцара.
Хаддаза тIера пулемет а етташ, хIара тIехьа лечкъинчу барзана ши-кхо метр 

генахула тIехъелира иза. Сихха хьала а гIаьттина, масех гIулч а яьккхина, шен 
гIор ма-дду гранатийн кочар цунна тIаьхьаластийра кхуо. Цунах цIе елира, цул 
тIаьхьа, цкъа-шозза ша йолччохь тоха а елла, сецира иза…

Аренца тIом бара дIабоьдуш, амма кхунна ша воьжна Iуьллучура дIа гуш 
кхин хIара ду аьлла хIума а дацара, баьржина кIур хиларна. Ризван хьалагIатта 
гIоьртира, амма, ницкъ а ца тоьъна, юха а вуьйжира…

Аьзнаш дацара, цхьа а тайпа аьзнаш, деккъа цхьа латта дара, танканийн 
арданго дегош… ХIокхо шен куьйгаш лергаш тIе даьхьира, хьакхийра уьш: 
«Хетарехь, дIадаьлла дерриг…» – меллаша элира кхуо ша-шега, куьйгаш 
тIерачу цIийне а хьаьжна… Дерриг дуьне хьаьвзаш санна хетаделира кхунна, 
тIаьххьар ницкъ а гулбина, аркъал воьрзуш…

…………………………….

Ризван аркъал а воьжна Iуьллура, стигала а хьожуш. Стигал сийна яра, 
наггахь а бен марха а йоцуш. И мархаш я тIеман аренгара кIур малхана дуьхьал 
нисбелча, дай-й IиндагIа додура кхуьнан юьхьан тIехула. БIаьрга цхьа хIума 
иккхира кхунна… Куьг хьалаайа гIоьртира хIара, амма ницкъ ца тоьира… 
Кхуьнан дегIах охьаихна цIий даттаделлера, цо, силамо санна, д1алаьцнера 
куьг…

Бай-й тIехьакхначу мохо гена йоццуш лаьттачу кхуо эккхийтинчу танканах 
богIу Iаьржа-буькъа кIур тIеберзийра, садаIар а дукъуш. «Кхин дIа-м гIур яц 
хьуна хьо, кхин дIа-м…» – ойла хьаьвзира Ризванан коьрте… 

Ткъа аре йогуш яра, бIаьрго ерриг схьа а ца лоцу, йистйоцу аре. Къаьхкина 
хьийзачу говрийн бергаша, танканаша а гIаттийначу чено а, йогучу огаран 
аренна тIера гIуьттучу чимо а цхьана ханна дIахьулбира малх. Риванна кхин гуш 
хIумма а дацара, еккъа цхьана хьожанан тидам бира кхуо тIаьххьар а – и хьожа 
яра уллерчу юшан а, овгаран а хьожа: «Тхан эвлан йистехь а, Теркан бердашца 
кхуьучарех а ма тера а ю…» – кхетамчуьра валале тIаьххьар дагатесира кхунна.

…………………………………….

… Наггахь верг бен ца виснера тIемалойх дийна, биснарш а, дукха хьолахь 
чевнаш хилла бара… Дошлоша тIом тIеэцначу меттигехь масех танк а, царна 
чуьра охьалилхинчийн декъий а дитина, хьалхахьа дIайоьдуш яра танканийн 
арданг…

… Донан аренгахь эгначу Ризванна а, цуьнан накъосташна хуийла дацара, 
мостагIийн и арданг масех кIира далале Теркан аьрро агIор кхочур юьйла а, 
амма, сехьа а ца ялаелла, соцур юьйла а, юха, чухахкалуш хилла ницкъ эша а 
эшна, Сталинградехь кхерам совбаьлча, сихха юхаер юьйла… И хуийла цхьанна 
а дацара, цкъачунна 1942-чу шеран августан хьалхара денош бен дацара…
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ХАЖМУРАДОВ Iайнди
    

Ирсе гIайгIа
   

Массарна а Йисита ирча хета. Басарш а ца 
хьокху. Кеч а ца ло. Духар а уьншарахьлераниг. 
Амал а, нехан йоццург. Бодаш бу-кх, бодаш... 
Хьажахьа, ловзарга а ца йогIу. ХIара еза, важа 
еза, бохуш, да-нана хьийза а ца до. Деша а ца 
яхара. «Ахча а делла дешар – иза-м дешар ма 
дацара», – аьлла, IаддаIийра.

– Нах санна, дешна хила еза, деша гIохьа, 
Йисита, – аьлла, нанас шега дехча, ла а ца 
дуьйгIира. 

– Iохкуш ду-кх массеран и дипломаш,  
аьлла, шен гIуллакх дан хIоьттира йоI. – 
Лакхара дешар долчу сан шичина Сабинина 
ша дешначу институтан цIе яккха а ма ца 
хаьа.

Йиситин накъост а яц, дагарадийца 
доттагI-м муххале а. Цундела цуьнан дагара 

цхьанне а ца хаьа. Хаьа, хаьа. Лулахо ю цуьнан, Марха цIе а йолуш. Мархина 
хаьа, Йиситина маре яха лаьий. «Ирчачу йоIана маре яха хала хуьлу, цунна 
цхьана цIен тIе хаа гIодан деза», – аьлла, Йиситина кIант лаха хIоьттира иза. 
Иштта цхьана дийнахь:

– Йисита, ва-а, Йисита-а, яьллахьний, хIе-е, яьллахьний!.. – аьлла, мохь-
орцанца керта иккхира Марха. 

Йисита уьстагIан баIарш беш йоллура. 
– ХIун дина яла бах ахь? БаIарш диний? – аьлла, жоп даларан метта, хаттар 

а деш, лулахочунна хьалагIаьттира йоI. 
– Суна хьуна, йоI санна хаза, кIант ма карийна, – бохуш, гIеххьачул мохь 

хьоькхура лулахочо. - ЙоI санна, хаза.
Дика, хьаха, дара, Йиситин да я ваша цIахь ца хилла. Кхуьнан лулахо захало 

бохург лачкъо хууш ма яц. 
– ЙоI санна хазаниг, суна-м ца веза, – элира йоIа. – Суна, кIант санна, доцца, 

хьо кхеташ ю-кх...
– ДIаялахь, дешнаш а ца лоьцуш, - аьлла, пхьарс а лаьцна, кетIа дIаозийра 

Мархас йоI. 
Шен духар кхоош, ненан тиша коч а юьйхина йоллура йоI, баIарш беш. И 

хийца Мархас йоI йита а ца йитира. Ша кечъечу уьстагIан чоконан хьожанций 
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кхеран цIенна ткъе итт метар генахь долчу комарийн дитта кIел лаьттачу 
кIантана тIейогIура Йисита, Мархийна юххе а хIоьттина, охьайиллаза йисначу 
горгамца шен хьена куьйгаш а цIандеш. ХIара шиъ, кетIа а яьлла, комарийн 
дитт долчу агIор хьаьвзича, Йиситина IиндагIехь лаьтташ ши кIант гира. Ший 
а кечвелла а ца Iара, нагахь цунах кечвалар алахь. ТIелетта хечеш-джинсаш... 
ХIара шиъ, шайна тIейогIуш гушшехь, цхьамма катоьххана, охьа а таьIна, 
мачех йовлакх хьаькхна, цул тIаьхьа шен хечин кисана а таIийра. 

Геннара вевзира Йиситина, Нальчикера котамаш а кхоьхьуш, уьш а юхкуш, 
хьал-бахам гулбинчу, ша, супер-бизнесмен хетачу жерочун Забун кIант  
Муслим. Муслим ван а вара, йоI санна хаза а, цхьаъ бен доцу бер санна, коча 
а. «Дика кIант ву!» – олура наха цунна. Амма, и бIозза дика хилча а, тракторна 
тIаьхьа а тесна текхийча а, цуьнга яхалур яцара иза. Цо мачаш цIанъеш гинчул 
тIаьхьа-м муххале а. Э-э, вон кIант-м вац хир ву Муслим, амма ненан бага а, даг 
чу а хьаьжна, ненан кIажий кIелара хьала хьоьжуш ву-кх, да ма валарг. 

– Марха, ахь боху, кхунна со езар ю, – аьлла, шен лулахочуьнга лен йола 
елира йоI, Муслиман агIор дIа а ца хьожуш. – Кхунна, соьл а дукха, шен мачаш 
езар ма ю. Ткъа со, йодахь, мачашка ца йоьдуш, кIанте гIур ю маре...

«КогашIуьйра веана хилла велара со» , – бохучу ойланца лаьтта кIант, 
буобер санна, гIийла тIаьхьа хьоьжуш, шайн керта яхара Йисита. Колготкаш 
санна, тIелетта йолчу шен джинсашна, полла санна йоьду гIезан мас хиъча, иза 
дIаяккха воьллачу кIантана дагараелира шех ца яьшна йоI. 

Мехкаршна-накъосташна Йисита боккха бода хета.  
– Юьгур яц... Тишъелла мача санна, ю...
– Бода хьанна оьшу...
 Иза йигнарг,  от работы, са а хаьдда, лийр ву...
Цхьана дийнахь юьртахь, хIинца, цхьаммо беш боцу поппар а бина, ча тIе а 

тесна и, дашош, хи тухуш йоллучу Йиситина, жIаьло эккхийча санна, хьаьдда 
йогIу Марха гира. 

– Йисита-а! – са хаьддера Мархин. 
ХIа-а! - синна паргIата ю йоI.
– Мел куртой а ву, алахьа!? – боху я хоьтту лулахочо ца кхетара йоI. – Масех 

эзар доьху, куьзганаш ду бIаьргех доьхкина. Турцехь тегна можа майка ю 
тIеюьйхина. Турцера еанчу цIен хечийца а ву. Къегаш, чохь сурт а гур долуш 
мач...

Мачаш ма аьллинехь, саца дийзира Мархин, кIентан когахь сланцеш хилар 
дага а деана. 

– Машен, машен... э-э-э, ца хаьа суна, йоI, цхьа хIундий, цхьа ца мундий-м 
бахара цара, – аьлла, гIаддайнера Йиситина маре яха кIант лоьхучу Мархин. 

– Марха? – олий, тIейогIало йоI лулахочунна. 
– ХIун бах ахь? – хоьтту Мархас, куртой шена кIант хьахийча, бIаьрган - 

негIар ца тоьхначу йоIах, кхета дагахь йолчу ойланца, цунна тIейогIалуш. 
– Хьуна со кху кертахь новкъа-м яц?
– Новкъа-м ма яцара суна хьо, янне а, йоI, – аьлла, йоьIан дош дохийра 

Мархас. – Хьо юьгур яц бохучийн и букъ бон лаьар-кха.
Елакъежи Йисита. ХIун эр ду ахь цуьнга? "Кхунна сан аьтто бан лаьа-кх", - 
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аьлла, ойла хилла, яхана, хинан крант дIакъевлира йоIа. 

– Йолало! – олуш, Марха хьалха а яьккхина, цунна тIаьхьа хIоьттира иза. 
Аьхкенан малх, пIераскан буьйсана сагIийна хьовла доькъу зудабер санна, 

бекхабелла бара. Аьхкенан де, цIеххьана аьтто а хилла, доккхаден буобер 
а хилла: "Ас, кхин хIун дика дийр дара-техьа?" – бохуш санна, комаьршша 
шен йовхо йоькъуш дара. Диттан IиндагIехь лаьттачу иномаркин юьхь-марш, 
кертана оба аллал, юххе таIийна яра. Иномаркин схьайиллинчу неIарехула 
цхьа музыкин бугIий, мугIий хезара. КIентан можачу майки тIехь... Э-э-э, 
Йиситина-м дера ца хаьара иза, хIун яра. КIентан цIен хеча... Цуьнах хеча 
олийла дацара. Балетан артистийн колготкаш а шуьйра хир яра цуьнан, хечел 
а. Мачаш? Мархин бехк а бацара… кIентан когахь сланцеш яра. 

Э-э, вон хIума ду иза, нехан дегIан сакхташ гар, лехьор. Делахь а, маймалан 
ши ког, бIозза хаза хир бара, кIентан сланцеш юкъара схьа гуш болчу шина 
когал. Оф-фай, мIараш, когийн мIараш… цIен лак а хьаькхна ю-кх. 

Мархий, Йиситий юххе кхаьчча,  цхьажимма лагIйира машена чуьра бугIий, 
мугIий. КIентан велакъажар гича, Iеттоза йисира Йисита, оццул чIогIа аьхса  
дара иза цуьнан. ЙоIана хезна доцу деза цхьа хIуманаш дийцира когийн 
мIараш тIе лак хьаькхна волу кIант валош веанчо. Цхьа мерза дуьне а дийцира, 
Йиситина ша ю бохучу индийски кино хьожуш ю аьлла а хоьтуьйтуш. ХIинца, 
хIара йийча, юха дийцалурдоцу, чуьччахьийзина хIуманаш дара кхунна 
хезнарш. 

– ХIинца ахь хIун олу? - аьлла, цхьадика, тIаьххьара а хаьттира Йиситега 
кхунна дуьхьал лаьттачу, захало дуьйцу бохуш, кураллин цхьа гIугIа буьйцучо. 

– Со косметолог яц, – олу-кх кхуьнга, – маре а еана, кхуьнан когийн 
мIарашна лак хьекха, - элира йоIа, парггIата, сих а ца луш, лаьттан бIаьра а 
хьаьжна.- Парихмахер а яц, кхуьнан цIоцкъамаш дIадаха. Со юьртара йоI ю...

Мархин дог духург ца хиллехьара, цо-м кхин а эр дара. 
– Кхузахь дукха ма Iелаш, комарша машен бехйийр ю шун, - аьлла, Мархин 

пхьаьрса чухула пхьарс а баьккхина, чуяхара йоI. 
– Суна хаьа, хьуна хIун кIант веза! - аьлла, дIаиккхира Марха. 
–  ХIун кIант веза? - аьлла, хаьттира цо, лулахо дIаэккхале цуьнан йовлакхна 

тIеетта цхьа чемхалг дIа а йоккхуш. 
Поппар бан Йисита керта а яхийтина, дехьа куьпахь Iачу ЗараъгIаьрга еара 

Марха. 
-– Зараъ, дитахьа и девзиг! Схьайолахьа, ас деънарг хIун ду алахьа - аьлла, 

еана, ЗарагIеран рагIу кIел охьахиира Марха, доккха са а доккхуш. 
– ХIун деана ахь, - олуш, Мархийна дуьхьал гIант а хIоттийна,  Зараъ а 

охьахиира. 
– Хьан кIанта ахь бохург дой? - хаьттира Мархас, хьийза а ца деш. 
– Муьлхачо? Уьш сан пхиъ ма ву - аьлла, хаьттира Зараа. 
– Э-э, мила вара иза-а, Ма... Ма...Маккхал, - аьлла, дагаеара Мархина 

кIентан цIе. 
– Дера до-кх, шена лиъча-м, - элира Зараа, - вуьшта лаа, шен дена санна, 

атта ца лаьа-кх. 
– Лаийта-м деза, - элира Мархас, - суна цунна йоI ма карийна. 
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– Ахь баккъал боху? - хоьтту Зараа, Марха марайолла санна, куьйгаш а 

даржийна. - Ишттаниг-м дойтур ма дара вай цуьнга…  хьала ма саттаре. 
– ХIун хилла? - ца кхета Марха. 
– ХIун хилла, хIун хилла, - аьлла ирх кхоссаелира Зараъ, - цхьаннах а вешаш 

вац-кха, хьала ма саттарг. Себила, ХIаронан йоI, евза-кх хьуна? Дешна а ю. 
Хаза а ю. ГIаз санна, Iовдал а ю аьлла, аьттехьа а ца йити-кх. Танзийла ткъа? 
Сулиман йоI. Дашо ду-кх. Шиъ институт а яьккхина. Балхахь а ю. Дуккха 
ахча доккхуш а, долуш а ю. Со зудчуьнга маре гIур вац хьуна аьлла, хьаха а ца 
яйти-кх, цу хьала ма саттаро. Ахьмадан йоI Луиза. Цуьнга а кхочуш йоI, сила а 
йолчу Россехь а ма яц. Луизин да коч юьттуш гина шена, доьзалехь дех горгам 
хиллачийн кертара йоI ца ялош, къанлур ву бохийца… хьала ма саттаро-о... 

– Суна хаьа, сан ю цунна яло колхозница, - кхин Iен а ца елла, маьхьарца 
Зараан къамелана юкъаоьккху Марха. 

– Мила ю алахьа и хьала ма саттарг? - ца Iело Зараъ.
– Йисита, Йисита ю-кх, и хьала ма саттарг... - юха а маьхьарца йистхуьлу 

Марха. 
 – Султанан йоI  Йисита, – Мархел хьалха йолу Зараъ. – Э-э, Йиситий, 

Йиситий...
– ХIун хилла? Ца еша хьо? – аз хийцало Мархин. – Йисита санна йолу зуда-м,  

Росси-м Росси яра, итт Россехь а хир хьаха, яц. 
– Иза-м ма хаьара суна, - гIийла боху Зараа. 
– ТIаккха...
– ТIаккха, тIаккха...
– ТIаккха, ялахьа алий...
– ХIуъа а дIаолуш ю боху-кх, хьала ша ма саттарг, - гIийло бохура Зараа. - 

Вуьшта, реза-м ву-кхий хIара цу йоIанна. КIант аьлча, хIара пас-пас, цуьнах 
кхоьру аьлла-а ма хета суна. 

–  Муха кхоьру? - ца кхета Марха. - Кхин стаг вац Маккхал? - аьлла, гIеххьачул 
мохь болу Мархийн. Циггахь дов делира шина зудчун. Летар яра и шиъ, уьйтIа 
Маккхал ваьлла ца хиллехьара. Дуьненна а кхехка Марха, шена тIаьхьа луьйш 
йолу Зараъ ша йолччохь а йитина, хахкаелла, Йисита йолчу еара. 

– Ахь хIун дийр дуй, йоI, хьайн бат сацор ю ахь... - кхин дIа йоIа хIун дийр 
ду ала а ца хиъна, юха а дIаяхара Марха, цхьа гIам-гIим а деш. 

Лайлаъ ца кхийтира лулахочо лелочух. Цу хенахь, Мархина даръеллачу 
Зараа девзиг далийтира Маккхална: "Таг йоцу хIума!" - аьлла, тIе а тухуш. 

Зараъ атта ясталуш яра. Девзиг хьаькхна яьлча, Мархийна хилла оьгIазло 
дIаелира. КъинтIера а елира. Девзигна тIе а тевжина:

– Маккхал! - кхайкхира цо кIанте, цхьа хIума дага а деъна. 
– Ов-в, - аьлла, нанна дуьхьалавеара Маккхал, - юха а девзиг тоха-м ца йоллу 

хьо?
– Ахь хIун дийр дуй, хьала ма саттарг, - олуш, кIантана тIейогIаелира нана. 

- Тахханнехь Йиситина тIехьаьвзар ву хьо! 
– Мила Йисита? - аьлла, хаьттира Маккхала. - Хьо-м яц мукъа...
 – Мила Йисита? Мила Йисита? - шозза хаьттира Зараа, Лайлаан ден цIе 

дага ца йогIуш. - ХIун яра цуьнан ден цIе, хьала хьо ма саттарг. Эцца дехьа 
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урамера...

– Бодий? - эккхийтира Маккхала. Дехьа урамехь  Йисита цIе йолуш цхьа йоI 
бен йоций хаьара цунна. 

– Хьо бу-кх бода, хьо ма барра бода, - аз а, девзиг а айбира Зараа, девзиг 
карахь къовла а къовлуш. - Басарш хьокхуш яцахь, бода хуьлу-кх. Лекхачу 
кIажош тIехь сетташ яцахь, бода хила беза...

Маккхална уггар а хала хIума дара йоIана тIехьовза ваха дезар. Маккхала, 
мангал а хьокхур бара, латта а охкур дара... йоIанна тIехьовза ца баьхчахьана. 
Маттанна толкха вацахь а, йоI леяр ца деллера цунна Дала, Йисита-м муххале 
а. Йиситин мотт, саьрамсекх санна, дукха кIо бу. И мотт бахьана долуш, цуьнга 
вистхила ваьхьаш кIант ван а ма вац кхеран юьртахь. Делахь а, делахь а... 

Уккал таIIийна, чувахара Маккхал. Тховх хьала а вогIалуш, дIатаьIира. Наб 
кхетталц, Лайлаан сурт бIаьргашна дуьхьалхIуьттуш Iийра, ойла еш. Кхано, иза 
самаваьлча, маьркIажхан хиллера. Дуьне буьйсаяккха кечлуш дара. Маккхал а 
кечвелира. И шен уьншарахьлера Iаьржа кастом-хеча тIе а юьйхина, лела ца 
еш дукха латтарна, жимма ког а Iуьйдуш хебба ши мача кога дIа а юьйхина, 
сихха кетIа велира. Иштта сиха Йиситаг1еран ураме а веара. ЙоьIан кетIахулу 
а велира. Урам чекхбаллалц, дIа а вахана, юхавеара, Йиситех бIаьрг кхетар ца 
нислуш. Мархина-м гира шайн урамехула дIасавахана Маккхал. Амма, Зараана 
хIуьттаренна... 

Цу буса и Лайлаан васто, юх-юха дуьхьалхIуьттуш, мегаш вижа ца витира. 
"ХIун ду цуьнан хаза доцуш..." - аьлла, тIаьххьара а наб кхийтира цунна. 
Мангале ваха Зараа хала гIаттийра иза. Дуккха тоьхначу мангало а къар ца дора 
Лайлаан васт. "Иза-м яц ирча," - олуш, хьаькхначу бецах йоьттинчу ворданна 
тIе велира кIант. 

– Бодаш, но-о-о, - аьлла, говр човхийра кIанта, архаш дIаса а тухуш. 
Маккхала  хIун боху-техьа, бохуш санна, цкъа ладугIуш а Iийна, тIаккха, 

цхьана хIуманна хьоькху хир бу-кх хIокхо мохь аьлча санна, лергаш дIаса а 
тоьхна, дIайолаелира говр. 

Маккхална, хIинццалц хазахетта долу хIара дуьне, хIинца исбаьхьа хетара. 
Цунна мохь тоьххана, эшар лакха лаьара. Лакха хаахьара. ХIуьттаренна санна, 
цхьа эшар а ца хаьара. Цо шена гонаха хьийзачу полларчех цхьаъ схьалоцур 
бара, ларамза и карахь Iовда а Iаьвдина, берна кхера ца кхерахьара.

Маккхална ца хаьа, иза хIун дара, муха хилира, кхуьнан говр-ворда 
ЛайлаагIеран кетIахула елира. ШолгIачу дийнахь а елира. КхоалгIачу дийнахь 
а елира. ДоьалгIачу дийнахь Мархас Йисите кхаъ баьккхира,  шена хьуна 
кIант карийна, аьлла. Мархас Йиситина карийна кIант хIинцале юьрт яьккхина 
вуьйцуш вара. 

– Бодаш бодашна гонаха хьийза болабелла, - бохура курачу мехкарша. 
– Дала цхьатерра шиъ вовшахатоха гIерташ, мачаш яийна боху, - бохура 

кIантана тIехь бIаьрг лаьттачара а.
Нехан меттанаша, вовшашка хIара ду ала дистхилла доцу и шиъ, 

вовшахтоьхна даьллера. 
– Марха, - аьлла, веана, Мархина схьахIоьттира Маккхал. 
– ХIун бах ахь? – аьлла, – когашкара коьрте кхаччалц, хIумма а  дуй техьа 
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хIокху кIантехь, Йисита цаяшшал боху ойла еш, Маккхале хьаьжира иза. 

– Суна цуьнга вистхила-м ца хаьа, - элира Маккхала, цIен а луш. 
–  Цу Iовдале вистхила оьшуш-м дац, - элира Мархас, самукъа а даьлла. - Со 

хир ю Йисите йист-м… со хир ю.
Йиситин корта, малх боьлча санна, хьийза боьллера. Йиситин дог, 

буйна доьллина хьоза санна, кхера а деллера.  Йсиситин бIаьргаш, лергара 
йоьжна дешин чIуг лоьхуш санна, лаьтта тIе догIаделлера. Йисита... Йисита 
къайлаяьллера. Амма цхьана Iуьйрана, кетIара кхош дIа а даьхна, нуй а 
хьаькхна, чуйогIучу йоIана юххехь говр-ворда нисделира. Кхунна юххехь говр-
ворда нислушшехь, ворданна тIера дийнна литт хиллал буц чу юьйжира. ХIан-
хIа,  буц чу-м ца юьйжира, кIанта лаьтта ластош йоIанна ган ца гира. 

– Тар-р-р, - аьлла, говр сацийра Маккхала. 
– ДIакхаччалц, Iен йиш ца хили-кх, - эккхийитира кIанта, ша-шега долуш 

санна, йоIана а хезаш. 
– Ма восса охьа, ахь шада схьаделчахьана, ас хьалатосур ю, - элира йоIа, 

кIентан аз хеззашехь. 
– ХIа, - аьлла,  шада охьакховдийра кIанта йоIе. 
Ворданна тIера Маккхала охьатесна буц, жим-жимма оьцуш, юха а ворданна 

тIе хьалакхоьссира йоIа.
Маккхалан дог, шега хьала ца хьожучу йоIанна оьгIазъоьхуш, эккха доллура. 

Кхин Iен а ца велла:
– Цкъа мукъна а хьала хьажахьа, цхьамма и хьан ши бIаьрг дIакхалларх хьо 

кхоьруш яцахь, - элира кIанта, ша муха олу а ца хууш, аз айдинна, ч1огг1а.
ЙоI хьала хьажар а, йоьIан ши бIаьрг кIанта дIакхаллар а цхьаъ хилира. 
– Марха! - элира йоIа, гIийла, гIел а елла. - Ма гIайгIа хьаьрчина-кх сох!?
– Иза-м ирсе гIайгIа яра, Йисита, са ма гатдехьа, – аьлла, хьаста а хьаьстира, 

дог а ийцира йоьIан догдикачу лулахочо. – ХIора а зудчух хьарча езаш йолу 
ирсе гIайгIа ма ю иза, кхера ма кхерахьа...

        02.12.2015. 07.30.
        ЧIуьлга-Юьрт. 
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Ца йоьрзу чов
(Дагалецамаш)

Нохчийн доьзалашкахь, уьш  махках 
а баьхна, гена дIабигар а, цигахь 
гинарш а, лелийнарш а тайп- тайпана 
хила тарло. Цхьа хIума-м бакъ  ду: 
и  санна дерш хIетахь нохчашна тIехь 
дуьххьара лелийна   цахилар а, церан 
йистйоцуш къиза хилар а.  Дукха шераш  
дIаихна хIетахь дуьйна. Цундела 
хIетахь гинарш а, лелийнарш а дийца а, 
дагадахка  а башха дукха адамаш а ца 
дисина. Схьахетарехь, оцу бисанчех  а 
башха цунах лаьцна дийца лууш верг а, 
дагадогIуш верг а-м ванне а  вац... Цул 
совнаха, уьш дагалоьцуш чIогIа дагна 
хорам хуьлу, хало хуьлу.

ДIадигинчу хьалхарчу шерашкахь 
тхайн доьзало лелийнарг дийца Iалашо ю сан.

Цу хенахь жима бер дара со. Делахь а, дикка  хIуманаш дагадогIу суна, 
схьахетарехь, баккхийчара юх-юха а дуьйцуш хезна.

Тхо дIадуьгуш, тхуна чIогIа бахбеллера  некъ. Тхо гIелделла а, мацалла а 
кIелдиснера. Кест-кеста: «Ваьш дуьгучу дIакхаьчна мукъане а делара вай», – 
олура тхан денанас Алус. Вай дIакхаьчча-м, цигахь адамаш а долуш меттиг иза 
елахь, мацалла долуьйтург хир дацара цара. Цул совнаха, цигахь, дIа а кхаьчна, 
вайга  хьоьжуш Iаш Даян а хир ву».

Тхо даима а дийшина Iохкуш дара. ХьалагIовтта де а дацара тхоьхь. Жимма 
гIоли ерг тхан нана Жоврат  яра. «Ва Везан Дела! ХIун дийр ду-техьа, хIокху 
сайн настаршна тIера жижиг а даьккхина, и даъал холчухIоьттина-кх со?!» – 
элира тхан денанас Алус.

 Тхан нана Жоврат чIогIа холчухIоьттинера. Иза йоьлхура. Цу вагона чохь 
Зураана йоьхьах туьтеш а делира Жоврата. И йоьхь, жим-жима чорпех а тухуш, 
Алуна даийра  цо. ЭхI-хIей, со бахьанехь ялсамане гIур-кх  ю хьо! – олура 
Алус.

Тхо ма-дуьггу,  Ленинан цIарахчу колхозе дIадигира. Тхох жимма гIолехь 
ерг, тхан нана – Жоврат яра-кх. 

МАХАЕВА Жовжан
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Тхо а, тхоьца цу колхозе дIа мел бигнарш а, (20-25 доьзал хила мегаш дара 

тхо) бежанаш лаьттинчу дехачу рагIу кIела  охьадиссийра.. ДIакхаьчча, тхоьга 
хьоьжуш Iаш Даян-м муххале а вацара, тхо тIелаца кечвелла я тхуна чохь Iен 
меттиг кечйина Iаш а...

Тхоьга, цецбуьйлуш, схьахьоьжуш хуьлура цигара казахаш. Амма тхуна 
юххе ца богIура уьш. Цаьрга аьлла хиллера: «Адамаш дууш долу къам ду, боху, 
вайна далош, ларлуш хилалаш», – аьлла.

Март бутт белахь а, арахь – рагIу кIелахь – чIогIа шеллора тхо, буьйсана 
муххале а. Охьавуьжуш тIетаса а, кIелйилла а башха хIума а ма  яцара тхоьгахь. 
Дийнахь къаххаш а, яраш а, ча а, кхийолу а тхайна тIетаса а, кIелйилла  а мегаш 
йолу хIумнаш схьагулйора оха.  Царах а тоам ца хуьлура. Тхо шеллора. ЦIе 
латийна яго хIума а, дохдала меттиг а яцара.

Тхо шадерриш а цомгуш  доллушехь, шегара гIо оьшуш а доллушехь, 
колхозан болх бан яха дийзира Жовратан. «Болх бича, яа цхьа хIума елла а, вай 
мацалла ца леш дуьсур дацара-техьа?» – бохура цо.

Тхо хене довлу меттиг – ахъяьсса меттиг яра. ГIамарийн латта. Цигахь 
дуьйш-дерзориг дукхахдерг кIа дара. ДIайийна массо хIума, хи дуьллуш, лело 
езаш хуьлура. Асар куьйга а, маьрсаца а дIадоккхура. Цундела, фермехь болх 
бича гIолехь хила мега аьлла, ферме болх бан яхара Жоврат, берашна яла шура 
хиларе сатесна. Цкъачунна бежнаш узуш дацара. Тхо чIогIа меца дара. Массо 
а доьзалшкахь а, делла Iуьллуш, масех адам хуьлура. Уьш дIадохка дегIехь 
ницкъ-гIора долуш кIезиг адам дара. Божарий, шайн доьзалех а къастийна, 
дIабигна ма бара. Уьш мичхьа бу хууш цхьа а вацара. Цундела, велларг дIа ца 
вуллуш, и дIаволла рагI ца кхочуш, стаг воцуш а, масех де долура.

Цхьана буьйсана чIогIа мох белира. И берригге а мох тхан рагIу кIел 
схьахьоькхуш бара-кх. ТIаьххьара а, борз угIуш санна, во-у-у-у бохуш, 
болабелира мох. Цул тIаьхьа цу махца ло а доладелира. И дерригге а ло тхан 
рагIу кIела схьахьоькхура. Тхо вовшех а хьаьрчина, тхайгахь мел йолу хIума а 
тхайна тIе а хьарчийна Iаш доллушехь, дох-м ца лора. Везан Дела, хIун дийр 
дара-техьа!? – бохуш, чIогIа холчухIоьттинера Жоврат.

Тхан рагIуна генабоццуш Iаш казахаш бара. Жоврата, оцу казахийн неI а 
тоьхна: «ХIара дарц саццалц, тхо чудитахьара аша!» – аьлла дехар дира цаьрга. 
Шен цхьа чиллан марксет олуш йолчу кIадин коч а яра цо, цу чохь Iаш йолчу 
казашкина яла яьхьна. «Аша хIинца тхо чу ца дитахь, бераш-м билггал шелонна 
лийр ду, тхо тхаьш ца леш дисахь а», – элира цо. Тхан доьзалехь диъ беррий, 
кхоъ воккханиггий – ворхI адам дара. Тхо чудитира цара. Цу чохь Iаш верг тхан 
колхозан председатель хиллера. Тхо тIеман инвалидан доьзал буй хууш хиллера 
цунна.Тхо цу чуьра ара а ца дохуш, и председатель кхечахьа чу дIавахара, тхо 
цу чохь а дитина.

Цул тIаьхьа кхиболу, тхоьца цу колзозе дIабигна болу нохчийн кхин доьзалаш 
а, цхьаццанхьа чохь Iен меттигаш а елла, дIанисбира балаза биснарш. Бакъду, 
новкъахь вагонашна тIехь ца леш бисинчех а ахха-м  муххале а белла хир бара 
тхо колохозе схьадаьхкинчу хьалхарчу шарахь. Кхин даладелла чоьнаш-м яцара 
уьш. Пенаш поппарх дина дара, тхевнаш тIе эрз а биллина, цу эрзана тIе латта 
а тесна. Ши метр сов бен, кхин лекха а дацара церан  и  цIенош. Чохь а, я арахь 
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а поппар хьаьхна, кира тоьхна а дацара уьш. Делахь а, тхуна-м хIетахь доккха 
хIума дара, и чоьнаш мухха елахь а, арахь цахилар.

Сой, сол кхо шо сов жима волу ваший, тхаьш чохь Iаш долчу цIийнан тхов 
тIе а долий, тхешан нана балха дIаяханчу агIор а хьоьжуш, и цIаяллалц, цу 
тхов тIехь, и ларъеш, Iара. Амма, и цIа еача а, кхин башха хийцадала хIумма а 
дацара. Тхо мацалла далла дохкура.

Цхьана сарахь кхаби чохь шура еара тхуна Жоврата. И шура хиллера, 
дахка герга долчу бежнашкара яьккхина. Шуна гиний я хаза а хезний, дахка 
гергадаханчу бежнашкара шура йоккху олуш?... Суна ца гинера я хаза а ца 
хезнера. Бакъду, мацалло дагадоуьйту и санна дерг а, кхин дагахь доцург а. 
И шура цIиййича, цунах кIалдамарзаш хилира. И кIалдамарзаш тхуна чIогIа 
нийса екъа а екъна, тхоьга яийтира Жоврата. Цул тIаьхьа, иштта жим-жима 
и шура а йохьуш, тхуна кIалдамарзаш еш, тхоьга йоуьйтура Жоврата. И 
шура цо йоккхий а, тхуна йохьий а хаийта йиш йолуш а дацара. Тхан нанас 
дийцарехь, шайн бистина шин лазош, мийраш бетташ, бежанаша шура чIогIа 
хала йоккхуьйтура. ХIун дийр дара цо, тхо мацалла ца далийта гIертара-кх 
иза!?  Жим-жима юург яла а йолийра тхуна колхозехь. Цул тIаьхьа, юучуьнах 
тоам ца хилахь а, мацалла цадаллал бахьана хуьлура. Тхан дейишин ши йоI, 
соллий, сан вешеллий масех шо йоккха елахь а, и шиъ даиманна а йижина 
Iуьллуш хуьлура. Ткъа тхойшиъ тхов тIехь нана ларъеш, и цIаяре сатуьйсуш, 
Iаш хуьлура.

Цхьана дийнахь сой, сан ваша Деналбеккий тхов тIера охьа а доьссина, 
доладелла лелаш дара. Тхойшиъ мичахь ду хууш я тхойшиннан бала болуш а 
цхьа а вацара. Тхуна генадоццуш охьадогIуш цхьа жима хи хиллера. Оцу хи 
чохь цхьа кегий чIерий дара. Уьш схьалаца гIерташ (тхойшинга муха лецалур 
дара уьш?), оцу хи чу а даьлла, цу чухула дIасауьдуш лелара тхойшиъ. Суна 
голашка кхоччуш бен, кхин кIорга а ма дацара иза.

  Цкъа, хи чухула уьдуш а лелла, тхойшиъ схьадогIуш, цхьана гIишлошна 
тIе кхечира. Лоха а йолуш, схьахетарехь, бежанаш чулохкуш меттиг яра иза. 
ТIе эрз а биллина, цу тIе латта а тосуш, бина бара церан тхов. Цу тхов тIерачу 
эрза тIе латта тесча, арахьарчу тхов тIера эрз гуш бисинера. Оцу меттигашкахь 
дуккха а луьста баннаш динера хьозанаша. Цу баннаш чохь хьозийн хIоаш 
дара. «И хIоаш лахьо деза вайшимма. Уьш кхаьрзича, котаман хIоаш санна, даа 
мегар ма ду», – элира ас. Цу баннаш тIе ца кхочура тхойшиъ. Оцу гIишлонна 
чудахча, цхьана сонехь лаьтташ цхьа лоха лами гира тхойшинна. И лами 
ара а баьккхинна, тхов йистте и дIа а хIоттийна, хьозанийн хIоаш лахьийра 
охашимма. Цхьа ткъех хIоъа дара уьш. Декъа кхошший, екъа ярашший 
лахьийна, царех цIе а латийна, хIоаш кхарза а кхаьрзина, диира охашимма. 
Цул тIаьхьа, кест-кеста и хIоаш лахьа а дой, кхарза а кхорзий, дуура охашимма. 
Цкъа, охьадогIучу хил дехьа а даьлла, лелаш дара тхойшиъ. Цхьа ткъех метр 
лакхахь, жа хитIе а лаьллина, уьстагIашка хи молуьйтуш жима стаг гира тхуна. 
ХIетахь-м иза воккха стаг хетара суна. Иза хиллера сан ненан тайпана а волуш, 
I2-I3 шо долуш кIант. Цуьнан цIе Султан хиллера. Тхойшиъ уьстагIашна юххе 
гIертара. Султана кхайкхира тхойшинга.  Цул тIаьхьа гуттара а Султан а, 
цуьнан жа а лохуш хуьлура тхойшиъ.
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Султан вовзар бахьана а долуш, дуккха а яа мегаш йолчу бецийн цIерш а, 

церан тайпанаш а девзира тхойшинна. Иза ахгIамарийн аре хиларе терра, цига 
арахь башха дукха буц я коьллаш а, я дитташ а ца хуьлура. Хинан бердашкахь 
нислора уьш. Султан а, жа а долчу ара а доьдий (уьстагIий а чIогIа дукха 
дезара тхойшинна) цигахь муьжгаш а, чIимаш а, муьстаргаш а юура оха. IаьIа 
карийча-м, чIогIа мерза пхьор хуьлура тхан. Наггахь муьргаш а карайора тхуна.

Цхьана дийнахь, бежанийн гIишлош йолчу а дахана, хьалха санна, цигахь 
хьозийн хIоаш лехьош лелара тхойшиъ. ЦIеххьана чIогIа мохь а баьлла, 
Деналбек ламий тIера охьавуьйжира. Со дIахьаьжча, цунна тIехула текхна 
боьдуш мокха текхарг гира суна. Аса чIогIа мохь хьаькхира. И мохь а хезна, 
цхьа казах схьахьаьдира. Цо хIун дуьйцу тхуна ца хаьара. Оха хIун дуьйцу 
цунна а ца хаьара. Юха, текхна йоьдуш текхарг а гина, и казах кхийтира, 
цо Деналбекана дIовш тоьхна хиларх. Деналбека дегIа тIе хьоьжура казах. 
Деналбекан куьйга тIехь жима цIен тIадам гира цунна. Мелла а чехка, ведда 
вахана, хи а деана, дукха сиха Деналбекан куьг дилира казахо. Цул тIаьхьа, 
тхойшиъ цIа а дигна, дIавахара иза. Цу буьйсана дегIан дагар хьаладелира 
Деналбекан. Куьг дистинера. Кест-кеста ван а вогIуш, Деналбекан куьйгах 
цхьацца хIуманаш хьоькхура казахо. Куьг хьаа доладелира, дагар а дIаделира. 
Деналбек товелира. Амма Жоврат чIогIа кхераеллера. Тхо цIахь а дитина, балха 
яха а ца яьхьара иза.

Тхан цхьа дешича юьртахь Iаш вара. МТС-хь болх а беш, цигахь цхьа 
юкъараIойлехь (общежитехь) меттиг а йолуш, шен вешиций, кхаа йишиций 
Iаш вара иза.

 «Нагахь берашна а, марнанна а, марйишина а цхьа хIума хилахь, со бехке 
хета а тарло. Марзахошна юккъехь со хилча, царна аса лелориг гур а ду, хуур 
а ду. Цул совнаха, бераш царна а, цу юьртахь долчу адамашна а гуш а хир 
ду, бIаьрган Iуналла дан аьтто болчохь а хир бу, со балха яхча а. Со, хIорш 
а эцна, сайн марзахой болчу юьрта дIаяха еза. ХIокху акхачу меттехь хIорш 
хIаллакьхила тарло», – бохуш, ойла йора Жоврата.
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РАСУМОВ Ваха

Операци

Мохьмад тховса набаро тергал ца вора. 
ДегI гIелделлехь а, корта ойланаш ечуьра 
соцуш бацара. Масийттазза, юх-юха, 
киншки агIонаш дIасалистича а, йоьшуш, 
гIуллакх ца хуьлура набарх. Юханехьа 
дагардан а вуьйлира Мохьмад, амма 
хийцам бацара. ХIунда ца кхета? – бохучу 
хаттарна хIара жоп каро гIертташехь, 
цIеххьана, тешнабехкаца наб кхийтира 
кхунна. 

Мохьмад чIегIардигийн эшарша 
ваьккхира набаран йийсарера.  Шена гIо 
динчу чIегIардигашна тахана резавацара 

кIант. Бода гIеххьачул эшийна, арахь серлаяьллера. Ша тахана больнице ваха 
везаш хилар дагадеъча, Мохьмад боданна оьгIазвахара, ша иэшабайтарна. 
Амма, дукха хан ялале, рогIе лохкучу бежанийн маьхьарша гуттар а къахкийра 
кхуьнах наб.

Ненан аз дара хезаш, къуьрдиг кIорнешца йоIе кхойкхуш. Жимма цунах 
самукъадаьлла, Iаламе бIаьрг тоха, аравелира Мохьмад. «Хьо тахана ваха 
везаш вац? Ма паргIат лела хьо?» – бохуш, кхунна дов даран суртхIиттош, 
шура чекхйоккхуш йоллура Асет. 

Асет чIогIа йоккхаера шен кIантах. Цхьаъ бен ца хиларе терра, цхьа а хIума 
ца оьшуьйтуш, дика лелавора Ахьмадий, Элизассий а шайн кIант. Ахьмада 
олура шен хIусамнене: 

– КIант шен амалехь хила веза, тIехкачван мегар дац. Ахьмадан дукхахйолу 
хан балхахь хуьлура, амма ненан дог шениг ца лелийча ца Iара. 

Балха ваха араволучу Ахьмада:
 – Тахана ца воьдуш ма Iелахь, нахана дIахезча, эхь ду иза-м! Больнице ваха 

ца ваьхьа бохург хIун ду? Кхин, воккхачу стага санна, лазарш ма дийцалахь 
суна! – элира цо. Дена дуьхьал дош ца олуш, кхача бууш Iара Мохьмад. 

Дог ца догIуш, юьртан автобусана тIаьхьависахьара ша бохуш, кечлуш вара 
Мохьмад. Асета, балха йоьдучу шайн лулахочуьнга Дешига: «Кху чуьра кIант 
ву тахана гIала вогIуш, хIара дIакхаччалца шопаре собар де алалахь», –элира. 
И хезча, оьгIазвахаран кеп хIоттийна, кхин дан хIума доцуш, вист ца хуьлуш, 
аравелира Мохьмад.

Ишколе лоьраш баьхкича, Мохьмад уьдуш лелара, милцойх къу санна. ХIара 
иштта вуйла хиъча, лоьраша а Iадвуьтура. Асет а ца кхуьура кIанта лелочунна 
тIаьхьа. 

– ХIора адам шатайпана хуьлу, – олий, ша-шена синтем бора нанас. 
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Ахьмада: «Вайн дай а ца хилла лоьраша дарба деш»,– олий, кIантехьа гIо 

даккха волура. Асет, кхин къовса ца луш, Iара. Шераш дIаихарх, Мохьмад кхин 
хийца ца велира. БерхIитта шо долу Мохьмад, кIайн духар а ца хилча а, лор 
вевзаш вара. 

Кху шара деша вахара Мохьмад. Да-нана хIокхуьнах лор хуьлийла лууш 
дара, амма кIанта аьттехьа а ца дитира иза. Юьртабахаман факультете кехаташ 
чуделира Мохьмада. 

Автобус гIалина улле мел кхочу а, лазар ца хилча санна, дицлуш дара. 
Автобус шен хена чохь дIакхечира Соьлжа-гIала. Дог ца догIуш, охьа а 
воьссина, базар юккъехь хан йойуш, лийлира Мохьмад. Ша арабаьккхина некъ 
дага а беана, больнице боьдучу новкъа велири хIара. Аьтту агIо яра кхуьнга 
тIаьхьарчу хенахь сагатдойтуш. 

ДIакхача кхоьруш санна, болар кхин сих ца деш, воьдура Мохьмад. Амма 
кхунна ца лаахь а, дукха хан ялале, больници чу оьху нах тергалбеш латта 
дийзира кхуьнан. Дикка хан елира, хIара арахь лаьтташ. ТIаьххьара цхьана 
медйише хаьттира:

 – Приёмни мичахь ю шун? – цо, шена ца хаьа аларе сатуьйсуш. Медйишас, 
шега хаттарх ца тешаш:

 – Аса дIагойту хьуна, – элира.   
– Ца оьшу, хьо хьайн балха юккъера йоккху аса, бохуш, бехкала вахара 

Мохьмад, амма медйиша гIиллакхах юхуш яцара. Кхин иза ца Iийча: 
– Ахь мичахь ю гайтича а тоьур дара суна, – элира, Мохьмада. Цо дуьйцучух 

ша кхеташ санна, хIаъ бохуш, корта а лестош, лаьттара Мохьмад.
ХIума лачкъийна воьдург санна, юха а хьоьжуш, приёмни йолчу воьду 

Мохьмад, цIеххьана, мархех дедда ткъес санна, юхавирзина, араиккхира. 
Ша цIакхаьчча, нана чохь ца карийча, хазахийтира кхунна. Жимма хан яьлча, 

даьхни Iалашдина а яьлла, чуеара Асет. 
– ХIун эли хьоьга? – аьлла хаьттира нанас. 
– ХIума дац бохура, цхьана агIор дукха вижина ма Iилла боху, – аьлла, шен 

чу вахара Мохьмад. 
Iуьйрана, цIеххьана аьтту агIо лаза яьлла, гIан гуш самавелира хIара. 
–Ма дика ду и гIан хилла, – аьлла, кхунна дагадале, аьтту агIо ов детта 

йолалелира. ХIара хьалагIатта хьевелча: 
– Хьо ма паргIат Iаш ву, хьайн дена керт тоеш гIо дан дезаш вац хьо? 

КIиранде цкъа бен ца догIу кIиранчохь, – аьлла, мохь туьйхира Асета. ХIара 
гича, – хIумма а лозуш-м вац хьо?  – хаьттира нанас. Вац, – аьлла, доцца жоп 
делла, хIума кхоллу суртхIоттийна, дена гIо дан аравелира Мохьмад. 

Дена гIо деш волу Мохьмад, самалделла, охьавуьйжира. Дас, нанас дукха 
сиха больнице вигира иза, Соьлжа-гIалара «Деловая» остановка йолчуьра.

Кхано, хIара меттавеъча, суьрташ уьдуш дара кхуьнах, эккха боллуш санна, 
корта а бара лозуш. Дехьо лаьттачу лоьро кхуьнга элира: 

– Сихха меттавола, сан йиш яц хьоьга хьоьжуш Iан. Белхан де чекхдалале 
операци ян еза. Гонахьара сурт-сибат къасто гIерташ волу хIара, ша меттаварах 
дохковелира. Юха а, цхьаъ деш воллу лор, чIогIачу озаца вистхилира: 

– Белхан де чекхдолуш лаьтта, хьоьца лечкъаргех ловза йиш яц сан, – аьлла. 
ДегIера мел болу ницкъ гулбина: 

– Кхана йича ца мега и операции? – элира, Мохьмада. 
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– Кханенга мила волу ца хаьа. Вайн дайн кица ду: «Тахана дан мегаш дерг 

кханенга ма тетта», – аьлла, велавелира лор.
Мохьмад, ша хIун дан деза ца хууш, хьалагIатта дегIехь ницкъ боцуш, 

Iуьллуш вара.
– Наркоз ца елча, сатохалур дуй хьоьга? – хаьттира, лоьро. И дешнаш шена 

хезча, ша муьлхачу больницехь ву хиира Мохьмадана. 
–УьссалгIа, – элира, Мохьмада, халла хезаш. Наркоз елча бен, дагардан ца 

оьшу хьуна, бохуш, цхьаъ деш воллура лор. 
ЦIеххьана коьрте деара кхунна: «Ма там бара кхара жим дIабаккха», – аьлла. 
– Стенна еш ю ахьа операци? – хаьттира, Мохьмада. Цхьа резавоцуш, 

схьахьаьжначу лоьро: –  Аппендицит, – элира. 
– И дIаяккхарх-м хIума дацара, и-м кхин оьшуш яцара, – аьлла, ша- шена 

дагна синтембира Мохьмада. 
Вайн лоьраш хIунда бу кхечарел оьшуш? – бохуш, коьрте тайп-тайпана 

ойланаш оьхура кхунна. Мохьмада чIогIа тергалвора лор, къаьсттана, цо муха 
кечбо гIирсаш, ша ладийгIина эладитанаш бакъ цахилар гучу а долуш.

Лоьрана гIодан масех медйиша а чуеара. «Местны» олуш йолу наркоз елла, 
дукха хан ялале цара шайн болх дIаболийра. Цу юкъанна кхунна коьрте ца 
догIуш хIума ца дисира, къаьсттана лоьрех лаьцнарш. 

– Ма хала болх бу хIокхеран болх, ма соьга балур бацара, бохуш хIара 
Iашшехь, лоьро: – «Всё», – элира. И дош шена хезча, кхеравелира хIара, и стенна 
аьлла ца хууш. Цу юкъана масийтта хаттарна жоп каро хьаьжира Мохьмад. – 
Палати чувига, – аьлла, шена и дешнаш хезча, са паргIатделира.

Палати чохь Мохьмада ца оьшучу ойланаша хьийзочу хенахь, чоьхьавелира 
кхуьнан доттагI Хьадис.

– Муха хета хьуна аппендицит йоцуш? Тхоьца пицца яа ца вогIу хьо? 
– бохуш, Iиттарш йора доттагIчо. Цуьнан забарх шен самукъа ца долий 
хоуьйтуш, дуьхьал хIумма ца олуш, IадIийра Мохьмад. Хьадис, Мохьмад вист 
ца хилча, самукъадаьлла, воьлуш лаьттара. Цул тIаьхьа хIокхуьнан да-нана а 
чоьхьаделира. Хьадис а, да-нана а доьлура… 

Цу балех ша хьалхавалар дага а деъна, са паргIатдаьлла,  кхин са а ца 
тохаделла, нана пIелг хьала а айбина: 

– УьссалгIа, – аьлла, Мохьмад а велавелира.
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   Лойша суна

Лойша суна шийла шовда,
Амма цIена шовда ло!
Адмийн дегнаш чуьра мекха
ДIаяьккхина цIандийр ду.

Лойша суна, безам лойша,
Амма сирла безам ло!
Дерриг халкъаш, барт цхьаъ бина,
Бертахь даха ховшор ду.

Лойша суна сийна стигал,
Амма цIена стигал ло!
ХIай адамаш! Лаьттахь, стиглахь
Ас машар дIахIоттор бу!

Лойша суна, аш ирс лойша,
Дуьненнал ирс суна ло!
Сайна пайда цунах ца беш,
Шуна ас и дIалур ду!

Даймахкера безам гайта,
ДоттагIий, аш таро ло!
Цуьнан дуьхьа муха веха,
Муха ле ас гойтур ду!..

Дог дохден цIе

Iаьржа буьйса, буьрса буьйса.
Дарцо левси кхийсайо.
Дино лергаш дуьхьалтуьйсу,
Халчу новкъа вогIу со.

Сан бора дин ма кIайбелла –
Дарцо тIе хIур биллина.
Ломахь тхойшиъ некъах тилла –
ХIусмах ас дог диллина.

Цецах санна, гIиттош верта,
Сох чекхбуьйлу шийла мох,

Тхойшиннех шен пхьор дан гIерташ,
Барзо бIаьргаш къегабо.

Сан дин, сой, шиъ дарцо гIорош,
Шело даге кхийдайо, –
Хьеше кхойкхуш цхьаннан-м корехь
ГIийла серло еттало.

Барзах, къуьнах хьаша къасто
Iамийна вайнехан пхьу,
Генна дуьхьалдогIий, хьоьстуш
Тхойшинна некъ хьоьхуш ду.

«Беркат шорта хуьлда хьоьца!
Воссал динара, хьаша, хьо!» –
Олуш, онда луьйта лоций,
ХIусамдас со воссаво.

«Дела ва хьо могуш-маьрша!
Ма гIелвелла хир ву-кх хьо!
Кху тхан тишчу хIусмах вашахь,
Даккхахь тхоьца дийнна шо!» –

Олий, йоьлуш, дуьхьалйогIу
Нохчийн оьзда хIусамнана.

СУЛЕЙМАНОВ Ахьмад
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Шарахь цаьрца Iан догдогIу
Ваха деззашехь сан кхана.

Сох ца къаьсташ, баьрчче болий,
Чухула хьаьвза дорцан кIур…
«Хьаша веъна вайга!» – олий,
Набарх гIотту берийн сур…

Божалахь сан дин паргIатбаьлла,
ХIинцца паргIатвер ву со.
Кхача кечбеш, марсаяьлла,
Пешахь кхерсташ хир ю цIе…

Вайн кхерчарчу цIарочул а,
Хьаша вохвеш, йовхо луш,
Ю вайн нехан комаьршалла!
Ду вайн нехан оьзда дош!

    Шуьнехь дош

«Къонаха мила ву? 
                          И меллалц веха?» –
Хаьттира ахь соьга шуьнехь Iаш вай.
– Дерриг а дуьне ду къонахчун меха!
ХIар дуьне-м къонахийн
                               белшаш тIехь дай!

Ламанца дин лелац, ца хилча ленаш,
Уьш кхачаделлачохь соцуш бу дин…
Иштта бу къонахий хIар дуьне латтош.
Къонахйи дIабевлча, духур ду и!

Къонаха – дахаран синпхенийн 
                                              мерза бу!
Къонаха – дуьненан гIайгIанийн шад!
Цо ларйо дахаре вайн йолу марзо!
Къонаха – пха кхосса дуьйлина Iад!

Къонаха вехийца Даймехкан сийнна.
Даймехкан сий лардеш вала и ле!
Ле иза, кхин ваха ца лууш санна,
Ленвоцчу сийлалле кховдаеш цIе!

Ца лууш ца ле и вайначул ваха,
И вайна, махкана хьалхара ле.
ХIар дуьне мел деха къонахий беха,
Iожалло лийр йоцчу сийлалле хьош!

Терзан тIе ца дуьллу цо
                               деший, даьхний.
Халонехь хадочохь хьуьнаран мах.
Ах дуьне мах болу шен корта буьллу,
Вайн маршо ларъечохь сагIа до шех.

Къонахйин собар ду 
                                лекха лам баккхал,
Собар ду сов доккха, кхача ца луш!
Къонахийн и собар 
                           кхачийча-м, боккъал,
ХIар маьлхан вайн дуьне духур ма ду!

Дуьненан машарна 
                              гIароллехь лаьтташ,
Сийлаллин таж ма ю церан само!
Къонахийн само артъеллачу меттехь
МостагI ву кийча Iаш дуьне дохо!

Той кхоллуш хIоттаде
                            боцчарна гIанташ!
Дийначел дийна бу! Вайца бу уьш!
Къонахийн сий хуьлда! 
                           ГIовтта вай, кIентий,
Хьакъ долу сий, хастам царна а луш!

Къийсамна хьалха бу
                             байракхан суьртахь,
Лийр йоцчу сийлалле шаьш 
                                        дуьгуш вай…
Дерриг а халкъаша гIулч
                                     туьйсу бертахь,
Доьлху уьш ирс долчу
                                   хьалхенга шайн!

«Къонаха мила ву? 
                             И меллалц веха?» –
Хаьттира ахь соьга, шуьнехь Iаш вай.
– Дерриг а дуьне ду къонахчун меха!
ХIар дуьне-м къонахийн
                                белшаш тIехь дай!

  Батто сагатдо

Орцан дукъах дато маIаш
Туьйсуш, батто сагатдо…
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ЦIестан кIудал нохчийн йоIа
Шовдана кIел сацайо.

Хета, баттах схьадухдуьйлуш,
КIудал юзу шовдано.
Нур-зIаьнаршца безам муьйлу,
ЙоIах хьерчаш, цу батто.

КIудал юьзна… Iанаоьху
БIаьрхих тера дато хиш.
Ткъа, йоI гича, дог а лехий,
Нохчийн кIанта лоькху йиш:

– ЙоI, хин чами кховдабехьа,
Чохь беттан нур даржадай!
Ткъа беттан нур ца лахь айхьа,
БIаьргийн нур ло суна хьайн!

Маржа! ХIинцца доцу кема
Ткъесах гIатта космосе!..
Маршал хатта, даржош тIемаш
Хьол генарчу седане!

Лоцур дар-кха стелахаьштиг,
Стиглахь кхарсто сийна цIе,
Стиглан дари цIарца дагош,
Хьан цIе язъян цунна тIе!

ЙоI, хин чами кховдабехьа,
Чохь беттан нур даржадай!
Ткъа беттан нур ца лахь айхьа,
БIаьргийн нур ло суна хьайн!

Борз ю  угIуш
Мамакаев Мохьмадна

Борз ю угIуш дера-дера.
Дарцо тIаьххьара лоькху йиш.
ДIай-схьай лестош, дитташ тIера
Цо, каетташ, доху гIаш.

Стигла ятIош ели гIовгIа:
Туьйхи буьрса сирла ткъес.
Инзарбаьлла, саьрмак богIу
Моьтту, лестош алун кхес.

Дарцо даржий мархийн верта,
Бутт а къайлабаьккхи цо.
Лаьттан букъ дIашарбан гIерта,
Багош, бохош берриг го.

Къона синтарш мохна хьалха,
Шарлуш лаьттахь, дийши дIа.
Ткъа, турпал наж бодац шалха,
Буьрса дарц цо доьху схьа.

Стигла лестарх, и ца кхоьру:
Лаьттах чIогIа ийна бу.
Кхин цхьа а ницкъ цо ца лоьру, –
Дахаран ницкъ боккха бу!

Алсамъюьйлуш оьгIазалла,
Дарцо хьоькху шийла мотт.
Стелахаьштиг дIогахь, хьуьллахь
Кхерста, етташ цIеран йорт.

Турпал наж, ткъа, ирахь гора,
Шена гонах хьийзаш дарц.
ХIотто дагахь шена гуора,
Амма иза хир ду харц!

Синтарш лардеш, стелахаьштиг
Уьйзура цо шена тIе.
Метта кхетта, отуш бIаьштиг,
Ножах латий сийна цIе.

Даьгна, кхарзаделла латта
Стигла кхевдда цхьалхха га.
Къона синтарш-м дисна лаьттахь,
Кийчча хеца маргIал гIа.

Комаьршонца Iалам хьоьстуш,
Малхо зIаьнарш хийци схьа.
Турпал ножан хьуьнар хестош,
ГIийла екаш отйокх Iа.

Гонхьарчарна маршо яккха
Хьуьнар долчо хало лов.
Дахар иштта дебац тIаккха?
Хиллий толам, йоцуш чов?
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Лазаман лорах

Аса а Iаьвшина, логгелца
Сайн халкъан Iазап,
Къа-бала,
Аса а Iаьвшина логгелца
Цуьнан къахьо.
Кхо шо хан хиллехь а
Кху къизчу дуьнентIе вала,
Шийлачу маьхьарца
Нуьцкъаха
Сайн цIера ваьккхина со!
Ваьккхина Нохчийчоьх–
Дайн лаьттах, лаьмнех,
Дайн кешнех, дайн иллех,
Ненан маттах.
ГIиргIазойн маьлхан кIел,
ГIиргIазойн маттахь ас
Дуьххьара ненан цIе
Яьккхина, бах!

Со когавахана
Тянь-Шанан лаьмнашкахь
Виълара текхаш,
ДегI нисдеш гIаьттина,

Сацо ницкъ ца кхаьчча
ДегIаста дIахьаьдда са,
Лилхинчу кIажашна
Дарбанна тховсийна
Кавказах гIенаш;
Дорцалахь вахьийна, 
Тевналахь веттина,
Самах а,
ГIенах а,
Гора а,
Бертал а
Некъ беш со цIа.
Хастамбе хьанна ас?
Со сайн са лаьттинчу
         Дайн кхерча
Кхечи,
Шелделла очакхаш дохдан
Деган суйх цIе тесна сайн,
Толкха а лелхаш ас
Сайн ненан маттахь
Илли дIаэли,
Лаьмнаша,
ГIоргIа аз далош,
ДIо малхе кхевдинчу баххьашка
И даьхьи шайн.

ШАЙХИЕВ Iалвади
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ЦIеххьана,
Стигла а тIеелхош,
Ерриг а Нохчийчоь елхош,
Дилхира илли.
Ца лайра,
Къух даьлла,
Чарташ а бухдаьхна
Тийначу
Кешнийн къа цо.
Ткъа чарташ
ДIогIаллин некъашкахь
ГIалахойн когийн
ЧIагIонаш хилла,
Шийлачу маьхьарца
ЦIийзара,
Дайн коьрте дIахIитта
Йоьхуш бакъо!

Доьлхура илли,
Доьлхура илли
Ерриг а Нохчийчоь елхош.
Доьлхура лаьмнаш.
Доьлхура Iаннаш а,
Доьлхура хиш а,
Узарш деш,
Ненан маттахь
Хаац-кха:
Я иллис малх хьаьсти?
Я малхо и хьаьсти? –
Екхош,
БIаьрхишца кхохкийна стигла,
Юха а къагий цо
Лаьмнийн баххьаш!

… Со школехь ца кхиъна, –
Ас иза Iамийна
Сайн халкъан
Кавказах гIан-набарш
Самах туьдуш;
Ас иза Iамийна
Сайн халкъан
ЦIийх ешна
БIаьрзечу некъан лар йоьшуш;
Iамийна

Цу некъан бохалла
ХIиттинчу хIоламийн
Гуш доцу хьаьркаш
Сайн дагца гуш.

Мел ду уьш,
Лазамца,
Дагах чекхдийлларш?
Дицдала ца туьгурш,
Йиш йоцуш берашка
Iовжаме
Латкъамаш бан?
Церан ю нохчийчоь.
Нана а – нана ю.
Даима нохчийн ма-хиллара,
Ткъа ас-м хIинца а,
Виц а лой,
Цхьа наггахь сайн ненах
Олу «апа».

ХIан-хIа, бац,
Цу тIехь бац,
Бехке бац
ГIиргIазойн ненан мотт,
Аьшнашбеш, сийсазбан гена ву со.
ХIор халкъ а –
СИЙЛАХЬ ДУ.
ХIор мотт а
СИЙЛАХЬ БУ,
Амма
Шен къам а,
Шен мотт а,
Шен кхерч а
Ца лоьруш,
Кхечарна сужда
Муха дало?

Сан халкъан амалца,
ГIиллакхца
Дац цуьрриг догIуш,
ХьошалгIа воьссича,
ХIусамда хастийна
Яккхийтар
Кхардаме цIе.
Бехк тхуна билла.
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Хьошалла вон дарна
Дацара
Къематде лоруш,
Цигахь тхаьш доккху и, 
Кхетий шу,
Цигахь тхаьш доккху и
Кхетий шу,
Цигахь тхаьш доккху и
ХIора а де.
Делахь а,
Нуьцкъах тIедожийча,
Хьошалла –
Хьешашна дазло, –
Диллина тхоь кхойкхуш ма дара
Тхан лаьмнаш,
Тхан ареш,
Тхан беттаса.
Йиш хаьлла шовданаш,
Хьогаллах Iабийна,
Мукъаме дало
Сихделла некъ бора
Самах а,
ГIенах а,
Гора а,
Бертал а
ДегIаста – цIа.

… Массо цIа ца вирзи,
Каш кхузахь лиъна верг –
Массо.
Дуккха а бисина, 
ГIиргIазойн кешнашкахь
Карийна
ТIаьххьара ял.
Ткъа хIинца
Тхан некъаш,
Цкъа мацах ДегIаста санна,
ГIум-Азе дахло,
Юкъ-кара тIехIитта,
ДIакхачо цаьрга
Кавказан баххьийн салам!

Ас челакх ойла йо
(Сайн дагахь):
Бехк баккха,

Жоп деха хьаьнга?
Ас хьанна е-техьа,
Селла а акхачу къизаллех
Яхь-бехкан кхиэл?
Со кхета:
И шераш,
И зама
Хилла сов аьрха.
ХIетте а
Даго тIелацац,
Оццул а безачу мехах
Цхьа-цхьамма ша-шена
Баьккхина миэл!

Ас челакх ойла йо
(Сайн дагахь):
Бехке ву,
Бехке ву стенна?
Дайн кхерчахь
ДуьнентIе вала
Ирс хIунда лачкъийна сан?
Со цхьаъ-м хIун дара?
Шортта бу нийсархой,
Генна, дуьнентIе бовла а кхиале,
Лихкинарш
Нуьцкъаха дIа?
Баьхнарш шайн Нохчийчоьх –
Дайн лаьттах, лаьмнех,
Дайн кешнех,
Дайн иллех,
Ненан маттах.
Шадериг – селханехь.
Таханехь –
ЦIинъелла бIаьсте,
БIаьстенан юьххьера ас боху
Сайн хенан,
Нийсархойн,
Берийн цIарах:

«Со кхузахь  вина вац –
Цундела ас
Атта дIатосур ю
Ден юрттий,
Со веха гIалий.
Сан ден мохк – хIара бу,
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Ткъа берийн сан,
Ден мохк-м хьекъаш бу
Тянь-Шанехь,
ГIиргIазойн малхехь.
Со-м цигара гIур вара –
Хьенан хIун дов? –
Сайн шовзткъе ворхIалгIа –
Вина шо –
Диттинчу тесна.
Церан мохк хIара бу.
Царна и тов
Я ца тов
Хаац-кха, 
Сайн цхьаьннан Iамал
Ас лехча.

Нохчочун цIий кхехка
Пхенашкахь сан,
Сан берийн нана а
Нохчо ю,
Нохчех схьаяьлла.
Цундела Нохчийчоь –
Нана ю тхан, –
Сан ваха меттиг бац
Сайн ненах ваьлла.

Цундела сан илли
Кху лаьмнех ду,
Цара со кхиийна,
Яхчаеш
Доьналла амал.
Ткъа деган кIоргехь цхьаъ –
Кхин назма ю:
Со винчу,
Векхначу,
Хьистинчу
Лаьмнех
Тянь-Шанан!»

***
… Аса а ма лайна
Сайн халкъан Iазап,
Къа-бала.
Аса а Iаьвшина логгелца
Цуьнан къаьхьо.

Кхо шо хан хиллехь а
Кху къизчу дуьнентIе вала,
Шийлачу маьхьарца
Нуьцкъаха
Сайн цIера ваьккхина со!

        Нохчийчоь

Ламазаш ас кIезиг дира-те хьуна?
ДоIанаш хьурмате хилац-те хьуна?
Я бIаьрхиш ца тоьи, къурдашца тоь?
ХIун сардам баха хьох, сан Нохчийчоь?
БIаьрхил а язъелла тхуна 
                                      тхайн Iуьйреш,
Балано са сенбой тIекхочу суьйреш.
Тезеташ – массанхьа. Белхарш ца тоь.
ХIун сардам баха хьох, сан Нохчийчоь?

ТIом кхехка. Чхьагбуьйлу 
                                          иза де-дийне.
Азаллехь дуьйна а хьо-м тIамо зийна.
ХIинца а цо зоь хьо, хьан кIентий зоь.
ХIун сардам баха хьох, сан Нохчийчоь?

Овкъарийн юкъара даим денъелла –
Кхоьллинчо лензалла хьуна ю елла.
Ян йиш яц я йовр яц, доцуш хьо доь,
Хьан кIентий мел лаьтта, 
                                      сан Нохчийчоь!

***
ДуьнентIехь со кхоьруш
Кхо хIума хилла.
Кхузза сов кхийрина,
Уьш бакъ а хилла,
Лелорна ас тIаккха бехказло,
ХIилла:
Сайн ненах къаьстина
Висарна кхоьру;
Даймахко суо тесна
Витарна кхоьру;
Халонехь,
Стогаллех воьхна,
Ца гуччух цунна букъ тоьхна,
ДоттагIа айса
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Тасарна кхоьру…
ДуьнентIехь со кхоьруш
Кхо хIума хилла…

***
Амал дац сан Iехавала,
Кхуззахь вита ваха, вала.
Кхуззахь сайна доьгIна цIа.
Кхуззахь ас а дегIна ла
Ден весете,
Цо шен ден,
Ла ма-деггIар, весете:
«Миска велахь,
Винчу цIахь –
Эла ву хьо хаалахь.
Дог ду. Цу чохь безам бу
Нана-Махке. Хьан ницкъ бу.

Тайпанан ца йоьжна цIе
Ларъяр – амал стогалле.
Нана, 
Латта,
Сискаллий – 
Уьш ду стеган яхь, бехк, сий.
Доллучунна йовхо ло, –
Хастам хиларг! – кхерч-цIаро…».
Йиш яц ваха ваххане.
Кхузахь кхерч бу, йогуш цIе!

***
Дахарал деза кхин
ХIума дац, олу.
Бакъ дац и! Цул деза
Эхь-бехк ас лору!

Иза а доьхкина
Вехарг ву велла.
Вайн дахар эхь-бехкан
Сайх кхолладелла!

***
         Стаг ваха оьшу:
Къар ца еш амалш,
Адамашна там беш,

Пхьармата санна.
Кхерчашкахь лато цIе-алу!

Стаг ваха оьшу –
ТангIалкх тIе валош.
МозгIарш а Iадош,
Джорданос санна:
«ХIетте со бакъ ма ву!» – ала.

      БIаьвнаш

Гина суна хийла лаьмнаш,
Хийла некъаш цистина,
Со цецваьхна нохчийн бIаьвнаш,
Нохчийн дагца лийрина.

Уьш чIагIонна йина мацах –
Хазаллина ца йина.
Яго гIертарг мостагI цIарца,
Ницкъ ца кхаьчна висина.

ХIинца ю уьш кхагар етташ,
ТIеман кIуьрзо макхйина.
Орца хезча орцах декаш,
Маршо ларъян хIиттина.

«Кхерч дIабайнехь – 
                              дахар кхехкац!» –
И вайнаха кхоьллина.
Маьлхаш догу бIаьвнийн кхерчахь,
Дахаран цIе латийна.

Царна хьалха корта тоха,
Лаьмнийн воI со, веъна ву.
Нагахь елахь гIеллуш товха –
Деган суйх цIе тосур ю.

БIаьвнаш…
БIаьвнаш…
Цаьрца гуш ду –
Дедайн сий ца дайина.
… Ца йоьттина бIаьвнаш тIулгех –
Дайн стогаллех йоьттина!
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***

Ванах хIай, со хIунда кхоьру
Дахарехь лар йоцуш варна?
Iуьйре ю даго ма лоьхху,
Ницкъ а бу сан дегIан чархехь.

Даймехкан некъаш ду шорта,
Безаман кетIа со вало.
Дарцо а кIац тесна корта
Къежбийр бац – кийрахь ю ало.

Безам бу Даймехкан лаьтте.
Вайнахе – дерриге цIийца.
Со векха сайн ненан маттах,
Сайн ненан маттахь и бийца.

… Ванах хIай, со хIунда кхоьру,
Дахарехь лар йоцуш варна?
Ас вахар назмашца доьзна,
Кхоьру сайн аз ца хазарна.

***
Латкъам
бита
       латкъо
                  латкъам
Латкъаме.
Iаткъам 
         бита 
              Iаткъо 
                   Iаткъам 
Iаткъаме.

Бала
        бита
               баккха
                            бала
Балане.
СагIа
          дита
                 даккха 
                            сагIа
СагIане.
Ткъа ницкъ
                   бита
                           андбан
                                     ницкъ шен
Ницкъаца. 
Ткъа ирс
             дита 
                     барт бан
                                   ирсе
Ирсаца.
Дуьне 
         дита
                техка 
                        берийн
Аганахь.
Бераш
           дита 
                 делха
                          Дела
Дуьненахь!
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*** 
«Де дика дойла хьан!» – олуш, тIехъели
Лулара кхиина йоI суна.
«Диканца ехийла!» – цхьа халла дели,
Бехк багахь сацийна цунна.

Сунаъ ца гинера иштта тIехйолуш
Воккхачун бIаьргаш чохь туьха,
Дуьненан бIаьстенаш сан хилла йовлуш,
Гуьйрене ца хьежна юха…

Дахарехь ишттий бен хила йиш яц-кха –
Дезаш дерг дIахеца деза!..
Дуьненахь вайн долахь хIумма а дац-кха,
Дузург бен хьесапан терза.

Иштта тIехйолийла-кх хIора йоI суна,
Йоккхастаг хилла со латтарх!
Иштта тIехъер ю-кх со, хIай дуьне, хьуна,
Хьо тIаьхьа хьоьжуш дIалатта-кх!

*** 
ДIо ломан буьххьера аьрзо, 
Нийсса сан бIаьргаш чу хьаьжна,
Цундела хир ю-кх сан марзо
Даима локхаллехь яьжна.

Кху дахарх кхета мел гIерта 
Суна и туьйра ца хетта, 
И хан ю-кх вай дакъаздаххал,
И хан ю-кх вай декъалхиллал. 

Сайн сица дуьненахь гIеллуш,
ДегIаца адамел къанлуш,
Цхьанхьара дIайолаелла –
Декхарх я цIан ца елла!

«Синтем! Хьо дуьненчу кхоьллина а ца 
хилла, цIе тиллар доцург…»

ХАЛИКОВА Асет



49

Орга - 2017 (2)
Куьг аьрта суртдуьллург санна,
Хан ю-кха деш дерг вай къан а,
Цхьаннах а ша йозуш йоцург,
Цхьанна а бехке а йоцург!

Хан ю-кх и – дуьненчу волуш,
Куьг делларг, хьо новкъа ваккха,
Хан ю-кх и – шегахь ницкъ боцург
Iожаллин карара ваккха!

*** 
Ас хьо лехира 
Жа бацанна тIелетча санна,
Синкхетам сайн дегIах баьржаш…
Жано буц юу гIовгIа хьо хилира сан.

Ас хьо лехира
Ден, ненан яххьашна тIехь–
Даг чуьра схьахьожучу бIаьргийн шовданашкахь…
Маьлхан зIаьнарийн лепар хилира хьох сан.

Ас хьо лехира
Аьтту  агIор цIений, аьрру агIор боьхий
Хи оьхучу хIордах чекхъюьйлуш.
Хино дIадаьхьна йовлакх хилира хьох сан.

Ас хьо лехира
Дуьненан дерриге вуонаш а дицдина,
Сих даьллачун набаран мерзачу гIевлангахь.
Малийкаша хьистина гIан хиллира хьох сан.

Ас хьо лийхира 
Анайисттехь, харцонна мел гIаьттиначун дог къарлуш,
Дахаро «даха» шен тишбелла некъ схьаоьцучохь.
Оцу некъа тIера буц хиллира хьох сан.

Ас хьо лийхира
Цкъа а хьо хила а ца хиллачохь,
Зингато лам боккхуш а, сайна карор боцучохь – 
Дуьнен чохь…

Синтем! Хьо дуьненчу кхоьллина а ца хилла,
ЦIе тиллар доцург…

*** 
Цхьанна а хIуманна бехке а доцуш,
Цхьа а стаг Iехийна, гуча ца долуш,
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Цхьангге а, цхьаннах а, цхьанна а доцуш,
Дуьне, хьо декъаза кхоьллина хилла-кх!

Дахаран, валаран цIа хилла даьлла,
СхьабогIурш, дIабоьлхурш хьох чекх а бевлла,
Амма хьох дог Iаьбна цхьа а ца ваьхна!
Дуьне, хьо декъаза кхоьллина хилла-кх!

Хьуо хьайха цецдуьйлуш, кхиина йоI санна,
Цунначул бен кхин хьайн хиндерг ца девзаш…
Хьох чекх ца хьаьжна верг тилош хьуо санна,
Дуьне, хьо декъаза кхоьллина хилла-кх!

БIаьстенца бецан хал дахаре кховдар,
Мархаш а догIанца цунна тIе хьовдар,
Исбаьхьчу аматийн доза ца довзарх,
Дуьне, хьо декъаза кхоьллина хилла-кх!

Хьуна чохь хила а ца хилларг лехна, 
Ахьа тхо Iехийра, бохуш мел вахнарг,
ТIаккха а хьайн кийрахь дIатарва дезнарг,
Дуьне, хьо декъаза кхоьллина хилла-кх!

Хьох болчу тамашна юххехь бу-кх хастам,
Хьо а кхоьллинчо, хьан дозанел дехьа 
                                хIун кхоьллина хир ду?!

*** 
Бералла шовданан са сирла тулгIе,
Маьлхо шен зIаьнаршкахь лепийна ерг.
Ю иза тийначу акхтаргийн гIовгIа,
Говро хин тIулгаш тIе йиттина берг.

Баттаца дуьххьара къамеле йийлар,
Сан дагалецамаш къагийна дерг,
Седарчий гIевлангахь ас маракъийлар,
Бералла –хилла-кх хьо сан деган тер.

Бералла сатийсам уггаре сирла,
Массарел къиза ша бохийна берг,
Ду и сан дуьххьара бIаьрхи даг тIера,
Массо а сан къила вожийна дерг,

Бералла – бацалара буц ю сийна,
Когаш а Iуьйра со идийна ерг,
Дог ду и цхьаммо а хьашаза, дийна
Дуьне ирс ду шена моьттинарг!
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    Со цIа веъна

Со цIа веъна гена, пана махкахь
Гергарнаш сайн битна Iахка арахь.
Мохо лоькху хийра, пана мохк
Цара муха лов-те, Нохчийн мохк?

Тилаелла зама хьерча лаьмнех.
Мотт кхобуш ю нохчийн 
                        кхеран бIаьвнаш.
Дийца суна, цIера даьхча тхо, 
Аша муха ларбира вайн мохк?

Тилаелла зама лела пана, 
Мотт кхобуш ду нохчийн 
                         лаьмнаш, Iаннаш.
Дийца, эгар, дог ца дуьллуш тхох,
Ахьа муха лайра, Нохчийн мохк?

Тилаелла, зама хьерча иэсах.
Вон деана, хала хетта тезет, 
Хаза хетта, ловзар хIоттор чохь
Ахьа муха лайра, Нохчийн мохк?

Со цIа веъна гена, пана махкахь
Гергарнаш сайн битна Iахка арахь.
Мохо лоькху хийра, пана мохк, 
Цара муха лов-те, Нохчийн мохк?
                                                                        

1989 шо

Суьйренан  ойланаш

Мархаш йогIу дийнна стигал лоций,
ГIурагIезан пелаг хилла. 
Уьш схьайогIу, детех стигал кхолий,
ЦIарах догу деши хилла.
ЙогIу малх дIабузехьара,
Хьо ехачу юьртахьара.

Мичахьара йогIуш ю-техьа зама?
Мичахьа дIайоьдуш ю-те и?
Къанлуш, къонлуш, 
                йоьду-техьа зама?

Йолуш эс, я йоцуш ю-те и?
ЙогIу-те и малх дIабузехьара?
Хьо ехачу юьртахьара?

Мичахьара богIу – техьа безам?
Байча, мича боьду-техьа и?
Бу-те безам  богIучунна бекхам?
СовгIат ду-те догIучунна и?
БагIац-те и малх дIабузехьара?
Хьо ехачу юьртахьара?

Мичахьара богIу-техьа кхоллам?
Мичахь яздеш хуьлу-техьа ирс?
Iарафата борзе хIотто хIоллам
Вайна хIунда оьшу-техьа ницкъ?
БагIац кхоллам малх дIабузехьара,
Хьо ехачу юьртахьара.
                                            

2010 шо

   И хIун ду-техьа?

Арахь бай тIехь зезаг гича, 
Мохо хьоьстуш, и тахкийча,
Хьан юьхь дуьхьал хIутту суна.
И хIун ду-техьа, Хеда?
                     И хIун ду-техьа, Хеда?

Тевно хьийзош, са дукъделча,
Мохо хIордан  шело еъча,
Мохехь лаьтташ хьо го суна.

ЯНДАРБИЕВ Хьамзат
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И хIун ду-техьа, Хеда?
                     И хIун ду-техьа, Хеда?

Стиглахь гIарагIулеш екаш,
Дашо гуьйре вайна еъча,
Цаьрга хьоьжуш хьо го суна.
И хIун ду-техьа, Хеда?
                     И хIун ду-техьа, Хеда?

Iай цIевзина, суьйре еъча,
Анайистах цIелла кхетча, 
Хьан сурт дуьхьалтосу суна.
И хIун ду-техьа, Хеда?
                     И хIун ду-техьа, Хеда?

Ца гуш гергахь, денош девлча, 
Ойланаш сан пана евлча,
Хьан аз детех дека суна.
И хIун ду-техьа, Хеда?
                     И хIун ду-техьа, Хеда?
                                             
                                                   2013 шо

            МухIажарга

ТIамна хьалха тхо тхаьш дитина,
Са дадийна, новкъа вели хьо.
Йогу ярташ тхуна йитина,
ТIамах ведда, махках вели хьо.

Уьйраш хедош, безарш битина,
Безаш болчу махках вели хьо.
Лаьмнаш, бIаьвнаш, кешнаш, дитина,
Даймахкана гена вели хьо.

Дуьне лоьхуш, уьдуш лелаш хьуо,
Моьтту хьуна ишта лаьттар ву.
Хьайн къуоналлех воккхавеш ву хьо, 
Зама йоьду, адамаш къесташ ду.

Тебба йогIу воккхалла тIееъча,
Ган дайн кешнаш хьуна луур ду.
Сингаттаме къеналла тIееъча,
Ган дайн баьхна Кавказ луур ду.

Дахарх хаьдда, меттахь висча хьо,
Ган вайн бIаьвнаш хьуна луур ду.

Дерриг дуьсуш, вала воьжча хьо,
Лаьмнаш, Iаннаш дагаоьхур ду.

Мила, маца хIуттур ву-те хьан
Кош тIе цига веъна, деш хьан сий?
Хьан нисбер-те гIийла лаьтта барз?
Мел хьан лур-те, дуожош бIаьргах хи?
                                                   
                                                   2002 шо

           Лаам

ТIаьххьарчу цу новкъа 
со волуш, луур ду суна, 
Луур ду со дагахь
волчунна къегийта
Сирла малх, суьйранна
седарчий лешийта цунна.
Сан цIарах мелачу 
мохе юьхь хьестийта.
ТIаьххьарчу цу новкъахь,
боьдучу йист йоцчу гене
ЛадогIа луур ду 
къилбехьа хьаьлхина
Стигалахь, соь кхойкхуш,
са бина йоьлхучу гена
ГIаргIулийн иллига, 
доьлхучу аьзнашка.
Ницкъ луохьа ахь суна, 
стаг хилла латта,
Ца вала стогаллах,
доьналлах, латта.
Верззалц со хьан кийра,
даймехкан латта,
Виц ца веш, лахьти чохь
сох хиллалц латта.
ТIаьххьара цу новкъа 
со волуш, луур ду суна, 
Луур ду со дагахь
волчунна къегийта
Сирла малх, суьйранна
седарчий лешийта цунна,
Сан цIарах мелачу 
мохе юьхь хьестийта.       
                                                                         
                                                           2015 шо
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Критика а, литературоведени а

Хьекъалча
(Джамалханов Зайнди вина 95 шо кхачарна)

 «Иза дара 1937-чу шарахь, со 
Теркан кIоштарчу «Социализман 
некъ» цIе йолчу газетан редакцехь 
болх беш волчу муьрехь, - 
дагалоьцура шен хенахь, нохчийн 
журналистикин къаночо, яздархочо 
Чалаев Билала, - цхьана Iуьйренца 
тхан редакцин рогIерчу летучке 
кхайкхина вара цхьанне а вевзаш 
воцу,  хетарехь, цхьана хIуманца 
хаавала кхиъна воцу жима стаг. 
Редакцин берриге а бехахой 
редактор волчохь гулбелча,цуо 
цхьа шатайпа дIайолийра тхан 
летучка. Редакторо цкъа хьалха 
дIадийшира газетан агIонаш тIехь цхьана баттахь зорбайиттинчу материалашна 
тIехь журналисташа дийлийтинчу  хотIан а, грамматикин а гIалатийн Iаламат 
нийсачу а, тешшош долчу а масалшца таллар дина долу редакце даийтина кехат. 
Массо а цецваьккхинера кехатан чулацамо, иза яздинчу вевзашвоцчо дуьйцучо 
а, цуьнан билгалдахарш а нийса а,бакъ а хиларо, цунна иштта кIорга нохчийн 
мотт хааро. Цунна дуьхьалтоха, шеконехила хIумма а дацара цхьаннен а, мел 
лаарх. Массарна а хаа лиира, мила ву-те иза, иштта дика нохчийн мотт хууш 
верг, тхайл хьекъале цхьа а хуьлийла юьртахь дац бохуш, кура лелаш долу тхо, 
журналисташ, Iамо ваьхьнарг? ХIоранна а моьттура, иза цхьа къано я зиэделла 
нохчийн меттан Iилманча хир ву…

– Муха хийти шуна кехат? – хаьттира, иза дешна ваьлча,цхьа хIиллане 
вела а къежаш, редакторо. – Нохчийн литературин меттан а, нийсаяздаран а 
бакъонашка а, лехамашка а хьаьжча,нийса а, корматаллица а, мотт кIорггера 
хаарца а яздина ду дерриге а. Хетарехь, кехат яздинарг воккха стаг, зиэделла 
говзанча, Iилманча ву, – шайна хетарг элира гулбеллачара.

Воккха стаг, Iилманча ву,  бах аша? – юха а самукъане вела а велла редакторо 
элира,  – ХIета, вовза шайна и «воккха стаг-Iилманча»,  Схьавоьл, Зайнди, 
– цуо аьлча,  редакторна тIе вахара, эхь хеташ, цIарал а цIийвелла, ийзалуш, 
цхьана сонехь лаьтташ волу, тхуна дуьххьара гуш волу жима стаг. – ХIара ву 
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шуна и кехат яздинарг –вайн юьртарчу школан ворхI класс чекхъяьккхина волу 
Джамалханов Зайнди, – тIетуьйхира редакторо.

– Дера хир дац и хьекъале кехат оцу кхиазхочо яздина-м (хIетахь Зайндин 
пхийтта шо бен ма дацара), – бохуш, цецбевлла а, шеконца а цуьнга хьаьжира 
массо а. – Мичара хаьа цунна иштта кIорггера нохчийн мотт,иштта йоккхачу 
корматаллица талламаш бан?

ТIаьххьара а редакторо шега дош делча, Зайндис, хIумма воха ца вухуш, 
ма-дарра дийцира  дерриге а. Шен хIора дош, нохчийн маттахь, хIетахь дукха 
хилла боцчу Iилманан-талламан белхийн буха тIехь тешам боллуш чIагIдора 
кIанта. Иштта вевзира суна дуьххьара Джамалханов Зайнди.

ХIетахь дуьйна цуьнан дерриге а дахаран гIуллакх хилла дIахIоьттира 
нохчийн маттах а, нохчийн барта кхоллараллах а талламаш бар, вайн къоман 
турпалаллин иллеш дIаяздар, - дийцира сан дехарца Чалаев Билала.       

Суна дика вевзара  и башха стаг. Сол а ялхитта шо воккха хиллехь а, сан 
хьехамча а,хьехархо а хилла ца Iаш, сан воккха доттагI а вара Джамалханов 
Зайнди. Къаьсттана чIагIъелира тхойшиннан кхоллараллин а, корматаллин 
а юкъаметтигаш  дIадаханчу бIешеран кхузткъе итталгIачу шерашкахь, 
«Ленинан некъ» газетан редакцера со Нохч-ГIалгIайн АССР-н Пачхьалкхан 
телерадиокомитетан Соьлжа-ГIалин телевиденин студе исбаьхьаллин 
программийн лакхарчу  редакторан болх бан дехьаваьлча. Тхан редакцин 
белхахоша нохчийн маттахь кечйора литературах, халкъан барта кхоллараллах,  
берийн а, кегийрхойн а дахарх йолу передачаш. Ас, масала, хIора баттахь 
кечйора яздархойх, сурташдахкархойх, фольклористех, халкъан илланчех 
программаш.

Царах хьовсархошна уггаре а дукхаезаш а, цара шега сатуьйсуш а ерг яра 
«Халкъан кхолларалла» боху передача. Ткъа оцу хIора программехь коьрта 
къамелча Джамалханов Зайнди вара, цунна санна дика а, кIорггера а нохчийн 
фольклор хууш хIетахь цхьа а ца хилла дела. Шен хан ярий-яцарий ца бохуш, 
боккхачу лаамца вогIура иза хIора передаче.

Цуо дуьйцучух чIогIа теша а тешара хьовсархой, хIунда аьлча, цунна дагахь 
хаьара, нохчийн дерриге а бохург санна турпалаллин иллеш. ХIора передачехь 
церан даккхий дакъош, дагахь дIа а юьйцуш, ладогIархошна йовзуьйтура цуо.
Зайндис аьлла дукхахдолу дешнаш, куцъаларш а хуьлий, дIахIуттура. Цундела 
нехан къамелашкахь кест-кеста:

«Селхана Зайндис передачехь ма-аллара…Зайндис хьекъале чIагI ма-
дарра»… бохуш хезара.

КIадцалу, садаIар хIун ду ца хуу, инзаре воккха къинхегамча (къинхьегамхо 
вара аьлла витар, цуьнан лахара мах хадор хета суна) вара Зайнди. Мичча 
хенахь а со иза волчу веача (дIадаханчу бIешеран доьзткъалгIачуй-доьзткъе 
итталгIачуй шерашкахь тхойша вовшашна генавоццуш Iаш вара, Соьлжа-
ГIалин Первомайски урамехь. Тхойшинна юкъехь бIе метр а яцара, цундела со 
сих-сиха хуьлура иза волчохь а, иза – со волчохь а. Даима шен белхан стоьла 
тIехь цхьацца йозанан белхаш беш каравора суна  Зайнди. Цуо шех лаьцна 
яздича санна хеталора цуьнан «Къинхьегам – сийлалла» бохучу байта тIера 
хIара могIанаш:

Къахьегар – сийлалла,
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Болх цабар – сонталла.
КIадо яр, мало яр –
Адамийн мостагIа.
Адамалла кхоьллинарг
Къинхьегам бу,
Къахьегар леринарг
Оьздалла ю.
Сирла ду, къегина
Вайн маьлхан нур.
Къинхьегам леринарг
Кхин а сирла ву…

…Джамалханов Зайнди Теркан кIоштарчу Лаха -Неврехь 1922-чу шеран майн 
беттан 9-чу дийнахь вина. Юьртара юккъера школа чекхъяьккхинчул тIаьхьа, 
дукха жима волуш, дIаболабелира цуьнан къинхьегаман некъ: 1939-чу шарахь 
Теркан кIоштарчу «Социализман некъ» газетан редакце корреспондентан балха 
дIаийцира иза. Цигахь цуо къахьийгира, 1944-чу шеран февраль беттан 23-гIа 
къаьхьа а, къиза а де тIекхаччалц. Оцу дийнахь, дерриге а нохчийн къомаца 
цхьаьна, Даймахках баьккхина, «халкъан мостагIа» бина, «Сийначу Сибрех» 
дIахьажийра ЗайндигIеран доьзал а. Казахстанан Карагандински областехь 
Джезказган гIалахь дIатарбелира церан доьзал.

        Цигахь, мацалла а, шело а, халонаш а ловш, керла корматаллаш караерзо 
дийзира Зайндин а.Тайп-тайпана белхаш бира цуо: Джезказганерчу марганец 
доккхучу рудникехь откатчик хилира цунах, Джездахь  белхалойн поселкан 
школехь берашна хьийхира цуо, Карагандински областерчу Четски кIоштарчу 
«Четский» совхозехь клубан а, библиотекан а куьйгалхочун даржехь лаьттира 
иза.

И белхаш Зайндис бира 1955-гIа шо тIекхаччалц. Хууш ма-хиллара, оцу 
шарахь  Алма-Ата гIалахь республикин радиохь, вевзашволу яздархо Хамидов 
Iабдул-Хьамид коьртехь а волуш, болх бан йолаелира нохчийн маттахь 
передачаш кечъеш йолу редакци, вевзашволу Iилманча Абазатов Мохьмад 
редактор а  волуш, нохчашна а, гIалгIашна а лерина нохчийн маттахь арадала 
доладелира «Къинхьегаман байракх»  газета. Редакцехь болх бан схьагулбира 
ерриге Казахстанера яздархой, журналисташ, Iилманчаш, кхиболу а газетан 
белхахой. Царна юкъахь Зайнди а вара (корректор вара иза), цунна нохчийн 
мотт, цуо ша иза кхоьллича санна, дика а, кIорггера а хаьа дела.

И болх Джамалханов Зайндис бевзашболчу яздархошца Музаев Нурдица, 
Эдилов Хасмохьмадца, Мехтиев Хьасанца, Мамакаев Iаьрбица, Ахматова 
Раисица, кхиболчаьрца а цхьаьна бира,  1957-чу шарахь Даймахка цIаверззалц. 
Нохчийчохь цуо цкъа хьалха болх бира литературин а, меттан а, историн а, 
экономикин а Нохч-ГIалгIайн Iилманан-талламан институтехь меттан декъехь 
Iилманан белхахочун даржехь, цул тIаьхьа ненан мотт а, литература а хьийхира 
винчу юьртарчу школехь, тIаьххьара – Соьлжа-ГIаларчу республикин 
хьехархойн училищехь, Теркан кIоштарчу цуьнан филиалехь а. Доцца аьлча, 
ша бакъдуьнене дIаверззалц балхана юкъара ца волуш, кхечарна хьоьхуш а, 
ша Iемаш асхьавеара Зайнди. Цуо дерриге а шен дахарехь кхочушдира вайн 
Сийлахьчу Делан Элчанан (СоллолохIу IаллайхIи вассалам) «Iилма Iамаде, 
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аганара гIаьттичхьана дуьйна, лахьти чу вижжалц», – боху весет-тIедиллар….

Цунна Везчу Дала делла яздархочун а, Iилманчин а  похIма дукха хьалхе 
гучуделира Зайндинан дахарехь. Школехь доьшуш волуш дуьйна а вара 
нохчийн мотт а, нохчийн барта кхолларалла а дукхаезарца а, дика хаарца а 
массо а нийсархошна юкъахь билгалволуш. Шен хьалхара байташ школехь 
язйира цуо. Уьш язъян Iамарна тIехь доккха ирс а кхечира цуьнга – Зайндин 
хьехархо цуьнан юьртахо – вевзашволу поэт а, журналист а – Мамакаев 
Iаьрби хилла хилар. Цуо дIайоьшшушехь, лаккхара мах а хадийна, зорбане яха 
къобалйира волалуш волчу поэтан байташ. Иза хилира 1936-чу шарахь. Цунах 
лаьцна, доккхачу баркаллица а, иза ларарца а, иштта элира Зайндис тIаьхьуо 
ша язйинчу «Теркан илланча.( Нохчийн поэзин классикан Мамакаев Iарбин 
сийнна)» бохучу байта тIехь:

Нур дашо  малх санна, и вайна къега,
Кхийдадеш вайга шен тешамен дог.
Исбаьхьа поэзи – дахаран седа,
Бакъ ойла кхолларца олу цуо дош.

Шен ойла, синхаам дегнашка кхачош,
Дерриг а жилIалам эшаре доккхуш, 
Оьздалла, тешам, яхь, мехкан сий дахчош,
Хилла и, хир ву и дегнашкахь вехаш.

Казахстанехь кхойтта шо доккхуш а, нохчашна дерриге а дихкина 
доллушехь, ца дитира Джамалханов Зайндис байташ язъяр а, нохчийн барта 
кхолларалла дIаязъяр а, меттан талламаш бар а. Цундела 1957-чу шарахь  
нохчийн а, гIалгIайн а поэтийн «Оргин тулгIенаш» бохучу поэтически гулара 
юкъа а, 1959-чу шарахь Москвахь арахецначу «Нохч-ГIалгIайчоьнан поэзи» 
антологина юкъа а яхара, оьрсийн матте яьхна, цуьнан стихаш. Иштта цуьнан 
стихаш юкъаяхара безамах йолчу СССР- халкъийн лирикин «Безаман йиш» а 
(оьрсийн маттахь), «Нохч-ГIалгIай поэзи» а (1980-гIа шо, оьрсийн маттахь), 
2003-чу шарахь Москвахь нохчийн маттахь арахецначу «Нохчийн поэзи» а 
цIерш йолчу поэтически антологешна.

Зайндин шен поэтически шен кхо гулар а елира зорбанера ара:  «Сирла некъ» 
(1959-гIа шо), «МуьтIахьалла (Тешам)» (1964-гIа шо), «Ирсан новкъахула» 
(198I-гIа шо). Кхиамца бира яздархочо гочдаран болх а. Джамалханов Зайндис 
нохчийн матте гочйира цхьамогIа оьрсийн поэтийн байташ. Царна юкъахь 
яра М.Ю.Лермонтовн «Измаил-бей» боху поэма, Б.Евгеньевн «Пулеметчик 
Нурадилов Ханпаша» цIе йолу а яккхий поэмаш а, кхиерш а.

Дукха а, эвсараллица а къахьийгира Джамалханов Зайндис нохчийн 
барта кхоллараллина тIехь а, нохчийн мотт талларна тIехь а. И мехала болх 
а цо дIаболийра школехь доьшуш волуш а. ДIадаханчу бIешеран 30-чу 
шерашкахь Зайндис къахьийгира нохчийн морфологи язъеш гIараваьлла 
вевзаш хиллачу меттан Iилманчица, СССР-н Iилманийн Академин  меттан 
институтан профессорца, филологийн Iилманийн докторца, Яковлев Николай 
Феофановичца цхьаьна. Оцу белхан хьакъдоллу жамI хилира Джамалханов 
Зайдис 1939-чу шарахь дуьххьара арахецна «Нохчийн меттан синтаксис» а, 
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А.Хумпаровца цхьаьна язйина «Мифологин Iилма» а боху кхузткъе итталгIачу 
шерашкахь Зайндис арахийцира хьехархойн училищан студенташна лерина 
«Нохчийн мотт» мехала Iамат. Цул тIаьхьа М.Оздоевца цхьаьна Зайндис  
хIоттийра «Оьрсийн-нохчийн-гIалгIайн дошам», ткъа ша арахийцира 
«Нохчийн меттан нийсаяздаран дошам». Цо хьанал хьегначу къинан лаккхара 
мах а хадош,Зайндина елира Нохчийн пачхьалкхан университетан Сийлахь 
профессор а, НР-н хьакъволу хьехархо а цIерш. 

Джамалханов Зайндис Iилманчица Эльмурзаев Сираждица цхьаьна 1959-
чу шарахь арахийцира барта кхоллараллин «Нохчийн турпалаллин иллеш а, 
дийцарш а» аьлла йолу вайн къоман фольклоран хьалхара том а, «Нохчийн 
халкъан туьйранийн а, куцъаларийн  а, хIетал-металийн» шолгIа том а. 

Кеч а бина, зорбане бахаза бисира цуьнан нохчийн маттах талламаш, 
литератураведених а, прозих а, поэзих а белхаш а. 2006-чу шарахь соьга ша 
вехачу Лаха-Неврера даийтинчу кехата тIехь иштта яздира цуо: «Хьоме Iадиз. 
Ас тIаьххьарчу шерашкахь язйина, зорбатоха исс книга ю.  Царах коьртаниг 
ю «Адамаллин сийлахь-яккхий хазнаш» бохург. Вайн къомо бIешерашкахь 
лардинчу а, кхиийнчу а хьекъалечу гIиллакхех лаьцна стихашкахь язйина 
роман ю иза. Хьо цуьнан жоьпаллин редактор хуьлийла лаьара суна. Жоп ло, 
хьуо резахилахь. Лерамца а, даггарчу маршаллица а – Зайнди». Ас хазахетарца 
жоп делира, чIогIа  реза ву аьлла. Ткъа со иза волчу вахча, йисина бархI книга 
нохчийн маттах а, барта кхоллараллах а талламаш, прозин а, поэзин а гуларш 
хилар хиира суна. Уьш зорбане кечъеш а сайга далун гIо дира ас Зайндина, иза 
волчохь буьйсанаш а йохуш.

Амма, халахеташ делахь а, ерриш а зорбанехь ара ца йовлуш йисира уьш, 
цхьаммо а хьекъалчин инзаре мехалчу белхийн тидам цабар бахьанехь. Вайн 
халкъана, къаьсттана тIекхуьучу  тIаьхьенна, чIогIа эша-м оьшура уьш.

КУСАЕВ IАДИЗ.
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УМХАЕВ Хьамзат 

«Ленвоцчу сийлалле кховдаеш цIе…»
(Сулейманов Ахьмад вина 95 шо кхачарна)

Сулейманов Ахьмад вина I922 шеран I-чу майхь  Хьалха-Марта кIоштан 
Олхазар-кIотарахь. Ишкол яьккхина ваьлча, Ахьмада  серлонан наркоматан 
инструктор а, комсомолан  райкоман секретарь а белхаш бо. Сибрехара 
цIадирзинчул тIаьхьа цуо чекхйоккху Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан хьехархойн 
институт. Цул тIаьхьа Ахьмада дуккха а шерашкахь хьехархочун а, директоран 
а белхаш бо Хьалха-МартантIерачу а, Олхазар-кIотарарчу а ишколашкахь. 
Цхьана юкъана Нохч-ГIалгIайн яздархойн союзан литконсультантан декхарш 
кхочуш до цуо.

Стихаш язъян Ахьмад ишколехь доьшуш волуш волавелира. Дуьххьарлера 
цуьнан байташ Сийлахь-боккха даймехкан тIом болабале зорбане йовлу. 
Ахмадов Мусас дийцарехь,уьш шена ешча,  Бадуев СаьIида цуьнга: «Хьо 
вахьахь, ма хилал поэт!», – аьлла хиллера. Нохчийн классически литературин 
бухбиллархочун лаам буьззина кхочушбира Ахьмада. 

Сулейманов Ахьмад Дала вуно доккха похIма делла стаг вара. Поэт а, 
хьехархо а хилла ца Iаш, историк, этнограф, барта кхоллараллин а, меттан а 
говзанча, гочдархо,суртдиллархо, пондарча, илланча вара иза. Амма уггаре 
хьалха – поэт. Поэзи цуьнан дахар дара.

 Хьаьнцца а – воккхачуьнца а, жимачуьнца а –  бийца мотт карабора 
Ахьмадна. Мел дукха цуо дийцарх кIорда ца дора цуьнга ладегIа. Цкъа делахь, 
Ахьмадна Iаламат дукха вайн исторех, нохчийн хьалха хиллачу дахарх дийца 
хаара, шолгIа делахь – иза, наггахь а, ша санна верг кхин хир воцуш, оратор 
а, говза дийцархо а вара.Цуьнца цхьаьна нисвелларг, цецволий, Ахьмаде 
ладоьгIначохь вуьсура. Къаьсттана самукъадолура цуьнан берашца. Цуо Iамош 
долу бераш шайн нийсархошна юккъехь къаьсташ хуьлура хазачу гIиллакхца, 
цIена буьйцучу нохчийн маттаца, кIорггера шайн Даймахке болчу безамца.

Дуьйций, дуьйций, цIеххьана шен къамел саца а дой, «Дукха-м ца лоь со?» – 
олий, хоттуш Iедал дара Ахьмадан. ЛадугIуш берш-м, дуьне а, эхарт а дицлой, 
гIамаро хи санна, цуьнан хIора дош дIахуда кечбелла Iаш хуьлура.

I990-чу шарахь, нохчийн поэзи кхиорехь хьегна къа билгалдоккхуш, «Нохч-
ГIалгIайн АССР-н халкъан поэт» цIе елира Сулейманов Ахьмадна. ЦIарна а 
доцуш, ван а вара иза вуьззина халкъан поэт а, шен Даймехкан патриот а.

Масех стихийн а, поэмийн а гулар араелира цуьнан: «Безаммий,шаьлтий», 
«Дог дохден цIе», «Ламанийн хьостанаш», «Даймехкан некъаш», «Цхьа-ши 
дош…», оьрсийн маттахь йолу «Симфония гор». Амма, цхьацца бахьнашна, 
хIинца а зорбане бовланза белхаш а бисна Ахьмадан. Уьш,вовшах а тоьхна, 



59

Орга - 2017 (2)
зорбане бахар тIехь ду вайна.

ХIора а Ахьмадан произведени, халкъан а хуьлий, шуьйра дIасаяьржара 
Нохчийчохь. Эрна дац цуьнан  стихотворениш тIехь вуно дукха эшарш яхар а, 
уьш дуккха а нахана дагахь хууш хилар а.

Сулейманов Ахьмадан кхоллараллехь коьртаниг – Даймехкан, шен 
Даймахкана тешаме волчу стеган – Къонахчун тема ю. Иза деклараци а яц. 
Авторан Даймахке болу безам – кIентан шен дегий, неней болу бакъ безам 
бу. Иза паргIат бу, ша кхайкхош, мохь беттарх, тайп-тайпанчу моттаргIанех а, 
кепех а.

Сулейманов Ахьмада шен кхоллараллехь кхечу нохчийн поэтел  сов 
пайдаоьцура нохчийн барта кхолларалла а, вайн халкъан поэтически 
кхоллараллин гIирсех  а. Хьанна ца девза Сулеймановн «Дог дохден цIе» 
стихотворени тIехь нохчийн илланчийн баьччано – Дагаев Валида – даьккхина 
а, дIаолу а илли? Оцу жимачу произведеница поэтан аьтто хилла нохчийн 
доьзалехь хьаша-да тIеэцаран къеггина суртхIотто. Нохчийн доьзал кхузахь –
иза Даймехкан символ ю. Оцу доьзалан масална тIехь Сулеймановс схьайоьллу 
шен стихотворенин  коьрта Iалашо – нохчийн хьаша-да тIеэцаран оьзда гIиллакх 
а, нохчийн  комаьршалла а, догдикалла а гайтар.

Муьлххачу къоман а ду хьаша-да тIеэцар деза лоруш. Амма кавказхойн, 
массарна хууш ма хиллара, хьешал деза хIума дац. Къаьсттана нохчийн а, 
гIалгIайн а. Еккъа цхьа и стихотворени бахьана долуш нохчийн литературехь 
шен цIе а йолуш ваха вуьсур вара Ахьмад.

Шеко йоццуш, М.Мамакаевн тоьлла йолу «Даймехкан косташ», «ТIулгаша 
дуьйцу», «Зама» произведенешца цхьана могIарехь лаьтта вай хьахийна 
Сулейманов Ахьмадан стихотворени а.

 
Поэтически говзалла лакха ме ели а, Даймехкан тема схьайоьллуш, 

философски ойланийн кIоргене кхийда поэт. Сулейманов Ахьмадан лирически 
турпалхочунна лаьа: «Адамийн дегнаш, чуьра мекха дIаяьккхина, цIанда», 
«лаьттахь, стиглахь машар дIахIотто», «дуьненнал ирс шега кхаьчча», цунах 
шена дакъа ца деш, адамашна иза дIадала!

Шен доттагIчунна Дагаев Валидна лерина язйина «Шуьнехь дош» цIе йолчу 
стихотворенехь поэта кхоччуш къастабо къонахчун-патриотан мах. Нохчийн 
къонахчун кодекс лара мегар долуш бу Сулеймановн и болх: 

«Къонаха мила ву? И меллалц веха?
Хаьттира ахь соьга шуьнехь Iаш вай.
«Дерриг а дуьне ду къонахчуьн меха!
ХIара дуьне-м къонахийн белшаш тIехь дай!»

Къонаха вехийца Даймехкан сийнна, 
Даймехкан сий лардеш, вала а ле!
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Ле иза кхин ваха ца лууш санна,
Ленвоцчу сийлалле кховдаеш цIе!

Да-нана, Даймохк – хIун хир ду царал деза-доккха хIума? Оцу сийлахьчу 
кхетамашна ямарт хиллачунна кхел кхайкхош ду Сулеймановн хIара дешнаш:

Даймохк вайна цхьаъ бен ма ца белла,
Да-нана а хIора стеган цхьацца ду.
Даймахкана, дена ямарт хиллехь,
 ХIай декъазниг, хьуна латта хьарам ду.

Йоккха меттиг дIалоцу Сулейманов Ахьмадан поэзехь безаман лирико. 
Хьанна ца евза, шайх халкъан эшарш хилла йолу поэтан «Календаран тIаьххьара 
лист», «Батто сагатдо», «Хьо марша Iойла!», «Йицъе ма ала», «Весет» цIе йолу 
стихаш.Уьш язъеш Ахьмада шуьйра пайдаоьцу халкъан барта кхоллараллин 
поэтически суртхIотторан кепех а, гIирсех а.

«Календаран тIаьххьара лист» цIе йолчу стихотворенехь лирически 
турпалхочо шен оьзда безам иштта балхабо:

Бертаза хьо дагчохь 
Кхаба дац атта,
Хийрачу хьоь хьежа
Ницкъ а бац сан.
Маржа-яI, велар-кх со
ТIулг хилла лаьтташ,
Шуьйрачу цу новкъахь
Хьо наггахь ган!

Вуно чIогIа дагах кхеташ ю Ахьмадан «Весет» цIе йолу байт а:

Вовшийн хила доьгIна доцуш,
Дуьне дисар сох хилахь, 
Хьо езнариг дагалоцуш,
Цкъа сан коше ялалахь.

Безам буьйцуш байташ язъеш, 
Чурт кхала ма гIерталахь,
«Хьо чекхвели!» - охкуш, яздай, 
Цхьа акха тIулг богIалахь.

Дуккха а болх бора Ахьмада гочдаршна тIехь а. Цуо нохчийн матте гочйира 
Пушкинан а, Лермонтовн а, Джалилан а, цхьамогIа кхечу бевзачу поэтийн а 
произведенеш. Мотт кхиорехь гочдарийн маьIна а хууш, юкъ-кара цу декъехь 
болх ца беш ца Iара Ахьмад. Тидам бе вай, евзаш йолу Пушкинан «Зимний 
вечер» стихотворени Ахьмада нохчийн матте гочъяр муха нисделла. Оьрсийн 
маттахь оцу стихотворенин долу хатI Iалашделла поэте:
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Букар дарцо стигал кхолош,
Буьрса чимаш хьийзадо,
Наггахь цIевза, барзах тарлуш,
Наггахь берах белхам бо.

Наггахь тишчу тхов тIе долий,
Карзахе ча кегадо,
Некъах тилларг санна, догIий,
Тхан цIийнан кор туху цуо.

 Гочдарех дерг дуьйцуш, ца хьахийча нийса хир дац, Шерипов 
Асланбека оьрсийн матте а даьхна, зорбатоьхна хилла нохчийн кхо илли. Уьш 
А. Сулеймановс юха нохчийн матте дохуш говза, похIме болх бина. Уьш ду I9I8 
шарахь оьрсийн маттахь араяьллачу «Из чеченских песен» гуларера «Обарг 
Геха», «Юсуп – Мусин кIант», «Обарг Асир» цIерш йолу иллеш. Кхузахь цхьа 
хIума билгалдаккха деза – оцу иллийн нохчийн маттахь йолу оригиналаш, шен 
хенахь Шериповс пайдаэцна йолу, яйна хилар.  Ахьмада юха нохчийн матте 
даьхна и иллеш дешначуьн цхьана минотанана а уьш оригинальни иллеш дац, 
аьлла, шеко кхоллалур яц. ХатI а, суртхIоттор а, кхин болу поэтически гIирсаш 
а нохчийн иллешкахь дерриш ду церан:

«Да велла диса хьо, кийрара дилха дог… Хьайна там ва хилча, йишин бер ва 
хуьлий, ма коча качло хьо, хьайна там ца хилча, меца борз ва хуьлий, ма дера 
дарло хьо!

Сан нанас биллинчу кIедачу ва меттахь, хьешана диначу цу дуьхьал ото 
чохь наб кхета ца вуьтуш, мел хала хьийзаво ахь, кийрара дилха дог…

Диканна хуьлда-кх хьан карзахдалар, сан ойла дIаяьхьна, сан синтем 
бохийна, обарган дакъа соьга кхийдош, ма хала хьийзаво ахь со, кийрара дилха 
дог!(«Юсуп – Мусин кIант»).

«ХIей! Шу турпалчу дайн кIентий! Шу хIунда девлла иштта сутар-саьхьар 
дуьне гулдан – деший, сискал – ткъа цхьа а хIотто мах боцу сан сийлахь-йоккха 
хазна аша хIунда цатергал йо? ХIунда ца оьцу аша соьгара сирлачу, майрачу 
дахаран масал, паргIатонехьа болчу къийсаман лекха лаам, турпала хьуьнарш?» 
Амма йистхуьлуш яц ялхойн, бацарийн ярташ, ткъа ламанийн лекха кхайкхам, 
къарлой, бужий, дIабов» («Асир»).

Ша ала догIу Сулейманов Ахьмада вайн мехкан паспорт – «Нохч-
ГIалгIайчоьнан топоними» – хIотторах. Вай цIерадаьхначу юкъанна Нохч-
ГIалгайчохь а (цу хенахь - Грозненски область цIе тиллинчу), ДегIастанахь 
а, Къилбаседа ХIирийчохь а мел йолчу нохчийн, гIалгIайн яртийн, ламанийн, 
хийн, шовданийн, иштта дIа кхин а цIерш хийцинера. Оцу массо а меттигашкахь 
нохчий баьхна хиларан цхьа а билгало ца йитнера, ур-атталла беллачарна 
доьгIна чарташ а тIехь бухдохуш. Доьза вайн къам дайа Iалашо йолуш дина 
хIума дара иза. Шайн махка духадерза бакъо еллехь а, шаьш хийцина йолу 
цIерш юхаметтахIитто дагахь бацара вай цIерадаьхнарш.
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Халахеташ делахь а, вай а, къаьсттана кегийрхой, шайн ворхIе а дайша яьхна 

йолу цIерш а йицйина, керла техкина цIерш яха дуьйладеллера. Цу хенахь 
хилларг-м хIунда дуьйцура, хIинца а, юкъ-кара, хеза вайна Iалхан-Юртах-  
Айвазов (Айвазовская), Таьнга-чух – Липовка, Iалхан-ГIалах – Ермоловка, 
БердкIелах - Комсомольское иштта дIа кхин а олуш. Мел иэхье а, осал а хIума 
ду иза!

И шадерриг гуш а, Iеткъаш а волу Ахьмада дIаболийра топонимина тIехь 
шен болх. Нохчийчоь-м йийца а ца оьшура, иза ца кхочуш цхьа а, жима а, 
йоккха а юрт ца йисира луларчу ГIалгIайчуьра а, ДегIастанара а, Гуьржийчуьра 
а, Къилбаседа-ХIирийчуьра нохчий, гIалгIай бехачу мехкашкахь а. Къилбера 
– къилбаседане, малхбалера – малхбузе кхаччалц масуьйттазза Нохчийчухула 
чекхваьлла ша топоними хIоттош, олура Ахьмада. Цуьнан ког кхачанза, цунна 
ганза цхьа а юрт, кIотар, бIов, гIала, каш, зиярт, лам, рагI, арц, дукъ, Iам,Iин, 
хи, шовда, ирзу, тогIе, хоти ца йиснера вайн махкахь. Оцу хIора меттиган цIе 
боккхачу безамца йоккхура Ахьмада, царах хIораннах а шех лаьцна дийца 
цхьацца хIума а хуьлура цуьнан. И болх беш, вуно дукха шира дийцарш, 
легендаш, преданеш дIаязйира Сулеймановс. Цу хенахь цуо и болх бина ца 
хиллехь, тахана царех дерг хатта а, хаьттича, дийца а стаг воцуш дисна хир 
дара вай.

Веккъа цхьана Ахьмада биначу, барам-чот йоцуш боккхачу а, мехалчу 
а балхо Нохчийн мохк юха а шен бакъболчу дайшка долаюхаберзийра. 
Аьлча а, вайн мостагIий хийца гIоьртина хилла вайн мехкан бакъболу бух 
юхаметтахIоттийра Ахьмада. ХIинцачул тIаьхьа вайн цадезачийн кхин цкъа а 
аьтто хир бац нохчийн къомо эзарнаш шерашкахь шайн лаьтта тIехь йитина 
хьанала лараш а, меттигийн цIераш а, доь доцуш, яйа. Дала шен дуьхьа дойла 
Ахьмада динарг!

Сулейманов Ахьмад нохчийн меттан воккха говзанча вара. Иза санна, ша 
цуьнца нийса вацахь, нохчийн мотт хаза а, цIена а буьйцуш стаг хир вацара 
Нохчийчохь.Мотт дIабаьлча, къам дIадериг хиларх дика кхеташ вара иза.Эрна 
дац шен «Дахаран генаш» цIе йолчу поэмехь цуо ненан меттан иштта мах хадор:

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

Вай цIерадахале нохчийн маттахь дешна волчу иза кхеташ а, цунна товш 
а дацара Сибрехара цIа даьхкинчул тIаьхьа вайн берашна ишколашкахь 
ненан маттахь хьоьхуш цахилар. Кегий къаьмнаш а, церан меттанаш а кхане 
йолуш цахилар чIагIдан Iалашо йолуш I963-чу шарахь Москвахь дIаяьхьначу 
ерригсоюзни Iилман - практически конференцехь Сулейманов Ахьмада элира: 
«ХIора стагна сийлахь долу кхо хIума ду дуьненчохь вовшахдаккха йиш 
йоцуш, даима а цхьаьна хила дезаш. И кхо хIума – халкъ а, мотт а, Даймохк а 
ду. Оцу кхаа декъах муьлхха а цхьа дакъа дIакъастийча, дисна ши дакъа – дайна 
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дIадолуш ду. Нохчийн къам казахийн, киргизийн мохк ца тайна а, оцу махкахь 
даха а, Iен а ца хууш а ца гIертара шайн Даймахка.  Кху дуьнен тIехь мел йолу 
дуьхьалонаш а эшош, шаьш I3 шарахь хала гулбина бахам а битина, нохчий 
шайн Даймахке гIертара, Дала делла и сийлахь кхо хIума вовшах а тоьхна, юха 
а дуьззина къам хилла дуьненчохь даха».

Шех дуккха а дийца хьакъ ю, аьлла хета суна, Сулейманов Ахьмадан 
тIаьххьара зорбанехь араяьлла «ЦIен книга» цIе йолу поэма. Соьга хаьттича, 
Ахьмадан кхоллараллехь тоьлла йолу произведени ю иза.  Нохчийчохь хилла 
ца Iаш, тахана дерриге дуьненчохь коьрта йолу проблемаш ю поэмехь уьйъуш 
ерш: Дела хилар дицдар,Iалам бехдар,бехдина а ца Iаш – хIаллакдар, эхь-бехк 
юккъера дIадалар, сийлахьниг - сийсаздар, сийсаздерг – марздар, дерриге а 
хIума дуьненан бахамца дустуш а, ахчанах эцалуш а хилар, цкъа а ца хилла 
уьнаш, цамгараш, ткъа иштта наркомани, алкоголизм дуьненчохь яржар,иштта 
дIа кхин а.Шеко йоццуш, яккха ма еззара и поэма оьрсийн а, ингалсан а 
меттанашка  яьккхича – дуьненчохь а шен цIе йоккхур йолуш произведени ю 
иза. Ма-барра оцу произведенин мах хадо, гIехьчул дуьне девзаш а, бусулба 
а, керста а дино бохург хIун ду хууш а, Делан каламаш -КъорIан, Инжийл, 
Товрат- Iамийна а хила веза. Цундела нисло вайна юккъехь оцу поэмех нийса 
цакхеташ болу нах.

Поэмехь дуьйцург шадерриг а тахна вай сагатдеш долу сакхте хIумнаш ду. 
Масала, корта бахош долу маларш мийлар бахьана долуш хIора денна зуламаш 
хуьлу вайн махкахь:

                                                 «ХIей, хьо воьдург! 
                        Хьо гал хIунда вуьйлу?!
                                                 Вайна-м мох ма ца хьоькху,
                           Вайна-м мохк ма ца бегабо…
                                                 Латта ду лесташ дерг
                                                 Я хьо ву?

                                    Латта а дац, дитташ а дац
                                     Стигла а яц лесташ ерг – 
                                                 Хьо ву!

                                        Хьуна хIун хилла?!
                                            - Хмель…
                                         … Хмель ю-кх хьан хIух,
                                          Хьан цIийх а дIаийнарг(...)
                                  

                                                  «НаьIалт чагIарна!
                                                   Молучунна, малочунна наьIалт!
                                                   НаьIалт иза доккхучунна!
                                                   НаьIалт цуьнан мах хадочунна!
                                                   Духкучунна, оьцучунна наьIалт!
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                                                   Иза мала кховдочунна,
                                                   Кховдийча молучунна наьIалт!
                                                   НаьIалт цунах гулдинчу рицкъанна!
                                                   Цу рицкъах вехачунна наьIалт!»

Iалам бехдаро а, дохоро а совбаьхна дуьненчохь хуьлуш болу тайп-тайпана 
бохамаш:

                                                  « Молханаш…
                                                   Молханаш...
                                                   Шурина – молханаш…
                                                   Жижигна – молханаш…
                                                   Ялтина – молханаш…
                                                   Бацана молханаш …
                                                   Шурица, жижигца, ялтица, бацаца – молханаш…

                                                   «Нана хила ца луучарна» -
                                                   Хьанна деза и молханаш?
                                                   ХIу хIаллакдийраш!..
                                                   Адаман хIу дуьненчуьра тIепаза дайа
                                                   Ницкъ болу молханаш – дIовш
                                                   Хьанна деза? 

                                                   Леш ю нIаьвлаш,
                                                   Леш ду кхокхарчий, 
                                                   Леш ду хIорда чуьра чIерий, 
                                         Леш ду аьрзунаш, лекъаш, мошарчий,
                                                   Леш ду цхьогалш, цIоькъаш…
                                                   Леш ду хиш, шовданаш, дитташ леш ду…
                                                   Леш ду адамаш, 
                                                   Леш ю ярташ…
                                                   Садукъдина, дуьйш ду Iалам…»

Эхь-бехк доцу стаг бежана ду, акхаро ю, шен боьхачу, иэхьечу лаамашна 
муьтIахь йолу:

                                                 « - ХIей нах!
                                                  Шуна эхь хета а хетий?!

                                                  - Тхуна хIунда хета деза эхь?!
                                                   Эхь дIадаьлла дукха хан ю…

                                                   - ХIан-хIа! Бакъдац!
                                                   Эхь дIа ца даьлла,
                                                   ДIадала йиш а яц…
                                                   Йиш яц «ЦIен книга» дебо,
                                                   Эхь, Яхь, Оьздалла, Комаршо, 
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                                                   Къинхетам
                                                  ДIадовла йиш яц!
                                                   Син кхача бу иза,
                                                   ДегIан кхача - сискал-туьхий санна!

                                                   … Дуьненчохь яхь йолуш 
                                                   Цхьа къонах мел ву,
                                                   Яхь дIаяла йиш яц!
                                                   Дуьненчохь эхь долуш
                                                   Цхьа къонах мел ву,
                                                   Эхь дIадала йиш яц!
                                                   Дуьненчохь оьздалла йолуш
                                                   Цхьа къонах висахь а, 
                                                   Оьздалла дIаяла йиш яц!
                                                   Дуьненчохь комаршо йолуш
                                                   Цхьаъ бен къонах ца висахь а,
                                                   Комаршо дIаяла йиш яц!

                                                   Дуьненчуьра дIаяха
                          Исс ломал тIехъевлла,
                                                   ДIайоьлхуш елахь а, 
                                                   Къонаха тIаьхьа кхайкхича,
                                                   Уьш юхайогIур ю…»

Даржехь вара аьлла, цуьнгара цхьана хIумане сатесна я цуьнан вуонах 
ларвалархьама, ша санна волчу стагана, цхьа а доза доцуш, хьеставалар – 
кIиллолла ду. Иштта осала лоруш ду нехан чоьтах соввала а, хьалхавала а 
гIертар:

« - ХIей, илланча!
                        Хьо стенна веъна хIокху дуьненчу?

                                   - Со паччахьан илли хила веъна дуьненчу!
                                  Со паччахьан пондар хила веъна дуьненчу!

                                 - Хьо некъо дIакхоьхьур ву, дуьнене а хьоьжуш.
                               Хьуна атта хир ду…

ХIей илланча!
          Хьо стенна веъна хIокху дуьненчу?

                  - Со иллин паччахь хила веъна дуьненчу!
                   Со пондаран паччахь хила веъна дуьненчу!

- Ахь некъ дIакхоьхьур бу, дуьне хьайга а хьоьжуш, 
  Хьуна хала хир ду

 « - ХIей, стаг!
Хьо стенна веъна хIокху дуьненчу?
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                                        - Нах меца битина а, со вуза!
                                          Нах берзина битина а, со вухавала!

                   Нах хьогах битина а, со хих, маларх,             
        синкъерамах Iаба!

                    Нах гIелбина а, со гIайвала, тола!
                                              Нах охьатаIийна а, со лакхавала!
                                              Нах бале эгийна а, со зовкхехь ваха!
                                           Берриг нах хIаллакбина а, со хьалха вала, ваха!

                                                - НаьIалт хьуна! Хьан суьйренашна,
                                                        Хьан Iуьйренашна  - наьIалт!
                                                        Хьох хьоьгучунна, 
                                                        Хьо хьоьгучунна – наьIалт!
                                                        Хьан буьйсанашна, 
                                                        Хьан деношна - наьIалт!
                                                        НаьIалт хьан Iаьржачу синкъерамашна!
                                                        Ахь дуучунна, ахь молучунна – наьIалт!
                                                        Ахь Iамочунна, хьох Iемачунна – наьIалт!
                                                 НаьIалт ахь гулдинчу а, гулдечу а хьарам рицкъанна!
                                                        НаьIалт хьан рицкъах кхетачунна!
                                                   Хьан ламазашна, хьан доIанашна – кхузза наьIалт!
                                                        НаьIалт хьуна тIехьарчо долчу марчонна!
                                                        Хьо вуьжу волчу лахьтийна наьIалт!
                                        НаьIалт хьан хиндолчу кошанна, упгIанашна, чуьртанна!
                                                        НаьIалт хьо гIон волчу жоьжахатанна!

                                                      Лами боцчу тхов тIехь ву хьо…
                                                        ЦIе яьллачу цIа чохь ву хьо…
                                                        Дуьрста йоцчу динахь ву хьо…
                                                         Кема доцчу хи тIехь ву хьо…
                                                        Дарц хьоькхучу арахь ву хьо…
                                                         Хи хьаьддачу боьрахь ву хьо…
                                                         Хьо дуьненчу ваьлчахьана
                                                         Хьарам новкъахь лелаш ву хьо…

                                                         Хьо велийнчо велхор ву хьо…
                                                         Цакхирийнчо лоцур ву хьо…
                                                         Массо ниIмат дIакъаьстина, 
                                                         Хьо-хьуо цхьалха вуьсур ву хьо…
                                                         Винчу махках, халкъах хаьдда,
                                                         ТIетовжийла йоцуш ву хьо…
                                                          ДегI бехделла, са бехделла,
                                                          Сатуьйсийла йоцуш ву хьо…»

Юх-юха а бакъболчу къонахех олуш долу дош ца кхоадо поэто:
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                                                                «ХIей, Къонах!
                                                        Хьо стенна веъна хIокху дуьненчу?

                                                         - Со меца Iийна а, нах бузо!
                                                        Со верзина Iийна а, нах буха!
                                       Со хьогах Iийна а, нах чам - мерзачу муттанех, хих Iабо!
                                                        Со дакъазаваьлла а, нах декъала хилийта!
                                            Нах ирсе а бина, нехан ирсах воккхаве, суо ирсе хила!
                                                        Со велла а, нах бахийта!
                                                        Дуьне, дахар хазда, дазда!

                                                      - Декъала хуьлда хьо!
                                                        Хьох хьоьгурш, хьо хьоьгурш декъала хуьлда!
                                                       Декъала хуьлда хьан суьйренаш, хьан Iуьйренаш!
                                                        Хьан буьйсанаш, хьан денош декъала хуьлда!
                                                        Хьан ламазаш, хьан доIанаш декъала хуьлда!
                     Декъала хуьлда хьо лела некъаш!»
 
  Дикачу къонахех иштта дуьйцу поэта:

                                                            « ХIара илли ду…
                                                             Дош гIуллакхах ца хердечу,
                                                             Дийриггий, дуьйцурггий цхьаъ шайн долчу, 
                                                             Дош ца дохо шайн дегI дохош,
                                                             Дош ца дохо шайн дог дохош,
                                                             Дош ца дохо шайн цIа дохош,
                                                             Дош ца дохо шайн цIе йохош, 
                                                             Дог, дегI,цIа, цIе дашца латтош
                                                             Болчу дикачу къонахех ду!

                                                             Вайн дуьне, цIеяьлла догуш, -
                                                             Куьйгаш дохда ховшур боцчу,
                                                             Дуьненчу хIорд баьржаш хилахь -
                                                              Нека Iамо хьовдур боцчу,
                                                             Дуьненчу мацалла ягIахь -
                                                             Ялта дохка хIуьттур боцчу,
                                                             Дуьненна хьогалла хIоттахь –
                                                             Хи дохка гIовттур боцчу
                                                             Къонахех ду хIара сан илли…

                                                              Ша воцург ву бохур доцчу,
                                                             Ша верг къайлакхоьхьур воцчу,
                                                             Хьан гIалаташ лехьор доцчу, 
                                                             Хьан диканиг эшор доцчу,
                                                             Хьан сакхаташ дуьйцур доцчу,
                                                             Хьан даге ша хьоьжу волчу,
                                                             Хьан ойланца вогIу волчу
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                                                             Дикчу стагах ду хIара илли»

Хьалхалера, нохчий Iеса болчу заманчохь хилла, доIа даладо поэто:

                                                           «Ва Везин Дела! Ва воккха  Дела!
                                                           Ша вуьзча, ца мегаверг – меца кхабалахь!
                                                           Ша коьрте ваьлча, цамагаверг –
                                                           Когашкахь латтавелахь!
                                                           ГIелвелча цамегаверг – 
                                                           ГIелвай латтавелахь!
                                                           Ша тоьлча, цамегаверг –
                                                           Эшавай латтавелахь!
                                                           Ша лакхаваьккхича, цамегаверг –
                                                           Лахахь латтавелахь!

                                                            Ва Везин Дела! Ва Воккха Дела!
                                                            Шех эла вича, нах бале эгийна,
                                                            Нах Iазапе эгийна,
                                                            Шен леш бан гIоьрта верг –
                                                            Лен когашкахь латтавелахь!
                                                            Тхан синош серладахалахь, Дела!
                                                             Тхан синош самадахалахь, Дела!»

Дала декъалвойла Ахьмад! Ахьмад вайна юккъехь цахилар бен – велла вац, 
иза вайца ваха висна ша поэзехь а, Iилманехь а биначу белхашца а, нахана 
диначу дикачу гIуллакхашца а. Дала, Ахьмад санна болу къонахий а, церан 
беркат а ма эшадойла вайна юккъехь цкъа а!
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АРСАНУКАЕВ Iабдулла

Муталибов Зайнди
(Вина 95 шо кхачарна)

Муталибов Зайндин кхоллараллех лаьцна яздархочо, критико Бурчаев 
Хьаьлима яздо: «Муталибов Зайндин кхолларалла вайн литературехь 
ша къаьстина меттиг дIалоцуш ю. Цуьнан башхалла ю дукхахйолу шен 
произведенеш цо Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIамах лаьцна язйина хилар. 
Буьрсачу, къизачу тIеман суьрташ ма-дарра гайталур дац и дерриг а шен 
бIаьрга гина, шен дагца, дегIаца лайна болчаьрга санна. Муьлхха тIом шен 
сица къийлина, шен дагах а, цIийх а чекхбаьлла боцчаьрга. Цундела мехала 
ду тIеман дакъалацархойн-яздархойн цунах лаьцна долу муьлхха а тоьшалла. 
Муталибов Зайндин тIамах лаьцна долу дийцарш, повесташ, стихотворенеш 
бIаьхочун тIеман некъех лаьцна йозанаш ду. Уьш гергара а ду вайна, иза ша 
оцу буьрсачу хиламийн дакъалацархо хиларна».

Нохчийн поэт, прозаик Муталибов Зайнди вина 1922-чу шеран I5-чу 
сентябрехь Веданан районерчу Хоттани юьртахь ахархочун Iабдулхьалиман 
доьзалехь. Юьртарчу ворхIшеран школехь дешна Зайндис. Иза чекхъяьккхинчул 
тIаьхьа, шен I5 шо долуш, школе пионервожати вахна иза. ХIетахь дуьйна 
дIаболабелла Муталибов Зайндин белхан некъ. Зайнди шен балхаца ларалуш 
а, шен хаарш тIедузуш а хилла. Цхьа хан яьлча КПСС-н Веданан райкоман 
агитацин, пропагандин декъан инструктор хIоттийна иза.

Хьалхе яздан волавелла Зайнди. Цуьнан хьалхара стихотворени зорбане 
яьлла 1937 шарахь «Ленинан некъ» газета тIехь авторан I5 шо кхаьчначу хенахь. 
ХIетахь дуьйна хаддаза яздеш схьавеана, юьхьанца поэзехь, тIаккха прозехь а. 
Дукха хьолахь « Ленинан некъ», «Ленинхо» газеташ тIехь арайийлина къоначу 
поэтан стихотворенеш. Масала, «Суьйре» цIе йолу цуьнан стихотворени 
зорбатоьхна 1940 шеран 22 сентябрехь араяьллачу «Ленинан некъ» газетан 
номерехь. «Сийлахь Октябрь» – 6 ноябрехь, «Керла шо» – 194I шеран I 
январехь, «Сийлахь воккха Ленин» – 22 январехь, «Турпалчу ЦIечу Армина» – 
23 февралехь «Ленинхо» газета тIехь, цу тайпана кхидIа а.

Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIаме шен лаамехь воьду Муталибов Зайнди. 
255-чу Нохч-ГIалгIайн дошлойн полкехь  Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIамехь 
дакъалоцу цо. Зайндис тIом бина Къилбенан а, Сталинградски а, Къилб-
Малхбузен а фронташкахь. МогIарчу салтичунна тIера дошлойн дивизионан 
штабан хьаькаман дарже кхочу иза майоран чин а долуш. Муталибов Зайндин 
бIаьхаллин гIуллакхаш билгалдаьхна пачхьалкхан исс совгIатца (мидалш, 
орденаш), шайна юкъахь ЦIечу Седанан а, ТIеман ЦIечу Байракхан а орденаш 
йолуш.

ТIом болчу хенахь Муталибов Зайндис дуккха а стихотворенеш, дийцарш, 
очеркаш язйина. Оцу шерашкахь цуьнан произведенийн тематика, кхечу 
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яздархойн а санна, тIамах лаьцна, мостагIчунна тIехь толам баккхарх лаьцна 
яра. ТIемалойн доьналлех, царна даймохк йистйоцуш дукхабезарх, иза Iалашбан 
лаам хиларх яра. Поэтан стихийн чулацам, цуьнан лирически турпалхочун дог-
ойла, синхаамаш, цуьнан дерриге дахар даймахкана дIаделла, иза мостагIчух 
паргIатбаккхаре хьажийна дара. «БIаьхочуьнга» цIе йолчу стихотворенехь 
поэта боху:

Вайх леш дан, вайн дахар хIаллакдархьама,
Фашизмо вайн махка шен талу детта,
Исбаьхьа вайн шахьарш сийна цIетесна
Ягийна. Вайн дахар кхерамехь лаьтта.
Сталинград шарйина, Цимлянск ягийна,
Вайн хьоме Ростох а цаевзарг йина.
Эзарнийн доьзалех бай дина гIийла,
Бекхам бер вай, бIаьхо, цIийн мостагIчунна.

Иштта ондда екара поэта-бIаьхочун поэзи тIеман хенахь.
Сийлахь-боккха Даймехкан тIом толамца чекх а баьлла, Японин 

пачхьалкхаца долу тIеман гIуллакхаш а дIадирзинчул тIаьхьа, 1946-чу шарахь 
эскарера мукъаваьлла Муталибов Зайнди. Сийлахь Даймохк луьрчу тIамехь 
фашистех Iалашбеш тIеман хьуьнарш гайтарна накха буьззина Советски 
Союзан орденаш, мидалш йолуш цIавеанчу гварди-майоран Муталибов Зайнди 
дерриг нохчийн халкъаца махкахбаьккхинчу шен доьзална тIе ГIиргIизойн 
Республике ваха дезна, кхиболчу нохчийн тIемалойн а санна. Цигахь 1946-1957 
шерашкахь хьехархочун а, белхан кегийрхойн суьйренан школехь директоран а 
белхаш бина цо. 1952 шарахь Бишкекехь ГIиргIизойн пачхьалкхан хьехархойн 
институтан исторически факультет чекхъяьккхина. Махках ваьккхинчуьра цIа 
ван гIайгIа беш а хилла, амма Нохч-ГIалгIайн республика меттахIоттийначул 
тIаьхьа бен цIа ца ваийтина.

Даймахка цIавирзинчул тIаьхьа, 1957 – 1958 шерашкахь, юьхьанца «Ленинан 
некъ» газетан партин дахаран декъан доладархо, Нохч-ГIалгIайн книжни 
издательствехь редактор а лаьттина. Цул тIаьхьа, 1959-196I шерашкахь, Зайндис 
Москвахь КПСС-н Центральни Комитетана чуйогIуш хиллачу Лаккхарчу 
партийни школин журналистикин факультетехь доьшу. Иза чекх а яьккхина цIа 
веача, 196I шарахь «Ленинан некъ» газетан редакторан заместитель хIоттийна. 
Цигахь цхьана-шина шарахь болх бинчул тIаьхьа Грозненски кIоштан «Заветы 
Ильича» цIе йолчу газетан редакторан заместитель вахийтина. Оцу редакцехь 
кхиамца цхьана шарахь болх бина яздархочо. Дукха хан ялале лаккхара 
жоьпаллин дарж тешадо цунах: 1964 шарахь Муталибов Зайнди Нохч-ГIалгIайн 
книжни издательствон директор хIоттаво. Республикин издательствон коьртехь 
кхаа шарахь болх бина цо. 1967 шарахь Нохч-ГIалгIайн книготорган директор 
вохуьйту Муталибов Зайнди. Иттех шарахь болх бина цо оцу даржехь, 1978 
шарахь Соьлжа-ГIаларчу телестудин коьрта редактор хIоттаваллалц. Ша бинчу 
кхечу белхашкахь санна, республикин телевиденехь а даггара, жоьпаллица 
болх бина яздархочо. Амма дукха ца лаьттина иза оцу балхахь. ТIеман халонаш 
а, махкахваккхар а лан дезначу яздархочун оьмар еха ца хиллера. Шен 56 шо а 
кхачале, 1978 шарахь дIакхелхина Муталибов Зайнди. 
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Оцу массо а меттигашкахь болх беш а, Муталибов Зайндис коьрта леринарг 

исбаьхьаллин литературехь къахьегар ду. Мел сихачу хьелашкахь а ца сацийна 
цо литературехь кхоллараллин болх бар. Поэзехь а, прозехь а хаддаза яздо цо.

Муталибов Зайндин дуьххьарлера книга араяьлла 1958 шарахь Нохч-
ГIалгIайн книжни издательствехь. Иза «Даггара» цIе йолу поэтически 
гулар яра. Аьхна, ойла серлайоккхуш, дог доккхадедеш стихаш ю гуларехь. 
Дуьненах, дахарх, валар-висарх, безамах, Iаламах лаьцна ойла еш ву поэтан 
дуьххьарлерчу книгин лирически турпалхо.

Масех поэзин гулар араяьлла Муталибов Зайндин. Царна юкъахь ю, лаккхахь 
цIе яьккхинчул совнаха, «Дека сан илли» (196I), «Даима хьоьца» (1964), «Со 
хьан кIант ву» (1966). «Пульс эпохи» (1966), «Бессмертный всадник» (1968) 
кхиерш а. Цуьнан поэзин коьрта маьIна, исбаьхьаллин хатI мелла а хаало 
«Лийрвоцу бере» стихотворенехь:

Атта ца хиллачу
Сайн некъан жамI деш,
Хилларш я тIе хиндерш
Ойланца лоьIуш,
ВогIу со, кIайн дуьне,
Хьо дезар даздеш,
Лийрвоцу  бере, хьо
Даггара лоьруш.
Хьо даим вехар ву,
Дин боцу бере,
Инзаре хийцамаш
Кху лаьтте кхийдош.
Ницкъ болуш вехар-кха
БIешерийн гене
Хьоьца ван – Даймехкан, 
Сайн халкъан сий деш.
Доца ду дуьненахь
Къонахчун дахар,
Iаламан лаам бу
Ша иштта хилла…
Сайн денойх цхьаъа а
Ца дуьтуш Iахар,
Дахарехь гIерта со
Лар йита сирла.

Муталибов Зайндин кхоллараллехь поэзин книгаш алсам елахь а, кIезиг 
яц прозехь язйина произведенеш а. Царлахь уггар мехала лара йогIу 1960-чу 
шарахь зорбанера араяьлла «БIаьхочун весет» цIе йолу книга, къаьсттина цу 
тIера повесть «БIаьхочун весет». Цул тIаьхьа 1968 шарахь оьрсийн маттахь 
араелира «Раненая анкета» цIе йолу дийцарийн книга а. Сийлахь-боккхачу 
Даймехкан тIамехь бIаьхоша гайтина турпалалла билгалйолу Муталибов 
Зайндин прозаически произведенешкахь. Яздархочо исбаьхьаллин басаршца 
къеггина гайтина нохчийн бIаьхойн тIеман хьуьнарш. Хиллачийн бух тIехь 
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яздина ду цуьнан дийцарш. ТIамехь мостагIех майра леташ хилла цхьаболу 
шен махкахой исбаьхьаллин дийцаршкахь шайн бакъйолчу цIаршца а 
бийцина яздархорчо. Масала, «Ша-тайпа хилларг», «Тхо кхоъ вара» цIерш 
йолчу дийцарийн турпалхо ву Iалхан-Юьртара Эдельханов Ширвани тIамехь 
майраллица билгалваьлла хилла разведчик. Оцу гIуллакхо очеркана гергадаладо 
дийцарш, амма церан исбаьхьалла хIумма лах ца йо. Мелхо а, бIаьхойн турпала 
васташ бакъдолчуьнца нийса догIуш хилар гойту. Дийцаршкахь дика го тайп-
тайпанчу къаьмнех болу тIемалой, цхьа доьзал санна, бертахь а болуш, инзаречу 
турпалаллица фашистех летар. «Царах хIоранна а дагахь дара, – боху яздархочо, 
– тхан дайша шайн цIийх хьандина Советски Даймехкан латта тхуна хьоме 
ду. Бомбанаш цунна тIехь мел оьрнаш дахарх, яккхийчу тоьпийн хIоьънаша 
цунна чевнаш ярх, мостагIчун мортираший, минометаший иза мел чIогIа агарх 
мостагIчунна луург хир дац!» Герзах йоьттина йолчу фашистийн ардангах 
цIанбира бIаьхоша хьоме Даймохк, тIом толамца чекхбаьккхира, Европерчу 
кхечу къаьмнашна а паргIато еара. Дуьненахь хIинццалц схьа хиллачарах уггар 
а буьрсачу тIамехь шен амал яхчаелла волчу бIаьхочун васт кхоьллина шен 
произведенешкахь Муталибов Зайндис.

Литературоведа Минкалов Эльбруса, Муталибов Зайндин дийцарийн 
жанран цхьайолу башхаллаш билгалйохуш, яздина: «Дийцаршкахь мехала 
меттиг дIалоцу дийцархочун васто. Цхьадолчарна тIехь дуьйцург ша автор ву, 
ткъа вукхарна тIехь автор ладогIархо санна ву, кхоалгIачарна тIехь иза шена 
кхин цIе тиллина ву (масала, «Чов йина анкета» дийцарехь – Абдурахманов 
Зелимха). Оцу диийцаршкахь вайна хьалха хIутту авторан З. Муталибовн 
шен васт, цуьнан дахаран некъ. Иштта, масех дийцарехь кхоллало полкан 
командиран Висаитовн а, разведчикан Эдельхановн  а, яздархочун тIеман кхечу 
накъостийн а васташ.

З. Муталибовн дерриге а бохург санна дийцарех дийцарш-эпизодаш ала 
мегар ду. Царах хIоранна тIехь а тIеман цхьана эпизодах лаьцна дуьйцу. Иза 
яздархочунна шена дагаеана, я цхьамма йийцина ю. Дукхахдолчу дийцаршкахь 
гойтург тIеман хьалхара мур бу, фронтехь эшамаш хиларца билгалбаьккхина 
болу. Цуьнан турпалхой могIарера бIаьхой, разведчикаш, водительш, 
санинструкторш, вуьшта аьлча, тIеман могIарера салтий бу. Царах массеран а 
ницкъ ца кхочу турпалалла гайта, амма уьш цхьаъ бо оьздангаллин цIеналло, 
хьаналло, хьуьнарна кийча хиларо, стогалло, шен Даймахкана, шен халкъана 
тешаме хиларо».

Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIамехь вайн махкахоша гайтина турпалалла 
билгалйолу Муталибоа Зайндин произведенешкахь.

Муталибов Зайнди вевзаш вара гочдархо санна а. Цо оьрсийн маттера 
нохчийн матте гочйина М.А. Шолоховн «Адаман кхиэл», Г.К. Орджоникидзен 
«Статьяшший, къамелашший», кхиболчу авторийн произведенеш а.

Муталибов Зайнди нохчийн яздархойх дуьххьарлерниг вара шен поэзин а, 
прозин а дукхахйолу произведенеш тIеман тематикина лерина. Шен накъостийн-
бIаьхойн тIеман хьуьнарш исбаьхьаллин литературехь гайтарна тIехьажийнера 
цо шен берриг кхоллараллин ницкъаш. Цуьнан тоьлла произведенеш къоман 
литературехь нохчочун-тIемалочун васт кхолларан масал ду.
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ЯСАЕВ Мовла

  Яхь
Ширделла тха хуьйцуш, бIаьстенан юьххьехь кенах долу цIоькъалом санна, 

бIешерашкахь лелийна тишделла духар хуьйцуш, дегалуш дара цу хенахь 
Кавказан лаьмнаш. БIаьстенан аренаш сенъелла йогIуш яра хIетахь.

Орган йисттехь Iуьллучу тхан жимчу юьртахь колхоз йилла йоллийнчу 
шарахь дара иза.

ГIеметтахIоьттина, зудаялоза а волуш, жимстаг вара Iабдулла. Нехачул 
тIех хIумма а дацара цуьнан: дегIана куьцехь ву ала а, я басна цIена ву ала 
а. Мелхо а, юьхьа тIехь векъна хиларна, нийсархошна юкъахь дегIана эгIаза 
хеташ вара иза. Делахь а, хьанал болх барца, хазчу гIиллакхца, оьздангаллица 
нахана ша везийта хаьара цунна. «Балха тIехь мало еш вац, тIахъаьлла кIант ву, 
гIуллакхний, гIиллакхний тIера ву», – олий, йоккхура цуьнан цIе юьртахоша. 
Шегахь юьртахойн безам болуш а, юьртахой безаш а вара Iабдулла. Ша 
комсомолец а, эвларчу комсомольски ячейкин секретарь а вара Iабдулла.

Тхан юьртарчу ахархойн цхьалха бахамаш колхозе берзочу шарахь уггар 
хьалха ша колхозе дIа а язвелла, нахана юкъахь кхетаман болх бира цо, 
тIаьххьара бахам колхозе берззалц.

ХIетахь хIара, кхуьнан накъостий-комсомольцаш а, кегирхойх кхетаме 
дакъа а хьацарна пIелг а хьоькхуш, адамашна юккъехь кхетаман белхаш беш 
хьийзачу муьрехь, дагахь а доцуш, цIеххьана цхьа хабар а кхаьчна, цуьнах 
боккха кхаъ хилла вара Iабдулла: дукха хенахь дуьйна хIара тIехьийзаш йоI 
яра, кху эвлан йистехь ехаш и яло ойла йолуш вара кIант. Кху тIаьххьарчу 
заманчохь, Сепиятан шеца йолу ойла чIогIа кхоьлина гуш, дIахIоьттича цо 
бакъдерг а ца дуьйцуш, ткъа тIедожжийна цуьнга хан йилла ала даго а ца 
вуьтуш, хьал дара Iабдуллехь.

Хан йилла шена цуьнга ала кхунна цалааран а шен бахьана дара. ЙоIана яхь 
дIаяла башха там ца хетта куц дара кхунна. Амма цкъацкъа лело ца йогIуш, 
эрна хеталора и Iабдуллина.

Ткъа, хила йогIурий-техьа и яхь, шен хьуьнарций, ницкъаций эккхийна 
борз а лацаяла тамехь хеталучу жимчу стеган, маргIалан гIад санна, кхиъна 
йогIучу ховхачу йоIаца?

Цуьнан а шен цхьа бахьана дара: мехкаршна хийисте воьдуш верг, дукха 
хьолдахь, кечйинчу говра а хоий воьдура хIетахь. Гона хаьхкича мосийттазза 
хьалха а яьлла яра Iабдуллас лело колхозан говр. Тоелла еанчу цхьана 

ХХ-чу бIешеран литературера
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суьйрана, тракторни бригадера воггIучуьра, оцу говрахь хийисте нисвелла 
иза. Мехкарий хи тIе оьху шовда эвлан лакха йистехь, юьртал арахьа дара. 
Оцу сарахь шовданан коьрте гулбелла дукха нах бара, цхьаберш говрашкахь а 
болуш. Дуккха а мехкарий а бара, кегийчу нехан хазчу къамелашка ладоьгIуш, 
йоккхачу тобанца лаьтташ, кIудалш юьзний, юзазий. Хьаннийн хотешкахь хеза 
бIаьстенан олхазарийн эшарш санна, тайп-тайпанчу аьзнашца хабарш дуьйцуш 
уьш лаьттачу хенахь, цIеххьана къамелаш севцира адамийн, чекхдовлаза долчу 
дешнаш тIехь. Массо а, ша-ша лаьттачохь, бIогIамаш санна биснера хIорш, 
цхьана агIор дIахьаьвссинчохь. БIаьрго схьа ма-лоццу гуш шера аре яра. 
Оцу арахула, кху юьрта богIучу новкъа схьайогIуш цхьа йоккха гIовгIа яра. 
Цу гIовгIанна юккъехь къаьсттана хезаш зудчо хьоькхучу маьхьаран дуткъа 
аз детталора. Новкъахула схьа тIебохьуш, йилбазамох санна, стигала оьхуш, 
ченан кIур а бара. 

И хIун ду ца хууш, цецбевлла, хьуьйсуш лаьттара кегирхой а, мехкарий а. 
Царах цхьамма-м элира: 

– Суна хетарехь, зуда ядийна богIуш нах бу-кх уьш.
Уллохьа кхача йоьлча, оцу гIовгIанца йогIуш ерг тачанка хилар хиира, 

йоьжна ши говр а йолуш. Амма тачанкина хьалха хиъна гуш стаг а вацара.
Зуда муха ялайо, тачанкина хьалха хиъна стаг а воцуш? – элира кхечо. Хьо 

бакълоь  – элира кхозлагIчо, – говраш къаьхкина йогIучух тера ду, тачанки тIехь 
кхераелла, йоьхна, мохь хьоькху зуда йоцург, кхин адам доцу таро ю .

Дарцо ядийна кондар санна, йохьуш яра тачанка къаьхкинчу говраша. Уьш 
дукха чехка йовдарна, тачанка айъаелла, хIаваэхI йохьуш санна яра, цу тIера 
схьа къаьсттина хезаш, шийла мохь хьоькхуш, дерриге а дуьнене шена орца 
доьхучу зудчун аз дара.

– Говраш совцо хьовса дезара вай.
– Муха?
– Дерриш дуьхьал а девлла, новкъа дIахIитта деза. Ткъа говраш тIекхоччучу 

хенахь, куйнаш, куьйгаш лестош, маьхьарий а детташ, вешан хирг деш, уьш 
совцо хьовсур ду-кх.

– И дан мегар дац, – элира кхечо. – Иштта дуьхьалдевлча, вайх петоьхна, 
говраш цIеххьана нацкъар хьовза герга ду, тIаккха, тачанка хаьрцина, 
тIекIелкхетар ю, ткъа цу тIера зуда, дуьйцийла йоццуш, хIаллакьхир ю. Вай, 
шина декъе декъа а делла, некъан бохалла дехьий-сехьий дIахIитта деза, ткъа 
ваьшна юккъе нислушшехь, цхьабосса тIедетаделла, говрийн архаш схьалаца 
хьовса деза. Нагахь аьтто хилла, говран кхес лаца каяьлларг, кхоссавелла цунна 
тIе а хиъна, тIаккха уьш совцо гIорта веза.

Кхеран цхьабарт хиларе ца хьуьйсура къаьхкина йогIу говраш. Ласточо 
куй лестош, тухучо мохь тухуш, йолчу тIе а марсаяхар бен, кхин кхаьргара гIо 
доцуш, мохо йовдийча санна, тIехлилхира говраш, Iадийча санна, кIайеллачу 
зудчун шийлачу маьхьаран аз а эцна.

Говрийн дуьрстане я архашка кхача безам болуш дара Iабдуллас, шен маса 
говр, тачанкина йоьжначу говрашна юххе а теIош, цаьрца нисъеш дIахахкар. 
Амма, бIаьргех туьйсучу суйнаший, лерехь лоькхучу механ шакарой оцу 
сохьтехь хаа-м хаийтира цунна, нагахь архаш хила ма-еззара шен карахь хилча 



75

Орга - 2017 (2)
а, сел хьераевлла йогIу къаьхкина говрашший, цаьрца тасаелла йогIу шен 
говррий цхьабосса совцо шен ницкъ кхочург цахилар. И хиъначул тIаьхьа, 
хIун дича хIун хир дара-техьа бохуш, кхин еха ойланаш ца йира Iабдуллас. 
Ян а яцара ойланаш ян хан. Тачанка юьрта чу кхочуш лаьттара. Эвла юккъехь, 
урам-новкъахь хаддаза хуьлура ловзуш долчу берийн яккхий тобанаш. Шеко 
яцара, цу кепара и говраш юьрта чу лилхича, хийла нана сингаттаме  йоьлхург 
хиларан.

Шегахьа агIор тачанкина йоьжна йолчу говрана лерга юххе юьхьиг а 
таIийна, тапчин лаг уьйзира Iабдуллас. Мозий лелхо санна, корта а ластийна, 
чов хиллачу говран болар дуьйхира.

Ца юьсу чов хиллачу говре кхин гена дIа ца дахьаделира и шен акха болар. 
Жим-жимма гIеллуш, тIаьххьара а юьйжира иза, юьртан хьалхарчу куьпах 
чуйоьллачу меттехь. Важа говр а лаьттара, цу охьайоьжначу говраца тачанка 
дIатекхо гIертарх гIуллакх а ца хилла, ца яьллачу денна саца а сецна, цецъяьлла, 
хиллачух ца кхеташ, мерах шок а етташ.

Беречун лаамаш дика бовзий, цаьрга ладегIий Iемина Iабдуллин гила хала 
ца сецира, шена тIерачу беречун дагара хиъначул тIаьхьа.

Оцу сохьта дукха адамаш гулделира цига. Тачанка а, цунна йоьжна хилла 
йисина говр а наха дIайигира. Баккхийчу зударша шайн комаьрша къинхетам 
бина, кегийчу зударша каде куьг тоьхна, цIа йигира тачанки тIехь хилла йоI.

ЦIа веана, говр дIа а Iалашйина, цхьаьнгге а хIума а ца олуш, охьавижира 
Iабдулла оцу суьйрана. Кхунна ца хаьара, ша говр ер наха муха лорур ду. цара и 
харцахьа тидарх чIогIа вогура хIара. ТIаккха, дас шега аьндерг ца хууш, дикка 
сингаттаме а вара.

Iабдуллин дена, Дудина, кхана делкъал тIаьхьа хиира эвлахь хилларг. И 
Халипата дийцира цунна ма-дарра, Iабдуллина совгIатна ялийна ша аьлла, 
гоьзанах дIатесна кечйина говр а йитина, кIант волчу дена баркалла а аьлла, 
Халипат цIа яхара. Амма Дуда цу тайпа гIуллакхаш тIехь ледара къонах 
вацара. Дика кхуьуш дара цуьнан хьекъал хIуманах, цундела цо шен кIанте 
элира: «Цхьаъ ен а йийча, важа вайна совгIатна а елча, царна доккха зен ду 
иза. Йийнарг денлур яц, цуьнах царна хилларг зен ца ларало, цул инзарениг 
сацорхьама и дина хиларна. ДIа а йигий, хIара церан говр дIало. Со-м йийнарг 
токхуш вайна башха ницкъ ца хилча а тоуьйтур долуш дера ву.

Дас шега ма-аллара, Iабдуллас, говр дIа а йигна, дIаелира. ЙоIера хьал 
а хаьттина, даггара чIогIа шега чукхойкхуш хиллашехь, чу ца воьдуш, 
вухавирзира иза, ша цIахь сиха волу кеп а хIоттийна.

ХалипатгIар дика ца кхуьура шайн совгIат духатохаран бахьанин кIоргенах. 
Цундела, Халипата хабар даийтинера: «Хьо резахинволчу совгIатан цIе тоха», 
– аьлла. Iабдуллас совгIатан цIе ца тохарехь цунна йоI езий-техьа шайна 
моттара а хазийра, Iабдулла хьалххе дуьйна Сепиятана тIехьийзаш хилар хууш 
болчу ХалипатгIара.

Сакъера хьошалгIа яханчуьра цIа йогIуш, говраш къаьхеина, хьалхара 
доьнчик охьа а воьжна, тачанкано ядийначохь хIаллакьхуьлучуьра Iабдуллас 
кIелхьараяьккхинарг Сепият хилла.

И Сепият яра и, кхуьнга йогIур ю ша бохуш, масех шарахь Iабдулла тIаьхьа 
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а вазийна, кху тIаьххьарчу хенахь, гуьйренан малх санна, кхуьнца кхоьлина 
йогIуш хилларг.

Ткъа хIинца, «хьо соьга ян еза, хан йилла а еза», – аьлла, тIедожош 
ша дIааьлча, «декхар дIадоьхуш-м хирг хир вац хIара» бохург оцу йоIана 
дагатасарна кхоьрура Iабдулла. И йоI хIаллакьхуьлучуьра кIелхьараяьккхинарг 
ша ацахьара, хецца цуьнца шен хиндолу къамел а хIинца дехкаделла вара хIара, 
шен хьокъехь харц ойла цу йоьIан даг тIе ярах вогуш.

Ткъа хIинца, масех шарахь тIехьийзинчул тIаьхьа, юхуш-толуш кхеран 
юкъаметтиг хийлазза хийцаеллачул тIаьхьа, кхуьнан дагара хууш санна, 
кхаьчна хабар дара: «Хьуо резавелахь, йоI дIайига».

Ишттачу хабарх чIогIа сакъераделла, боккха кхаъ хилла вара Iабдулла оцу 
деношкахь.

Амма, шен воккхавеш, сакъералуш хиларан мелла а чам байна вара и, «хьо 
резавелахь, йоI дIайига», Сепиятан бертахь ду-дац ца хууш.

– «… Суна хIун хаьа, йоI реза ю-яц. Суна и яло лаарх тоьий, и ша реза яцахь? 
Цкъа хьалха и ган а гина, цуьнга шега хатта деза. Цуьнга шегара хаа деза цуьнан 
дагахь дерг…» – ойланаш керчара къоначу коьртахь. Оцу ойланаша лоьхучу 
некъашца Сепият ган а, цуьнца къамел дан а, цуьнах шех дагавала а гIиртира 
иза. Амма, Iабдулла ца кхетачу цхьана доккхачу бахьанина Сепият чIогIа 
чукъовлаеллера, ур-атталла кхайкхича, хIитIа а цIа йогIуш, лулахойн чу а ца 
йоьдуш. Цундела цуьнца шеца къамел дар ца хилира. Сепиятан несца къамел 
дар ца хилира. Сепиятан несца къамел деара. И кхуьнга кхаьчна хабар Сепият 
реза а йолуш хилар чIагIдира несо. Амма Сепияте шега вистхила аьтто бар 
Iабдуллас дехча, йоI чIогIа могуш йоцуш Iуьллуш ю аьлла, бахьана хIоттийна, 
бехказло-м хьовзийра цо. 

Муьлххачу кепара а йоI ша ган гIертарх гIуллакх ца хилира Iабдуллин.
Хазчу гIиллакхца, оьздангаллица, балха тIехь мало йоцуш кхиъна бара йоI 

йолчу ненан къона доьзал. ХIара ши бер – Эдилсолтий, Сепияттий – сов жима 
долуш кхелхинера кхеран да. Амма, цхьана а дегIе шен берех бай ца олуьйтуш, 
чекхъелира хьуьнаре нана. ТIахъаьлла, мало йоцуш стаг яра Халипат. Цундела 
цу бертахьчу, декъалчу доьзалх хьоьгуш бара юьртахой. Цу ялхитта шарахь 
цхьаьнгге а «жеро» ца аладелира йисина Iачу Халипатах. Муьлххачо а, дог 
резахуьлий,  къонахчул толайора Халипат. Цхьанна а корта ца бетташ, шех бала 
ца беш, милла а хьоьгург гIиллакхе а, гIуллакхе а кхиийра цо шен доьзал.

Беркате нана ша а яра шен ховхачу доьзалх сакъералуш, йоккхаеш. Дерриге 
а дуьне шайн дуьхьа лаьтта моьттуш, оццул дуьнено бIаьрг хьоьстуш бара уьш. 
Нагахь цхьана сингаттамна хьо чIогIа гIайгIане воьжначу хенахь, оцу доьзалх 
цхьаъ хьуна гича, цуьнца хьо кIеззиг къамеле ваьлча, цхьа вон гIан-набарш гуш 
Iуьллучуьра самаваьлча санна, хьайгарчу гIайгIанах паргIатволура хьо, цуьнан 
сакъералуш хилар ша-шаха хьоьга а доьрзий.

Кхарах стаг цкъа а къанлур вац аьлла чIагIо йийр яра хIетахь уьш гинчо.
Халипатан кIанта Эдилсолтас хIетта зуда ялийнера. Сепият, маре гIурриг 

хуьлуш, кхиънера. Цуьнца хазалла къовса йоI ца хеталора эвлахь. И хазалла 
къагош, дечу гIуллакхна каде а яра йоI.
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***
Цхьа доттагI вара Эдилсолтин шайн юьртахь, Ахьъяд цIе а йолуш, хIорш 

санна дуьненах сакъералуш а волуш. ДегIана куьцехь, басна а товш а, дашна 
говза а вара Ахьъяд. Цул хаза хелхаволуш кIант ца хеталора эвлахь. Ахьъяд 
воцу ловзар, синкъерам, йочане де санна, кхоьлина хеталора. Леррина и къаго 
вича санна, товш хуьлура и ловзаргахь. Ахьъяд воцчу ловзаран башха чам ца 
кхетара кегирхойн вовшакхетарх марзо эца Iеминчу баккхийчу нахана.

Делахь а юьртахойн шовкъ йоцург а доллура цуьнах. Кхиберш санна, 
юьззина бакъо йолуш могIара колхозник ша воллушехь, къинхьегамна 
пебетташ вара Ахьъяд.

Кхо-диъ шо кхаьчна долчу беран санна, ховха дара къахьега ца Iеминчу 
Ахьъядан куьйгаш.

БIаьстенан аренийн белхаш беш, я хьийкъина кхиийна колхозан ялташ 
гурахь чудерзош сихбелла, хьацарна пIелг хьоькхуш юьртара кегирхой 
тIахъаьлла хийзачу хенахь, даьтта хьаькхна стеран маIаш санна, къагайой 
эткаш а юхий, эвла юккъехула лелаш хуьлура Ахьъяд, оцу эткашна тIекхетта 
чан сих-сиха дIайоккхуш, кисна диллина Iаьржа бархат а долуш, хьацаран кIур 
а хилла балхана хьийзачу шен нийсархойх, дагахь, цавашарца къайлах бIаьрг 
а бетташ.

Колхозан юкъарчу балхах ша къехкаш хиларна юьртахойн шех безам бовш 
лаьтташ хилар халой, цаваьллачу денна балха араваьлча а, уггар тIаьхьарчу 
могIарехь хуьлура Ахьъяд. Нийсархойн могIаре дIа а хIоьттина, кхечара санна 
болх ца беш, хабар дуьйцуш де дойура цо.

Гуттар а, хIоа дохарна кхоьруш санна, лерина лелаш хиларна, нийсархошлахь 
шашаха тилаелла цIе яра цуьнан Заббари аьлла. «Ахьъяд» ала оьшуш а дацара, 
важа цIе яьккхича, и дикахо а вевзара юьртахь.

ХIетте а, цуьнца долчу доттагIаллин юкъаметтиг шегахула хадо ца лууш, и 
дIакхоьхьуш вара Эдилсолта.

Эдилсолтас зудаялаяле дуьйна а доттагIалла догIуш вара и шиъ. 
Синкъерамехь а, ловзаргахь а, мехкаршна хийисте воьдуш а, хьошалгIа яханчу 
йоIана тIаьхьа воьдуш а, даима цхьаьна хуьлура ши доттагI. Юьртахошна хууш 
яра цу шиннан уьйр. 

Эдилсолтас ялийна зуда а, диккачу декъехь, хIокху Ахьъядан шерачу 
хабарой, говзачу дашой хаздинчу захалонан беркат дара. Цундела хила герга 
дара несана иза къаьсттина дукхавезар, цхьаболчу марзошлахь уггар хьомсара 
хетавалар.

Зудаялийначул тIаьхьа Эдилсолтин синкъерамашка лаьттина ойла керлачу 
колхозан балха тIе йирзинера. Цуьнан синкъерамашкара ойла чуерзаро цуьрриг 
хера ца яьккхира кхуьнан а, Ахьъядан а юкъаметтиг.

Балхана мукъа йолу хан (и Ахьъядан дуккха а яра) даима ЭдилсолтагIаьргахь 
йоккхуш хуьлура Ахьъяд. Несана чIогIа хазахетара Ахьъяд шайга веъча. 
Дерриг марвешин там-товраш лоьхуш, нисдеш хуьлура иза, цо шайгахь 
боккхучу муьрехь. 

Иштта долу и несан хаза гIиллакхаш делахь а, я и саннарг кхин делахь а, 
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цхьа гушбоцу ницкъ бара Ахьъяд, коча муш а тесна ийзош санна, кху хIусаме 
хьийзош берг, кхунна шена а мегарг бовза а ца бевзаш. Дукха хьолахь, олуш 
ма-хиллара, вуьжуш туьллу куй а кхузахь бара цуьнан. Эдилсолта цIахь хилар-
цахилар башха а дацара. Дийнан делккъехь а вогIий схьакхочура, и шен эткаш 
а къагайой, моза тIехиъна а бедарна хьоькх ярна кхоьруш, вула а лой. Ловзарга 
а, синкъераме а, наггахь бен ца воьдуш вухакхета ваьллера Ахьъяд, доттагIчо 
зуда ялийчахьана, берриг синкъерам кху хIусаме а бирзина.

Керлачу колхозан сихчу балха тIера цIа воьрзийла кIезиг нислуш, масех де-
буьйса арахь доккхуш меттиг хуьлура Эдилсолтин. Цу тайпана денош шена 
даьхкича, Ахьъяде, керт-кехь ледарло ца хилийтина, буьйса йоккхуш Iе олий, 
кхунна тIе а дуьллий, воьдура Эдилсолта.

Сепиятий, несой лоькхучу эшаршна тIаьхьа Ахьъяда дечиг-пондар а балош, 
хазйора кхара шаьш цхьаьна йоккхуш йолу и мерза хан. Шаьш иштта цхьаьна 
йоккхуш йолу и хаза хан дуьненан хазаллий, марзой ян а йоцуш, дуьненан 
исбаьхьалла ерриг оцу беа пена юкъа йирзича санна.

Суьйренца мехкаршна хийисте эхарх а, синкъерамашка лестарх а Ахьъяд 
вухакхетта хаалуш, цуьнах хаъал цатам хилла бара юьртара цхьаболу мехкарий. 
Амма, Сепият башха гIайгIабеш а яцара царна и бохам баларх, шен дагна там 
хилчахьана. Кху бабин тхов кIел шаьш цхьаьна йоккхуш йолу и мерза зама 
дукха еза хеташ яра Сепият. И шен, хетарехь, хаалуш долу ирс мичча меха 
хиларх хьаьнцца а къийса дагахь яра Сепият.

Цкъа, цхьана суьйрана, Ахьъяд новкъа а ваьккхина, шаьшшиъ чуйирзича, 
Сепията шен несе элира:

– Дукха мах лур бара-кх ас хIинца и Ахьъяд вайн Эдилсолтин доттагI ца 
хилийта. Ма совнаха доттагIалла ду-кх иза, ца хилча а мегар долу.

Марйишас аьллачо цхьа вон ягийначу несо, инзаре чIогIа цецъяьлла, ша 
деш долу гIуллакх охьатесна, цунна улле охьа а хиъна, леррина цуьнан бIаьра а 
хьаьжна, шена хеттарг бакъду-дац хаа санна, хаьттира.

– И бохург хIун ду хьан, ва йоI?
– И дера ду, сой, Ахьъяддий вовшашка безам болуш, вовшийн дезаделла ду, 

бохург. Кхийтин хьо хIинца?
– Ахь баккъалла а дуьйцу я забар йо? Хьо кхетамчохь мукъана юй, ва йоI?
– Со я и – цхьаъ даларо бен тхойшиннан кхиэл йохо бахьана дац суна 

схьагуш. И ду-кх хьуна, сан вешин зуда, баккъалла а долу сан бакъдерг.
– Вай, со яла елла делаI! Ткъа и муха тарлур ду иштта? Ерриге а юьртана 

хууш ма ду хьан вешиний, цунний юккъера дотагIалла. Хьайн ваша айхьа мел 
юьхIаьржахIоттаво ца хаьа хьуна? И муха тарлур ду?...

– ДIаялахьа дIа! ДоттагIалла-м гергарлоно чIагIдар бен херадоккхур дацара. 
Коьртаниг тхойша вовшахдаьлча мегар доцуш, вовшийн дагадоьхна хилар-ду-
кх

– Ткъа и маца дуьйна ду шун цу тIе даьлла? И чIогIа тамехь доцуш гIуллакх ду. 
Ой, хьо хIун деш Iара эцца даьлла и лечкъош? Сацо ма веза и вайга лестачуьра. 
ТIаккха а… хIара гIуллакх дIахаийтаза дер дац хьан вешега…

– Хьайн бага хьайгахь кхаьбчахьана, хьоьгара оьшуш кхин хIума дац, – 
элира марйишас несе, – кхидIа дерг дерриге а ша дIанислуш ду. Айса лелориг 
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ца хаа со башха жима яц хIинца.

КIоргга шен даге ладоьгIча, Ахьъядана а карийнера доттагIаллин декхарш 
дегIана дазделла хийла а хан йолуш.

БIаьсте шен бакъоне кхочучу муьрехь, маьлхан зIаьнарша дашош долу лайн 
чимаш санна, кху шиннан дегнаш безаман нуьро лалош хиллера.

Наггахь денош баба базара йоьдий а догIу хир дара. Жима нус, ке-керта 
дезаршна чу-ара йолий меттиг а хуьлу хир яра. Хьанна хаьа, кхерамечу 
къоналло масане къона са безаман кIуркIамане хьовзийна хир ду, уггаре а таро 
йоццучохь?

И мухха делахь а, Ахьъяд цIеххьана кхуза вогIучуьра сецира, схьахетарехь, 
цхьаьнггара а шена хилла цатам боццушехь. ТIаккха Эдилсолтех пебетта а 
велира и, шен ницкъа ма-ббу цунна дуьхьал кхетарх а ларлуш.

… Ша Ахьъядна хан йиллина хилар несех лачкъо Сепиятан аьтту ца хилира. 
Цо цуьнга иза ма-дарра дIадийцира.

ХIинццалц забаршца а, бегашца а хIара гIуллакх бертахь, эсала схьадеанехь, 
хIинца нус кхераеллера, хIара бокъаллина а тIедаьлча. Кху кечъечу ямартлонах 
хьалхара жоп майрчо шега деха герга хетара цунна: «Хьо яцара цара моссазза 
садоIу а хезаш Iийнарг? Ахь хIунда ца хаийтира и шен хеннахь схьа?» Цул 
совнаха, майрчунна тIе наха пIелг хьажабойлех ларъяла лаар а дацара 
кхуьнан гIалате. Шен яхарехь хила там болчу къаьхьчу тIаьхьенийн гIаларташ 
дуьхьалхIитта дуьйлира цунна. Цу дерригенна а дуьхьалъяларан Iалашо 
лоьхуш, несо, цхьа аьтто болу меттиг билгал а яьккхина, Эдилсолтега ма-дарра 
дIадийцира кечделла захало. Марйишина гергахь вониг цахилархьама, шен 
къамел къайлах дитар дуйнца, дехарца цунна тIе а дуьллуш.

Эдилсолтина чIогIа новкъадаьллера и гIуллакх, гIенах а дагадеана дацара 
цунна и тайпа хIума хир ду, аьлла. Оццул чIогIа сакъералуш ша кIезиг диъна 
хIара маьлхан дуьне стимал къахьдала доьллера цунна. Дерриге а дуьненах чам 
байнера. Эзар ойла хьийзара коьрте. Ямартчу доттагIчунна а, мекарчу йишина 
а цхьабосса оьгIазвахнера иза.

Эдилсолтин къоначу даго хоьттура: «Ткъа муха тарлур ду иштта хила: сан 
доттагI ву а бохуш, сан хIусамехь буьйсанаш а йохуш, соьца цхьаьна шуьнехь, 
сан йишас кечбина кхача а бууш… ткъа, оццу хенахь, сан йишина тIе а хьийзаш? 
ХIара ду-кх, нахана тIехь кхардамна далош долу : «Вешин доттагI – йишин 
везар», – кица. Деган доттагIалла ца хилла цо соьца лелийнарг, моттаргIанаш 
хилла. И иштта ца хиллехьара, кIелдIахула сан йишина тIехьаьвзар вацара 
иза. Езахьа. Ас хIумма а ма ца боху. Безам толаза ца Iа. И хууш ду. Бехке 
дац. Амма сан чулестачуьра хадахьа. Суна хервала гIортахьа. Со кхуьур ма 
ву. ТIаккха… ХIан хIа, сан йиша а ца хилла вешин сий лардийр долуш, ваша 
юьхьIаьржахIоттарх шекьер йолуш. Наха со вуьйцург хиларан гIайгIа ца хилла 
цу шинна. Со вац, ткъа, нахана юккъехула лела а дезаш? И тайпа ледарло сан 
хIусамера яьлча, нахана дош хетар дац-кх со а, я ас дуьйцург а, нагахь соьга 
дуьххьал схьа ца алахь а, – бохуш кхехкара вешин къона ойла, – вовшашка 
дуьйцур ду-кх наха сан доттагIчун, сан йишин вовшашка бахана безам, сан 
тхов кIелахь, сан хIусамехь, сан шуьнахь кхоллабелла, бохуш. Хьанна хаьа, сан 
меттахь кхоллабелла эриг а оьшур вац».
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Белшашна базбелла Эдилсолтин корта кхуьнан куьйгашна тIе буьйжира.
– «Сан вешин деган доттагI – сан ваша», – бохуш Iаш хуьлура сан йиша, – 

цкъа еара ойла. – «Сан деган доттагIчун йиша – сан йиша», бохуш Iаш хуьлура 
доттагI. Ткъа, со левеш хилла-кх цо а, вукхо а. Мичахь ду и деган доттагIалла? 
Деган ямартло ю-кх! Суна тIехь белар деш хилла цара. Сан нанас, йисина 
Iашшехь, нехан бехках лардеш схьадалийна цIа, хIусамдола суна тIехь дисча, 
нахала доккхуш хилла цаьршимма. Хир дац и захало. Кхечу некъаца и сацалуш 
ца хилахь, ас корта когашка буьллур бу цуьнан я вукхуьнан. Сайх, сайн цIийнах 
нехан луур ца долуьйтуш, ас сайн дакъа кешнашка дохьуьйтур ду», – бохуш, 
оьгIазе ойланаш сийсара Эдилсолтин коьртехь.

Оццул шена дукхавезна доттагI а, иштта хьоме хеташ хилла шен йиша а 
луьра мостагIий тарбеллера Эдилсолтина.

Да воцуш кхиъна Эдилсолта, ненан маьршачу лаамашка ладоьгIуш, цуьнан 
кхетамечу хьехарша Iамош кхиъна вара. Нанас гуттар а магадора: воккхачух, 
тхьамдех дагавалар, цо бохучуьнга ладогIар. Эдилсолта-м майраллех вуьззина 
къонах вара. Цуьнах гIоьртина хIумма а юкъахдуьсур дацара. Вуьшта, гуттар а 
дош-дашера даьллачу меттехь, ша нахе стаг собаре хила веза олуш вара хIара. 
Цхьана къовсамехь оьгIазваханчо: «ХIай къонах, собар муха дийр ду а, суна-м 
цо халахетийтиний, иза-м харц лоьй, со-м цунна оьгIазваханий?» – аьлча, 
Эдилсолтас гуттара а олура: «Хьо оьгIазвахана ца хилча-м, хьуна собар эша 
а ца оьшура. И собар-м къонахчун гIиллакхаш дагардечу могIарехь шолгIа 
лоруш дай. Собардел ахь.» Ткъа хIинца собаре хиларан рагI шена тIекхаьчча, 
ша нахе олу дешнаш дагаоьхура кхунна оьгIазаллина юккъехула.

Кхин цхьаъ а дара, дIадала ца туьгуш, дух-духа а цуьнан коьрте хьийзаш: 
къоначийн вовшашка баханчу безаман нуьро кхин мел йолу ойла кхолош хилар 
хаьара цунна. ХIинц-хIинца, дукха хан йоццуш, ша вагийна хиллачу безаман 
ницкъ ма-барра бевзира.

Оццу тайпана ойла коьрте хьаьвзича, царна тIера бехк байлуш агIо-м 
хIуттура цунна. «Амма, хIокху сан хIусамехь тасабеллачу цу безамах марзо-м 
оьцур яц цара!» – олий, чекхйовлура коьрте хьийзаш йолу маслаIате ойланаш.

Шайн сов цIа чохь, ша-шех дагавуьйлуш, ойланашкара ойланашка вуьйлуш,  
хийла хан яьхьира Эдилсолтас, ша хаза локхуш хиллачу дечиг-пондарца эшарш 
а лоькхуш, багахь гIийла узам тIаьхьара а беш:

Суьйрана дагаволу ша
Вайн пешан когех,
Iуьйрана дагаволу ша
Вайн кIайчу пенех,

Девешин цхьа шича
Шен лулахь ца хилча,
Тешаме доттагI
Шен арахь ца хилча.
Ша хьаьнга балхор бу 
Коьртера бала,
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Ша хьаьнга ялхор ю
Кийрара гIайгIа?

Мел дагавийларх, цхьана некъа тIехь шен ойла ца социйла хиъначул 
тIаьхьа, шайн цIийнан хьалхарчу стагах, тхьамдех дагавала вахара Эдилсолта. 
Ша деана гIуллакх ма-дарра дийцира цо баьчче. Эдилсолтас шен къамелехь 
воккхачух ца хьулйира шен ойланехь сецна тIаьххьара кхиэл а, нагахь кхечу 
кепара и захало дохо таро хуьлуш ца хилахь.

Эдилсолтин къамеле ладоьгIна ша ваьлча, «Ойла а йина, дан дезарг хоуьйтур 
ду», – аьлла, тхьамдас паргIат витира иза.

Оццу суьйрана Халипате дIа а кхайкхина, цуьнца къамел хилира тхьамдин. 
Цул тIаьхьа щолгIачу дийнахь Эдилсолтица къамел дира цо:

– ХIинццалц схьа вайн цIенна тIе эхь деана меттиг яц. Нехан бехках ларлуш 
схьадаьхкина вай. ХIинца а, ницкъ ма кхоччу, вочу дашах лардала гIертар ду. 
суна дагахь, цхьа а лурвоьлла стаг ца хилла вайн цIийнан а, вайн тайпанан 
а. Луралла – дийна воллушехь валар ду, стаг вийна, лурвоьлларг сайна гича, 
текхаргах бIаьрг кхетча санна хетта. Нахана а иштта хетийла хаьа суна. 
Лурвоьлла стаг нехан неIалт хилларг а, хиларг а ву. Оцу тIехь ахь йина ойла 
нийса яц. Вай даима схьадогIу ваьш нахаца а тарлуш, нах вайца а тарлуш, 
юьртахошна вайгахьара хилла бохам а, цатам а боцуш. Магар-тардалар 
вайн коьрта Iалашо ю. Амма, бакъду, ваьшна тIехь харцо а лелош долу мага  
гIертар лоьхур дац вай. И тайпа тардала гIертар, дукха хьолахь, гIелалла лору 
цхьаболчара. Ткъа и гIелалла хIинццалц схьа вайна тIехь лелла яц я хIинцачул 
тIаьхьа лелар а моттац…»

Тхьамдин къамела юкъара цхьа а дош ша схьа ца лоцуш тIехтилийтарна 
кхоьруш санна, лерана ладоьгIуш лаьттара Эдилсолта, и хиъна Iачу гIанта 
хьалха охьа а хьоьжуш.

Ша Iачу гIанта тIера дерриг шен дегIаца хьалха таьIна, Эдилсолтина тIе 
пIелг а хьажош, тхьамдано кхин дIа а дуьйцура:

«Хьуна и вайн йоI-йиша оцу ГIайрбаган кIанте маре йоьдийла ца лаьа, хьайн 
доттагI ву бохуш, вайн цIен тIе и паргIат листина хилар бахьана долуш. Цу 
тIехь хьо бакъ ву. Иза иштта хила а догIу вайнехан гIиллакхехь. Нохчийн хазчу 
гIиллакхашца дуьстича, ирча гIуллакх ду цара дагалаьцнарг. Цу тIехь уьш харц 
бу. ЙоIана кIант хIунда веза а, я кIанте йоI ма еза а ца боху вай. Безамна юккъе 
хIуьттуш а дац вай. Вай бохуш дерг и безам вешан тхов кIел кхоллабалар нийса 
дац бохург ду, цундела и захало хила амал доцуш а лоьру.

Церан вовшашка бахана безам генабаьлла таро ю, дийцарехь. Цуьнга яхар 
тIехь ойла сецна ю, боху, вайн йоI-йиша Сепият. Ткъа и захало тардалийтича, 
наха вайна тIе пIелгаш хьежор ду. Цундела, и заахало дохоза ца долу.

Шен гIантахь то а луш, куьйган пIелг бIаьштига тIе а буьллуш, аз лагIдина, 
кхин дIа а дийцира цо:

– Луралла вайн коча а ца догIуш, вайн цIийнах нехан белар а ца хуьлуш, 
цхьа некъ хета суна: вайн йоI-йиша Дудин Iабдуллега маре дIаяла еза. ХIара 
ямартло юкъайолале хьалха цуьнга яха ойла а йолуш, и тIехьийзош хилла, 
боху, цо. Йига безам болуш, кхунна тIехьийзаш иза а волуш. ГIайрбаган 
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кIантана йиллина хан тIекхачале, сихха йоI Iабдулле дIаяла еза. Цу тайпана, 
нехан беламах ларлур ду вай, йоI цхьана хенахь шен безам лаьттинчу маре а 
нислуш. ТIаккха, хууш ма-хиллара, Iабдулла магош, гIиллакхца, оьздангаллица 
тарлуш, ларавеш схьавогIуш стаг ву.

***
Циггара схьадаьлла дара Iабдуллега: «Хьо йоIана резавелахь, йоI дIайига 

нах бахкийта», – аьлла, кхаьчна хабар. Амма Iабдуллина ца хаьара иза мичара, 
муха, хIунда доладелла, дагахь а доцчу хенахь, юккъехула а хеталуш.

Дикка ладоьгIча, Iабдуллина моттаделлера Сепията шен ненах дагаяьлла, 
вешига а хаттийтина, массеран а бертахь хила тарлуш захало и ду. Юха а 
Iабдуллин цхьайолу шеко гIоттура: «Нагахь и иштта хилча, Сепията ша дуьххьал 
схьа хIунда эр дацара иза?» – ТIаккха, хьаьвззий цу тIера а вухаволура: «Масане 
шайн гIиллакхашший, амалшший хуьлу мехкарийн, ойла ярх, хьо тIаьхьакхуьур 
воцуш. Царах цхьаъ хир ду-кх ша соьга и схьааларх Сепият ларйийриг. Кхачам 
бац ткъа, хабар дохьуш веанарг тешаме стаг хилча, ша деанарг массеран а 
бертахь хилар цо чIагI а дича».

Мосийттазза Сепият ган гIоьртира Iабдулла. Делахь а, схьахетарехь, цхьана 
хIара ца кхуьучу, даккхийчу бахьанаша и таро ца хилийтира цуьнан.

И хабар массеран а бертахь деана хиларх ша тешна валарна дара Iабдуллас, 
йоI яло маца дахка деза хоьтту хабар захалех тохийтар.

Эдилсолтас хьалххе ойла йина, шен дагахь жоьпана кечам бина дара и хаттар. 
Эдилсолтина шен зудчуьнгахула хиъна дара, Сепият Ахьъядна йиллина буьйса 
муьлха ю. Оццу буьйсана хьехнера цо IабдуллагIеран замой, амма Сепиятанаш 
пхьуьйрал тIаьхьа кхочур болуш хиллехь, Эдилсолтас – маьркIажа бода лацалу 
зама билгалйинера.

Эдилсолтас Сепиятах лардинера цо Ахьъядна йиллина хан шена хаар. 
Цундела шен захало дукха къайлах ду моьттуш яра Сепият. Цунна хууш дацара, 
вовшашна хIун ду а ца хууш, тховса ша йига шинахьа кечлуш буйла.

Вешин зудчух чIогIа тешаш яра Сепият. Цундела дара, шен несана тIаьхьа 
а хIоьттина, иза маьркIажехь баьхкинчарна хецца тIеяхар. Кхин гIар-гIовгIа 
йоцуш, лечкъина маре йоьдучу дагахь. Амма Эдилсолтий, Халипаттий цуьнан 
лечкъина араяларан аьттонаш шаьш нисбеш дара, йоI-йишина цуьнах дерг ца 
тосадолуьйтуш.

Беттасин бIармециг серлоно божарийн гIаларташ довзийтира. Йиллинчу 
метте схьавеана, йоI араяларе хьоьжуш Iаш, виъ-пхиъ стаг вара. ЙоI цаьрга 
дIаелла, церан некъ дика бина, нус сихха чуяхара. Невцан накъостера цхьаммо 
схьадаьккхина, тIе верта а кхоьллина, нускал шайна юккъе а хIоттийна, 
кIентийн тоба дIаяхара.

Буьйсанан серлонехь Ахьъядах бIаьрг тоха гIерташ, къайллах дIасахьоьжура 
Сепият. Аьтто агIор улле ваьлла вогIург Ахьъяд цахилар хиира цунна. Вукху 
агIор вогIург вуй-техьа и аьлла, цуьнга бIаьрг туьйхира нускало. Иза-м вовззане 
а ца вевзира. Хьалхаваьлла воьдуш верг мила ву хьажа лиира. Амма цуьнан 
болар тера дацара кхуо лоьхучуьнчух. «Кху тIаьхьа хIоьттина вогIучу шиннах 
муьлха ву-техьа Ахьъяд?» – Сепиятан ойланаш кхачаяле, хIорш шаьш боьлхучу 
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дIакхечира…

***
Доккха ловзар дара IабдуллагIеран уьйтIахь. Дукха адам дара цига гулделла. 

Нускал а дара кирхьана тIехьа лаьтташ. Локхуш пондар, етташ вата, тIараш, 
деш хелхар, жима а, воккха а сакъералуш волуш, хаза ловзар дара лаьттарг. 
Бакхий а, кегий а зударий кирхьана тIехьарчу нускале хьуьйсуш бара. Нагахь 
селхана шайна и яйнехь а, тахана нускал а хилла, кирхьана тIехьа лаьттачу 
йоIе, Iаламат лерина хьуьйсуш Iедал хуьлу баккхийчу зударийн, цу тIехьа 
латта шайна Iамо санна.

Амма, ша бахьанехь оццул йоккха чалх вовшахкхетта долу жима нускал оцу 
ловзарх цуьрриг сакъералуш дацара. Шена тешнабехк бина хиларх кхиънера 
иза къаьхьа. Эзарнаш ойланаш хьийзара цуьнан коьрте. Амма дан хIума кара 
ца догIура. Шегарчу хьолах дика кхетачу цунна шера хаьара гIуллакх шен 
ницкъах меттадогIучуьра а, кхиа хIума доцчу даьллий а. Делахь а, дог ца 
дуьллура, Делан дикане салаьттара. Аьтто балахь, яда а лоьрура…

Массеран а тидам кирхьана тIехьа лаьттачу нускалехь бара. Мел ладам 
боцуш делахь а, кхиноший, лула-куларчу зударший тIаьхь-тIаьхьа а шена 
тIехдетташ дуьйцуш а хир дуйла хаьара кхунна.

Маре яха ша арайолуш Сепията йина хиллачу ирсечу ойлано къаьхьа къурд 
бира ловзаргахь йоIаца хелхаволуш Ахьъяд вайча. Эццахь, ловзаргахь болчу 
нахана хезаш, ца хезаш, Ахьъядан цIе а йоккхуш, мохь баьлла, дог а кIадделла, 
охьаюьйжира кирхьана тIехьара Сепият.

Меттанаш кIамлучу зударша ловзаргарчу кирхьана тIехьара, дестош дийца, 
хIуманаш даьхьира. Оцу деха меттанаш долчарна къайле хилла ца хиллера, 
къуьно къола санна, Сепиятий, Ахьъядий къайлах кечдинарггий, цунна йоьIан 
верасаша йина къиза кхеллий. Меттанаш кIамлучара мало ца йира, ма-дарра 
дуьйцуш, и гIуллакх махал маса Iабдуллина тIекхачо.

Iабдуллина девзаш долу, вайнехан зуда ялоран Iадаташ, гIиллакхаш кху 
тайпанара дара: ядийна ялоррий, ехна йигаррий, безамца бертахь яхаррий. 
Царах хьалхара ши некъ цо ша-шена бихкина бара, шен дагахь иза кхаьрдаш, 
кегийрхошкий, мехкаршкий, емалдеш, цо дIакхайкхош дара уьш. Шен дагахь 
даима цо шена хиржинарг – безамца бертахь зуда ялор дара.

Ткъа, ладоьгIна, ма-дарра девзинчул тIаьхьа, хIара шегахула чекхдаьлларг 
царах цхьана а новкъа доцуш карийра кхунна. «ХIара зуда ядийна ялийна яц, 
ехна а ца ларало, безамца бертахь муххале а ца еана. ХIара Iехийна ялийна, 
– бохура Iабдуллас ша-шега, – Iехийнарш йоьIан верасаш бу. Амма, хеталахь 
а, бехказа-м со а ца вогIу хила. Цхьа некъ а, кеп а йоцург хIоьттина кхузахь. 
Ткъа хIара гIуллакх цхьана нийсачу новкъа даккхар суна тIехь ду». Iабдулла 
ойланийн дарцо юкъаверзийна вара.

«Тахана оцу йоьIан кхиэлан да суо хета суна, бохура ойланаша. Кху сохьта 
вайна юкъахь лелачу Iадаташка диллича, сан лаам цу тIехь хаьдда бу хIинца. 
Ишттачу хьолана дуьхьал, хетарехь, йоI ша а ца гIатта там бара. Амма, и 
ишта делахь а, тIаьхьало йоцуш болчу деган лааман кара а вахана, нохчийн 
къонахийн гIиллакхах воха йиш яц сан тховса. Стеган стогалла цуьнан хабарца 
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ца юсту наха, цуьнан гIуллакхашца, оьздангаллица юсту».

Деттало дог санна, сихбина болх беш дара Iабдуллин къона хьекъал.
ХIара санна долчу гIуллакхаш тIехь шен ойлано тайп-тайпанара некъаш 

гулдича, царах нийса муьлха бу хаа гергарчех дагаволура Iабдулла. Амма 
билггал ша нийсачу новкъахь вуйла хиъча, воккхачух дагавалар дацара цуьнан. 
Ткъа бакъ новкъа чекхвалархьама шен хьуьнар, ницкъ цкъа а кхоош вацара иза.

Iабдуллин ойланаша бохура цуьнга:
«Бакъ дац, ткъа, Сепията шен маттаца схьабаьхнарг: «Со маре йоьдучу 

хенахь хьо воцчу кIанте гIур яц со». Бакъ дац, ткъа, масийтта шарахь цо со 
шена тIехьийзавар, синкъерамехь а, хийистехь а соьций бен марзо йоцуш… 
Уьш массо а бертахь болуш, цара шаьш хабар а даийтина, безамца бертахь 
хилла дац, ткъа, хIара захало? Сепият муха ца хуьлу кху захалонна реза?»

Юха а ша карчайора цо шен ойла: «И бакъ хилча, ловзаргахь Ахьъяд 
хелхаволуш гича, мохь а болуш, догкIадделла, охьаюжур яцара иза. И бакъ дац. 
Сепият кху захалонна реза яц». И шен коьрте деъча, хьонкана юкъахь цкъарг 
кхаьллича санна хетара Iабдуллина. Делахь а, бакъой, бакъдерг лоьхушший, 
царна тIаьхьа кхиалуушший ша хиларна, оцу къаьхьачу шеконна тIехIуттура 
Iабдулла, хьаьвззий ван а вогIий.

Цу кепара, бакъонан лора тIе шен яьржина ойла хьийзош, буьйсанан цхьа 
дакъа дIадалийтира Iабдуллас.

Цхьацций, шишший йоьдуш, марйижарий, лула-кулара чугулбелла зударий 
дIа а бахана, чохь цхьа йисинчу Сепията а йина хир яра шен йоьхна ойланаш, 
тховса, дуьххьара майра гучуволу буьйса а хилча-м муххале а. Цкъа ойла 
хуьлура цуьнан, ара а иккхина яда, тIаккха ирхъоллаяла ойла хуьлий а хьаьвзара. 
Юха, хIара хьал ма-дарра Iабдуллина дIа а дийцина, цуьнгара шена гIо лахар 
а хоржура. Сепият тешна яра Iабдуллин оьздангаллех а, къонахаллех а, и яхь 
йолуш кIант хиларх а. И шена тIехьийзаш, вовшийн дагарадуьйцуш, шаьш 
алссам яьккхинчу хене ладоьгIча, Сепиятна теша лаьара, марзонца бертахь 
боцчу безамна Iабдулла резахирг цахиларх.

Сепият оцу ойланашца йолчу хенахь, нах бийшина хийла хан яьллачул 
тIаьхьа, байбинна пIелг тоьхна неI а еллийтина, чувеара Iабдулла. Нускал 
башха декхаделла дацара. Сепиятан бIаьргаш чохь шера гуш дара дIабалхозчу 
балех уьш буьзна хилар. Делахь а, стоьл тIе юург-м хIоттийра цо.

– ХIун хьал ду къоначу нускалехь? – хаьттира Iабдуллас. Хаттарна делла 
жоп Сепиятан бIаьргех елхаран хиш доладаларца дара. Iабдуллин къамел 
циггахь хедира. Йихкинчуьра юкъ ца йостуш, логах чоьхьайолуш, ца йолуш, 
хIума кхаьллира Iабдуллас, кхин нускале вистхилар доцуш. Ша ваьлча, Iачуьра 
гIаьттина неIарехьа ваьлла, лохачу гIанта охьа а хиъна, вистхилира Iабдулла:

– Кечлол нускал!
– Стенна? – синтем байна, хаьттира Сепията.  
– Маре яха! – доцца элира Iабдуллас.
Кхо бохучух ца кхеташ, ша дан дезарг хIун ду ца хууш лаьттара Сепият, кхуо 

духа а тIедожжийна шега аллалц:
– Маре йоьду аьлла, цIера арайолуш айхьа мел  деанчух шад бе. Ткъа цул 

тIаьхьа царна юккъехь, хьуна эша а оьшуш, ца тоьуш хIума елахь, тхан йишин 
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дехьачуьрчех харжа, хьо резаерриг. Иза тахана-кхана маре яха дагахь ю ца 
моьтту суна. ХIетале ас цунна кхин оьцур ю оьшург. ХIинца уггар сиханиг хьо 
хета суна, хIара вайн захало дукха лартIехь доцуш хиларна.

Сепията марйишин хIуманаш ца кегийра. Амма, шен бедарш вовшах-м 
туьйхира цо, шен яхаран кхиэл, Iабдуллин оьздангаллех кхоччуш тешийна, 
цуьнга дIа а елла.

Буьйса кхолагIчу декъе йирзина хир яра хIара шиъ АхьъядгIеран уьйтIа 
кхаьчначу хенахь. ХIетте а, тIететтинчу корах хезаш пондаран йиш а, гIийла 
узам а бара. Дин беллачу кIентан йиш хеталора иза.

Лоькхучу пондаран йиш юкъах ца яккхархьама делахь а, я цхьана кхечу 
ойланаша сацийнехь а, кIеззиг учахь собар дира Iабдуллассий, Сепиятий. 
Эшаран мукъаме ладугIучунна хуур дара, Ахьъяд кху сохьта йоьхначу 
ойланийн багахь хилар.

Чуьра йиш яхъяла йоллийла хиъначу Iабдуллас, лоха вист а хилла, неI 
еллийтира. Буьйса дика еш, чоьхьаделира хIара шиъ, Сепиятан юьхь-сибат 
серладаьлла, диэкхаделла гора. Ахьъяд сов тIех цецваьлла хьоьжура, бос а 
керчаш.

– Хьо-м, цхьадика, вижаза хилла Ахьъяд, – аьлла, йира Iабдуллас, ша деана 
гIуллакх дIадолоран юьхь.

– ХIинцца, дукха хан йоццуш, синкъерамера чукхаьчнера со… АтагIара, – 
жоп делира Ахьъяда. «АтагIара» – шен харц дерг хьулдархьама тIетоьхна дара, 
кху юьртахь тховса синкъерам бацарна.

Ахьъяд хьешаша деанчу гIуллакхах дика ца кхеташ, Iабдулла ша деана 
гIуллакх муха дIадолор ду ца хууш, ойланаш еш волуш, цхьа а вист ца хуьлуш, 
мелла а хан дIаяхара. Амма къамелан рагI шегахь хилар Iабдуллина хаьара:

– Дика ойла еш, ладогIалахь, Ахьъяд, тховса оха хьайна тIедеанчу гIуллакхе, 
– волавелира Iабдулла. – Ас доцца а, ма-дарра а дуьйцур ду хьуна. Хьоьга маре 
йогIу ша моьттуш араяьлла и лаьтта йоI, тешнабехк а хилла, тхан цIен тIе 
нисъелла. Изза тешнабехк кху тIехь хьуний, суний а хилла, гIуллакхан дуьхе 
со цакхачар бахьанехь. Захалонна шаьш реза ду, нагахь езаш хьо велахь, йоI 
дIайига нах бахкийта аьлла, хабар кхаьчнера соьга. И хабар хIокху Сепиятан 
бертахь ду моттаделлера суна. Тховса сарахь хии суна кху гIуллакхан ма-дарра 
лелар. Хьуна хIара йоI а езаш, кхунна хьо а везаш, вовшашца бина безаман 
барт а болуш меттиг хилла таро ю  шуна юккъехь. Ас доьху, со цунах, ас ма-
алларий бен кхиъна цахиларх шуьша ший а тешар. Цундела бакъонна тIетеIачу 
даго суна кхин хьоьху. Нохчийн хазчу гIиллакхашна тIера довла йиш яц вайн. 
Таханлерчу дийнахь цхьаболчарна юккъехь лелаш долчу хIуманашка диллича, 
оцу йоIана тIехь ерриг бакъо сан яра.

Оцу хенахь, сов цIа чуьра сехьачу йолу неI а йиллина, бIаьргех куьйгаш а 
хьоькхуш, Ахьъядан ши шича велира хIорш болчу чу.

– Марша догIийла шу, Iабдулла! Шу ма лела кху хан йоцчу хенахь?
– Маршалла хуьлда! Тхо жимма Ахьъядца гIуллакх хилла схьанехьа 

девллера.
– Тхо новкъа хир дуй шун къамелана? – хаьттира чувеанчу шиннах цхьамма.
– ХIан-хIа, новкъа дац. Охьаховша шу, – жоп делира Iабдуллас.
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Цу шиннах цхьаъ охьахиира, ткъа важа, схьавогIу ша аьлла, аравелира.
Iабдуллас шен къамел сеццачуьра дIадолийра:
– Вайн заманахь веха стаг таханенан ойла йина Iен ца веза, тIаьхье а хаа еза 

цунна. «Ойла йоцуш динарг, гIайгIа йоцуш доьрзур дац», – нийса кица ду вайн 
дайн. Зуда ялоран гIуллакхаш тIехь вайнахах цхьаболчарна юкъахь хIинца а 
лела цхьадолу «гIиллакхаш» дIадахарехь вайн кегийрхоша жигара дакъалаца 
деза. Ваьш кхечарна нийса некъ а гойтуш, дIадоло деза вай и сийлахь гIуллакх. 
Ехна зуда ялор нийса дац. Дукха хьолахь йоьIан лааме ца хьуьйсуш, цуьнан 
верасашкахула лелий, доьрзу иза. Ядийна зуда йигар уггар акхачех зулам ду. 
Гуттар а тIаьхье къаьхьа доьрзу и тайпа «захало».

Вешан мехкарий, оцу зуламечу «гIиллакхийн» буьрсачу багара схьа а баьхна, 
хазчу гIиллакхийн тIома кIел лаца беза вай…

Оцу сохьта хIинцца меттара гIевттича санна, цхьалха тIе хIума а юьйхина, 
Ахьъядан лулахой, виъ-пхиъ жимстаг, арарчу неIарх чувелира, тохара кху чуьра 
араваьлларг цхьана а волуш.

– Ассалам Iалайкум! Барт цхьаъ хуьлда шун! Шун къамелашна новкъа 
делахь, шу паргIат а дуьтур ду оха. Шу дахкар хезча, аш лелориг хаа сагатделла 
даьхкира тхо-м, Iабдулла!

– ВаIалайкум салам! Бакъахьа даьхкина. Баркалла. Цуьрриг новкъа дац. 
Охьаховшал шу. Оха деанарг сингаттаме гIуллакх дац. Тхо вона ца даьхкина.

– Делахь, аша, тхуна бехк ца буьллуш, шайн къамел дIаде хIета, – аьлла, 
чубаьхкинарш охьахевшира.Iабдулла шен къамел сеццачуьра волавелира:

– Шен орамашкара дуьйна схьадогIуш долчу нохчийн цIенчу гIиллакхашкахь 
вайнехан зуда чIогIа сийлахь а, еза а лоруш ю. Шуна девзаш ма дуй вайнехан 
оьзда гIиллакхаш: нагахь, тIекхуьуш бохкуш мостагIий а болуш, царех ведда 
вогIу лурвоьлла стаг, шен кхин волийла ца хилча, тIекхаьчначу зудчунна 
хьошалгIа эккхаш меттигаш лелла хилар. ТIаккха, оцу зудчо шен коьртарчу 
йовлакхан тIома кIел и лаьцнехь, мостагIашна эхь ду цу стагана тIе кхевдича. 
Оццул сийлахь, оццул хьоме ю нохчочунна зуда.

Мел доккхачу девнехь а зуда лазорах а, цунна зил барх а чIогIа ларбелла 
къонахий. Зудчо кара кортали тоьхча, маслаIат хилаза дисина зулам Нохчийчохь 
каро хала ду. Цуьнан дехаран юьхь яйар чIогIа кIезиг лийрина наха. Нагахь 
лурвоьллачу стеган шен карах кхелхинчун ненан некхах векхийла ялахь, иза 
вуьтуш, виталуш хилла зудчун йозалла. Ненан шурех дуй баараллий, цуьнан 
цIарах дехар дараллий деза а, царна лур доцуш хIума кIезиг ду нохчийн.

Шен майрачунна хьалха вайнехан зудчун сий, лераммий сов лекха хета суна. 
Майра цIахь цахиларх, хийла хьаша хаза доггах чуэцна, хаза лелош верзийна а, 
верзош а схьайогIу нохчийн хIусамнана, нехан бIаьрг буьзна, церан баркаллех 
йоьттина, кIентий.

– Бакъдерг ду-кх ахь дуьйцург, Iабдулла! – элира ладоьгIучарах цхьамма.
– Вайнехан оьзда хаза гIиллакхаш ду Iабдуллас дуьйцурш! – тIечIагIдира 

вукхара а.
Ткъа иштта зударий лоруш, церан сий деш, буххера  дуьйна схьадогIуш 

долу вайнехан хаза гIиллакхаш цхьаболчу наха къинхетамза бехдо, талхадо, 
– дуьйцура Iабдуллас кхидIа а, – зударийн сий дойу, церан бакъонаш хьоьшу, 
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къаьсттана зуда ялор-яхаран некъаш тIехь.

Зуда ялорехь нийса некъ цхьаъ хета суна: йоьIан, кIентан цIенчу безаман 
барт. Ткъа тахана кху йоIана тIехь харцо лелла. ХIара Iехийна. Хьанний, 
кху Сепиятанний безаман бартана, Эдилсолтиний, хьуний юккъехь лелла 
доттагIалла бахьана долуш, цхьана адамаша оьгIазло йина таро ю. Ша йиллинчу 
хенаца хьоьга маре йогIу ша аьлла, араяьлла хилла хIара цу буса. Ткъа хIокху 
гIуллакхана мелла а со бIаьрзе хиларо Сепият сан тхов кIел кхачийна. Кийрара 
дог санна, дукха а езаш, хIара резахиллачу сохьтехь яло йина чIагIо а йолуш, 
кхунна тIехьийзаш вара со. Делахь а, сайна девзаш доцчу цхьацца бахьанашна 
йоьIан сайга болу безам бухакхетарх, цуьнга барт хетта бакъо сан мичара ю. 
Безам кхераман, ницкъан некъаца бахийталуш ма баций.

ЭдилсолтагIара шуна йина оьгIазло, яйн чов санна, муо боцуш йоьрзур ю. 
Шу ирсе дехар ду. Кху йоIа хьуна тIе беанарг хьанал некъ бу хьуна, Ахьъяд. 
ГIуллакх ма-дарра сайна хиъначул тIаьхьа, хIара кхуза схьаялош веана со 
тховса. Шун дахар ирсе хуьлда! Iодикайойла…

Iабдулла дIаваха хьалагIаьттира.
Амма Ахьъяда иза охьахаийра, шен къамеле ладогIаза дIаваха пурба ца луш.
– Вайнахалахь нилха лелаш некъ бу тховса ашшимма суна тIебеанарг, – аьлла, 

дIадолийра Ахьъяда шен къамел. – Сан вонах кхоьруш, дикане сатуьйсуш, ца 
веана хьо кхуза. Ахь лелориг хьан гIиллакх, оьздангаллий ю. Уьш багахь хилла 
ца Iаш, хьан цIийца лела. Машарца, гIиллакхца, собарца, кхетамца баьккхина 
толам – тIамца, девнаца, сонталлица баьккхинчу толамал мерза, беза, сийлахь 
лоруш бу вайн халкъа юкъахь.

Сайнначул кийрахь дог долуш, дегIехь хьуьнар долуш суо хеташ ву со. Амма, 
суна а, дуккха кхечарна а бан халахетар долуш некъ бу тховса ахь беанарг. Кхин 
дIаала хаац суна, оцу Iаш йолчу йоIана хьалха, хIокху кегийчу нахана гергахь 
тоьшалла ца дича ца волу со, ахь сайна бIиллиг диллина хиларна, хьекъал а, 
собар а сайнчул хьан хиларна.

Оццул цIенчу дагца тховса сайн хIусаме веанчу хьуна, дагахь цхьаъ а долуш, 
кхин дийца мотт карча ца богIу сан. Цундела ас ма-дарра бакъдерг дуьйцур ду, 
мискъалазарратал хIума хьох ца хьулдеш: Сепиятаний, суний юккъехь бина 
безаман шад хилар, ахь ма-аллара, цIена бакъ дара. Санний, Эдилсолтиний 
доттагIаллина тIехула и захало товш ца хеташ, царна тхайна оьгIазло ялийна 
хилар хIинца, ма-дарра, гуш ду суна. И оьгIазло эккхаза Iахь тамаша хеташ дара 
тхойша. Хьалххе дуьйна цуьнан ойла йинера ас. Суна хIиттинчу суьрташкахь, 
и кхин а эрча юьйлура. ХIара гIуллакх хилла даллалц, ма-дарра хьо кхуьнах 
кхетийна цахиларх теша со хIинца. Тешам боллуш ду, сан кхетам а, дог-ойла а 
хьайчул тIаьхьайисина хилла хилар. Оцу тIехь иккхина сайн ледарло юьйцур 
ю ас хьуна: селхана шун ловзарга веанара со, сайца накъостий а болуш. Тхаьш 
юьхьаралаьцна хилларг ледара гIуллакх дарийла хаьа суна, хIинца ма-дарра 
гIуллакх хиъначул тIаьхьа юха ойла йича. Кирхьана тIехьара нускал дадо чIагIо 
йина даьхкина дара тхо цига. Оцу гIуллакхна бина берриг кечамаш а бара 
тхан. Цуьнан декхар дара, ловзаргахь йоI къевсина, вовшашца дов даккхаран 
моттаргIанаш яр. Ткъа, нах оцу девна тIе хьолххушехь, кирхьанан тIехье яссо 
билгалйина важа тоба яра, цаьргара зуда дIаэца а, дIаяхьа а кечъелла. Ша тхоьга 
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йогIу бохучу ойланца зуда маре яха араяьлла хиларх тхо тешна дара.

Тхуна хан а йиллина, тхоьга йогIу аьлла араяьлла йолу зуда, тешнабехкаца 
Iеха а йина, дIайигар тхаьш нах ца хеташ, тхуна динарг дуьсур ду бохучу тIе 
тидинера оха. Оцу агIонгахьара тхаьшна тIедеанарг доккха эхь а лорура. Цу 
эхьах довларан некъ цхьаъ бен бацара тхуна гуш: дуьххьалдIа кирхьана тIехьара 
зуда ядор. Иза атта хир доцийла а, кхераме дуйла а-м хаьара. Делахь а, эхье 
вахарал хеназа валар дайн хетара.

Эццахь, со ловзаргахь хелхаволучу хенахь, мухха делахь а, и зуда кирхьана 
тIехьара чу а йигна, аьтто боьхна, тхо даьсса дирзира ловзаргара. Дуьнен чохь 
мел долу адам сайх доьлу моьттура суна. Хьо сайх воьлу моьттура. ХIара 
гIуллакх бахьана долуш сан дагна хилла Iовжам даге лан ца белла, коьртана баз 
а бела, собар кхача а дина, сайн оьгIазалла цхьана кепара метта ялоза ца волучу 
тIекхаьчнера со. ХIинца ахь динчу къамелах сов шера хаьа сайна моьттинарг 
бакъ дацар, со харц хилар. Бехк ма билла, сайна моьттинчу тIера со вухаволу. 
«ХIинццалц охьа ца вуьжуш хIун деш ву хьо?» – бохучу хьан хаттарна жоп 
луш… хIинцца синкъерамера чукхаьчнарг хуьлуш, ас хIоттийнарг бехказло 
яра. Шуьшиъ кхуза кхача сахьт хьалха кху чуьра дIасабекъабелира тхан йиш-
вошаллехь  болу хIара Iен кегий нах. МаьркIаж-хан хилчахьана дуьйна оха 
кхузахь дийцинарг хIара гIуллакх дара. Эххар а, тхан сецнарг, хIуъу дина а 
цхьана зудчунгахула Сепиятах дагадовлар дара. Цуьнга хатта кечдинарг дара 
иза: иза хьоьга бертахь еъна, ца еъна. Нагахь лууш, бертахь яхана ша кхуо 
алахь, тхаьш дага мел лаьцначунна тIера юхадовлар а сецнера тхан.

Амма Iехийна, бертаза йигна ша кхуо бахахь, къийсаза а ца довлура, тхьаьш 
юьхьIаьржахIиттина хетарна, тхаьшна тIе доккха эхь деана моттарна. Нисса ши 
сахьт хьалха оцу Iачу йоIе кхузза вистхила сайн аьтто хуьлуьйтург хIара дерриг 
дуьне дIалур долуш вара со.

Ткъа хIинца и дерриг дуьне суна совгIатна дохьуш веана хьо. Цуьнга кхочуш 
хьуна бан дика болх бац сан. Амма, дуьненчохь ас хан дукха яккхарх, халонаший, 
баланаший луьра со хьовзорх, дицлур дац суна хIара хьан хьуьнаре гIиллакх. 
Хьан сий ас ца лардеш, хьан юьхь ас яйина хан йогIур яц сан вахарехь. ХIара 
тховса ахь суна тIебеана оьзда некъ, тIаьхьарчу тIаьхьенна хууш, цара магош, 
хестош дIахьур бу. Вуьшта, кхин цхьа хIума дара сан Сепияте хатта лууш: 
«Мехкарийн ойланаш бIаьстенан денойх тера ю», – олу хезна ву со. Нагахь 
кху тIаьххьарчу деношкахь тайп-тайпанчу бахьанашна хьан ойла хийцаеллехь, 
вайшиннан хиллачу безаман барта тIера хьан ойла керчинехь, пурба дац хьуна 
и лачкъо, вай цхьабосса кегий ду, бехке дац хьуна иза. Хьайн яхаран некъ харжа 
бакъо хьоьгахь ю, вайх хIоранна а санна. Варий, Сепият, тхо лойла хьан дагахь 
доцург аьнделахь.

– Бакълоь, Ахьъяд, – чIагIдира Iабдуллас, – и хаттар догIуш дина ду.
Сепията чIогIа баркалла элира Iабдуллина:
– Нанас винчу вашас, йинчу нанас догдоцу боккха тешнабехк хаийна хиллера 

цу ас деха сатуьйсуш, йоккхаерах юьззина араяьккхинчу сан езчу буьйсанна 
кIел. ХIума дац, «ма-тов ца хилча, ма-торру», – аьлла. Сан даггара баркалла ду 
хьуна, Iабдулла. Хьо оьздангаллех вуьззина, яхь йолуш къонах хилар чIагIдеш, 
тоьшалла деш ю хIара вайша цхьаьна схьеана, бодане ца олу ас, Iаьржа буьйса.
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Сепиятан доца дош чекхдаьллачул тIаьхьа, Ахьъяд юха а дагавелира 

Iабдуллех:
– Кхин цхьа хIума а ду-кх со вогуш. Дийцахьа суна, Iабдулла, цуьнах хьайна 

хетарг: цхьа сахьт даьлча, вайна са хир ду. ХIара гIуллакх юртахошна ма-
дарра дIахуур ду. ХIокху ахь лелочунна-м, «яхь йолчу кIанте, гIиллаккхций, 
оьздангаллиций  бен далур доцуш, къонахчун гIуллакх ду Iабдуллас лелийнарг, 
хьанал а, бакъонна тIаьхьа кхуьуш а стаг ву и», – эр дара шеко йоццуш, ткъа 
суна хIун аьр-техьа юьртахоша? ХIара сан лаам дукха ледара лорурий-техьа 
цара?

– Хьажал хьо, Ахьъяд, – элира Iаюдуллас, – Iаламан массо а хазчу 
гIиллакхийн дакъа шайна комаьрша кхаьчна болчу вайнахана юккъера дуккха 
а адамаш дIаьвше чам бетталучу «гIиллакхийн»  йийсарехь ду хIинца а, зуда 
ялор-йитарна тIехь къаьсттина чIогIа. Царна хала хир ду цIеххьана, цхьабосса 
шайн гIалатечу некъаш тIера дIакарча. Цундела цу нахана юкъахь кхетаме 
къамелаш дан деза. Нийсачу гIуллакхашца уьш тIечIагIдан деза. Кху тайпана 
долчу гIуллакхаш тIехь вайн кегийрхойн цхьа коьрта Iалашо хила еза – зуда 
маре яхарна тIехь, вайнахана юккъехь хIинца а долуш долчу цхьадолчу 
«гIиллакхашца» луьра къийсам латторрий, зударийн сий, бакъо ларъяррий. 
Хьажал хьо, Ахьъяд, хьайн хиллачу акхачу ойлане. Хьо-хьуо а хилла гIеххьачул 
цу акхачу «гIиллакхийн» карахь хIаллакьхуьлуш воллуш, цхьана дагахь доцчо 
цуьнан багара схьа ца ваьккхинехь, шен хеннахь орца ца кхиънехь. Хьажал 
хьо, селхана дийнан делккъехь кирхьана тIехьара нускал дадо кечделла хилла 
шу хьоьгахула. Со цуьнах теша. Ткъа мел доккха зулам дала тарлора цуьнах? 
Дийцина цаваллал ирчаниг. Чевнаш, маьхьарий, вер-ваккхарш… Девнан цхьа 
а агIо маьрша яц. Цигахь тоьлларг а, эшнарг а эшна ву. Цул ма тоьлу хIинца 
дуьйна дIа хиндолу вайн ирсе дахар. Вайлахь лела йолу марзо, цIена безам, 
сийлахь леерам.

Цхьана коьртачу Iалашонна хьо тIевоьдуш, оцу Iалашоне бечу новкъахь 
дуьхьалдетталуш долу ладам боцу хIуманаш, тидам а ца беш, тIехтилийта 
тарлуш ду. Кху гIуллакха тIехь наха аьндерг тIелетар дац хьуна, эхье дац 
кхузахь хIумма а. ХIара хьанал некъ бу хьаъа, хIхуъу дийцича а.

***

Сахуьлу седарчий уьдуш дара. Синбилгало гучуйолуш лаьттара. Сепиятан, 
Ахьъядан чу гулбелла хиллачу кегийчу нехан Iодика а йина цIехьа вирзина 
Iабдулла, диканах дог дузуш, мерзачу набаро Iехийра.
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Гочдарш

ДУМБАДЗЕ Нодар

Нана
 – Тбилисин лераме бахархой! Дика дейша. ХIума лойша маларчина, 

тодакхана, малончина, шен яхь-бехк къаьркъанан стаканах дохка а доьхкина, 
хIинца шайга куьг кхийдош лаьттачу мискачу стагана. И стаг – со ву. Со сайн 
нана ган хьаьгна ву, айса юьхьIаьржахIиттийна нана. Iожаллах санна хьаьгна 
ву! Цундела суна, сайна дукхаеза нана йолчу ваха, новкъана ахча оьшу!.. 
Тбилисин лераме бахархой! Кхочушдейша сан дехар. Гора а оьгуш, доьху аса.

Дегош долу аз боккхачу айамца, амма харц декара.
Эткийн а, къаьркъанан а, бурчан а, мустделлачу чагIаран а, боьхачу 

томкин а, хьацаран а, чIерийн а хьожа йоьлла чоь егош яра. И тамехь доцу аз 
цIеххьана делира, декхначу дийнахь тоьхна ткъес санна. Масех секундана – 
юха а боху аса – масех секундана Iожаллин тийналла дIахIоьттира. ТIулг хилла 
чIагIъеллачу туьйранан гIалина тIе беара, цхьанна а ца моьттучу, хIора а шен-
шен гIуллакхана чувоьлла воллучу хенахь, Делан бехкам…

ТIаккха, и дерриге адам меттаххьайначу хенахь, маларча дегочу куьйгашца 
шена юххерачу стоьла тIера хьирчинчу соьмийн кхо кехат а, иштта наха 
хьалха кхиссина масех шай а схьаэца гIерташ воллура. Цхьа а дIа ца хьаьжира 
маларче. Ур-атталла, цо шайна баркалла олуш а. Веккъа цхьана жимачу стага 
корта хьала а ца айбеш, кхоьссира:

– Тоьур ду…
ШолгIачу стоьлана тIевахара маларча, куьг дIакховдийра:
– Тбилисин лераме бахархой!..
– Тоьур ду бага етта! – юкъахваьккхира иза шуьнехь Iачех цхьамма. – ХIан, 

дIамала!
Маларчо къаьркъа чохь долу стака, схьа а эцна, бете даьхьира. Цуьнан куьг 

дегош дара.
– ХIуъу алий, цхьаъ ала, – элира шолгIачо.
– ХIуъу лой а… – дIаволавелира иза. Цуьнан муцIар тамашийначу къажарехь 

сеттира.
– Хьуна-м бегаш бан а хууш ма хилла? – цецвелира кхозлагIниг.
Маларчо жоп ца делира. Вист а ца хуьлуш, къаьркъа дIа а мелла, саттийначу 

пхьаьрса тIе божийра цо корта. Юха корта цо хьалаайича, цуьнан юьхь паргIат 
гора, ткъа тIунделла бIаьргаш къегаш дара.

– Могашаллина тIера! – элира цкъоцкъамаш чIичкъа а дохуьйтуш, шолгIачо.
– Билетана… Нана ган лаьара…
– Хаьа суна, и хIун нана ю а, хIун билет ду а.
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– Кхо сом…
– Муха деза хьуна – кехатца я шайнашца? – ца вешаш, кхоьссира хьалхарчо.
– Сом! – вухавелира маларча.
– Лохьа цунна, шен нанна!.. – кхоьссира кхозлагIчо.
ТIаккха хьалхарчо кисанара, ткъа кепек схьа а яьккхина, иза аьтту куьйган 

нанапIелга тIе а йиллина, хьала хIаваэ а кхоьссина, тIаккха каде схьа а лаьцна, 
аьрру кераюкъахь Iовда а Iаьвдина, хаттаре маларче дIахьаьжира.

– Аьтту буйнахь! – кхоьссира вукхо, кхин ойла а ца еш хьалхарчо буй 
баьстира.

– Хии-кх цунна! – цуьнан накъосташкахьа вирзира иза.
ТIаккха шай маларче дIакховдийра.
Важа кхечу стоьла тIе вахара.
– Вайн кхоллам схьакхечи, – хазахийтира стоьлан хьалха Iачу пхеаннах 

цхьанна.
– Марша вогIийла тIевеънарг! Салам! – дийкира аьзнаш.
– ДIамала! – цхьамма стака дIакховдийра.
– Аса мелла… – кхоьссира вукхо, амма стака дIаийцира.
– Ма ца молург а ву!  – ца вешаш дIахьаьжира, шолгIачух чIогIа тера волу 

хьалхарниг; вуьшта, тера-м иза массарех вара.
– Шун могашаллина тIера! – маларчо чоьхьадаьккхира стака, шен боьхачу 

пхьуьйшах хьожа яьккхира.
– Дукха деха а ца дуьйцуш, схьаалал хьан нана йолчу билетах мел доккху! 

– дIахьедира кхозлагIчо. ТIаккха ши пIелг чухуларчу кисана бахийтина, пхеа 
соьмийн туп схьаяьккхира.

– Цхьаъ лохьа, – дийхира маларчо, багах туй а тосуш.
– Вир! Хьуна хIунда дагадеана тхан чоьтах хьал долуш хила? Хьуьллахь, Iаш 

болчарна тIегIо. Цара хIун до хаьий хьуна?  Махорка туьманан кехатна юкъа 
а хьарчайой цигаьрка узу-кх! – ахчанан туьпан дас пIелг хьажийра фанерах 
йина чуьра, боккха кIур туьйсуш лаьттачу кабинетана тIе. Цу чуьра схьахезаш 
зударийн дехна беларш а дара.

– ХIумма а дац, лохьа цунна. Ма хьийзавехьа и стаг; кхана вайна тIе хIун 
догIур ду а ца хаьа, – элира цхьамма.

– ХIан, дIаэца ши кехат, тоьллачу вагона тIехь гIур ву хьо. Екъачу вагона 
тIехь хьо товр вац, – ахчанан ден цхьа а церг йоцу бага елаелира. Важа виъ а 
велавелира.

– Хьо ву хьуна вуьззина къонах! – эккхийтира маларчас, ахча кисана а 
таIош. Суна а догIур ду деза денош, тIаккха дIатокхур ду аса.

– Байракх ян виц ма лолахь.
ХIинца берриш а бийлабелира.
ЙоьалгIачу стоьлана готесна, тIехвелира маларча. Цунна хьалха хиъна 

Iачу шиннах цхьаъ цIеяххана волу къу Зарзану вевзира цунна. Нехан 
кисанашка кхийдачарна, хууш ма-хиллара, цхьабосса ца беза маларчашший, 
сагIадоьхуршший. Ткъа хIара оцу шина а тайпанах вара. Цундела иза дуьхьала 
оьллина шаршу йолчу неIаре вахара. Цу чохь маларча ца хьевелира. Эхь 
хетта, воьхна, цIийвелла, аратилира иза. Техка а техкаш, сакъоьруш Вакера 
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кегийрхойн тоба йолчу стоьла тIе дIаволавелира иза.

– Тбилисера лераме бахархой… – дIаволавелира иза, стенна делахь а, 
бIаьргаш куьйгашца дIа а къовлуш.

– Дика дейша, сагIина хIума лойша маларчина, тодакхна, малончина… – 
цуьнан метта дIаволавелира кегийрхойх цхьаъ.

Куьг охьа а дахийтина, шен чу марха хIоьттинчу бIаьргашца цунна тIе 
вогIавелира маларча.

– Хьо схьа хIунда хьоьжу? – хаьттира вукхо.
– Сайн нана ган хьаьгна ву-кх со… – текъаме кхоьссира вукхо, – хьаьгна ву, 

Iожаллах санна.
– Хьуна хьан новкъарло йо? Ле хьайна ма тов!
– Суна нана ган лаьа… – юха а сонта элира маларчо.
– Ткъа керла шура-м ца еза хьуна?
– Нана…
– Аьшпаш буьтту ахьа, хьан дена неIалт хиларг! Хьан ян а яц цхьа а нана! 

– дера хьалаиккхира озочу дегIахь цхьа жима стаг. Иза нуьцкъах охьахаийра.
– И цхьаъ ду-кх хьан массо хенахь а. Ван а вогIий, дог этIо хIутту, уггаре 

суна, мала а молуш, сакъера луъучу хенахь. Тоьур ду хьуна, тоьур ду, хIай 
яхкаелла хIума!

– ХIан, схьавола, Симон, хIара ахча дIа а эций, кхузара дIавала.
ХIан! – гиччо тIера бете кхаччалц боккха муо болчу жимачу стага стоьла тIе 

кхоьссира масех туьманан кехат.
– Сан цIе мичара хаьа хьуна? – цецвелира маларча.
– Евза суна, евза суна хьан цIе, Симон… Ахь соьгара даьхначу ахчанах 

дуьненна кхузза гуобаккхалур бара, Магеллана санна…
– Суна сайн нана ган лаьа! – вилхина дIавахара маларча. 
Муо болчу жимачу стага ахча цуьнан кисана а таIийна, иза вайн дIатеттира:
– ХIан, тоьур ду хьуна. Тхо а ду адамаш. Тхан а ду дегнаш. – ТIаккха шен 

накъосташкахьа а вирзина:
– КIентий, вайн наношна тIера дIамалий вай? ХIокхо дог меттахдаьккхи-кх 

сан, – элира.
Ткъа маларча-м оцу хенахь рогIерчу стоьлана хьалха лаьтташ вара, вист а ца 

хуьлуш, куьг дIа а кховдийна.
– Цунна хIун оьшу? – цецваьлла, хаьттира цхьамма.
Кху чохь болчех и цхьаъ вара, гарехь, хьалха и маларча ганза.
Суна хIун хаьа? – олуш, шолгIаниг маларчин агIор вирзира, хьуна хIун еза 

аьлла, шена шал-шера хуъушехь цо лур долу жоп:
– Суна… – маларчо, дог а диллина, куьг ластийра.
– Хаттахьа цуьнга, тIамехь хIунда вац иза?
Къамелана юкъагIоьртира стоьлана дехьа йистехь хиъна хилларг, ша тIам 

тIе нисвеллехьара, юккъерачу барамехь йолчу танкане гIурттуш верг.
– Иза тIам тIехь хилла! – жоп делира цунна лулахочо.
– Чов хIунда ца йина цунна?
– Чов йина цунна!
– Схьагайта алал цуьнга! – чIоггIа велавелира ваьIначух тера, маж-мекх а 
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доцуш волу верстинарг:

– ЛадогIал соьга, хьен метта коьрта чохь жуьйраш ерг! – маларчина 
тIевирзира хьалхарниг: – Ахьа хIунда хаьржина дуьнен тIехь уггаре хала 
говзалла – сагIа дехар? Ваха а гIой, цхьаъ виэ я тIорказ дохаде, и дан а, важа 
дан а хьайн карах ца далахь, нехан киснашка мукъана кхийда.

– ХIу-у-у-н? хьуна хезарий, Iандо, цо аьлларг? Кхин хIуманна хьуьнаре 
вацахь, нехан киснаш дассаде боху. Iийт яI, аса схьабоккхур бу хьан бахкабелла 
мотт! – элира, хьалаайлуш, Зарзана.

– ДIавалахьа, дIа, ма меттиг карийна хьуна бакъонаш къийса, – дIатевира 
иза Iандис.

Хьоме бераш деза нанна,
ДагаягIац и берашна.
Цундела хир ду-кх вайн дахар,
Къаьхьачу хорсамал къахьделла, – илли дIадолийра Вакерчу кIенташа.
Маларчо, стоьла тIера шайнаш схьа а лахьийна, ягар а ца еш, кисана 

яхийтара. Мел лиъчи а цуьнга уьш ягарлур яцара – меллачу къаьркъано корта 
хьере бинера, когашна тIехь а халла лаьттара. Цунна хIаваъ ца тоьура. Са 
лоьцура. Цуьнан малделла дегI, нека деш хеталора кху хьожанечу дахкарлахь. 
Иза ладоьгIуш Iара гаьнгалих керчачу хIусамо шен болар а сацийна, неI схьа 
а карийна, ма-хуьллу сиха цIенчу хIаваэ вала… хIинца гаьнгалино шен болар 
лахди, неI а гучуели… Маларча цунна тIеволавелира… ЭхI, маржа яI! Ца 
кхиавели. НеIаро шолгIа гуо дIаболийра. Дерриге шен рогIехь дIадоьдура. 
Тапъаьлла хевшина Iачу белхалойн хьалхара стол… Амма иза еса ю – белхалой 
дIабахана… ШолгIа стол… КхолагIниг, йоьалгIаниг, пхоьалгIаниг… Ткъа неI 
мичахь ю? Везан Дела, неI стенга яхана? Официант Сеит, гураций цхьаьна неI 
схьа а яьккхина, иза белшашна тIе а йиллина, волавелла лелаш ву, ша неI йолуш 
санна… ХIинца хIун дан деза? ХIуъу дина а, неIарх чекхъэккха хьажа веза. И 
ца дахь, даго ловр дац хIара къемат. Я Сеитах чекхъэккха веза? Ша хирг хир ду-
кх. Маларча Сеитана-неIарна тIекхоссавелира. ГIаддайна, тIомах катуьйхира.

ХIусам чохь, цкъа хьалха йохийначу пхьегIийн а, тIулган цIенкъахула 
дIашершинчу шуьнан а гIовгIа елира. Цул тIаьхьа цхьамма цхьанна доггах 
далийтинчу тIарин а. Цхьана  ханна и хIусам таръелира тIулган туьйранан 
гIалех, тIаккха чохь мел верг меттаххьайча, Сейта маларча, месаш а лаьцна, 
неIаре а вигна, мийра тоьхна, аракхоьссира.

Маларча охьакхийтира. Боккхачу хьагамца керла хIаваъ чууьйзира цо, 
чIешталг шийлачу лаьтта а йиллина, дIатийра. ТIаккха, цIеххьана, цунна 
хааделира шен кийрахь дукхе-дукхачу хенахь дуьйна бицбелла синхаам 
самаболуш. Амма хIуъа дича а, цунна дага ца догIура оцу синхаамах хIун 
олура. Ткъа иза хIара вериге маракъовлуш, кхунах хьерчара, дагана лазам а 
боккхуш… ТIаккха, цхьана некъахочо, охьа а таьIна, когашна тIе ирахIоттийча, 
цунна дагадеара, цIеххьана цунах хьаьрчинчу синхааман цIе цуьнан эсера 
тохара дIаяьлла «дегала» хилар… Иза дагаеъча, цо лаамаза тIехволуш хилларг 
дIа а теттина, цуьнан карара велира иза. Вон дош а элира, адамашна дIахаийта, 
шайна хьалха дерг хьайба а доцуш, ткъа стаг хилар. Догдикачу некъахочо 
хIумма ца элира, гIийла вела а къежна, шен новкъа дIавахара.



94

Орга - 2017 (2)
… Маларчо, куьг хьаькхна, дIадаьккхира мерах оьху цIий. Техка а техкаш, 

готтачу Меликашвилин урамехула дIаволавелира. ТIехбуьйлучара хIокхунна 
готосура я ураман вукху агIор бовлура. ТIкъа иза-м дIаоьхура, цхьанна лен а ца 
луьйш, гIовгIа а ца еш, дов а ца деш,цхьаннех дIа а ца хьакхалуш. ЧагIаран завод 
йолчу кхаьчча, аьрру агIор дIа а вирзина, Петриашвилин ирхонах хьалавала 
волавелира.

Дечиган маьнги тIехь Iуьллура иза тIехь долчу духарций, велча санна, наб 
а кхетта. Иза самаваьккхира сахьто тоьхначу горгалино. Цкъа бен ца дийкира 
сахьт.

Иза буьйсана сахьт даьлла хан хуьлийла яцара, стенах даьллехь а, ахдаьлла 
хан хила езара. Делахь-хIета, кхин а эхасохьтехь ладегIа деза хIокхо, мел хан 
яьлла хаархьама. Цо ладоьгIура, ладоьгIура бIаьргаш диллина а долуш, хIунда 
аьлча, уьш тIе ма къевлинехь, кхунна хьалха сурт хIуттура: ТIе-кIел дина 
ханнийн цIа, уьйтIахь Кавказан хIух долу толлу жIаьла, цунна тIехь волу жима 
кIант, тIехь кIайн коч а, панбархатан Iаьржа хеча а йолуш, корехула арахьоьжуш 
Iаш хаза дегI-куц долу къона зуда. Зудчун амат кест-кеста хийцалора – хаза 
дегI-куц долу иза къена-къанъеллачу, къоьжачу йоккхачу стаге йоьрзура, 
гIайгIане-сингаттамечу бIаьргашца хьоьжура хIокхуьнга. Юха а къонлой, 
хазлой, дIахIуттура. И зуда – кхуьнан нана яра.

Иштта масех минот дIаелира. Цо меллаша, бодашкахь тебаш санна, 
бIаьргаш тIекъевлира. ТIаккха цунна хьалха хIиттира девзаш долу суьрташ. 
Уьш лан хала, дог Iовжош, суьрташ дара. Цундела цо сацам бира, сатассалц 
кхин бIаьргаш тIе ца къовла.

– Бо-о-ом, бо-о-ом, бо-о-ом! Дийкира пена тIехьара сахьт.
Маларчо паргIат доккха садаьккхира: сахьтан горгалино бийкъира бода, 

цуьнца цхьаьна дIакъахкийра ирча суьрташ а.
Тбилисехь Iуьйре яра тIейогIуш. Маларча хьала а гIаьттина, хи тIе вахара, 

дакъаделла легаш тIадо. Хи догIуш дацара. ТIаккха, юха а веана, дIатевжира. 
Суьрташ дIадевллера, амма ойланаш тIехьаьлхира. Уьш кхин а хала хиллера. 
Суьрташ-м деза дацара. Ткъа ойланаш – къаьхьа-сингаттаме ойланаш, – уьш, 
даш хуьлий, юьйшура лаг тIе, хIара охьатеIош, меттаххьан, дегI нисдан, 
хьалагIатта ца вуьтуш.

… Къаьркъа мала деза. Нагахь санна хIинца цхьа стака дIа ца малахь, цунах 
цхьа къурд, цхьа тIадам дIа ца малахь, хIара лийр ву. Пхенашкара цIий детар ду, 
тIаккха хIара лийр ву. Ахча-м хIокхунна карор дара – селхана жимма катоьхна 
хIокхо. Амма стенга гIур ву? Вокзалерчу ресторане? Иза дийнахь-бусий болх 
беш ю. ХIаъ, хIаъ хIинццехь, хIокху минотехь! ДIамала… ДIамала… И ца дахь 
лийр ву. ХIинца лехаш дохку куьйгаш а, когаш а, лахбелла пха, хьаж тIе шийла 
хьацар тоьхна. 

Хьала а иккхина, неIаре ведира маларча, тIомах катуьйхира. Ша волччохь, 
вогIавелла, сецира.

НеIарехь лаьттара сийначу кучахь безамехь къоьжа зуда. Цунна ца хезира, 
пенан тIехьа, лулахойн цIа чохь ялх даьлча сахьто горгали тухуш а, хи долалуш 
а ца хиира. Цо бIаьргаш тIехьабдира. Жимма хан яьлча, юха схьадиллича а зуда 
ша йолччохь лаьтташ яра.
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– Хьо мила ю? – хаьттира маларчо.
– Цхьа сахьт ду, со неI тоха ца хIуттуш, кхузахь лаьтта, – элира цо.
– Вуьшта… Хьо мила ю?
– Шун неI, хетарехь, бIалгIаниг ю… БIе неIарх чекхъяьлла со, цхьа а неI 

тоха ца хIуттуш… нагахь санна ахьа айхьа дIа ца йиллинехьара со хIуттур 
яцара шун неI тоха а…

– Соьгара хIун оьшу хьуна, лерамениг?
– Хьайн Делан дуьхьа ма мотталахь со сагIадоьхург ю… Зудчун аз дегийра. 

– со нана ю!
– Хьенан нана? – кхеравелира маларча.
– Салтичун нана… – доккха са а даьккхина, кхидIа а дуьйцура зудчо: – 

Соьга хаам кхаьчна… сан кIант, чов хилла, госпиталехь Iуьллуш ву. Леш… Иза 
цIа вига деза сан… ХIуъа дина а… Сайн гихь ваьхьна а, текхош вигна а, амма 
дIавига веза… Сайн яхь, эхь-бехк доьхкина а, дахар дIаделла а…

«Ткъа соьгара хIун оьшу хьуна?» – хаьттира маларчин бIаьргаша.
– Сан кIант, со сагIадоьхург яц, со хIаллак ма е… Хьан неI тIаьххьара ю, 

кхин со цхьаннахьа гIур яц…
Зудчо корта охьабахийтира. Маларчина гира цуьнан Iаьржачу, тишъеллачу 

мачашна тIе бIаьрхин тIадамаш оьгуш. Хорша еача санна, дегочу куьйгашца 
кисанара схьадаьккхина, хьекхийна, боьха кехатан соьмаш зудчуьнга 
дIакховдийра цо. Цо дуьхьала куьйгаш ца кховдийра. ТIаккха маларчо меллаша 
цуьнан чета диллира ахча, тIаккха шен деса кисанаш харцахьа а даьхна, 
сецира. Зуда йоьлхучуьра тийна яцара хIинца а, маларча кхийтира: баркалла 
ала а лууш, амма и дан ца луш яра и зуда. ТIаккха, меллаша цунна хьалха гора 
а вахана, цуьнан настаршна тIе а кхетта, цо меллаша элира:

– Баркалла хьуна, нана!
Иштта жимма хан елира. ХIара хьалагIаьттинчу хенахь хIокхунна юххехь 

зуда яцара. ХIинцца иза лаьттинчохь Iохкура хьерчийна, боьха кехатан соьмаш.
– Везан Дела, и суна гинарг бIарлагIа хилла-техьа?
Крана чуьра зевнечу озаца охьаоьхуш хин тIадамаш дара. Амма хIинца хи 

мала ца лаьара цунна. Маларчин къамкъарг а, балдаш а тIуьна дара. Амма и 
тIуналла тера яцара хих – иза йовха а, дуьра а яра.

Арахь садаьржинера.
Боданечу, хьожа йогIучу, пассажираша бехйинчу вагона чухула халла 

вогIура ревизор. Цунна тIаьхьа, бехк баьллачух олла а велла, текхара проводник 
а, цунна панар а летош, пассажирийн билеташ а гойтуш. Пассажирийн 
билеташкий, церан хIумнашкий лерина хьоьжура ревизор, царна юкъахь 
кхераме пачхьалкхан зуламхо лоьхуш санна.

– Хьан билет? – хаьттира ревизора корехь хиъна Iачу цхьана озачу, маж 
яшазчу стаге.

– Соьгахь билет дац! – элира оцу стага.
– ХIу-у-ун?!
– Соьгахь билет дац, – элира стага.
– Хьо стенга воьдуш ву, пурба лохьа хатта, билет доцуш? – хаьттира 

контролера, цавашарца вела а къежаш.
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Нохчийн Республикин къоман политикин, арахьарчу зIенийн,  
зорбанан а, хаамийн а Министерствон пачхьалкхан бюджетан 
учреждени «Литературин-исбаьхьаллин журнал «Орга».
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– Нана йолчу, – жоп делира стага.
«Мила йолчу-у? – цецваьллачу контролера шел а цецваьллачу проводникан 

карара озийна фанар схьа а яьккхина, стагана тIехьажийра.
– Нана йолчу! – юха а элира стага.
«Мила, муьлха нана йолчу?!» – хатта дог хилира цIеххьана самукъадаьллачу 

контролеран, амма пассажиран шаршу санна кIайн, босбаьхьна юьхь а, вилхина 
тIадийна къоьжа маж а гича, ваьлла дIавахара.

ЦIерпошт лаьттан бухахула баьккхинчу боданечу новкъахула дIашаръелира…

Гуьржийн маттера гочйинарг – Маргошвили Султан.


