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ГIатта, ойла

Мерза гIенаш гуора суна гIенах.
Моьттуш вара – дахар хала дац.
Амма, хьийзаш кху чехкачу хьерахь,
Хаьа хIинца, суо хиллийла харц.

Шуьйра тIемаш тохий, гIатта, ойла,
Дуьне толлуш дIасайолало,
Лаьттах мотт беш, тIулгех еш хьайн гIовла,
Iама, йовза, иэшае хало.

Дагийна тIай

– Хьо жима, жима ву, – элира ахь.
Ткъа суна-м хетара суо воккха къонах,
Моьттура, эшначохь ахь хаам бахь,
Айса хьо ларйийр ю массо а вонах.

ХIунда ца хьовзийра букара дарц,
ХIунда ца хезира стигалан къовкъар, 
Цу сарахь хьайн даге хьо лийча харц,
Хьо яхча цIеххьана хаьржинчу новкъа?

Ма атта, ма атта хадийра вай
Бераллин догцIенчу безамах ловзар.
Вай цуьнца дазийна чилланан тай.
Иза а хедира, ма хиларг гIоза!

Мохо дIаядийра заманан йист –
– Хаьдда тай айъира, хIаваэхь хьовзош.
ХIунда ца хилира со хьоьга вист,
Лаьттачохь, сайгара тен юьхьиг ловзош?

… Хийламмо хийлаза лехна и тай,
Шад бина, ши юьхьиг вовшахтаса гIерташ.
… Овкъарлахь Iуьллу ахь дагийна тIай,
Къестадеш вайшиннан дахаран бердаш.

ИСМАИЛОВ Абу

Поэзи

Аьхкенан догIа

Юха а карийна бицбелла могIа,
Бераллин урамехь уьдуш ву со…
ЦIеххьана долало аьхкенан догIа,
Дагахь а доццушехь вашаво цо.

Уьду со, бер санна, Iаьмнаш чу лелхаш,
Iаламан беркато цIандина дог.
Ткъа стигал? Стигал ю суна 
   тIейоьлхуш.
ХIун бала бу-техьа балхориг цо?

Хетало, вайн латта мара а къуьйлуш, 
Къеначу наношка хьоьжуш ю и,
ГIийлачу бIаьргийн аз 
  дагах чекхдуьйлуш,
Шега цо гулдина цу бIаьргийн хи.

Тахана елхалахь, елхалахь, стигал.
ДогIанца яйалахь бохаман цIе.
ТIеман суй хIаллакбеш, кхиийта цигахь –
Машаран лаьтта тIехь, зезагаш цIен!
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Безаман лазам

Хьолан да ву, аьлла дац ас хьоьга.
Дегайовхо – берриг бахам бу.
Ирсан дари шалха тайца тоьгу,
Цхьалха хилча, иза хедар ду.

Вайна юккъе ма йолийта херо,
Хиэ а доькъу лаьмнаш къестадеш.
Хила вайша шина куьйгах терра –
Цхьаммо важа дуьлуш, доладеш.

Хила вайша цхьаьна деган лазам.
Шиннех цхьаьний бен 
  ца болуш дIа.
Хир ю тIаккха 
  хIора бIаьсте хаза,
Атта ловр ду шийла догIу Iа.

Лаьттан йиш

Хезний хьуна, хьоме доттагI
Лаьтто лоькху башха йиш?
Хезар ю, хьо хьалхе гIаттахь.
Тергалдахь ахь лаьмнаш, хиш.

ХIора дийнахь хеза вайна
Цуьнан мукъам дегнаш чохь.
Цу мукъамца ойла тайна,
Мерзаш декош хьоькху мох.

Олхазарша вовшийн хьестар;
ТIулгаш цIубдеш доьду хи;
ХIора бецан хелиг лестар;
Цунна тIера лепа тхи–

Дерриг иза, кхин а дукха,
Дийцина ца валлал а,
Лаьтто лоькху эшарш ю-кха,
Ткъа хезаш-м яц хьанна а.

Кхолламан совгIат

Хьаьж юккъе, сиз хуьлуш, дижийта шо.
Хилийта хIора васт сан дагахь лаьтташ.
Дахаро доIанна ца делла жоп.
Замано готуьйсу, чехка берг етташ.

Дийр дац ас тахана кхолламна арз,
Цо суна даларна хьо санна совгIат.
Хазийта сан лерехь хьайн мерза аз,
Хуьлуьйтуш бIаьстенан гIа-бецан гIовгIа.

Мерзачу набарха со хьуна гур ву,
Довхачу лазарца хьан дагчохь вуьсуш.
Бу вайшиъ дIалаьцнарг безаман гура.
Цхьаний гIур ду вайша, хенаца къуьйсуш.
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Сиха ву со

Беран бIаьра нана санна хьоьжуш,
Сиха ву хьо, соьга эли ахь.
Со хиларна сиха, корта къоьжа,
Некъан дорцо къиза аьгна юьхь.

Ши ког биллал меттиг тоьу цхьанна,
Ткъа вукхунна дуьне готта ду.
Сих а ца луш, ваха лиъна хьанна?
Кху дахарах Iаьбнарг мила ву?

Берахь дуьйна кху лаьмнашкахь ваьхна,
Денна муьйлуш ломан чехка хи.
Хаац суна-м, сан синтем цо баьхьна?
Я хила а хиллий техьа и?

Гина суна: сахуьлучу хенахь
Маьлхан гIаттар, яржош дашо кхес.
Гина суна: бода цоьстуш генахь, 
Туьран диттах тера тоьхна ткъес.

Цец а дуьйлуш, бIаьрла делакъежаш,
Массо хIума беро тергалдо.
Цу ойланца кху дуьнене хьежа,
КIордадарна кхоьру сиха дог.

Сиха хиларх, суна бехк ма билла,
Иштта ю-кха хIара зама вайн,
Лууш ву со цунна «бIиллиг дилла»,
Иза иэшош, кхерсто лаам сайн.

Некъ

Доккхачу лаьтта тIехь
Цхьа гIулч а яьккхина вацахь,
Хала бу беха некъ –
Ненера неIаре кхаччалц.

Дуьххьара хьан болар…
Вара хьо ча санна партал.
Цу некъах хьо воллалц,
Вуьйжира хийлаза бертал.

Йоьлура хьан нана,
БIаьргаш чохь ирсан суй богуш,
Хьуна цу Iуьйранна
ЦIеххьана карийча когаш.

Хьайн ага дицдина,
ВогIу хьо, и когаш текхош.
Цкъа цхьаммо идийнарш
Ахь хIунда идадо некъаш?

Айхьа хьайн некъ билла.
Некъ бита нахана ала:
«Ма деса ца хилла,
Хьан нанас техкийна ага!»

ГIиллакх

ТIехволуш, ластабой корта,
Гойту вай гIиллакхан цуьрг.
Стаг велахь стагана гIортор,
Кховдаде вовшашна куьг…

Вистхиларх ма хета дола,
Ма кхера дожарна дош.
Тергалде астагIа болар,
Бохамо дассийна пхьош.

Вовшашка делалой хьовса.
Вовшашца яхь хилий къовса.
Схьагайта диканан цуьрг.
Кховдаде тешаме куьг.

Дош

«Аьлла долу дош аланза 
долчу дешан лай ду»

Нохчийн халкъан кица.

Мел генара хьаьжча,
Лам санна хаалуш,
Сан дош, хьо хилалахь.
Багара дIадаьлча,
Безаман йовхо луш,
Дегнашка дижалахь.
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Мичча а хьо кхачахь,
Оьзда а, комаьрша,
ГIиллакхе лелалахь.
Мецачунна – кхача,
Цомгашчунна – маршо
Хуьлуьйтуш, декалахь.

Ког маса хьадалча,
Сол хьалха а далий,
Нийса некъ харжалахь!
Мотт шера геланча,
Сан дагара алий,
Дуьненчу даржалахь!

Замане

... Ойланийн к1оргенехь,
Йист йоцчу есаллехь,
Схьалаца т1ам боцуш,
Д1ах1отто бух боцуш,
Б1аьргашна васт доцуш,
Куьйгана кеп йоцуш,
Канашкахь ца соьцуш,
1ийдало хи санна,
П1елгашна юккъешха
Хьерсало г1ум санна,
Маичхьара я стенга...
Схьаоьху... д1аоьху...
Хьо, Зама?...

Сан жималла

Диц а ца луш хуьлуш ду де.
Лаьа, иза юха а лан.
Дагахь доцуш, гIенахчул бен,
Ги сунна сайн жималла…

… Хино йохьу чIешалг санна,
Урам-некъан тулгIан тIехь
ЙогIура и, хаац, хьаннал
Со ирс доцуш хилла-техь?

Бехке бIаьргаш лаьтта хьежош,
ТIехъелира… меллаша…
Цхьана хенахь, сан дог Iехош,
Лелла йоллушехь а ша…

… Дахар дустуш лелаш ду де.
ЖIарадуьйлу некъаш вайн.
Дагахь доцуш, гIенахчул бен,
Ги суна жималла сайн.

Маьрк1аже

Т1аьххьарчу з1аьнаршца –
Башламах тийсалуш,
Ц1ен хедар меллаша
Чукерча рег1ах.
Б1аьрзечу б1аьргаша
Серлонца къийсалуш,
Хьерчабо шен маша
Дуьненан дег1ах
1аьржачу буьйсано.
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* * *
ХIай! Нохчо-Къонаха,
Яхьйолу Къонаха,
Сан дехар ду хьоьга,
Ларъелахь Нохчийчоь.

Къизаллин бага кхин
Яха ца йохуьйтуш,
Дераллин куьйгашка
Яра ца йоруьйтуш.

Ларъелахь Нохчийчоь
Кхайкхаза вогIучух,
Хан йолуш, йоцуш а
Баьрче ша хьийзачух.

Ларъелахь цабезам
БIаьргаца хьоьжучух,
ХьагI-гамо, тешнабехк
Шен четахь кхобучух.

Ларъелахь харцонан
Маша а бузучух,
Бакъ иэшош, харц толош
Дош ала ваьхьачух.

Ларъелахь буоберийн
Рицкъанаш хедочух,
Хьанал а, хьарам а
Иэдина дуучух.

Ларъелахь генарчу
Хазачу эшарех,
Дайн гIиллакх емалдеш,
Екачу зурманах.

Ларъелахь «аса, со»
Дезачийн кураллех,
Десачу хабарех,
Осалчу дезарех.

… ХIей, Нохчо-Къонаха,
Сан весет ду хьоьга, –
Ларъелахь Нохчийчоь
Массо а вонах.

ИДИГОВА Жанна

* * *
Сан де а хилийта тоьлла,
Дагана эшарш а тайна,
Оьшуш ю кхузара бецаш,
Оьшуш ду кхузара дитташ,
Аренаш, лаьмнаш а, хиш а,
Олхазарш, некъаш а,  мархаш.

… Сан мехкан хIуо доцчу махкахь
Хуьлийла дац де а тоьлла,
Дагана эшарш а тайна,
Сан мехкан хIуо доцчу махкахь…

* * *
Олу дош даггара олура,
Даггара болучу безамца,
Безамо хьоьхучу мукъамца,
Мукъамца йогIучу эшарца.

ДогIу де беркате лорура, 
Дезарш а беркате дерзадеш,
Туху куьг диканна тухура,
Боккху ког байбина боккхура.

Олу дош даггара аларца,
Дезарш а беркате дерзорца,
Денна а доьзална яцарца,
Сийлахьчу дарже а кхочура.

Сийлахьчу дарже а кхочура,
«Нана» цIе хьанала лелаян,
Цул деза дарж а ца оьшура,
Дуьненан доккхаллехь карадан.

Хаало суна

Хаало суна,
Йолуш хан-хене,
Амале ненан
Сайн амал ерзар,
Мацах цо сайга
Далхадеш хилларг
Доьзалшка тахана
Далхош а хилар.

Сан мехкан хIуо доцчу махкахь хуьлийла дац де а тоьлла...
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Гуш ду-кха суна,
Долуш де-дийне,
Амате ненан
Сайн амат дерзар,
Мацах цо санна,
Сирделла гиччош 
Йовлакха кIела
Гулдеш а хилар.

Хастам бо аса,
Гуьйренан бешахь
ГIа тосуш дитташ,
Iаьнна шаьш кечлуш,
Мацах сан нанас
Бийцинчу матто
Марздина дешнаш
Доьзалшка олуш.

* * *
Хилла а ца хилла-кх…
Хиллехь а,
Йиса а ца йисна-кх…
Йиснехь а,
Малха кIел деша ло хилла,
Со-м яша езаш а хилла.

Ала а ца кхиъна-кх…
Аьллехь а,
ЛадугIург ца ваьлла-кх…
Ваьллехь а,
Мархашлахь лечкъа малх хилла,
И-м лачкъа кийча а хилла.

Дика а ца хьегна-кх…
Хьегнехь а,
Цуьрг цунах кхачарх дог
Тешнехь а,
«ХIуп» аьлча яьржа чан хилла,
И-м даржа доьгIна а хилла.

Яха а ца йитна-кх…
Йитнехь а,
Харц кхел еш, чехийна-кх…
ХIетте а,
Лам санна лекхачу собарца
Дог даьгна-кх, со хилар бакъдарца.

* * *
«ХIинццалца а ларийна,
ХIинца а ларор ю,
Доьналлех ца юхуш,
Дика, вон ловр а ду.
КIелъяха тхов боцуш,
Йиса йоьгIнехь ана а,
Со тIулган экъан тIехь
Яха а хуур ю».

…Дог иштта тедина,
Кхин дIа а тедийр ду,
Муьлхха де, салт хилла,
ТIе а ас оьцур ду.
«Ларор яц», – олучийн
Луург сайх ца доккхуш,
Ас тIулган экъан тIехь
ГIала а юьллур ю.

* * *
Махкана ийшира ненан кIант,
Махко а вийхира нене кIант,
Махко а вехча ша вина кIант,
Махкана велира нанас кIант.

… И иштта хилла ду Нохчийчохь,
Хуьлуш, схьадогIуш ду Нохчийчохь
Махкана эшча ша вина кIант,
Махкана дIалуш ву нанас кIант.

… Сийлахь ю, хир а ю Нохчийчохь,
Турпала кIант вина нана, хьо,
Махкана кIант велла нана, хьо,
Сийлахь ю, хир а ю Нохчийчохь!

* * *
Ларамза нисделла хила а тарло,
Сан коьрта тIехула къегина серло,
Лерсина хааялар карзахе гIар,
Дог огуш, гIаьттина зевналлин йир.

Ларамза карадеана и дика эцна,
Сан яьлла лелар а хирг хир-кха эрна,
Делахь а, хастамбеш, ас хьехаер
Дог огуш гIаьттина зевналлин йир.
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АллахI Деле кхойкхуш

Со велча, сайн эхарт цахиларна 
   кхоьруш,
Лела со, синтем боцуш, АллахI Деле 
   кхойкхуш,
Цуьнга сайн гIалаташна гечдар 
   доьхуш,
Сайн Iамалш къобалхилийта бохуш.
Дуьненан а, Эхартан а Эла волу Дела,
Хьайна со дуьхьал веанчу 
   доккхачу дийнахь,
Сох бераллехь дас-нанас бина 
   къинхетам бай,
Со тIеэцалахь, Хьайн Ялсаманин 
    хьаша вай.

КАВРАЕВ ШапаI

Лууш вац гIелвелла хьежа

Кхолламо бIаьргийн нур
Дайъинчу хенахь,
Дахарехь самукъа
Дала йиш йоцуш.
Моьттура висна со
Нийсаршна генахь,
Хиллачу бохамна
ГIо дан стаг воцуш.

Маржа-яI, сан кхоллам,
Соьца хьо тахна
Мел къиза хилла-кха,
БIаьргийн нур эшош,
Амма со декъазчу,
Хьан кара вахна,
Лууш вац дахаре
ГIелвелла хьежа.

Аьрхачу кхолламца,
КIад ца луш, къуьйсуш,
Ас иллеш дохур ду,
Халкъана воцуш…
ДIадечу гIуллакхехь
ГIо лаца кийча,
Накъостий хилла сан
Дагара дийца.

ДоттагIчуьнга

Хьал-де эшначохь хьоьца вацахь,
Оьшуш вац и доттагI лара.
Нагахь вацахь даима дагца,
Халкъашлахь а ву и хийра.
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Йижаршка

Дала тоьхна хан а хьегна,
Вовшех довла дезахь вайн,
Дехар ду сан, бала кхаьчна,
Аш виц цавар ваша шайн.

Даймохк

Мел генахь со хьуна хилча,
Хьо бицбар лайна дац ас.
Даима сан даг чохь дека 
Хьан зевне хазаллин аз.

Со жима бер долуш дуьйна,
Даймехкан сий лардан гIерташ,
Иштта сайн доттагIий зийна,
Кханенга ойла а керчаш.

Хазъелла йогIу вайн зама,
Дахар а хийцалуш лаьтта.
Даймахке сайн безам чIагIбеш,
ВогIу со, цуьнца гIулчаш йохуш.

Валарх ойла

Йиснарг дукха хан яц
Дуьненчохь яккха.
Ас Далла йина Iамалш
Сан кхочушхиллий-те ерриш?
Хье огу хаттарша сан.
Дог дIатуьйш дац-кха.
Уьш кхочуш ца хиллехь сан,
Вижа каш хир дац-кха.
Я АллахI, со Хьоьга кхойкху,
Доьху Хьоь, 
Къинхетам бехьа!

* * *
Нохчийн халкъан яздархочунна
Ахмадов Мусана лерина

Хьо вогIу, шуьйра гIулч дуьненчохь 
   йоккхуш,
ХьагI-гамо хьайн дешнашца генна 
   дIайоккхуш,
Деза дош яздаза дисарна кхоьруш,
Адамашка нийсоне, машаре 
   кхойкхуш.
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СУМБУЛАТОВ Дени

Юбилей

Халкъан а, мехкан а дуьхьа ваьхнарг
Халкъаца а, халкъан дуьхьа а ваьхнарг Делан Iожалло дIавигний хаахь а, 

сингаттам, гIайгIа юссу даг тIе, ойланна, боккха эшам хаало синна. Карзахечу 
дахаро, кIуркIманехь хьийзачу ойланаша гатте хьовзийча, цхьаннах дагавала, 
дагардийца лиъча, хьуна везарг, оьшург, хьох кхетаверг уллехь ца хилча, шоз-
за базло сингаттам. Нехан, халкъан сингаттамаш, баланаш шена тIеэца, цуьнца 
бекъа, дог хьаста хуучийх, луучийх а вара Айдамиров Абузар. Дала кIеда-мерза 
мотт, ира а, доккха а хьекъал, кхетам беллачу Абузарна хан карайора дийнахь 
иттаннаш хьеший тIеэца, царах хIоранга къамел дан а. Цкъа ша волче веанарг, 
масех шо даьлча юхавеача, цуьнан цIе а йоккхуш, велалой-векхалой, тIеоьцура 
цо. Iилманчашца, хьехархошца, студенташца, дешархошца къамеле вуьйлучу, 
цаьрга ладоьгIучу, хазачу забаршца хьешийн самукъадоккхучу Абузара, шен сих 
чекхъяьхна, халкъе кхачийнера «Еха буьйсанаш», «Лаьмнашкахь ткъес», «Дарц» 
романаш, кхин а иттаннаш, бIеннаш мехала произведенеш. Уьш язйинарг вара 
юьртара хьехархо, халкъана юкъара схьаваьлла халкъан дика кIант а хилла ваь-
хна, синкхетаман, иэсан само ларъеш лаьттина Мескитара Айдамиров Абузар. 

Эзарнаш халкъаш шена чохь дехачу хIокху Дуьненахь кхетамца, цхьа-
на маттаца, хьежамашца, лехамашца, мехаллашца кхиъначу адамийн тобан я 
къоман шена юкъахь цIе йоккхуш къаставой, оцу къоман дика-вон шен сица 
кхобуш, дагца къуьйлуш, эхь-бехкан, доьналлин, собаран а масал хуьлий лаьт-

Айдамиров Абузаран – 85 шо
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таш стаг-къонах хуьлу. И стаг-къонах, шегахь къоман эс лардийриг, эхь-бехкан 
хехо, замано ха харцарх шен юьхьан чкъор, амал, дог-ойла ца хуьйцуш лаьтта, 
лаьмнийн бохь, чхар санна, мацах-цкъа дайша йоьгIна лекха бIов санна, Iу-Да 
а хуьлий,  самонехь. Цуьнан дахаран некъах а, цуьнан Дашах а хан-зама яларца 
къилба хуьлу, адамаллин, къинхетаман, доттагIаллин, стогаллин, собаран гечо-
нах тиллачунна нисвала гIо дан ницкъ болу къилба.

Массо а къаьмнийн бу яздархой-хьехамчаш, къонахий, къаной, дешан 
охIланаш, са цIена нах. Церан ницкъ кхочу шайн исбаьхьчу Дашца шен къоман 
лазамах кхечу къамнийн дог лазийта, диканах кхин къаьмнаш даккхийдейта, 
дуьненахь а шайн дика гIиллакхаш, ламасташ довзийта. Цара шаьш бинчу 
кхоллараллин балхаца, къахьегарца, хьанал хиларца бакъо йоккху бакъдерг 
ала, мел къаьхьа иза делахь а.  Ишттачарах вара I933 шарахь Нажин-юьртан 
кIоштарчу Мескитахь вина, къона хан шен халкъаца цхьаьна ГIум-Азин арахь 
(ГIиргIазойн махкахь) дIаяхана волу Айдамиран Iабдулхьаькиман кIант Абу-
зар. Нохчийн къам Даймахка юхадирзича, шен дай баьхначу юьртарчу школехь 
хьехархо, еххачу хенахь директор болх беш ша волуш Абузара коьрта лору-
ра эхь-ийман, эхь-бехк долуш, къоме, махке безам болуш, кхечу къаьмнашца 
уьйр-марзо йолуш къона чкъор кхетош-кхиор. Оцу декъехь дика ларош болх 
барна «Нохч-ГIалгIайн республикан сийлахь хьехархо», СССР-н, РФ-н деша-
ран серлонан отличник цIерш елира Абузарна. 

А.Айдамировга кхаьчнарг, кхаж баьлла кхаьчна таж, дарж а дацара, ткъа 
къоман кхолламах бакъдерг: «Маршонан кIентий», «Еха буьйсанаш», «Лаьм-
нашкахь ткъес», «Дарц», «Лаьмнийн некъашкахула», «Кхолламан цхьа де», 
«Калугера йийсар», «Вайн амалш», «Нохчийн историн хронологи» - статьяш-
кахь, дийцаршкахь, повесташкахь, романашкахь халкъан дахарх бакъдерг яз-
дарна, дуьненахь йоккхучу хенахь дIасатаIа йиш йоцу жоьпалла дара. И жоь-
паллин деза къонахчун таж корта айббина лело хьекъал, кхетам, собар дара 
цуьнгахь. Цундела оьхура тайп-тайпана говзаллаш, корматаллаш, хьекъал, 
кхетам, амалш йолу адамаш цунах дагадовла, цуьнга шайн лазамаш бийца, 
цуьнан кхетамах, хьекъалх дуьзначу Даше, кIеда-мерзачу матте ладогIа. Цо, 
шен сица нохчийн къоман хазахетар, халахетар а ловш, хьанал къахьегарна, 
ас-со бахар, тхьамда, хьаькам хила гIертар цуьнан цIийца доцу дела, дахарехь 
бакъо, нийсо а езаш хиларна хаьржира Абузар I989 шарахь СССР-н Лакхарчу 
Советан депутат. Нохчийн литература, истори, культура, къона чкъор, дийнна 
къам кхетош-кхиорехь юкъадиллина беркате доккха дакъа тидаме а эцна, Абу-
зарна елира «Нохч-ГIалгIайн Халкъан яздархо» цIе, Нохч-ГIалгIайн пачхьалк-
хан университетан Iилман кхеташон декъашхоша елира цунна «Университетан 
сийлахь профессор»; НР-н Iилман Академин кхеташон декъашхоша - акаде-
мик; НР-н Дешаран, Iилман министерствон коллегис – «НР-н халкъан хьехар-
хо»; Культуран министерствон коллегис – «Нохч-ГIалгIайн республикан куль-
туран сийлахь гIуллакххо» цIерш. Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан хьехархойн ин-
ститутан историко-фиологически факультет, Москвара литературан лаккхара 
курсаш чекхъяьхна волчу Абузара иттаннаш шерашкахь, ша яздрахойн Союзан 
Правленин декъашхо волуш дукха а, говза а гIо дира литературехь хьалхара 
гIулчаш йохучу къоначарна. Яздархоша шайн гуламехь НР-н яздархойн Прав-
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ленин куьйгалхо хаьржира Абузар, цуьнан кхетаман, собаран, къомана цо мел 
динчу дикачу гIуллакхийн сий-ларам а бина.

Абузаран романаш, повесташ иттаннаш эзарнаш тираж а йолуш арайийли-
на нохчийн, гIалгIайн, оьрсийн, украинцийн, туркойн, Iаьрбийн меттанашкахь. 
Оцу къаьмнийн дешархоша лаккхара мах хадийна церан, уьш нохчийн къоман 
дахаран селханенах дог лозуш, карзахечу таханенна орцахвуьйлуш, кханенга 
дегайовхонан тIай а туьллуш, язйина йолу дела. А.Айдамировн произведенийн 
турпалхой халкъана юкъара бу; халкъ а, цуьнан шех цхьа а хьега йиш йоцу 
декъаза кхоллам бара историн бакъдолчун буха тIехь цо гайтинарг, шен сих 
чекхдаьккхина дешархочун тидаме, кхиэле диллинарг. ЦIеначу даггара яздин-
чун халкъо цIеначу даггара лаккхара мах хадийра, цкъа а цхьа а ца ваьккхинчу 
сий-лараман лакхене а ваьккхина, Абузаран цIарна тIетуьйхира халкъо «къо-
нах-яздархо», «халкъан тешаме кIант», «мехкан къонах», - боху дешнаш. 

Нохчийн къоман историн галморзахе некъаш, хилла бохамаш, бина тешна-
бехкаш бевзачу Абузара I99I-чуй, цул тIаьхьарчуй шерашкахь шен статьяшкахь, 
интервьюшкахь олура, яздора: «ХIокху тIаьххьарчу шерашкахь нохчийн къома-
на тIехIиттинчу бохамаша дукха а ойланаш йойту нахе. Оцу бохамийн хьоста-
наш, бахьанаш, бехкенаш лоьху. Бехкедо оьрсийн паччахьийн, коммунистийн 
а Iедалш. ХIаъ, хIокху тIаьххьарчу кхаа бIе шарахь нохчийн къомана хиллачу 
бохамашна бехке ду иза а, важа а. Амма цаьрга и бохамаш шена байта шегара 
дуккха а бахьанаш, гIалаташ дийлийтина нохчийн къомо, оцу бохамех лардала 
хьекъал, кхетам а цатоарна. Керлачу бохамех, шен гIалатех нохчийн къам ларда-
лийта Iалашо йолуш язйинера ас сайн исторически произведенеш…» Хьекъал, 
кхетам а болчу Абузара халкъ керлачу бохамех кIелхьарадаккха бинчу хьеха-
ме ла ца дуьйгIира… Ша дуьйцучуьнга ладогIар кIезиг дуйла хуучу Абузара 
2003-чу шарахь (I994-чу шарахь «Даймохк» газетан агIонашкахь зорбатоьхнарг) 
коьртте хIара дешнаш а яздина: «Нохчийн къоман ХХI-чу бIешарахь тIейогIучу 
тIахьенна», - аьлла дешнаш а яздина, «Вайн амалш» - книга араяьккхира, ний-
сачу, нахана, махкана пайдечу новкъа вала луучо шен кхилба лара мегар долу. 
Иштта бакъдерг хIинццалц цхьаммо ца яздина халкъан цхьана декъан амалх. 
Цо тидамза ца дуьтура нохчийн къоман кхолламах доьзна цхьа хIума, статья ца 
язъеш, интервьюхь ца хьахош, шен кхетамца мах ца хадош… 

«…Вайх хIораммо а дицдан ца деза адамийн а, къоман а бартбийриг ний-
со хилар. И нийсо яр Дала тIедиллина вайна. Оцу тIехь халкъана масал гайта 
декхар ду уггар хьалха пачхьалкхан куьйгалхойн, динадайн, шаьш цIена бусал-
банаш ду бохуш лелачу нехан а. Уьш дог-ойла, куьйгаш цIена долуш хилахь, 
я цхьана дашца аьлча – уьш ийманехь хилахь, къоман барт хир бу, адамашна 
юкъахь нийсо хир ю, махкахь машар, беркат а хир ду», - бохра Абузара. Къона 
волуш, махкана, халкъана диканиг дан ца кхиарна кхоьруш,

…Беза хьо, Нана-мохк – 
Дай баьхна латта.
Хьоьца ду сан ирс а,
Ас мел ен ойла.

Хьан дуьхьа къахьега,
Iожал тIеэца
Ца луун долу кIант
Дена ма войла! 
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дешнаш аьллачу нохчийн сийлахь-воккхачу яздархочо Айдамиров Абу-

зара шен дахаран некъаца хаийтира ша халкъан, мехкан а тешаме кIант хи-
лар. Дуккха а диканиг динарг, халкъана хьанал хилларг терго йоцуш витча, 
дагахьбаллам буьсу. Делан гIоьнца, Абузаран сийнна вовшахтуьйхира суьйре-
наш, юбилейш, цхьаьнакхетарш; араехира нохчийн а, оьрсийн а меттанашкахь 
цуьнан произведенеш. Къаьсттана дика а, хаза а хета 2004-2005 шерашкахь 
цуьнан произведенийн ялх том арахеца карахдаьлла (Москварчу бизнесмена 
Хь.Джабраиловс гIо а деш, «Центр гуманитарных исследований» цхьаьнакхе-
тараллин куьйгалхочо Н.Эльсункаевс), царна презентацеш ян ницкъ кхаьчна 
а, Абузарна хазахетар а деш. ТIаьххьарчу шерашкахь (Нохчийн яздархойн Со-
юзан правленин председатель волуш) яздархойн Союзан кхеташонаш «Гумс» 
газетан редакцехь дIахьора Абузара. Абузар редакце вогIу де боккхачу кхоаца 
тIеоьцура редакцин белхалоша, цуьнгара керланиг, хьекъалениг, хазаниг а хе-
зар дуйла тхайна хаарна. Тхан дехха къамелаш хуьлура литературах, историх, 
культурах, вайн къоман кхолламах. Муьлххачу а яздархочун керла ара мел яь-
лла произведени самукъадаларца тIеоьцура цо. Деган, синан а цIеналла хаало-
ра цуьнан хIора а Дашехь. Шен могашалла дика йоццушехь презентаце веанчу 
Абузара деган лазамца къамел дира, къам керлачу бохамех лардан а гIерташ. 
Иза цуьнан халкъе дина тIаьххьара къамел хиллера. (2005 шеран апрель беттан 
9-гIа де). Делан Iожалло дIавигира вайна юкъара 2005 шеран май беттан 27-
чу дийнан Iуьйрана нохчийн халкъан кIант. ДIавахара Абузар, ша дукхавеза-
чу, шена дукхадезачу халкъе весет дина: «Динашна а, къаьмнашна а юккъе 
дозанаш деттар; европейцаш, азиаташ, Малхбале, Малхбузе, бохуш, деш 
долу къамелаш тидаме ца оьцуш, Дуьненахь даха лаьара суна вайн къам. 
ХIокху Дуьненахь кхайкхо безарг машар, доттагIалла ду. Уьш долчохь бен 
зовкхе, ирсе дахар дац». 

Кхойтта шо сов хан ю Абузар вайца воцу, гIиллакхан, оьздангаллин, хьекъа-
лан, кхетаман, синан доьналлин масал хилла ваьхна волу, халкъан дуьхьа муха 
ваха веза шен дахарца гайтина волу къонах вайца воцу. Абузар вайца воцу де-
нош алсам мел довлу, цо мел динчун ойла мел йо а, чIагIло нохчийн халкъан 
яздархочо М.Бексултановс аьлларг: «Зама хала ярий, атта ярий ца бохуш, 
ша къонах верг даима а къонах хилла чекхваьлла. Ткъа къонах воцчух 
цхьана а замано къонах ца вина…» 

Массо а заманахь къонахаллица чекхвелира Абузар. Цундела цуьнан цIарах 
Соьлжа-гIалахь урам бу, НР-н библиотека ю, Мескитара школа ю. Абузара шел 
тIаьхьа вайна мел йитина исбаьхьаллин произведенеш, цуьнан собарх дуьзна 
Дош а дехар ду нохчийн дог-ойла йолу адамаш мел деха.  
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АЙДАМИРОВ Абузар

Заккаманин гIан

1

Тахана Iуьйранна хIинццалцчул хьалхе самавелира Заккамани. Иза самаваь-
ккхира генадоццуш урамехь долийначу зуькаран мукъамо. Заккаманис бIаьргаш 
биллира. Амма хIетта, Яьссил дехьарчу регIа тIехула хьалаайбеллачу аьхкенан 
маьлхан йовхачу зIаьнарша юха а хьаббайтира цуьнга уьш. И мукъам хезча, ха-
захийтира цунна: баккхий нах вовшахкхетта меттиг МутIелип юкъахь воцуш ца 
хуьлура.

«Тахана мукъане а чомахь вижна Iойла хир дац-техьа!?» – аьлла, ха хаьрцира 
цо. Амма, Заккамани и йоца ойла йина валале, учара схьа когийн татанан «дур» 
деара. ЦIеххьана, неI, еттачу пулеметачух тера, тата дан юьйлира. Иза дара 
МутIелипа неIарна тIе кIирбинчу буйнан тата.

– ХIай, кIант! – олий, юкъ-юкъа мохь тухура МутIелипа. Юха а ека йолалора 
неI.

«Дела, Ахь собар ца лахь, холчохь ву-кх со!» – аьлла, шена тIера одеял дIа а 
тесна, хьалагIаьттина иза неIарехьа волавелира.

«Маржа, неI яI! Дика хьал-м хьоьгахь а дац хьуна. ХIора Iуьйранна хIара 
«динк-х» йой хьуна тIехь».

Зайл дIа а баьккхина, да неI елла кхиале, сихха метта а ваьлла, одеяла 
кIелвуьйлира иза. Масех тайпа мукъам хуьйцуш, цIевзина, схьаеллаелира як-
хъелла неI. Цхьана буйна шога Iаса а, вукха буйна пхи бIе суьлхьа а лаьцна, чоь-
хьавелира МутIелип.

 – КIант! – кхайкхира иза.
– ХIун боху ахь? – аьлла, экхийтира Заккаманис.
– Хьо хьала хIунда ца гIотту?
– ГIоттур ву-кх. Дуьне дедда доьдуш-м дац?
– Ой, и хIун ду ахь дуьйцург?! Оцу майдана гулделла адам ца го хьуна?
– Чохь вижина Iуьллучу суна муха го, дIо хьуьчIанчIаьлларчу майдана гул-

делла адам?
МутIелип оьгIазваха вуьйлира.
– ГIатта хьала, хIай мунепикъ! Деш ламаз дац, беш болх а бац! Дерриг адам, 

догIа деха, майдана даьлла, ткъа хьо кху чохь, жаргIа санна, Iуьллу! ГIатта хьала, 
царна юкъа кхета вайша!

– Со-м ца вогIу…
– Ца вогIу бохург хIун ду? ГIатта хьала, ас хьайн букъ тIехь хIара Iаса кегъ-

яле!
Евза Iаса юххехь хааелла, Заккаманин букъа тIера цIока егийра. Букъ кIел 

бохуьйтуш аркъал а хьаьвзина, МутIелипе хьаьжира иза.
– Хьайн Дела дуьхьа, МутIа, витахьа со чомахь вижа. Цхьа пайдабоццу 
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гIуллакх дохьуш вогIий, хIора Iуьйранна суна тIе хIутту-кх хьо…

– Пайдабоцу гIулла 
 кх ду ткъа балха гIо алар? Хьо-м, ткъа шарчу дахана, къанделла божа дай! 

Тоьур ду ас хьан кхабар. Къанвелла, хIоз хилла лаьттачу соьга кхабалац  шу. Цхьа 
декъарлойн хилча, хьайн  да-нана кхобу вара хьо, хьайл жимачу шина беран дола 
дан вара хьо. Хьо санначех эхь ца хета хьуна?

«ХIора денна дуьйцург и цхьаъ ду!», – элира Заккаманис ша-шега.
– Со кхобуш-м къа ца хьегара ахь. Хьайн кIантана кхача а ца лун бара ахь! 

Эхь хета дера суна-м со санначех… сагIадоьхург санна беркъа, царна юкъавала. 
Ши шо ду ахь суна тIеюха бедар ца оьцу…

– Хьай жолам яI! Цара санна болх а беш, эца ахь а. Дешар дIатеси ахь? Балха 
ца воьдий хьо? Лийр велара хьо, ас бедарш ца эцча!

– Ма эцахьа. Со вижа витахьа.
– Ца вуьту ас! ГIатта хьала, догIа деха воьду вайша. Iесачу стеган доIийна жоп 

ло, боху, Дала. Ткъа хьол Iеса хIума кху лаьттан букъ тIехь яц!
– Со ца вогIу.
– Ца вогIу бохург хIун ду?
Заккаманин детта са кхачийра.
– Гора МутIа яI, хьо маца кхетар ву-техьа?! Цкъа-делахь, аша сарралц-сахил-

лалц дехарх, шуна цхьаммо догIа а лур дац, шолгIа-делахь, дехна даьккхинчух 
вайна догIа а хир дац. ХIинцца гуьйре тIекхочур ю, тIаккха ша серсаш лаьттар 
ду…

МутIелипан карара Iаса кхоссалуш гинчу Заккаманис, шен хьехам юкъах а 
битина, катоьхна гIевлангера гIайба схьа а эцна, дуьхьал лецира. Чохь «бапп» 
аьлла, тата делира. ГIайбина шина а агIор тулгIе етташ, чухула чан яьржира.

– Хьай, хьан ма хила аьллар, гаур! Хьо иштта кхиийначу сан бехк дера бара 
хIара бан-м. Хьоьх кхин стаг хирйоцийла хиънехь, ас дуьнентIе вала кхиале, 
вийна хир вара хьо, гIизби! – аьлла, дог доьхна, аравелира МутIелип.

«Боккха болх бу-кх, кху тIаьххьарчу хенахь цуьнан соьца гамвалар», – ойла 
йора Заккаманис, да араваьлча.

Цунна дагаеара ша хьалха яьккхина хаза хан.
… Заккамани дуьнен тIе ваьллачу кхоалгIачу дийнахь, нанас, дукха вахийта 

лергах чIуг а йоккхуш, кучан белша тIе хьайбанан дечигах дина лаг а тоьгуш, 
хIума лелийра цунна. Кхойтта-дейтта шо кхаччалц, даима нанас: «Цока, Цока, 
Цокамани, Цаккали! Мамин гIовла ю хIара! Мама кхобур ю хIокхо!» – бохуш, 
хьестара иза. Школехь доьшучу хенахь даима, хаддаза кисанахь кемпеташший, 
ахчий латтара жимчу Заккаманин. Ма дукхавезара хIетахь иза дений, нанний!

Чу стаг веъча, шех лаьцна нанас хабар дуьйцуш, ма боккха там хуьлура Закка-
манина! «Инзаре хьекъал долуш бер ду тхан Заккамани. Муьлхха киншка, мич-
чахьара а схьалоций, жарра олий, дIайоьшу цо. ХIумма а, шен дас санна, кха 
тIехь хьаьжкIашна цел етташ, къанлур вац! Парписар хир ву тхан Заккаманих!» 
– бохуш, дуьйцура нанас чу мел веанчуьнга.

Боккъала а, Заккаманина мотта а делира, шен нийсархойл ша хьекъале ву. 
Шеца цхьана классехь доьшуш болу Масхьуддий, Махьмуддий, Султанний, 
Ахьмаддий, Салавддий – массо а шеца буьстича, зингатех тарлора цунна. Уьш 
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наггахь бен буса кино а ца богIура, аьхкенан каникулашкахь, садаIаран меттана, 
колхозан арахь денна белхаш беш хуьлура. Ткъа Заккамани мерзаниг дууш, хаза-
ниг духуш, де дохделча, вуьжуш, и шелделча, гIоттуш, лелара. Шена езарг ло аь-
лла нене дехар мичхьа дора цо, тIечевххий буьйр дора-кх. Нанас хьоьстуш кхуьу 
Заккамани, Iуьттуш, туьттуш, халла ворхIалгIачу классе велира. Воьдуш а, ца 
воьдуш а, чекхделира и шо. Амма Заккамани классехь висира. Заккаманих изза 
ца хилийта дукха гIиртира хьехархой а, цуьнан накъостий а. Комсомоле тIеэца 
гIоьртича, иза аьттехьа а ца дитира цо, шена до хьехар лергах а ца хьокхура.

Заккамани дешарна ледара ву, школехь шега аьлларг деш вац, аьлла, хьехар-
хоша арз дича, оьгIаздодара Заккаманин да-нана. 

– Сан кIант хьекъал долуш бер долу дела, иза шайл толарна кхоьруш, и ца 
везаш дуьйцу аша! Цул эсала бер кху юьртахь дац. И хабарш а юьйций, дешарх 
догйоккху аша цуьнан! – олий, ирхъоьккхура Хьаьсипат.

– Ас сайн кIант Iамаве аьлла шуьга дIавелла. Даа ца оьшу цунна, духа ца 
оьшу цунна, балха теIош и вац. Цунна тIаьхьа а хIоьттина, цо хIун леладо хьоь-
жуш лелар бен, кхин гIуллакх доцуш ваций со-м. Со белхан стаг ву. Пачхьалкхо 
ахча а луш, и бераш Iамо хIиттийна шу. Iамаде, олий, доцца хададой, дуьтура 
МутIелипа а.

ШолгIачу шарахь юха а ворхIалгIачу классе деша вахаран меттана цIахь 
сецира Заккмани. Ткъа цуьнан накъостий юккъерчу школе а, техникумашка а 
кхидIа деша бахара. 

– Я деша гIо, я болх бе, – аьлла, цунна хьалха ши некъ хIоттийра МутIелипа.
Амма Заккамани, и ший а некъ дIа а тесна, ловзаршкахула, синкъермашкаху-

ла кхерста вуьйлира.
ТIаккха кхийтира МутIелип шен гIалатах.
ХIетахь дуьйна схьа галделира Заккаманин хаза дахар. ХIетахь дуьйна схьа 

хIор денна дов дара цунний, МутIелипаний юккъехь.
Заккаманис доккха садаьккхира.
«ХIара вахар дац. Денна дов. Цхьа зуда а ялийна, юьстахвала веза. Амма мила 

яло еза… я мила йогIур ю соьга?»
Оцу гIуллакхан ойла Заккаманис дукха йора. Шена яло йоI цо лехнера ша 

школехь доьшучу хенахь. Иза яра цуьнца цхьана классехь доьшуш хилла Ровза.
ХIеттахь, Заккаманина хетарехь, цуьнан зуда хила хьакъ долуш хьекъале 

а, хаза а йоI и цхьаъ бен яцара. Амма, Ровза, шена тIаьхьаваьлла лела Закка-
мани ша волччу а витина, яьлла медицински техникуме деша яхара. ТIаккха 
Заккаманис чIагIо йира, тIейогIу вархI класс дIахецча, оцу  классехь доь-
шуш йолу Зураъ йига.

Амма Зураъ а Ровзийна тIаьххье дIаяхара.
Сирла шовда санна, мехкарий Заккаманина тIех а буьйлуш, дIаэхара, ткъа 

бухабуьсу тIулг – Заккамани, – тIе сено а туьйсуш, лаьттара. Йолучу хена-
ца галъелира Заккаманин мехкаршца йолу юкъаметтиг а. Оцу тIаьххьарчу 
шерашкахь шен юьртахь а, гондIарчу ярташкахь а вон цIе яхнера цуьнан. 
«Иза-м еха йолу хIума яцара. Цицганчул башха къинхьегам ца беза цунна. 
Малонча!» – цхьаболчара олура. – «Моз доккху долу моза бац Заккамани а. 
Жуккар», – доцца хададора вукхара. Кхин дуккха а яра Заккаманина техки-
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на цIерш. Уьш новкъа яра цунна.

«Дависарг яI, цкъа зуда ялийна елира!», – аьлла ха а хьарцина, зуда ялий-
ча шен хиндолчу дахаран сурт хIитто вуьйлира иза: «ХIинца санна, самаваьлла 
меттахь вижна Iуьллуш хир ву со. Ткъа сан къона нускал… хуьлуьйтур вай и На-
хапу, арахь етт узуш, даьхний дIалоьхкуш, ши пхьарс хьала а бина, едда-хьаьдда, 
лелаш хир ю. Нахапу чу еъча, ас со набкхетта Iуьллуш ву, моттуьйтур ду. Со 
самавалале, кхача кечбан тохалур ю иза. Кхехкачу чайника тIера хьалакхиссало 
негIар, чIажжехь дека ялгIу, йовхоно цIийина йогу Нахапун ховха беснеш. Со 
самаваларна кхоьруш, байн ког буьллуш, меллаша куьг тухуш, хьийзар ю иза, 
амма со самавер ву. ТIаккха, бехкалаяхана, Нахапу суна тIейогIур ю…»

И гIуллакх, иштта хилла даьлча санна, хазахетта дагах гилгаш девлира Закка-
манина. Амма ойланаш юха а бакъдолчунна тIейирзира. Цхьаъ цхьанна тIаьххье, 
даг чу лелхара юьртарчу мехкарша шена техкина цIерш «Жуккар», «Малонча», 
«Мамин кIант», «Парписар» и. дI. кх.

«ХIан-хIа, со вевзачохь, соьга атта зуда йогIур яц. Цхьанхьа генна, со ца вевз-
зехь ца гIортахь. Ялийна яьлча, эцца кетарш йолчу наха шаьш дIалуьстур ду. 
ХIинца ша соьца мел вон велахь а, ас зуда ялийча тхуна цIенош ца деш, цхьа го-
маш, чу йилла сал-пал ца луш Iийр вац МутIа а. Амма мичхьара ялийча бакъхьа 
хир дара-техьа?»

Дикка ойла йинчул тIаьхьа, шена нускал лаха ваха, Яьссица хьала лаккха 
лома кIелхьара, шен гергара нах болу цхьа юрт къастийра Заккаманис. Амма 
хьошалгIа дика кечвелла ваха дезара. Пенах тоьхначу хьостамах кхозучу шен 
тишъеллачу сирчу костюмей, кач зарзбеллачу штапелан сийначу кучей, тIера 
мерцхагаш а дийлла духхехь гIийла Iохкучу туфлешкий бIаьргтоьхча, дог дуьй-
хира цуьнан. И барзакъ, мацах цкъа, цунах я Iилманча, я белхало, вуьшта аьлча 
– Заккаманих стаг хир ву моьттуш, МутIелипа эцнера цунна.

Амма керла духар эццалц, хьошалгIа вахар дIатоьттийла дацара. Заккаманис 
сацамбира цигара цIаверззалц цхьаццанан бедарш яхьа.

План кийча яра. Хьалхара номер – тIе юха бедарш карор.
Каде хьалаиккхина Заккамани, ши пхьарс дIаса а тосуш, букъ сатторца дегI 

метта а далийна, тIаккха, неI а йиллина, аракхевдира.
– Ризван!
Заккаманис тоьхначу маьхьарх цецъяьллачу, уьйтIахь лелачу цIечу йоккхачу 

нIаьно, саца а сецна, «къо-къо-къо» – эккхийтира.
Дехьа чуьра схьа цхьа а вист ца хилира.
– Зулпаъ! – юха а мохь туьйхира цо.
– ХIав! – аьлла, зевне аз деара дехьачуьра схьа.
– Схьайоьл цкъа!
Дукха хан ялале Заккаманина хьалха схьахIоьттира Iаьржа бIаьргаш а, хьаьрса 

корта а, горга юьхь а йолуш бархI шо хенара йоI.
– Ризван стенга вахана? – хаьттира Заккаманис.
– Балха вахна-кх.
– Хьада, гуттар чехка Масхьудаьрга а гIой, хьошалгIа вахана валалц, ас 

боху алий, цуьнан цIена костюм, хечий йохьуш йола. Цигара юхайирзича, 
СултанагIаьрга а ерзий, цуьнан чилланан кIайн коч а я. Кхийтин хьо?
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– ХIаъ.
– Же, ма Iел, со сиха ву.
Юьртан цхьана агIор Зулпаъ а хьажийна, вукха агIор ша вахара Заккамани. 

Цхьаьнгара шляпа, вукхуьнгара туфлеш, кхозлагIчуьнгара галстук йохьуш, дук-
ха хан ялале цIа вирзира иза.

Зулпаъ а, шен декхар кхочушдина а яьлла, цIа еана, керта-арахь цхьацца 
гIулкхаш дан гIерташ лелаш карийра цунна. Чу кхача сихвеллачу Заккаманис 
чоьхьаволуш неIсагIих кога буьхьиг тоьхна, туфлин айра охьадаьккхира. Амма 
гIуллакх цуьнга хьоьжуш Iачохь дацара. Кхин хан юкъа ца юлуьйтуш, юьхь тIе 
урс а хьаькхна, юьхь-куьг а дилина, ша еана бедарш тIеюьйхира цо. ТIаккха, 
дехьа, совцIа чу а вахана, доккхачу куьзганна хьалха хIоьттира иза.

Оффай, ма товш яра цунна тIехь и бедарш! Дуьзначу дегIан шуьйрачу бе-
лашна, юьстина йича санна, тIейижна шевиотан Iаьржа костюм, чухула юьйхина 
чилланан кIайн коч, логах хьарчийна чилланан Iаьржа галстук. Шуьйрачу хьаь-
жан цхьа агIо къайлайоккхуш, борачу бIаьргашна тIе таIIийна тиллина сирчу 
басахь фетрови шляпа. «Лаппехь» къегачу Iаьржачу туфлеш тIе ирахIоьттича 
санна, лаьтта, биъ са боккхуш, иту тоьхна, шарйина Iаьржа хеча.

«ВаллахI яра со, кхаьбча, хинйолу хIума-м!» – аьлла, хьаьж тIе куьг а даьхь-
на, шляпа хьалатеттира цо. Нехан шляпех къаьхкича санна, хьаьж тIехула охьа-
яьржира Iаьржа кIапа. Шен суьртах там хилла Заккамани, чIарх аьлла, ша-шега 
бIаьрг а таIийна, велавелира. Цуьнан севсинчу балдашца цхьаьна доьлуш санна 
хетара бора бIаьргаш а, цIечу басахь йогу беснеш а, жимма ирххьаьвзина мара а.

«Соьга а ца еана йоI хьаьнга гIур яра? – иккхира цуьнан даг чу. – Амма цхьа 
хIума оьшу! Хьалхарчу кисина йоьллина авторучка а, жимо блокнот а хила еза!»

Дехьа чу а иккхина, шен костюм кисанара и хIумнаш схьа а эцна, юха а 
куьзганна хьалха хIоьттира иза. «Мила хила-техьа со? – хаьттира цо ша-шега. – 
Агроном? Зоотехник? ХIан-хIа и ши болх сий долуш ца хета суна. Лор? Иза-м, 
хьаха, мегаш ма дара, амма цхьамма цхьана лазарх лаьцна хаттар дахь? Суна-х 
лоьрийн балхах тIитI а ца хаьа! Ватталхьан! Хьехархо! Хьехархо! Со вевзачу 
меттигийн дозанал дехьаваьлча, хьехархо хир ву со!»

Цхьа сахьт даьлча, хинволу «хьехархо», шайн лулахо Вацалг волчу а вахна, 
цуьнгара гурахь тIе яьхкича центнер хьаьжкIаш лург, туьма а даьккхина,

Яьссин гIодца хьалаволавелира.

2

Яьссин лакхенца, хин аьтту агIор регIан басех а летта, жимчу, амма стоьмийн 
сийначу бошмаша юкъахьарчийна лаьттачу исбаьхьчу юьртан шовданан коьрте 
хIоьттира Заккамани оцу сарахь. ГIели диллина цIеста кIудалш пхьаьрсех а 
тийсина, хи тIе дIасаоьхура мехкарий. ТIеоьззина тиллинчу шляпина бухара 
шен бора бIаьргаш царна юкъа а кхерстош, оьздда хIоьттина латтара иза. Цуьнах 
къайла ца делира мехкарех масех йоI шозлагIа а, кхозлагIа а хи тIе яр а, шаьш 
накъосташка къамел деш лаьтташехь цара сих-сиха къайлах шега туху бIаьрг а.

Шовдана тIе оьхучу мехкарех цхьана йоIе безам бахара Заккаманин. 
Иза яра юккъерчу дегIахь, дуткъа оьзда дегI а долуш, горга юьхь а, Iаьржа 
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бIаьргаш а, букъ буьззина охьахецна Iаьржа месаш а йолуш вуьрхIитта, 
берхIитта шо хенаре йоI.

Заккамани тIевоьссинчу хьешо, Лечас, оцу буса и йоI охьа а хаийна, 
синкъерам бира цунна. Синкъераме охьахевшина цхьа сахьт ма-деллинехь, Лечас 
дIахаийтира шен хьаша зуда езаш веана хилар. Стаммий цигаьркаш уьйзуш, 
хьекъале кицанаш а далош, цхьаъ кIадвелча, вукхо долош, дехий къамелаш дан 
волавелира и шиъ. Ткъа Леча, хабар дийцарна, Заккаманил а тIехвелира.

«ЖIаьлин гуйн цIестан ду, кетIара утармаш йоьза ю, кха дехачуьра, кхаь-
лли лекхачуьра ву, ша хьехархочун  болх стоьланий, самарний гонаха хир бу, 
оьгIазвахча, цо хьуна тухудерг чIепалган дакъа ду, тIаьхьакхуссуберг шекаран 
бIелиг бу, хьуна яха меттиг карийна, и карара ма ялийта, Марет! – бохуш, дуьй-
цура Лечас. Оффай, дийца ма говза вар-кх и Леча!

Амма Лечас хIитто и хIаваан гIаланаш Марета, харцайой, тIекIелйохура:
– Хьанал къа а хьоьгуш дIахIоттийна бахам хилар а дика ду. Вайн хьаша ми-

ска вара аьлла, юхаяьлла а соцур яцара, вехаш ву аьлла, тIе а гIертар яц. Хьанал-
чу куьйгаша а, оьздачу дог-ойлано а, бертахьчу шина адамо а атта хIоттор ду 
шайн ирсе дахар. Со маре яхча а, месийн назбаршла а керчаш, я ахь ма-аллара: 
«Стоьланий, самарний гонаха болх а беш» – Iен ойла яц сан-м. Сирла дахар 
дIахIотторехь жигара дакъалоцучу вайн кегирхойн хьалхарчу магIарехь, уггар 
халчу меттигехь хир ду вай-м. Хьайн юьртахо оццул гIорасиз ма ларал ахь, Леча. 

Синкъерамера шаьшшиъ цIа а веана, охьавижча, Лечас Заккаманина дийци-
ра, Марета оцу шарахь итт класс чекхъяьккхина хилар, пединститутехь заочно 
деша, цигахь луш йолу экзаменаш кхиамца дIа а елла, дукха хан йоццуш иза цIа 
еана хилар, цо церан юьртарчу школехь хьехархочун болх бийр хиларх.

Оцу хабаро кхин тIе а чIагIйира, Марет йоцуш дIа ца ваха Заккаманис йина 
чIагIо. «Иза ю-кх суна еза тайпа! Институтехь доьшуш а йолуш, хьехархочун 
балхахь а йолуш. Ровзийна а, Зураана а тIе цкъарг дуьллур долуш, эла санна, со 
кхобур а волуш!» – бохуш, ойла йора цо.

ШолгIачу буса а, кхоалгIачу буса а дийцира цаьршимма, амма Марета юха а 
доцца хадийра:

– Тхуна вовшийн гар бен девзаш дац, Леча. Тховса ас йогIур ю аьлла дош а 
делча, Заккамани вухавеача, со кхунна тIаьхьа а хIоьттина дIа а яхча, тIаккха 
хиндерг хьанна хаьа? ХIара сан амалшна я со кхуьнан амалшна реза ца хир? 
Вевзаш воцчу стагца я евзаш йоцчу йоьIаца иштта цIеххьана шен дахар муха 
дузур ду? Аша суна хьалхахIоттийнарг шена тIехь чIогIа ойла ян дезаш гIуллакх 
ду. Цхьана шарахь ладугIур ду ас. ХIетале Заккамани дохко ца валахь, тIаккха 
дуьйцур ду вай.

Дан хIума дацара. Заккаманина ма моьтту Iовдал а ца хиллера генарчу ярташ-
кара мехкарий. Амма Заккаманис ша-шена маслаIат дора: «ДIа ма-дуьйццура 
реза ю ша-м цхьаммо а ца олий, шаьш лууш, леш бахкахь а. Юха а цкъа атака 
йича, ши куьг а айбина, ша карайогIур ю».

ДоьалгIачу дийнахь, Iуьйранна, де шеллах цIаван новкъа ваьлачу Закккама-
нина, урамехь дуьхьалкхийтира шовданна тIера хи доьхьуш йогIу Марет.

– Iуьйре дика хуьлда хьан, Марет! – маршалла а хоттуш, сецира Заккамани, 
ша цунна юххе нисвелча.
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– Диканца вехийла хьо а!
– Хьо ма хьалхе гIаьттина, лела?
– Балха яхале, бохуш, лелара со-м. Ахь хIун до, хьо лаа лелий?
– ДIаваха новкъа ваьлла со-м.
– Хьуна ма сиха кIордий тхо долчохь?
– КIордадаллалц Iийча-м, со цкъа а дIагIур вацара. Кхо де-буьйса даьлча, хьа-

ша хьошалара волу, ткъа и хан сан сийсара чекхъяьлла.
– ХIумма а дацара иза-м. Цхьа-ши де даьлча кхузахь хуьлуш ловзар ду, хьуо 

веъанчуьра жимма сакъоьруш а Iай, гIо. 
– ХIан-хIа, Марет, кхин Iойла хир дац сан, – шен костюман киснарчу авторуч-

ке а, блокноте а хьаьжна, тIетуьйхира цо. – Занятина тIаьхьавуьсу со. Суна елла 
мукъа хан тахна чекхйолу. 

– Иза а нийса ду. Дешаран керлачу шарна кечам беш хир ду шу? – хаьттира 
Марета. Заккамани воьхна хьаьвзира. Цунна дага а ца деанера бераш аьхкенан 
каникулашкахь хилар. Иза вист а ца хуьлуш сецча, кхин а дийца дагахь цхьацца 
хIуманан ойла еш сецна моьттуш, цуьнан къамел дахдаларна кхераеллачу Маре-
та сихха тIетуьйхира: – Делахь, дIагIо хIета, некъ дика хуьлда хьан! 

– Марша Iойла!
«МаьIIаргонна гучувалар-кх со, – бохуш, ойла йора Заккаманис, ша Маретах 

къаьстича. – Амма ас занятина со тIаьхьавуьсу алар-м харц хир дацара хьуна 
сан, КъорIанна тIехь дуй биъча а. ХIара сайна тIехь йолу нехан бедарш дIаекъа-х 
дезий сан. Цул йоккха заняти мичхьа ю ткъа! Амма йоI бохий ахь, диканиг а 
карийна-кх суна. Иза карарайолуьйтийла дац, мел доккха зен дина а. Нахала а 
даьлла, цунна со вовзале сихо ца яхь…»

Дерриге а Заккаманис хIоттийнчу планаца нисса дIадоьдура. Дог, доккхадеш, 
детталуш, дегI ловза дуьйлуш, цIа вогIура иза. Амма, цхьа кица ду-кх вайн хал-
къан: «Борз дуьхьалкхетталц яхана газа ХьаьжцIа» – бохуш. И борз дуьхьалк-
хийтира Заккаманина дукха гена валале.

Марет ехачу юьртана дукха генавалале, дуьхьал схьа мотоциклан тата хезира 
цунна. Иза новкъаравала а кхиале цунна тIе чан а тухуш, юххехула тIехъиккхира 
тIехьа шен къона зуда Малика а хаийна вогIу церан юьртара, цуьнца цхьана 
классехь доьшуш хилла Ахьмад. Юьртахочух бIаьргкхетча, газ лах а йина, де-
хьоваьлча мотоцикл а сацийна, Заккаманина тIе веара Ахьмад.

– ОхI! Ахь хIун леладо, Заккамани? – хаьттира цо.
– Цхьа гIуллакх хилла кху кIотара вахана вогIура со-м, – аьлла, дохийна а жоп 

делира вукхо? – Ткъа аша хIун до?
– Тхо а ду-кх кху кIотара догIуш.
– Лаа?
– Стунцхой болчу воьду-кх.
Заккаманин ши бIаьрг цIеххьана къаьрзира. Цунна хIинцци бен дага ца деара 

къоначу механикан Ахьмадан зуда, Малика, ша хьошалгIа ваханчу юьртара хи-
лар.

– ХIаъ, хIаъ, хIинца кхета со…
– ХIинца ас хIун гIо де хьуна? Хьо лахаваккхий, волий со?
– Ца оьшу. Баркалла.
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– Ас-м забар ца йо хьуна? Маликас кхузахь садоIIушехь, цхьана эхасохьтехь 

со вухавоьрзур ма ву ткъа.
– Ца оьшу, Ахьмад, баркалла. Иштта, хьаннашка бIаьрг а тухуш, некъ-некъа 

са а доIуш, меллаша охьагIур ву со. ДIагIуо шу.
Оццул самукъадаьлла вогIучу Заккаманин дог дохийра оцу цхьаьнакхетаро. 

Ца дезаделира Заккаманина Малика шена дуьхьалкхетар. Тахана и шена дуь-
хьалкхетта ца хилийта, эзар яьсса кIудал, эзар вир дуьхьалкхетта хуьлуьйтур яра 
цо. Иза-м кIезиг хетарийца цунна, Малика дийна хьалайогIуш ца хилийта, цIера 
жима ши бер а дуьсуш, елла, бармахь айбина ялайойтуш хуьлуьйтур яра цо и, 
дерриге а шега хоьттуш хилча.

«АхIай, дела хила хьан хьайн вархI эзар дена неIалт! ХIинца цо ву хьуна со 
цигахь ма-варра дIавуьйцур. Оццул гена тхан юьрта маре а муха нислур яра, 
седа дуьхьал яриг!» – бохуш, тIаьхь-тIаьхьа генадолучу мотоциклан татане ла а 
доьгIуш, Маликина лера иза.

Цкъацкъа маслаIат хуьлура цунна. «Хьанна хаьа, МаликагIеран ден цIа-м 
МаретагIарна генахь хила а мегий. Вовшийн ца евзаш я вовшашна тIе ца кхочуш 
диса а мегий иза-м».

«Нагахь санна Марет Маликин гергара хилахь?» – олий, юха а сагатлора Зак-
каманин. – АхIай, дела хила хьан хьайн исс эзар дена неIалт!»

Оцу ойланаша синтем байина, ша Маликина оьгIаз мосазза воьду, эзарнашца 
дай тIе бетташ, царна неIалт кхайкхош, шена гонаха долчу Iаламан тидам боцуш, 
вогIура иза. Малх чубуза регIа тIе лахбеллачу хенахь иза шайн эвла йисте кхаьч-
ча, цо неIалт кхайкхо Маликин дай бIе эзарнал а тIехлилхира.

Суьйранна адам арадолучу хенахь эвла юккъехула охьаваха товш а ца хет-
та, некъана юьстаха, бай тIехь лаьттачу боккхачу кхора кIел вахана охьавижира 
иза. Бехачу некъо а, ечу ойланаша а кIадвинчу Заккаманина кестта набкхийтира. 
Амма набаро а паргIат ца ваьккхира иза шен сингаттамах. ГIенах цунна гира Ма-
ликин ден цIахь гулбелла дуккха а мехкарий. Царна юккъехь яра Марет. «Хье-
хархо» хуьлу Заккаманих! Иза-х дешар дIа а тесна, балха а ца воьдуш, шен къе-
начу дений, нанний коьшкалахь Iаш ву! «Жуккар» олий бен цIе ца  йоккху цуь-
нан тхан юьртахь!» – дуьйцура Маликас. Цхьа тамашийна белабелира мехкарий, 
Марете а хьаьвсина. Маретан юьхь цIийелира, Заккаманина тIе боьгIна цуьнан 
бIаьргаш, алу санна, богура. Цуьнан хьажарна кIел, кIез-кIезиг хебаш, накхар-
моза хилира Заккаманих. ЦIеххьана хьалаиккхина Марет, дIакатоьхна стоьла 
тIера цхьа метар хиллал еха авторучка схьа а иэцна, топ санна, иза хьалха а лаь-
цна Заккаманина тIе йолаелира. Марет герга мел гIоьрти, шаьлтанах тарлуш, ях-
лора ручка. Вада ойла хилла, тIемаш ластийра Заккаманис, амма дегI меттах ца 
долура. «Хьехархо тов! Жуккар!» – бохуш, Заккаманина тIе пIелгаш а хьийсош, 
«хи-хи-хи, хьа-хьа-хьа», – деш, буьйлура мехкарий. «Эхь ца хетара хьуна тхо 
Iехо? Пуьчийн лежиг!» – бохуш, шаьлтана юьхьиг санна йолу шен карарчу авто-
ручки перо Заккамани бIаьрга Iотта гIертара Марет. Амма Заккаманис шен жима 
корта дIасахьийзош, бIаьрга ца нисъялийтора. ОьгIазъяханчу Марета, эххар а, 
тIе ластийна цуьнан хье юккъе юьйгIира иза. Оццу юккъехь мехкарийн беларан 
аз, Заккамани кхерош, инзаре делира: «Кха-кха-кха, тхьа-тхьа-тхьа», – бохуш.

Байн мохь а хьокхуш, набархаваьлла Заккамани шен хьаьж тIе ка а тухуш, 
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вагийча санна, хьалаиккхира.

Лаккхабаьлла, дуьне серладаьккхина тIехьоьжура сирла бутт. Куьйгашца 
дIасакхиссина, даржийча санна, стигла дIалаьцна седарчий гора. Заккаманин 
дегI хьацаран кIуьрлахь дара.

Заккаманис ладуьйгIира. Геннахь «кха-кха-кха», бохуш санна, тата хезара, 
цIаммехь цуьнан мерна тIехула хьийзара масех чуьрк. Хьаьж зийза доьллачу 
Заккаманис, тIе мIараш а хьаькхна, буьччалг хIоттийра. Цунна хиира шен хьаьж 
къовзийнарг чуьрк хилар.

Заккаманина хеза тата тIаьхь-тIаьхьа герга гIертара. Дукха хан ялале, цхьа 
бIаьрг а къарзийна, цунна юххехула тIехъиккхина, юьрта юьйлира Ахьмадан мо-
тоцикл.

– Хьийн шуьша эккха йоккха топ хилла, – элира Заккаманис, царна тIаьхьа 
а хьаьжна, – шайтIа хилла дуьхьалдели-кх тахана шуьшиъ суна. Ашшимма сан 
кхерор!

Шен хьаьжа тIера хьацар дIа а хьаькхна, схьаяьккхина цхьа цигаьрка бага а 
йоьллина, дегочу куьйгашца иза лато гIерташ масех сирник яйинчул тIаьхьа, эх-
хар а, лата а йина, боккха баьккхина кIур чу а тоьхна, эвла волавелира иза.

Юьрта чу воьлча урамехь дуьхьалдогIучу адмашна пебетташ, шайн керта 
кхаьчна Заккамани, да-нана долчу чу а ца воьдуш, меллаша шен цIийнан неI а 
йиллина, чу а вахана, лампа а латийна охьахиира. Иза меттаван а кхиале, веана 
цунна тIе хIоьттира Масхьудан жимахволу ваша.

«ХIан, хIинца дIайолалуш лаьтта сан заняти» – аьлла, даг чу иккхира цунна. 
И хIунда веана хууш волу Заккамани, цо шега дош а алале, хьала а гIаьттина, 
тIера бедарш дIаяха волавелира. ХIоранна бедарш цкъа шаьш-шаьш къастош, 
охьа а ехкина, тIаккха Масхьудан костюма юккъе Султанан коч а хьарчийна, уьш 
кIанте дIакховдийра цо.

– ВаллахI, Асхьад, дика кIант-м вара хьо! Амма кхин а дика хир ву, ахь хьо 
дIавоьдуш чувирзина, кху юккъера коч СултанагIаьрга дIалахь, – аьлла, букъах 
дайн куьг а тоьхна, араваьккхина, дIахьажийра цо иза.

«Ши урок-м дIаелира. ХIинца кхааннан хIуманаш дIаерзийчахьана, заняти 
чекхйолу сан. Уьш тIаьхьабахкале дIаяхьийтича, гIиллакхе хир ду. Ризван вац-
техьа цIахь» – хьала а гIаьттина, неIарх ара а къедда, дехьа чу мохь туьйхира цо:

– Ризван!
Дехьарчу цIийнан неI еллаелира.
– ХIун боху ахь? – аьлла, схьа вистхилира Ризван.
– Схьавоьл цкъа!
Дукха хан ялале Заккамани волчу чувелира цуьнчух тера юьхь-сиба долуш, 

шийтта-кхойтта шо хенара, каде кIант. Цунна тIерачу кIайчу кучана тIехула, ло-
гах хьарчийна пионерски галстук гича, Марет дагаеара Заккаманина. Ахь хIун 
до, аьхка коча галстук а хьарчийна? – хаьттира цо оьгIазе.

– Со-м пионер вай. ХIор денна колхозана балха тIехь гIо деш ю тхан дружина.
– Ахь хIун гIо дийр дара? Эццашха ловзаш лела-кх – аьлла, цуьнга дIаяла 

хIумнаш схьаэца дагахь, дIавирзира Заккамани.
Ризвана дегабаам бира. Воккхахволчу вешех кхоьруш а, гIиллакхе ца хеташ 

а, цкъа а цуьнан дош ца кагдинера Ризвана. Амма цунна детта сакхачийна, иза 
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майрра вистхилира:

– Со вац ловзуш леларг, хьо ву! Со ловзуш лелаш велхьара, сан кхузткъе 
кхойтта къинхьегаман де хир дацара кху шина баттахь. БугIа санна волу хьо ви-
жина Iиллича, со ловзуш лелча, вай кхабалур дац къанделлачу дегий, неней. Юь-
хьах цIе лета суна, нах хьох боьлуш! Эхь ца хета хьуна…

– Сацийта! ЦIормаIа! Хьо вара хIинца соьгара бехкаш даханза виснарг. Ас и 
ира ши бIаьрг, Iоьттина, схьабоккхур бу хьан!

Оццул эсалчу Ривзванан багара и оьгIазе дешнаш довларх, уьш шена дуьхьал 
цо аларх, цецвийлла а ца волура Заккамани. Цхьа хан яьхьира цаьршимма, во-
вшашка вист ца хуьлуш.

– Айхьа соьга хIунда кхайкхина дийцахьа, со гIуллакх долуш ву, – хаьттира, 
вист ца хуьлуш Iен кIордийнчу Ризвана. Заккамани меттавеара.

– ХIара хIумнаш дIаэций гIол, – маьнги тIера схьаэцна, бедарш дIакховдийра 
Заккаманис: – шляпа – Салавдига, галстук – Махьмуде, и туфлеш Шамсуддега 
дIалой, вола.

Цо цIерш тоьхна хIумнаш мара а йоьхкина, араэккха кечвелла Ризван, ша 
схьалаьцна неIаран тIам дIа а хецна, вухавирзира:

– ХIара кехат делир-кх Маликас, хьоьга ло аьлла, – киснара схьаяьккхина 
конверт кховдийра цо Заккаманига.

Ризванан карара кехат схьа а эцна, леррина цуьнга хьаьжира Заккамани. Чохь 
хIумма йоцуш санна, юткъа а, еса а хетара конверт. «Хьаьнгара ду-техьа хIара?» 
– хаьттира цо шега. Цунна дагадеара цхьа сахьт хьалха шена гина гIан. Маретера 
бен хуьлийла а дацара кехат. Цкъа а, цхьанггера а кехат ца догIура цуьнга, догIуш 
хилча, Маликехула а догIур дацара.

Кехат Маретера хиларх дог тешна ваьллера Заккамани. Амма цуьнан цуьрриг 
самукъа ца делира цуьнах. Конверт дIаелла дагахь, цуьнан цхьа маьIиг ятIийра 
цо. Амма шега хьоьжуш юххехь лаьтта Ризван гича, кехат стоьла тIе а кхоьссина, 
цунна тIевирзира иза:

– Хьо хIун деш лаьтта, ши бIаьрг а къарзийна? Хьо хьажийнчу гIо, чехка!
Ризван араваьлча, меллаша конверт схьа а яьстина, цу чохь шалхатоьхна 

Iуьллу жима кехат схьа а эцна, даржийра цо. Цуьнан бIаьргашна хьалхахIиттира 
зударийн хазчу хотIца, кегийрачу элпашца яздина могIнаш:

«Заккамани! Уггар хьалха соьгара а, сан накъосташкара а мерза маршалла 
ду хьоьга. ШолгIа, дIахоуьйту хьоьга, со бахьана долуш, хьалавогIуш къахьега 
оьшуш цахилар. Ас хьайга дуьххьалдIа аларна, суна бехк ца буьллур ахь: аьш-
пашца стаг гена ца вахало. Хьуо-хьайн Iехош, къона хан эрна дIа ма яхийта. Суна 
вевзи хьо. Марет».

Заккаманин карара кехат, шершшина, пIелгашна юккъера а даьлла, хIаваэхь 
дайн техкина, цIенкъа охьадуьйжира.

«Оффай, ма сиха дуьхьалдели суна сайн гIан! Малика бохучу оцу шелIано 
ма-варра дIавийцина-кх со. Суна хаара, цо дуьйцур дуйла. Дела хила хьан а, хьо 
хIокху агIор ялийнчу Ахьмадан а шайн итт эзар дена неIалт! Мотт йиттанийца! 
Со Тов-Iелин зуд ду-кх, ас шуна и марх ца даккхахь!» – цаьрга дIахьада дагахь, 
шен бедарех тасавелира иза. Амма шен буьххьера айра охьа а даьлла Iуьллу 
туфли гича, дохко а ваьлла, сецира иза. «Тховса цкъа дика ойла а йина, кхана 
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Iуьйранна гIор со. «Iуьйре суйренал хьекъале ю», – бохуш, кица а ду».

ЦIенцкъахь Iуьллу кехат схьа а эцна, лампа шен маьнгин гIовли улле, стоьла 
тIе а хIоттийна, метта аркъал велира Заккамани. ШозлагIа а деша ойла хилла, 
кехата тIе хьаьжира иза. Амма оьгIазбахана, бIагорхьийзачу бIаьргашна хьал-
ха могIанаш шалха-кхолхадуьйлура, шен цIарна элпаш «зак-зак-зак» – бохуш, 
хьалакхиссалуш хетара цунна. Коьрто болх ца бора. «Хьонка нIаьна хилахьара 
шух! Ша шершана баьлла ког бу!» – аьлла, кегийн кесгаш еш, этIийна, кехат дIа а 
кхоьссина, лампа чу а хьовзийна, пенехьа ха а хаьрцина, ши бIаьрг хьаббира цо.

Дуккха а дIасакирчинчул тIаьхьа, эххар а, набкхийтира Заккаманина. Амма, 
уггар цунна наб марзъеллачу хенахь неIарна тIе хьабинчу буйнан татано сама-
ваьккхира иза. Зайл боллаза йолу неI буйнан ницкъана кIел схьаеллаелира.

– ХIай кIант! Чохь вуй хьо? – декара МутIелипан гIоргIа аз.
– Йи…– аьлла, самавалаза волчуха узам бира Заккаманис.
– ОхI! Бусалба шен динора ву Iуьллуш! ГIатта хьала! – тIе а веана, хенан 

маьIигах Iасанан юьхьиг Iоьттира дас.
Заккамани ши бIаьрг а биллина, хьаьжира.
– ХIун хилла хIинца а? ЦIе-м ца яьлла?
– ХIун хилла а хоьттий ахь, иблис! Бутт лаьцна-кх! Массо адам Деле доIанаш 

деш арахь хIоьттина лаьтта, ткъа хьо, кхузахь, нал санна, дIакхетта Iуьллу!
– Лаьцнехь, ахь соьга хIун де боху? КIордийна-кх суна хьо. Дийнахь-м ца 

вуьтура ахь со вижа, буса мукъане а витахьа. ХIара буьйса набъян а, садаIа а 
еллера-кх адамашна. Бутт лаьцна! Лоцур бацара, шен хеннахь дIабуьзнехьара…

Заккамани шен дагахь дерг схьааьлла валале, хIаваэхь шок тухуш, хьаьвзина 
еана Iаса, цуьнан букъа тIе кхийтира. ШолгIа го а баьккхина иза юхаерза кхи-
але, Заккаманис шен Iеминчу кадечу куйгашца дуьхьал гIайба лецира. Амма 
МутIелип а вацара кIентан мекарлонаш ца хууш. Вовшийн ницкъе а, позицешка 
а хьаьжжина, тактика а хуьйцуш, дIадоладелира латар. Заккамани маьнги тIехьа 
кIегарволучу хенахь МутIелипан бIаьргаша «ХIинца-м сан карахь вариц хьо!» 
– бохура, юккъе доккха ков даьлла цергаш елакъежира. Оцу хенахь Заккаманис 
сацам бира, маьнги кIелхула а ваьлла, араэккха. Амма циггахь дагахь доцу орца 
кхечира цунна: урамехь цхьаъ-м МутIелипе кхойкхура.

Ден букъ неIарх ара ма-тиллинехь, сихха неI тIе а чIаьгIна, зайл боьллина, 
охьавижира Заккамани.

3
Заккамани Iуьйранна самаваьккхира, неIарх дайн тоьхначу куьйган татано. 

Дегаза ши бIаьрг а биллина, чухула дIасахьаьжира иза. Даима санна, цуьнах боь-
луш, корах чу хьоьжура аьхкенан Iуьйренан бовха малх. Пенаца кхозу тишъелла 
сира костюм а, цунна тIехула тесна лаба кагъелла кепка а шега гIийла хьоьжуш 
хийтира цунна. Буса дас динчу тIелатаро тIекIелъяьхна хIумнаш гора, ког билла 
меттиг йоцуш чухула яьржина.

НеIарх юха а хIума туьйхира. Тата дайн хиларехь хиира Заккаманина, неI 
еттарш МутIелипан куьйгаш доцийла. ХьалагIаьттинчу Заккаманис, новкъара 
хIумнаш когашца дIаса а тоьттуш, вахана зайл дIа а баьккхина, неI схьайиллира. 
Учахь хIоьттина лаьттара Ахьмад.
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– Iуьйре дика хуьлда хьан, Заккамани! Чу вуьтий ахь? 
– Диканца вехийла. Схьа чу вала, – элира Заккаманис, цуьнга дIа а ца хьожуш.
Ахьмадах къайла ца елира Заккаманин бIаьргаш чохь йогу оьгIазлонан цIе.
– Хьаха, вахана доттагI суна оьгIаз! Амма эрна ду-кх. Ваша ватIа кху белхан! 

ХIара хIун ду кху чохь дерг? Гора кIант яI! ВаллахI ву оьзда вехаш! Еша книга, 
ладогIа радиоприемник а яц чохь. Кху къухлахь-м вотангарш хилча а эхь дац! 
Мукъалла мархалвелла Iаш хилча мукъа а мегар дац жимма чохь цIано латтийча?

– Дера, вуон ма Iа со, кху чу кир ца тухуш, горгам ца хьокхуш!
– Эхь хета хьуна? Хьо а, со а ваха дац дан-м! Хьайн къеначу нанна хьалхара и 

гIуллакхаш ахь дича, нахана хьо сийдолуш-м хетар ву.
Иза забаре даккха ойла хиллачу Заккаманис куьг ластийра: 
– Берахь цадинарг до хIинца! Со-м холостяк вай, Ахьмад. ХIинца цкъа суна 

бехк билла агIо яц. Хуур ду, ас зуда ялийча…
Ахьмад, гIадвахана, велавелира. Цунна дагадеъначух кхеттачу Заккаманин 

къамел, мотт сецча санна, цIеххьана хедира. Ахьмадан велаваларо дегIе оьгIазе 
зуз хьадийтира цунна.

– Хьо… хьо хьанах ца вешаш воьлу? – аьлла, Ахьмадана тIевегавелира Зак-
камани. – Хьайн зудчо селхана суна  йиттина мотт хьайна хуъушехь, кхин эхь а 
ца хеташ, сан хIусаме а веана, сох воьлийца хьо? Вай доьшуш долчу хенахь буса 
кино даха ахча а доцуш, цIахь яа сискал а ца хуьлуш, каникулшкахь шаьш децаш 
лелар хьалхе дицделла шуна…

Воьлучуьра а сецна, Заккаманин белша тIе куьг диллира Ахьмада.
– Хьо дукха марсаваьлла, Заккамани. Ахь юьйцу хан суна йиц ца елла, амма 

и юьйцуш, хьо галвуьйлу. ХIетахь, хьо санна, кино а лелаш, цIахь дийшина а 
Iохкуш тхан беран хан чекхъяьллехьара, хьох хилла нах хилла хир дара-кх тхох 
а. Тхо-м кино даха ахча а, яа сискал а йоцуш ца леларий. Къинхьегам ца безачу 
стеган сий дац цхьаннахьа а. Ца дешна ахь Энгельсан дешнаш: «Къинхьегам 
хьолан хьоста ду. Къинхьегамо кхоьллина адам». Хьекъале дешнаш ду уьш, Зак-
камани. Ткъа селханлерчу гIуллакхана бехке хьо ву.

– Со-х ваций и мотт йиттинарг?
– Мотт цхьаммо а ца биттина. Ахь хьо воцург а веш, нехан юьрта а вахана, 

аьшпаш биттина. Ткъа хьох лаьцна сайга хаьттича ас бакъдерг дIадийцина. Цуь-
рриг а хьох эхь а ца хета. Уьш, чекхдевлларш дуьтур вайша, Закккамани. Со 
хIунда веана дуьйцур вайша хIинца.

– Цкъа охьахаахьа, тIаккха дуьйцур ахь.
– ХIан-хIа, хиъна Iойла дац сан.
– Схьадийцал, хIета.
Ши белш лаьцна Заккамани шена дуьхьал а верзийна, цуьнан бIаьргашна тIе 

бIаьргаш а доьгIна, хаттар дира Ахьмада:
– Стаг хила лаьий хьуна, Заккамани?
Заккамани цкъа цецвелира, юха оьгIазвахара. 
– И хIун къамел ду? Со йоI ю-м ца моьтту хьуна?
– Ас-м оцу агIор ца бохий. Цхьа бакъ ду, массо а боьршачу стагах стаг ву ала 

мегаш ца хилар. Боьрша нах кхо тайпа бу: къонах, стаг, божа а. Божа олу, хIинца 
хьо санна, адманна а пайде а воцуш шен гена, шен дегIана там хилчхьана тоуьй-
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туш, хьайба санна, вехачу стагах. Гой хьуна, беш болх а боцуш хьо ваьлла лела 
доьалгIа шо ду. Дас дIатесна хьо. Шуьшинна юккъехь денна дов хилар кху юьр-
тана хаьа… Наха юккъехь сий дац хьан. Хьоьга ян ешар йолуш йоI яц кху юьр-
тахь. И хууш, генна нехан юьрта а вахана, нах Iехо гIерташ лелла хьо. Хьо муха 
ваха воллу? ХIинца ахь схьалаьцначу новкъа ваьлла стаг малар мийла, аьшпаш 
битта, къоланаш дан волало. Амма гена ца воьду, юкъаралло дан дезза таIзар до 
цунна. Хьажа хьайна гонаха долчу ирсечу, самукъанечу дахаре! Адамийн ирс а, 
самукъа а, безам а къинхьегамца ду. Хьо-х къона а, могаш а ву, хIунда вац хьо 
вайн нийсаройн магIарехь?

Заккаманис шен кIесаркIаг чу мIараш хьаькхира. Ахьмадах летар ву аьлла 
сийсара сацам бина иза, хIинца цо дуьйцучунна дуьхьал жоп дала дош ца карош, 
малвелла лаьттара.

– Кхетахьа, Заккамани, хIинца мукъане а. ДIатаса и айхьа схьалаьцна зуламе 
некъ. ХIоьттина лаьттачу хих уьшал хуьлу, ткъа уьшал яхкало. Цуьнах тарлуш 
ву хьо. 

– Ша хирг хилла даьлла. ХIинца тIаьхьа ду, Ахьмад. Со баттара ваьлла хьий-
зича а, сан яхна яьлла цIе южур яц…

– ХIан-хIа, и бакъ дац! Эцца ца кхаьчча хьо хIинца а. Амма кхин хьелахь, 
тIаьхьа хир ду. Вайн колхозера ши стаг ву механизаторийн курсашка деша во-
хуьйтуш. Цаьршиннах цхьаъ хьо вахийтар тодина ас председательца. Хьо дешна 
валлалц колхозо гIо дийр ду хьан. Цигара цIа веъча, тхоьца болх бийр бу ахь. 
Реза вуй хьо?

Заккаманис юха а кIесаркIаг чу мIараша хьаькхира.
– Хаац… цкъа ойла йийр ю ас…
– Амма, ойла еш, дукха ма Iелахь. Цига воьдург кхана дIахьажо веза. Сарле 

цхьа сацам а бай, правлени дIавола. Со цигахь хир ву. Марша Iойла хьо!
Ахьмад новкъа а ваьккхина, чувеанчу Заккаманис шен юкъахбисна болх 

дIаболийра. Амма цуьнан ойланаш цу балхана дуккха а генахь яра. «Дас дIатесна 
хьо. Шуьшинна юккъехь денна дов хилар кху юьртана хаьа. Наха юккъехь сий 
дац хьан», – бохуш, хIинца а цуьнан лерехь декара Ахьмадан дешнаш.

Стоьла тIера схьаэцна цигаьрка а латийна, иза а багахь маьнги тIе аркъалве-
лира иза. Ахьмада динчу къамело ойла яйтира цуьнга. КIез-кIезга кхеташ, кхета 
вуьйлира иза бера хенахь дуьйна шегара дийлинчу гIалатех. Коьрте лелхара юьр-
тахь мехкарша шена техкина цIерш, ша хьошалгIа вахча лелийнарг, сийсарлера 
гIан, Ризванан дешнаш, Маретан кехат, деца хилла девнаш, Ахьмадан къамел.

Уьш дерриге а, уьйриг хилла, хьийзара цуьнан коьртехь.
НеIаран соне ши бIаьрг а боьгIна Iачу цунна хIинцца бен ца гира цигахь Iохку 

шен туфлеш. Буьххьера айра дастаделла цхьа туфли, цецъяьлла, бага а гIаттийна, 
шега хьоьжуш санна, хийтира цунна.

«Бакълоь Ахьмад. Хийца деза ас сайн дахар. Кхана деша дIаваха кечам бан 
беза ас тахханехьа. Цигара веача ас хоуьйтур ду нахана со жуккар йоцийла!» – 
аьлла, хьалаиккхинчу цо айра дIатега дагахь, тIе а вахана, шен туфли схьаийци-
ра. Леррина цуьнга хьоьжуш Iачу Заккаманина, ша бинчу сацамах йоккхаеш, иза 
шена елакъежаш хийтира. 
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Абузаран хIусамехь – цIахь санна

Тамашийна хIума ду хьуна,  хьо цкъа а 
ца хиллачохь дуьххьара бен ца воцушшехь, 
хьо цигахь эзарза хилла моттало наггахь.  
Мескетахь, Айдамиров Абузаран ц1арахчу 
литературин музейхь хилира сан иштта ойла. 
Абузаран хIусамехь цIахь санна паргIат, аьхна 
хеташ хиллера. ХIусам, ков-керт кетIара дуьйна 
Абузарах шех тера оьзда, совнаха хIума доцуш ду. 
Нажи-Юьртан к1оштарчу Маскитахь массеран а 
чиркхаш дIадайча а, яздархо хийлаза сахуьленга 
вийлина х1усам ю-кх х1ара «Еха буьйсанаш», 
«Лаьмнашкахь ткъес», «Дарц», «Ненан дог», 
«Вайн амалш», «Тхан эвлахь», «Маршонан 

цIарах», «Лаьмнашкахь серло», «Генарсолтин хьуьнарш», «Кхолламан цхьа де», 
«Ирхенаш», «Вешин весет», «Сан дахаран некъаш» книгаш язъеш.

Нохчийн къоман кхолламна хийлазза вилхина вара иза, нохчийн къоме само 
яр хийла дехна вара. ДIадевллачу бIешерийн хиламаша, Кавказ йоккхуш бинчу 
тIемашкахь а, цул тIаьхьа нохчийн халкъ махках доккхуш а лайна халонаша дог 
хорамашкахь лаьттинчу цо яздира нохчийн къам Хонкара, Иордане, юха эххар а 
Казахстане дигарх. Харцонаш, халонаш йийцинчу цо, юха ша вехачу заманахь 
хийлаза ша яздинарг вайн нахана юха а тIехIоьттича хала лайра, аьлча а, ца лайра. 
Абузаран музей чохь долчуьнга хьоьхуш цуьнан тIаьххьара даьккхина сурт гича, цо 
кийрахь къийлина узам хезаш хетало. Даймохк шен цхьа уьйтIе санна, къам – шен 
цхьа доьзал санна гергара хеташ ваьхначу цо, эзарза литтира вайн къоман гIалаташ, 
мостагIийн ямартлонаш. Делахь а, дуьне массарех диса дезаш ду. Дуьсуш дерг оцу 
адамех олу дош ду. Тахана вайн къоман юьхькIам бу Абузар. Истори, хронологи, 
очеркаш, публицистика, цо къахьегна литературин ерриге а жанрашкахь.

Абузар – дог-цIена адам, дагца, гIиллакхашца нохчалла йолу ваша хилар хууш 
а, гуш а дара даима. ХIинца цуьнан хIусамехь, цуьнан тептаршка хьоьжуш, хаало, 
иза Дала шена мел деллачун тIалам беш ваьхна хилар. ХIора кехат шен низамехь 
дIадиллина ду, хIора де йозанехь дисина ду. Шен кхолламан мIаьргонийн а 
маьIна ца деш ца Iийна иза.

Музей чохь масех гайтам бу. Абузаран гергарлонаш гойту царех цхьаммо. 
Яздархошца хилла кехатийн къамелаш. М.Сулаевс, М.Мамакаевс, Н.Музаевс, 
А.Сулеймановс, Х.Эдиловс, Ш.Арсанукаевс, З.Муталибовс, Х.Ошаевс, М-С.
Гадаевс куьйга яздина кехаташ ду. Уьш хIора а мехала ду, безам хеташ лардина ду.

«50 шо даьлча, истори юха хьаьвзаш ю» аьллачу гайтамехь Нохч-ГIалгIайн  
АССР-н историн хронологи ю, нохчийн бохаман орамаш гайта гIерташ Абузара 
бина болх. Нохчашна цхьа мур дIа моссаза бели дехьа-сехьа вахар. Йиш-ваша ла-
хар «пропускашца» яхийтина бен бакъо ца хилар гойтина. ГIиргIизийн Республи-
кехь елла «спецпропуск» ю 1954-чу шеран чиллин беттан 10-чу дийнахь, цунна 

ЭЛЬДЕРХАНОВА Зайнап
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уллехь Iуьллу юха 2000-чу ша-
рахь елла изза  юьртара-юьр-
та воьду  пурба далар гойтуш 
йолу «пропуск» а. Халкъан 
яздархо Айдамиров Абузар 
вайн къам 1944-чу шарахь  
махках даьккхича ГIиргIизойн 
АССР-н Джамбульски обла-
стан Каравански к1оштарчу 
Успеновка юьртахь Iийна ву. 
Оцу гайтамна уллехь йолчу 
стоьла тIехь лаьтта яздархочо 
шен йозанийн зорба тоьхна лелийна «ConsuI» машен… 2005-гIа шо, 27-гIа майхь  
«тIаьххьара де» аьлла сецна ю стоьлан рузма. Иза Абузар кхелхина де ду.

Тахана боккха безам хета яздархочун тептаршна т1ехь билгалонаш еш дитина  
куьйга йозанаш а. Зорбане йийлинчу шен я кхечеран статьяш тIехь цо йитина 
хьаьркаш ю шена тайнарг я ца тайнарг билгалдеш.

Хаамийн зорбанан гIирсаш, газеташ, журналаш ду цо Нохчийчохь тIемаш 
болуш (1995–2000-чуй шерашкахь) тIамах лаьцна мел аьлла дош тIехь долуш 
гулдина. Уьш меттигерчу а, луларчу республикийн а, Россин коьртачу а 
газеташна, журналашна тIехь а гулдеш хилла. АйдамировгIеран библиотека 
цхьана доккхачу цIа чохь ю. Цу юккъехь лаьтта горга стол. Цу тIехь долчу 
Iаламат даккхийчу тептарах дерг хаьттира оха Абузаран йоIе Машаре. «ХIара 
книга Вашис ша мел яздинчу хIуманна чот еш йина реестр ю. Муьлхачу шарахь, 
муьлха газета, журнала тIехь шен статья, романан кийсаг хилла хоуьйтуш. 
Сирникан биста кхаччалц, мел долчу хIуманан пусар деш вара иза» – элира цо. 
(Доьзало Ваши олура шайн дех)

Музейхь Абузаран книгаш, документаш, библиотека, куьйга йозанаш, нахана 
юкъаволуш цо лелийна бедарш, суьрташ ду, дечиг-пондар бу. Цхьаьнакхетаршкахь 
цуьнан кхолларалла езархоша делла хилла совгIаташ ду. Иштта, музейн гайтаман 
цхьа аг1о цуьнан хIусамненах МухIажарах лаьцна дуьйцуш  а ю.

Хаддаза хьеший лаьтта нохчийн къомана дукхавезачу яздархочун хIусамехь. 
Музейн уьйтIе, чоьнаш гича а хадам боллуш алалур дара: Абузар дика да а, 
хIусамда а хилла. Хьеший безаш, шена уллехь мел нисвелларг Делера совгIат 
санна тIеоьцуш ваьхна иза.

Хьанал вахар дезнарг дуьне-
нан хIуманех Iеха луш хилла ца 
хилар го Абузара язйинчу «Сан 
дахаран некъаш» дагалецамаш-
на юккъера, пенах кхозучу гу-
рашна чуьра, кийсагаш ешча:

«…Цкъацкъа цхьа юкъ 
йогIура къийсамо кIадвича, 
гIелвича сан собар, сацам, 
ойла а лестош, карахь кепек 
ахча а доцуш, хила меттиг 
а йоцуш. Хийлазза метти-
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гаш нислора Ленински библио-
текера я архивашкара араваьлча, 
юкъарIойле дIаваха трамвайна, 
автобусна яла кисанахь пхи кепек 
йоцуш. Хийлазза, иштта, Соьлжа-
ГIала а вахана, школин я колхозан, 
я районерчу учрежденийн маше-
нашца. ТIаккха ойла кхоллалора, 
ванах, хIокху къелле доьзал а боь-
ллина, ас хIара къа хIунда хьоьгу-
те?! – олий. Цул а, кхечара санна, 
Ленин, парти, советийн Iедал, 

сийлахь доккха оьрсийн халкъ а хестош, къоман гIиллакхашна, динан дайшна 
Iиттарш еш книгаш а язъеш, уьш хIора шарахь арайохуш хIунда ца Iа со?

ТIаккха, уьш нохчийн а, оьрсийн а маттахь шозза а, кхузза а арайохур ма яра. 
ТIаккха нехан санна, сан хIусамехь а импортни йийбар, хрустал, фарфор, безачу 
механ кузаш, хехка машен хир яра. ХIора шарахь доьзалца курорте, санаторе, 
хIорда тIе садаIа гIойла а хир дара.

Иштта ойла а хьаьвзара цкъа коьрте. ТIаккха лаамза сан бIаьргаш пенаца 
кхозучу нохчийн къоман турпалхойн суьрташна тIебоьрзура: Шайх Мансур, 
Таймин Бийболат, Зеламха, Чермоев Iабдул-Межед, Шарипов Асланбек нохчийн 
наибаш: Iаьлбаг-Хьаьжа, Iумма-Хьаьжа. Оцу суьрташка хьаьжча, юха а ойла 
хийцалора сан. КIадделлачу, гIелделлачу дегIе юха а ницкъ богIура». Халкъан 
яздархочуьнга бен ала лур дацара, дийца хуур дацара иштта бен.

2006-чу шеран лахьанан беттан 2-чу дийнахь дара Нажи-Юьртан к1щштарчу 
Мескитахь Айдамиров Абузаран цIарах литературни-мемориальни музей 
схьайиллича. Нохчийн Республикин къоман музейн филиал лоруш ю тахана и 
музей. Цуьнан директор Абузаран йоI яздархо Айдамирова Машар ю. Музей 
схьаеллар а, иза хилар а нохчийн къоман культурехь, исторехь боккха хилам бу. 
Абузар шена тIе беза мохь эцна, халкъах дош аьлла яздархо, историн, къоман 
верас хилла ваьхна стаг ву.

Музей чохь, лакхахь ма-аллара, Абузарна дезна хIуманаш ду, хIусам нохчийн 
хилар гойту билгалонаш; истанг, чоа, шаьлта, тур-тапча, цо хаза локхуш хилла де-
чиг-пондар, Эдисултанов 
ШитIас ша бина, белла Iад-
хьокху пондар. Абузаран 
да Iабдулхьаькам Iелам 
стаг хилла. (Дала декъал 
бойла уьш) Iаьрбийн мотт 
дика хууш, Къуръан доь-
шуш стаг хилла. Цо лелий-
на Сийлахь Къуръанаш ду 
музейхь, баьрче дехкина.

Абузар Хьалха-Мар-
тан к1оштан больни-
цехь дIаваьлла. Иза тIехь 
Iиллина маьнга, оцу боль-
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ницерчу лоьраша музей еш ю аь-
лла хезча, схьабеана дIахIоттийра. 
ЙоьIаца Машарца дехха къамелаш 
деш Iийра тхо. Уггаре а дагахь 
лаьттина музейн хьеший муьлш бу 
хьуна, аьлла, хаьттича цо дийцира: 
«Масех шо хьалха Сесанарчу зе-
ратера богIушшехь вайга цхьа ха-
зачу тамехь баккхий нах бахкар ду 
суна чIогIа безам хеташ. Дешархой 
я студенташ хиларх дIадоьллера, 
ткъа оцу тайпа баккхий нах, лери-

на нийят а дина Ваши ваьхначу хIусаме хIитта лаьара шайна аьлла бахкар чIогIа 
хаза, мерза дара. Цара дукха хаза хIуманаш а дийцира, ламазаш а дира, мел а 
белира. Ваши ваьхна зама юхаеъча санна дара иза. Иштта, «Еха буьйсанаш» 
Iарбийн матте гочйина волу Иорданера Фовзи Асхьаб вар а, цуьнца цхьаьна Ома-
нерчу университетан ингалсан меттан кафедрин куьйгалхо йолу нохчи Джафар 
Фатима яр а бара хаза кхаъ»

Ткъа къоначарна хаьий хIара музей хьенан цIарах ю, (цуьнан маьIна, мах) 
хаьттича, Машара дийцира: «Вай реза-м дац вешан кегийрхошна, амма тахана 
санна нохчийн историца бала кхочуш, Абузаран кхолларалла йовза луу кегий 
нах хилла зама суна дага а ца йогIу. Мел дукха хаттарш до цара, мел чIогIа лаьа 
царна цунах дерг довза. Со йоккхае иштта денош даьхкича».

Абузар ваьхначу, леллачу урамашкахула, цунна езначу Мескита хIоьттича, 
сайн дог-ойла гIийла а, юха оццу хенахь дозаллах гIаьттина а карийра суна. 
Цуьнан кхоллараллех хаддаза дуьйцур ду яхь йолчу тIаьхьено.

Луур дара, тIейогIучу хенахь цуьнан книгаш ингалсан, французийн метта-
нашка гочйина ган. Нохчийн къам а, цуьнан истори а йовза луучарна карор дара 
иза, оьшур дара и гочдарш нохчийн литература дуьненан литературина юкъаяло.
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БЕКСУЛТАНОВ Муса

Проза

Ден доттагI

Дикка хан ю со гIалахь Iашволу, ткъа-ткъе итт шо-м хIетте а ду, институт 
чекхъяьккхинчул тIаьхьа, болх нисбаларх, кхузахь иштта дIависина. Сих-
сиха юрта вахар а ца нисло, цхьана воне-дикане бен, дукха хьолахь – вонехь а 
хуьлуш.

Нана реза ца хуьлу.
Нана юьртахь Iаш ю, жимахволчу вешица.
Да тхан хьалххехь кхелхинера, нах Казахстанера цIа а бахкале, долу лазар а 

кхетта.
ЦIадахкар-м дагадогIу суна шера – со ялх шо кхочуш вара.
ВорхI шо кхаьчча ишколе а вахара цIахь – Нохчийчохь, – хьалхарчу классе.

Нанас дегабаамаш бо, лулахо санна, чу а хIоьттина, со юха гIала охьаваха 
воьлча.

– Дукха оьхур вац хьо а, нана йолчу воьду, бохуш, дера вац… и гIала-м 
цигахь лаьттар ю хьуна, со дIаяьлча а! – олу соьга, ша-шега санна.

Со велало, улло охьахууш, ненан белшаш мара а юхкуш.

Тахана, пIерасканан дийнахь – кхана мукъа де а хилча, – нана йолчу буьйса 
йоккхур-кх, аьлла, хьалавогIу со сарахьуо. 

Юьртан йистерачу кешнашкахь нах бохку цхьаъ дIавуллуш.
Ма дукха ле-кх нах хIинца, мозий санна, леш ду-кх адамаш кху махкахь, 

жима-воккха бен а воцуш, кегий нах а, бераш а тIехь.
Хьалха, хIинцачул ткъе итт, шовзткъа шо хьалха, стаг валар доккха 

далатохар дар-кх, ткъа тахана, бен а доцуш, дIабоьлла-кх нах цунах, дей-
буьйсий хийцадаларх санна.

– Хьо ма тIаьхьа веана, кIант, ахь хIун леладо, – олу нанас, – бусаIуьйккъехь 
юха охьаваха веана-кх хьо? – олий.

– Со-м буьйса а йоккхур, аьлла, веанера, нана, – олу ас, – хьо резаяцахь, 
охьа ца вахча а вер вац, – олий.

– Вай, тIаккха-м… Дела реза хуьлда хьуна…, – ненан юьхь екхало, ша Iачу 
меттара соьга куьйгаш схьа а кхийдош: цамгарца ю нана тIаьхьарчу хенахь, 
гуттар а маттах хьерчаш, цхьа ца тору гIуллакх хилчий бен, чуьра ара а ца йолуш.

Цхьацца дуьйцуш, дагалоьцуш, хIума кхоллуш, чай муьйлуш, дикка хьеделча:
– Ваша, ас хьуна дехьа чохь мотт биллина хьуна, – олу несо, – буьйса 

декъала йогIийла, – олий, ша рагIу кIелхьарчу цIа  чу жимачу кIантаца йижа 
дIайоьдуш: кIант ца Iа, воьлхуш бен.

Хан ялале, со а хьалагIотту, нене суо дукха Iуьйре вахавезар а хоуьйтуш.
– Нанина, эцца эвлайисте тезета ца хIуттуш ма гIолахь, – олу нанас, – хьуна 
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нах цабовзарх, хьо нахана хьенан-мила ву хаьа хьуна… со хьоьга ала йицъелла 
Iа, мила вара иза… Дала йицъе-кха цуьнан цIе аьлча…

– Асхьаб ву, – олу вашас.
… – хIаъ, Асхьаб… дика стаг вара, нахана новкъа воцуш…мела хир бу 

хьуна, хаза гучу а валий, Дала гечдойла, ала, – соцу нана.
– Дика ду, нана, гIур ву со, са ма гатде… мила Асхьаб? – хотту ас юха, цхьа 

хIума-м дагадан гIерташ, саца а лой.
– Эцца Iина йистехь Iийна хилла волу стаг, – кхетаво со вашас.
– Дера велла, тахана делкъа-хан хуьлуш… дIа-м воьллина, моьтту суна,  иза 

сарале, луларчу Йисихьата дийцарехь, – корта ластабо нанас.
– ХIаъ, воьллина, – вистхуьлу ваша.
Суна кешнаш дуьхьалтосу, цигахь хилла нах а, сарахь со юьрта чу вулуш. 
«Асхьаб…муха, иза суна иштта вицвалар, цIенна дагара дIа а волуш…» – 

хьоду коьрте.
– Иза Iаш мичахь вара, ва нани, суна иза дага ца вогIу я ца го…
– Юьрта йистте охьа ма вахара иза, ша чохь Iийна цIа долу нах цхьа ши-шо 

даьлча Казахстанера цIа а баьхкина… хьо жима вара, хьуна дагадогIур дац, – 
хададо нанас, цхьа а шеко а ца юьтуш. 

Суна догIу-у-уш дагадогIу, ша ма-варра, ма-хиллара и Асхьаб дуьхьал а 
хIуттуш, цо ша сан ден доттагI вара алар а цхьаьна, сан да чIогIа тIахъаьлла, 
леташ стаг вара а, бохуш.

– Дадин доттагI ма вара иза, нани, варий? – хотту ас.
– Мича дадин? – хьожу соьга нана.
– Сан ден – Арсанакъин, хьан майрачуьн доттагI!
– Иза муха хуьлу хьан ден доттагI, цкъа а вовшийн гина а ца хилча! – 

цецйолу нана.
– Муха, ца гина?
– Иштта ца гина-кх, – олу нанас, – вай Повладарехь дара дIадохийча, 

уьш Киргизехь хилла-хиллера – оцу стага дуьйцуш хезна ма ю со, – ТIехьа-
МартIантIера дIабигина а болуш… хьан дай, сой хIучIинчIаьнчIуьра – лам 
чуьра дигна ма ду дIа, ва кIант… суна а кху юьртахь гина-кх и стаг дуьххьара…

Хьалакарчийна кучан пхьуьйшаш а хуьлуш, ткъе итт я шовзткъе шаре 
гIоьрташ, тоьлло стаг иэхьало суна, йоцца хьалатоьхначу можа юккъехь сира 
чоьш а къаьсташ. Цуьнан зудий, кIант цигахь, дIадохийча, гIу чу доьжна, делла 
бохуш а дуьйцура бераша, баккхийчаьргара хезна. 

Со цуьнан керта уллехула ишколе оьхура, иза гуттар а цхьацца деш а 
хуьлуш, я керт тоеш, дечиг хьокхуш, кхин я важа.

Цо газетех хьерчийна цигаьрка а го суна хIинца, маттаца тIе шеташ а 
хьоькхуш, иза кертал арахь охьахууш хилла гуьйриг а тIехь.

Со, нене кхин хIума а ца олуш, дехьа чу волу, дIавижа дагахь, цуьнан буьйса 
декъал а йой.

Наб ца кхета. Суо сайна оьгIазъоьху, и стаг айса иштта вицварна, и Асхьаб, 
соьца оццул дика хилла волу, да а, ваша а санна.

Дерриг а сурт дуьхьалхIутту, и зама а, хIетахьлера, буоберан бералла а. 
Меца хан яра, тхуна хIетте а, тIехь да воцчу байшна, наха еллачул совнаха 
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яьлла башха яа хIума а йоцуш.

ТIе-куога а дацара цхьа а. Бен-бен нах бара юьртахь севцца – хиллера-
кх, бара аьлча а, – гергара я вовшийн бевзаш а боцуш, вокзалехь санна, Iаш. 
Бераш а дара жIуганашца лелаш, йоьжна-йисина хIума лохуш, шайн а, нехан а 
керташкара стоьмийн хилаза тIуьхкаш юуш.

Ишколе – цIа даьхкина шо даьлча – нанас вигира со, куьг а лаьцна, ворхI шо 
долу кIант, пхеа шерачуьн дегIалахь а воцуш, дог доккха хилар бен.

 Дуккха а бераш дара, со санна, тIехь беркъа а долуш, кортош а даьшна. 
ХIетахь, мухха делахь а, боьрша берийн кортош даьшна хуьлура масссеран а, 
бIаьштигаш тIера – дIадашаза – дехха кIайн чоьш а кхозуш. 

Тхо дIаяздира, хIораннан  памили а, вина де а, шо а яздеш.
Суо воккхахилла дагадогIу суна цу дийнахь, сайна суо цхьа воккха хетта, 

ишколера тхойша цIа догIуш, нене куьг а ца лоцуьйтуш.

Ишкол Iинал дехьа яра, тхуна дукха гена а йоцуш, биъ урам, Iин дитича. 
Ишколе цхьайтта сахьт даьлча ваха везара, кхо сахьт даьлча, цIа а хоьцуш. 
Нанас тIаьрсиган Iаьржа кIархаш эцнера суна, белшех уллу кIадин 

тIоьрмиг а тоьгуш. 
Тхо – бераш – вовшашка хьуьйсура, цхьа а цхьаьнгге а дист а ца хуьлуш.
Нанас суна хIора дийнахь тIоьрмиг чу – хIинцца бой – сискалан мижарг 

буьллура, мацлур ву хьо, олий.
Уьш дукха а берашкахь а хуьлура, цхьаццаболчаьргахь хьокхам а хуьлуш. 
Тхо юьрта йисттехь Iаш дара, тхуна лакхахь кхин урам а боцуш, Iина 

йисттехь лаьтта цIа доцург. Цу цIа чохь Iаш вара и Асхьаб а. 
Iин дикка кIорга дара, чухула охьа жима хи а догIуш.

Цу Iин чохь гуттар а шишанийн тIассех ловзуш бераш хуьлура, сан хеннара, 
сол даккхий а, ишколе а ца доьлхуш: суна церан киншкаш а, тIоьрмигаш гуора 
бай тIехь Iохкуш.

Бераш а хьийзадора цара, шайл кегий бераш: сих-сиха цхьацца кIант гуора 
суна, къурдаш а деш, воьлхуш лаьтташ. 

Со а кхоьру-у-уш волура цигахула тIех, генаваллалц юха а хьоьжуш.
Цхьана дийнахь, цаьрга дIа а хьоьжуш, со ишколе дIа воьдуш:
– ХIей, хьо йоьду мераIуьрг, оцу тIоьрмиг чохь хIун ю хьан? – мохь туьйхира 

соьга цхьамма, берашна юкъера схьа а кхайкхина.
– Хьан хIун бала бу, хьо ю-кх мераIуьрг! – элира ас, майра хила гIуртуш.
– Схьавоьл кхуза! – элира цо, куьг а ластийна.
– Хьо волахь иза схьа! – дуьхьал кхайкхира со.
Иза лакхара ведда охьа тIе веара:
– Схьалол тIоьрмиг! – аьлла, суна тIе а чевхаш.
– ДIаялахьа, – элира ас, – и бат харцахьайоккхур ю хьан! – аьлла, сайн 

тIоьрмиг тIехьа а лоцуш. 
Цо тIоьрмиг дIаозийра, Iад схьа а лаьцна. 
Ас дIа ца хоьцура.
Iад, тегначуьра, схьаиккхира, тIоьрмиг цуьнгахь а буьсуш.
 Со цунна тIекхийтира: «Хьан да хьакхийца!» – олуш.
 Соьга иза меттах а ца ваккхавелира. 
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Иза воккха вара, сол воккха. 
Со цо вожийра, чоже буй тоьхна, са а ца даккхалуш. 
Со дIасакерчара, шина куьйга чож а лаьцна. 
Иза сан тIоьрмиг ченашла охьа а кхоьссина, мижаргах церг а етташ, 

дIаволавелча, со цунна букъ тIехьа тIекхийтира, къа а доьхуш. 
Со букъа тIера дIа а кхоьссина, настаран дукъа тIе мийра тухуш, суо 

воллучохь охьахаийра цо со. 
Ас цунна дена элира, дена а, нанна а. 
Иза суна тIекхийтира, буйнаш а детташ. 
Сан бетах цIий делира.
– Ас хIинцца сайн нана схьа а ялийна…хьан да хьакхийца… ас хьан болх… 

и хьан бат, – со воьлхуш, басех хьалатасавелира, сайн нене орца даккха.
– Ялае, хьайн нана а, хьайн ворхIе да а валаве! – кхайкхира иза сан 

букъатIехьашха.
Со ведда-ведда, басех хьала а ваьлла, новкъа дIавирзича, стаг дуьхьалвелира 

суна, и цхьа стаг, Iина йистехь Iашволу, ши куьг дIасадохуьйтуш, со мараволла 
санна, вела а велла:

– ХIун дина цунна, хIун дина кIантана…схьавоьл кхуза, ваша волчу! – 
олуш, со къевллина мара а вуллуш.

Ас воьлхуш, хиъ-хиъ деш, дIадийцира, бIаьрга чу буй а хьекхош.
– Суна гира хьо цунах леташ, дика летира хьо, кхера а ца луш, – элира цо, 

сан бат а цIанъеш.
– Со кхера ца велла, – элира ас, Iовгаш а уьдуш, – иза воккха вара, ас сайн нене…
– Хьо муха кхерало цунах, хьуна эхь ма ду! Хьан дена хьо кхеравеллийла 

хиъча…хьан да сан доттагI ма ву, дера ву, дика доттагI-м…
– Сан да вац, – элира ас, – сан да Казахстанехь велла, – аьлла, велха а озалуш.
– Хаьа суна, веллийла… сан доттагI вара иза… майра стаг вара! Казахстанехь 

хьан дех ваьхьаш цхьа  стаг вацара-кх хьуна! Со а кхоьрура цунах… ХIай, 
даьдисарг-яI, ма корта а тухур-кх цо, ма буй буьллура, ма леташ вара – иттанна 
еттара цо, дера еттара… схьавоьл, вайшимма хIинца уьйтIа дIа а вахана, хаза 
хьан юьхь а йилина, тIаккха вашас мерза Iаж а, кхор а белла, – цо со белш тIе 
куьг детташ, дIавигира шен керта. 

Дуккха а Iежаш дара, сийна кхораш а.
Со Iаж баа охьа а хаийна, сан тIоьрмиган Iад дIатийгира цо, сиха-сиха суна 

вела а луш. 
Со цIа ваха хьалагIаьттира, Iаж биъна ваьлча.
– ХIан-хIа, хьо цIа ваха мегар дац иштта я ишколе ваха а тахана… нанна 

гучувер ву хьо – балда дистина ду. Вайшимма хIун дийр ду хьуна аьлча, тIеда 
горгам тIе а Iуьттуш, хьан балда хьоуьйтур ду цкъа хьалха, тIаккха бераш 
ишколера цIа догIуш, церан тетрада тIера – тахана цара яздинарг, схьа а яздина, 
тIаккха хьо цIа вохуьйтур ву-кх вайшимма, – элира цо, – юха кхана, оцу хьайна 
тоьхначу кIантах лата а веза… со хьо ларвеш хир ву хьуна, кхузара охьа а 
хьоьжуш. Къар а ца луш, юха-юха а леташ, летар ву хьо цунах, воьддушехь тIе 
а вахана, буй а, корта а, мийра а тухуш, дика дуй?

Ас, дика ду, элира.
Со делкъа-хан хиллалц иза волчохь Iийра, хIума а юуш, бераш ишколера 

схьахеццалц.
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Со иштта цIа а вахара, цо ма-бохху, цхьана кIентан тетрада тIера – нанна 

гучу ца вала – йоза схьа а яздина. 
Иза вашас дира, и кIант чу  а кхайкхина.

Со сихха дIавижира сарахь, нанна гучуваларна кхоьруш, наб йогIу 
сайна а, аьлла. 

Суна наб ца кхетара, вашас кхана оцу кIантах лата веза а, аьлла, суо цунах 
муха летар ву я айса цунна хIун дийр ду а ца хууш: и кIант сол воккха ма вара, 
дIатеттича, соьга меттах а ца ваккхалуш.

 «Ас воккха хилча, – элира ас айса-сайга, суо тевеш, – еттар ю-кх цунна, и 
бат-марш цIийх юзуш, хIинца ца йиттича ца мега, хIун бен ду мацца йиттича 
а, йиттичхьана!». 

Ас цу Iуьйранна – суо самаваьлча – ишколе ца ваха сацам бира, я водахь 
а – гуобаьккхина ваха, Iин чухула а ца воьдуш. 

Со кийра а лоцуш, дIасакерчира, нана гушшехь, боккха-боккха узар а беш, 
суо цомгаш хилча санна.

Муха, мичара, хIун лозу хаьттинчул тIаьхьа:
– Вижий Iилла, и ишкол-м цхьанхьа а гIур яцара! – элира нанас, со хьостуш. 
Цхьайтта даллалц вижина Iилла хала дара чIогIа, арахь кхетта малх а болуш. 
ШоллагIчу дийнахь а изза бала бара соьгахь, юха а, гIуо со цу ишколе я ма 

гIуо со, бохуш, ойланаш еш.
Нанас гIаттийра, ша хьуна чIепалгаш а дина, шура тоьхна чай а кечдеш, аьлла. 
Ишколе ваха дийзира. 
Буйнахь тIулг а ийцира ас, суо кертал араволуш. Юха, дIахьаьжча, ваша ву-

кх, шен туьппалг тIехь хиъна Iаш. Со сихха – суо цунна гойтуш – юха а ваьлла, 
гуобаьккхина болчу новкъахула вахара ишколе, эхасахьтана тIаьхьа а вуьсуш.

Хьехархочо дов дира суна, кхин хьо тIаьхьависахь, ша нана ишколе 
кхойкхур ю, хьан, олуш.

КхоалгIачу дийнахь, тIоьрмиг чу нене мижарг а ца буьллуьйтуш – цу 
мижаргах хиллера суна хIара бала, – ишколе ваха, аьлла, со кертал араваьлча, 
ваша вацара гуьйриг тIехь. 

Со сихха дIахьаьдира, иза чуьра аравалале, аьлла, ведда-ведда тIехъэккха. 
Со шен кертаца дIанислушшехь, ваша меллаша гучувелира, соьга хьоьжуш 
Iийча санна.

– Схьавоьл, схьавоьл…суна хаьара, хьо кечам беш вуйла, хьо кIант вуйла хаьара 
суна, вуьззина кIант, – элира цо, варий хьо, хьайна динарг дIадекха кечлуш? 

– Вара, – ас пуьташ боьттира, бакъдерг ала а ца делла.
–Хьан да чIогIа воккхавийрвара хьох тахана, дера вара, – элира юха, – хьан 

да санна, доьналла долуш цхьа стаг вацар-кх хьуна цу Казахстанехь, дера 
вацара, цхьа лом дара-кх хьан да! – аьлла.

Сан дог деттадала доладелира. 
Дог къамкъаргахь сецнера.
Суна лата лаьара, со лата ца ваьхьара, оцу кIанта юха а суо эшорна кхоьруш.

Со кхоьрура, суо тIе а вахана, цу кIантах лата. 
Со иза вашига дIаала а кхоьрура, суо кхоьру, аьлла, цуьнга дIаала..
Вашас – юха-юха а гойтуш, – муха лата веза гайтира суна, тIехьахула 
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тIекхетий, ворта лаца, кхин дIа а ца хоьцуш, аьлла.

– Со кхузара хьо ларвеш хир ву хьуна, дера хир ву, кхера ма лолахь, 
– велавелира ваши, со майраваккха, соьга куьг а делла, – мохь а хьоькхуш, 
латалахь цунах, лоьмо санна, мохь а бетташ!

Со меллаша, чIогIа садеIа а ца ваьхьаш, сайн тIоьрмиг охьа а биллина, – бен 
а доцуш санна хила, – гондIа а хьоьжуш, тIехьара тIевахара ловзуш дохкучу 
берашна, со иштта дIа, царна тIех а ваьлла, дIавоьдуш санна хетийта.. 

И кIант, цхьа гуола лаьтта а хIоттийна, тIассаш тIе тIулг бетташ воллура, 
тIассаш цхьацца тIекIелкхуьссуш.

Со тIехьара тIекхийтира цу кIантана, шина а куьйга, къоввлуш, ворта 
лаьцна, мохь а хьокхуш – вашас иштта аьллера соьга, хьуо леташ мел ву мохь 
хьекхалахь, тIаккха и кIант хьох чIогIох кхералур ву хьуна, аьлла.

 Тхойша лаьттахь керчара, ас мохь а хьоькхуш, цунна со мила ву а ца хууш. 
Бераш, девдда, дIасалилхира, кхераделла. 
КIанта куьйгашца сан коьртах каеттара, со лаца гIерташ. Ас ворта дIа ца хоьцура. 

ТIаьххьаре а цо, куьг тIехьа а даийтина, бага пIелг тесира суна, бат ятIо санна. 
Сан куьйгаш маллуш дара, цо бат дукха озийна. 
Иза карараволуш вара.
Со кхеравелира. Ас цIеххьана, сайн бат цуьнан пIелг тIаьхьа дIа а ядийна, 

пIелг цергашца лецира цуьнан, гIорий гIоддах – сайн ницкъ мел бу – цергаш 
тIеттIа а таIош. 

Соьга мохь оьхура, велха а воьлхуш. 
Бераш девдира, шайн тIоьрмигаш а, тIассаш а дитина, шай-шай хьалхавала 

а гIерташ.
КIант нене кхойкхура:
– Ва-а, наний, устаз! – бохуш. 
Со цхьамма тIера хьалаайвира, кIантана тIера. 
Ас вортий, пIелг ца хоьцура. 
Со воьлхура, аххIинехь, хIун хилла а, я хIун ду а, суо мичахь ву а ца хууш. 
Со вашин буйнахь вара, цо вортана тIера а лаьцна, кIантана тIера хьалаайича. 
КIант лаьттахь керчара, пIелг лазийна куьг вукху куьйга хьала а лаьцна, 

кIеза санна, угIуш, нене кхойкхуш, дега, вешига.

Цу Iин чохь – тхан Iин чохь, бераш кхин – и бераш, – кхин тIассех а ца левзира.

ВогIура дера, дагавогIура, сан да санна – ден метта гергара хилла, ден 
доттагI ву ша, аьлла, со – бер шех тешийна волу бераллин да, ваша сайн – ден 
доттагI – Асхьаб… кхин дагара а ца велира, суо мел вехха цул тIаьхьа цкъа а …

Июнь, 20I8 шо
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АХМАТУКАЕВ Адам

«Ромеой», «Джульеттий»

Чоьхьаваьлча, шина даггахь неӀарехь 
сецира хӀара: шен хенара я шел воккхох 
хеталун цхьаъ мукъне а цу чохь хилахь, соцур 
ша, ца хилахь – юхаваьр, аьлла. 

Шейк бохучу хелхаран чарп яра, «Бони-М» 
тобанан эшаран мукъамехь, чоь яьккхина, 
ийалуш. Ӏаьржачу буьйсано седарчех дуьззина 
бога хӀокху чу Ӏанийна хоьтуьйтуш, бӀагорехь 
санна, сирла ӀиндагӀаш дӀасауьдура чухула: 
пенийн бохалла а, тхов тӀехь шершаш а, 
хелхарехь болчеран догӀмашна тӀехула а. 

Хелхаро шовкъ яийтинарг гонна юккъе 
волура, шена дуьхьала болчарна – лата санна 

– чухьодуш; тӀаккха, цигахь жимма чинк йоккхуш я ца йоккхуш, цӀеххьана 
юхавоьрзура, гонна юкъахь гуо хьовзош, я ша хиллачу метте юхавогӀуш.

Гонна юкъахь йоӀ яра, – юкъ ларъян юкъанна йоьгӀча санна – говраш лахка 
шед ласточу кепара аьтто куьг а хьийзош коьрта тӀехула, цхьана кога тӀера вук-
ху кога тӀе а теӀаш, хоттала вахнарг санна. ХенамаьӀиг тӀера важа куьг хьала-
ойуш, куьйгаш кхуьнгахьа кховдийра йоӀа, «схьаюкъавала» бохучу маьӀнехь. 
Шен шеконашна бехказло санна тидира иза кӀанта.

КӀентан болар, жим-жимма доьрзуш, хелхаран боларе дирзира.
ДегӀ, хецаелла пуржен санна, хьалий-охьий ловзош, хелхаран гуо цоьстуш, 

схьатӀейолаелира йоӀ. ТӀаккха, цунна меттиг паргӀатйоккхуш, кӀанта шен бо-
лар даьхьира нийсса цунна дуьхьала. ЙоьӀан бӀаьргаша кӀентан ши бӀаьрг ле-
цира, чуьрк санна – гезгмашин гуро.

РогӀера хелхар танго хилира. Ша юкъаваьккхинарг а йитина, кхечунна 
тӀеваха товш ца хийтира кӀантана. Ткъа, цхьа а йоӀ хелхаре ца кхойкхуш, зуда-
берашха юьстахволург мехкаршна а ледара хетар зиэделла вара хӀара. 

ХӀокхо ша ледара ца хетийтира.
ХӀокхуьнан ойланаша ткъех шо юхалистира – сахиллалц къоьруш а лелий, 

Ӏуьйранна экзамене вахалуш хиллачу хене хӀара юхавуьгуш; кӀира йистте даьл-
ча, юкъараӀойлехь хӀутту дискотека ларъеш хиллачу хене; цигахь и «Бони-М» 
а, «Спейс» а, «Сьюзикватра» а хьийзош; тӀаккха – и важа эшарш а, оцу хьаьр-
сачеран кӀужалша беснех гилгаш а дохуш…

– ЦӀе муха ю хьан? – хаьттира йоӀа, чагӀаран хьожа а хаалуш озаца.
– Бехк ма биллалахь, иза ас хатта дезара… Жимма ойлане а ваьлла…
– Сингаттам болуш хӀума-м дац?
– ХӀан-хӀа, хӀумма а дац… Ромео ю сан цӀе… Джульетта лоьхуш…
– ТӀаккха со ю-кх Джульетта, – жималлерчу забарна  тӀетайра йоӀ.
– ТӀаккха со, – цо ма-аллара, олуш, –  нийса кхаьчна-кх. 
–  Бакъду,  Ӏожаллица ловзарш-м ца деза суна.  Бегашийна а . 
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Халла яьлла цуьнан багара…

 «Иза хила там бара хӀара, – шеквелира кӀант. –  Дера оцу ӀиндагӀийн серло-
нашлахь схьакъеда аматаш тера-м ду цуьначех: йоца месаш (уьш-м, лергина, 
яцъян а тарлора), хьалабирзина меран буьхьиг (хӀокхарех хӀора шолгӀачун а бу 
иза-м иштта)… Амма лергахь йохку чӀагарш?..»

Кхунна дуьхьалхӀоьттина сурт агӀонца даьккхина дара, – тӀехьара схьа – 
лергаюх, марий бен ца къаьсташ. Батт, бӀаьргаш ца гора суьрта тӀехь. Лергах 
даьккхина Ӏуьрг а ца хаалора. ХӀокхунна цкъа а ца гинера иза, йистхуьлу а ца 
хезнера. Амма мацца а цкъа шаьшшиъ вовшахкхета бахьана хӀуттург хилар 
хьоьхура даго. Вукхо иза тӀе ца дитинехь а, интернетехула шена тӀаьхьакхиа 
хӀара гӀоьртича…

– И бохург хӀун ду?
– ТӀамехь хилла ю со... Ши даьндарг ю дегӀах йоллуш хӀинца а, синпхенна 

юххехь хиларна, схьаяккха лоьраш а ца хӀуьттуш.
«Дуьххьара гушволчу суна йийца оьшурий-техьа и «къайленаш»?.. ХӀара 

санна йолчу меттехь чӀогӀа лар ма лора хӀорш, къаьсттана – тӀамехь хилларш. 
Белхан накъостех а шекьхила Ӏамийна, лакхарчунна муьтӀахь а, лахарчуьнца 
шога а хилар тӀамарх доьлла, стешха нах ма бу кхузахь хуьлу дукхахберш. Ткъа 
хӀокхуьнан – лачкъийна хӀума дац, схьагарехь… ХӀан-хӀа, хӀара хир яц иза».

– Новкъарло еш ца хилчхьана...
– Цкъачунна ца йо.
Хелхаран эшаран мукъам чекхбелира. 
ЙоӀана баркалла а аьлла, церан гӀиллакхехь иза дӀакхето вахара кӀант цуьнан 

«накъостий» лаьттачу оганна тӀе. Буйнара йоьӀан куьг паргӀатдалале, «кӀайн 
хелхар» кхайкхийра, иза тховса тӀаьххьарлераниг хилар а хоуьйтуш. Кхуьнга 
схьайоьрзуш, кхунна елакъежира йоӀ:

– Ромео дуьхьал вацахь.., – олуш.
– Вуно чӀогӀа реза волуш.., – аьлла, тӀетайра кӀант.
Юха а геналлера мукъам баьржира чохь, амма кӀентан ойланаш оцу геналле 

ца кхевдира хӀинца. 
«ХӀара, тешна а, Нохчийчуьрчу тӀамехь хилла. Афганехь а хилла хир ю ал-

лал йоккха-м ца хета…»
– Стенгара еана хьо? – хаьттира кӀанта, йоӀа цунах а къайле йийр яц моьт-

туш.
– Генара, – аьлла, ойлане яьллачух, бӀаьргаш хьаббина, корта аркъалтесира 

йоӀа. ТӀаккха, хелхаран мукъамца аз озош, корта ловзош, тӀе а туьйхира: – Хиш 
тӀера гӀура ца ясталучуьра... Лай кӀелара бай-латта зезагех дендала хьоьгучуь-
ра... Адамийн дегнаш малхе кхийдачуьра...

– Иза ма чолхе хӀетал-метал ду…
– Ткъа хьо? – юкъахваьккхира иза йоӀа.
– Нохчийчуьра. Соьлжа-ГӀалара.
– ТӀом бан а, курорташкахула лела а ма дика ларадо шу? – хӀокхо тидам а 

беш, аз хийцаделира йоьӀан.
– Са а доӀуш, бан ма беза и, – забар йира кӀанта. – Хьуо стенгара ю, элира ахь?
– Чукоткера… Малхбалера гӀала. Малхбузера урам... – «ДӀалаца хьайна! 

Лало болий хьуна!» – Тхов боцу цӀа. НеӀ йоцу петар… – «Аша охьааьттачу 
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тхан махкахь лаьттина сурт!» –  Номер юьйций? – «…собаро лам баьккхина!»

– Ца оьшу, адрес ма-дарра хиъча, кӀантана хӀун дагадогӀу а ца хаьа, – къамел 
забарийн хорша юхадерзо гӀоьртира хӀара.

– «КӀантана», тов? Паспорта тӀе хьаьжча, хуур дара-кх.
 «Дара дера-кх… Джинс-хечин кепа чохь «шардинчу» хьан шерийн а хир ма 

дара дийца хӀума…»
– Паспорт шуьйрачу хечин кисанахь дисна сан.
– Маяковский дагавогӀучух тера ду хьуна.
– Цхьаьна дешна ву тхойшиъ.
– Айса хелхаре кхойкхург оццул къена вуйла ца хаьара суна.
– Хиънехь..?
– ДӀакхайкхор вара-кх, иза динозаврийн хенара ву шуна, мехкарий, цунна 

аьттехьа ма гӀолаш, бохуш.
– ХӀай-хӀай… «Яьккхинчун ю гӀала», – олуш ду хьуна тхан.
– Бандиташ а забаре хуьлий ца хаьара суна, – хӀокхо Нохчийчоь хьахийнчул 

тӀаьхьа дуьххьара елаозийра иза. – Дукха хан юй кхузахь волу? Суна ма ца гина 
хьо кху чохь?

– Ши буьйса йисна, – йоьӀан хьесап зуьйш, – тховсалераниг а тӀехь. Ткъа 
хьо?

– ШолгӀа кӀира. Хелхаршка лелаш вацара хьо?
– Сан шовкъ йолу музыка ца хуьлура кхузахь. Амма тховса... Жимчохьлера  

эшарш а хезна, Ӏехаделлачу даго чуозийна.
– Тховсалера музыка-м ян а ю дика вовшахтоьхна. Диджей кхин ву. Хьалха 

хилларг цхьа беран тӀорза дара, шена санна, массарна а рэп еза моьттуш. Шун 
цӀера хьал муха ду? ТӀом бан кӀорда ца дина шуна?

– ТӀом дӀабаьлла хӀун хан ю…
– Баьлла дера?.. – цецйолу кеп йира йоӀа. – Цхьанхьашха чубаьхкина, вукху-

захь эккхар дина, хӀоккхул лазийна, оццул вийна, бохуш, тилвизаро дуьйцург 
хӀун ду тӀаккха?

– Цу чохь дуьйцуш хазар бен, тхуна гуш хӀуманаш-м дац уьш, цхьа наггахь 
хуьлург бен. Шун каналашна чӀогӀа марзделла-кх и эладитанаш даржор: дина 
дуккха а диканаш а ца гуш, бӀенна юкъара галдаьлла цхьа хӀума схьа а лоций, 
иза дестийна дуьйцуш. 

– Командировкера юхабоьрзучара тхуна цигара схьакхоьхьу хабарш а кхин 
даладелла ма дац?

«Юй-техьа хӀара иза?»
– Казармаш чохь бохкучу царна хӀун хаьа? Шайн кертахь я оццу тилвизар 

чохь дерг бен гой царна? Тхан меттигера каналаш-м царна гойтучух тера а дац. 
– Ца гайтахь а, эпсаршкахула хезна а, цигахь дерг ца хууш хуьлийла дац 

шуна юккъехь Ӏаш болчу царна. 
– Эпсарш декъахь а болуш кхуллуш ду цхьадолу туьйранаш. Ца кхеттал 

хӀума-м дацара и... Церанаш бацахь а, церан лакхарчу хьаькамийн хьалакхиъна 
доьзалш а ма буй, дешна бевлла, «хьуьнаршна» декъаозо безаш… Оцу берийн 
погонаш тӀехь седарчий гулдан а бахьанаш ма дезий…

– Шун цигара цӀаоьхучу тхайчара дуьйцучух теша со-м.
– Цул атта дацара, хьо-хьуо цига яхча, хьайн бӀаьрга гича цигахь дерг? Дук-
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ха экскурсеш ю хьуна тхан махка лелаш – Россин массо маьӀӀера. Нохчийчохь 
тӀемаш бинарш а оьху цига-м – туристаш санна… шаьш ца довзийта. Ша зулам 
динчу метте юхаваха хьаьгна хуьлу, боху-кх, зуламхо а…

– Со яц хьуна зуламхо, – делира йоьӀан багара.
– И дац вай дуьйцург. Стеган амалера ду и, зуламхо велахь а, вацахь а. 
– Со хьаьгна-м яц цига яха, – «юхаяха» ца ала само тоьира.
– Мацца яхна а, цкъа гӀур ма юй хьо. Ӏалур ма яц. Сиха мел йоьду а, хьоьга-

хьа ду. Кисанна йорах а хир ду, кхузахь йолччура йодахь. Автобусахь деа-пхеа 
сахьтехь бен некъ а бац хьуна цига.

Хелхарш дӀадирзича, оцу «захалонах» бахьана дина, арадевлла, цхьацца ду-
ьйцуш – дагардийцарх ловзуш, – гӀеххьа хан уьйтӀарчу гӀантахь а яьккхира цу 
шимма. И ловзар йоӀана товш хилар шена тосаделча, кхин цкъа а элира кӀанта:

– Яха езара хьо тхан махка… вайн гергарло чӀагӀдархьама.
– Билетан ахмах ахь хьайна тӀелацахь, – жоп делира йоӀа, иштта аьлча, оцу 

экскурсих дерг хӀокхо кхин хьахор дац, аьлла, тешна а йолуш.
– Къамел дац! – куьг кховдийра кӀанта, чӀагӀонна куьг доьхуш...
ЙоӀ чуяха хьалагӀаьттира. КӀант тӀаьхьаволавелира. ТӀаьхьавахара кӀант, 

«ца оьшу» ца олуш йоӀа.
– Чай мала чу а ца кхойкху ас хьоьга… – къила яхча санна, бехказло ян 

хӀоьттира йоӀ, неӀаран тӀам лоцуш, догӀа а даьккхина, кӀанта шина даггахь а 
доьшуш и дешнаш цуьнан балдаш тӀехь.

– Бехке дац, чайнан буц кхачийна хиларх, – юкъахъяьккхира иза кӀанта. 
ТӀаккха, хӀотта гергаяхначу хьеран дай чу ялта санна, сихха чукхохка а долийра, 
йоьӀан бӀаьрга тӀе эхьдайна бӀаьрг бугӀуш: – Бакъдерг аьлча, чай-м со молуш а 
вац… цӀий шелделлачеран малар ду чай… вай кофе молу… кофе-м мер яра ас… 
юй хьан?.. яцахь – ас, вахна, схьайохьу хьуна вайшинна… кӀежтуьйсучу цӀийх 
цӀе юьллу марзо ю кофеца... Юй хьан кофе? Ас санна кофе кечъеш цхьа а…

– Ой, наха-а-л! – озийна элира йоӀа. – Тховса со суо юйла хиъча санна… 
НеӀаран тӀам охьатаӀийна, вукху куьйга – тӀаьхьара ца хадийта нанас беран 

санна – кӀентан куьг лаьцна, неӀсагӀал чоьхьаелира йоӀ, тӀаьхьара неӀ тӀекъовла 
кӀанта сихо а еш…

Ӏуьйранна коре беъначу боберийн гуьйренан малхо юьхь хьаьстина, сама-
ваьлла, ког байбина боккхуш, кухни чу вахара кӀант. Цунна ца хезаш, полланах 
тӀаьхьаеъна, букъа тӀехьа дӀахӀоьттира йоӀ. КӀентан шина пханар кӀел, син-
на гилгаш дохуш, йовхо хьакхаелира. Шабар-шибар а хьастаделира кӀентан 
кӀесаркӀаг чохь:

– Чекхъяьлла кофе… буха цинц ца буьтуш, дӀамелла вайшимма.

«Ромеос» «Джульеттин» аматашкахь лехнарг кхин яра. ХӀара йоӀ санна, по-
гонаш лелочохь балхахь яра и важа а. ЦӀей, цӀарна дерггий дезаш, доккхачу 
даггара хеталора ший а йоӀ: хӀокхо и хабарца гойтура, ткъа вукхунна сурташ 
айкхдуьйлура – юьхь лечкъаяхь а, некха хьалха кхозу мидалш схьаоьхьуш, 
даьхна, цо интернет чу дехкина сурташ.

Нохчийчохь тӀом бина а, нохчий бӀаьрга бахка ца безаш а яра и важа. Шена уьш 
тоьпан турмал чухула бен гина а боццушехь, царна луьйш, хӀуманаш язъяр марз-
деллера цунна. Цо мел язйинарг йоьшуш хӀара а вара, йоьший – вукхунна а хаьара. 
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Цаьршимма вовшашца дукха къийсинера, цунна хӀара, ша санна, эпсар вуй 

а ца хууш, ша вуй хаийтар кхунна дола а хеташ. Юьхьанца-м кӀанта бохучунна 
тӀе а товра йоӀ, хӀара нохчи хир ву бохург дагахь а доцуш. Хилар хиъча – хӀара 
а хьакхийра ченала.

Хьуна луъучу метте дӀавогӀу хьуна со, бехира кхуо, парггӀат къамел дай-
та вайшинга, бехира. Хьо цхьамма тилийна, Ӏехийна, маттарйина, лелош хета 
шена, бехира. ТӀе ца тайра иза. Кхоьручух тера дара, хӀара шена цхьана бек-
хамна тӀаьхьаван воллу моьттуш.

ТӀамо йина яздархо яра иза. Амма – псевдонимца лелаш. Дика а язйора цо, 
ешархо тӀемарзвеш, дуьйцучух тешош. Цундела кхераме а яра, тесна юьтийла 
доцуш.

Делкъал тӀаьхьа кассин берте дахара «Ромеой», «Джульеттий». 
Нохчийчу йоьдучу экскурсина эцна, шега дӀакховдийначу билетах ахмах 

схьабала гӀоьртира йоӀ. КӀанта аьттехьа а ца дитира.
– Барт ма бара вайшиннан, – ца кхийтира йоӀ.
– Чукхайкхина, богӀучарна хьошалла тхайн чоьтах до оха, – элира кӀанта, 

йоьӀан буйнарчу бохчин дакъош тӀекъовлуш, цуьнан ши куьг шен куьйгашца 
меллаша тӀеттӀатаӀош.

Малхбале серлаяьлла ялаза яра, йоӀ тӀехь йолу такси экскурсин автобусна 
юххехь, чкъург такхош, сецча. Автобусан неӀ лаьцна, лаьтташ кӀант а вара – 
некъ лаьцна, лаьтташ санна.

– Хьо а..? – ца кхийтира йоӀ.
– ХӀан-хӀа. Хьо новкъа яккха веана.
– Баркалла! Ца моьттура… иштта…
– Некъ дика хуьлда! Экскурсих хьайна дийца лууш хилахь, яздер ахь, – 

йоьӀан тӀоьрмиг чу визитка тесира кӀанта. – Ткъа ас… хьоьга Чукотке яздийр 
ду, – аьлла, забар а еш.

– ХӀаъ, до востребования, алий, – забарна дуьхьала елакъежна, хьалаелира 
йоӀ, автобус чохь Ӏачеран резабацар а хаалуш – ша тӀаьхьайисарна. 

Ахшо а, шо а делира, йоӀера цхьа а хаам боцуш. 
Ша-шена дог этӀара кӀентан, ша лелийнарг эрна хеташ (Цунна ца хаьара, 

йоӀа шен визитка, тӀе а хьажале, ларамза йожийнийла – новкъахь севццачохь 
тӀекхолла тӀоьрмиг чуьра йовха хӀума хьалайоккхуш). 

Амма цхьана дийнахь… 
Ша мел лелийнарг эрна ца хийтира цунна цхьана дийнахь…
Цу дийнахь оцу вукхуьнан керла дийцар дийшира кӀанта интернетехь – нох-

чех хьакхалург ша хьалха дийцинчунна нийсса бӀостанехьа а долуш цу тӀехь.
«Чукотка, до востребования» яра дийцаран цӀе.

2018
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МАГОМАЕВА Марем

Магомаева Марем йина Хьалха-Мартан к1оштарчу Г1ойт1ахь кхолламан 
(январь) беттан 3-чу дийнахь. Оццу юьртахь чекхъяьккхина №2 йолу юккъера 
школа. Цул т1аьхьа дешна Нохчийн Пачхьалкхан университетан нохчийн а, 
юкъарчу а филологин Институтехь, оьрсийн а, нохчийн а меттанийн а, ли-
тературийн а декъехь. Корректор болх беш ю «Даймохк» газетан редакцехь. 
Дала т1аьхье беркате йойла, Марем!

ЦIазамех а догIу цIий, 
лазийча…

– Баба! Ахь, цхьамма олу-кх сох 
ПетIамат, – елакъежа, йоккхачу ста-
гана уллехь, лохачу гIантахь хиъна Iа 
жима йоI. – Кхечара – Фатима, Фати-
ма, Фатима…Цхьа хаза догIучу, жи-
мачу, дагна хьаам беш, ловзуш Iеначу 
шовданах тарло цунна, Бабас и цIе 
йоккхуш.

– ПетIамат... Мел хаза ю-кх хьан цIе! Бабига кхечу кепара ца алало. Къан ма 
елла со хIинца. Далла дуьхьалйоьду хан ю сан.

Фатимина хаьа, Веза-Воккхачу Дaлa, цкъацкъа адамаш Ша волчу дIадуьгий. 
Делахь а, Баба дIаяхийта-м ца лаьа цунна.

– Со а яийтахьа хьайца! – боху цо, – суна а лаьа хьоьца хила.
– Вай!.. Дала ма гойтийла суна и де! – кхераелча санна, маракъевлира Бабас 

йоI. – Хьо дуккха а, ирс долуш а яха езаш ма ю.
– Ма тамашийна ю хьо, Баба! Оцу дуьненахь иштта хаза а, дика а хилча, 

хIунда ца мега массо а адамашна цигахь даха? 
– Далла лиънарг бен кхача йиш яц цига, – элира Бабас, – хIораннан шен-шен 

хан ю Цо йиллина.
Амма иза Фатимин кхетамехь цкъачунна къаьстина даьлла дац.
Диллинчу корехула доьлхучу беран аз хезира. Цунна тIаьххье:
– Фатима..а..а... – аьлла, ненан мохь беара.
ЙоьIан да дехачу дийнахь балхахь ву, ткъа мамига болх ца бало, иза цомгаш 

ю. ХIора шарахь дадас шен йоккхачу, киралелочу машенахь, больнице юьгу 
иза. ТIаккха, дукха хан ялале, лоьраша жима кIант а лой, цIа йоуьйту. Кху 
шарахь, больнице йигначу мамина, кIентий кхачийна а хилла, Хадижа  цIе а 
йолуш, йоI еллера цара. Фатимина-м дика хета иза. КIенташа месаш ийзош, 
цергаш юьхкуш, хьийзайора, я ла а ца дугIура. Ткъа Хадижа иштта яц, цунна 
дукхаеза Фатима. ХIинцале а ялх церг яьлла цунна. ЙоIа ша ягарйо уьш хIора 
дийнахь, керланиг яьллий хьожуш, ларъеш, мамина хазахетар дан лууш. Бакъ-
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ду, иза дан а атта дац, самукъадаларал сиха оьгIазъяхар нисло цуьнан. 

Хадижа ялийчахьана, Бабина уллера дIайигна, шена юххе йижайора 
иза мамас. Буьйсанаш хала йогIура. Пена йистехь, цкъа шеллой, церга тIе 
церг ца кхетара, тIаккха йовхонна са ца деIалора. Наггахь бен гIайба а ца 
кхочура. Буха тесначу дуткъачу юргIанах чекхдовлий, декъачу аннех дит-
тина даккхий хьостамий Iитталора цуьнан озачу, жимачу дегIах. Бакъду, 
оцу цатемех ойла ян хан хиллане а хила-м ца хуьлура. Сахиллалц йоьл-
хура Хадижа. Дийнахь, дукха кIадлой, мама сама ца йолура, цундела, ага 
техкош, худар даош, чай мийлош, сахуьлура йоIанна. Малх схьакхетачу 
хенахь жимачу йишина наб кхеташшехь, чохь са доцуш санна, южура иза 
шен бекъачу метта. 

Iуьйранна, вуон дIасатухий, озачу дегIах къаьстачу, ирачу пIендаршна 
юккъехула чудохуьйтучу мамин пIелгаша мерзачу, хазачу набаран туьйранах 
йоккхура иза. ОьгIазе, тIехIоттийна ши бIаьрг гуора цунна, ца кхетара шегара 
хIун даьлла а, мама оьгIазе хIунда ю а. Катухий, боккха нуй схьаоьций, иза 
дIасабетта я пхьегIаш кегаян йолалора иза, ша хIун дича нийса хир ду ца 
хууш. ТIаккха самаволий, маьхьарца араводура ши ваша, схьахезара цара 
самаяьккхинчу жимачу Хадижин аз... Иштта дIадолалора Фатимин хIор керла 
де.

ТIаьхьарчу хенахь цуьнан тидам хуьлу, мамас бераш кара ховшош, хьоь-
стуш, церан  лерехь цхьацца хабар дуьйцуш. Фатимига олу дош даима а дера, 
оьгIазе, кIоршаме ду. ГIийла хьоьжу иза ненах хьерчачу Хадижига. Иштта 
гIийла хьоьжу йоIе Баба. Кхин тоха са а ца хуьлий, къахетар совдолий, елхаран 
къурдаш сецош, дехьа чу йолу иза. Наггахь Фатима йилхича, цо олу:

 – Хьо йоккха ма ю. Воккханиг хьоьстуш ма ца хуьлу...
Йоккханиг хила ца лаьа цунна. Цунна жима а, харцахьа а, Хадижех тера а 

хила лаьа. Цуьнан догъоьцуш, Бабас хьосту иза. Фатимин санна, кегийчу эзар-
наш дегнаш чуьра ша башо тоьар яра Бабин бIаьргийн йовхо, цуьнан безам. 
Делахь а, хIинца а дикка шена а ца евза, цхьа шатайпа гIайгIа яра цуьнгахь.

Суьйренца Дада вогIу ларвора цо. Сагатдора. Сатосура, хьалха санна, ки-
санахь хьирчинчу йовлакхна юккъехь кампет я тIунъелла вафли цо яре, шен 
шагделла, цигаьркано маждина пIелгаш коьртах хьакхаре. Хьоме ду и куьг. 
Цхьа зама яра, Дада цIа ца веъча, Фатимина наб ца кхеташ, Бабас йиш локхуш:

   Волалахь сихонца,
   Хахкалахь хьайн машен,
   Хьан кIорни доьлхуш,
   Набарна бIаьргаш ца къовлуш,
   Хьоь хьоьжуш ду хьуна...
ЙоIера мохь болура. Елхаро са хададора. Дукха жима йоллушехь, хан 

яьллачу хенахь, юьрта чу йогIучу йоккхачу машенан гIовгIа хазаре сатосура. 
Цуьнан гIовгIа шена хезча, доллу дог а деший дIадолура, тохалой, кийрара 
схьаэккха мотталора цунна. Дада, воьлуш, тIевогIура. Шен шагделла, 
даккхий, цигаьркано маждинчу пIелгашца месаш ловзайора, коьртах куьг 
хьокхура. Эццахь, гIайгIано дIахоьций, набкхетара цунна. ХIинца дукха 
хIуманаш хийцаделла. Дикка когаш тIехь техкаш, галвуьйлуш, шеца кIайчу 
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хинан къаьхьа хьожа а  йохьуш вогIу хIинца Дада чу. IиндагIе санна, хьожу 
Фатимига. Цунна тIехдовлий, Хадижина тIехь совцу бIаьргаш. Хьирчина 
йовлакх кисанара схьа а доккхий, цу юккъера кампет дIало цо жимачу 
йоIанна. Бабина го Фатимин бIаьргаш чуьра гIайгIа. Иза лан а ца лой, юха 
а дехьа чу йоьду йоккха стаг. 

Дадас чувогIуш тIоьрмиг беача, самукъадолий хьийза мама. Доьзал 
тIегуллой, къамеле болий, кегайо цу чуьра мерза хIумнаш. Мама, йоьлуш, 
Дадина гуонаха а хьийза, тахана бераша дина «диканаш» дуьйцуш цуьнга. 
ТIаккха Дадас уьш хьоьсту, шен караоьцу, барташ боху. Жим-жима улле хуь-
лу цунна Фатима а, амма Дадина иза ца го, тидам ца хуьлу, иза йоцуш санна, 
кегийчу берашца ловзу… 

Бакъду, цхьатера ца йогIу хIор суьйре а. Карахь хIума а йоцуш, куьйгаш 
а ластийна чувеъча, оьгIазйоьдий, лен йолало мама, цу шиннан дов долу, бе-
рийн маьхьарий довлу. Дадас мамина туху, иза охьаюжу, Дадас когаца маьнги 
кIел кхуссу. ТIаккха, Баба сехьа чу йолий, церан барт бан гIерта, дехарш деш 
йоьлху, Дада сацо гIерта. Дадина иза а ца го. Кхералой, бераш а доьлху, Баба 
а, Бабех къахеташ Фатима а йоьлху. 

ШолгIа де кхин а хала догIу. Мамас дов до цунна, дегI а дагош, туху. 
ЙоIанна хаьа, ша бехке юйла, амма ца кхета стенах боьзна бу и бехк. 

 – Хьо йоккханиг ма ю, – олу юха а Бабас. Амма, юха а, юха а йоккханиг 
хила ца лаьа цунна.

Лаьа, жимма бераллах ловза, уьдуш, Iеначу шовданан хи чохь лийча, пол-
ларчий леца, догIучу аьхкенан мелачу догIанехула ида, тIаккха мерзачу на-
барна товжа… Лаьа, даима а тайнигех ловза. Массо а хIуманал уьш езарна, 
цаьрца де а, буьйса а даккха. Бабас, ша, наггахь тоьгу цунна уьш, тех еха месаш 
а еш. Цаьрца ловзуш самукъадолий, хан дIайоьду, дерриге а дицло. МоггIара 
Iачу тайнигашна цо дуьйцу тайп-тайпана туьйранаш, хьехарш до, дуьйцу шена 
хиллачу хазахетарех, халахетарех. Циггахь, диттах тевжжинчохь, наб а кхе-
тий, дIайоьду генарчу, хазачу туьйранах терачу паналле… Юха а хеза мамас 
кхойкхуш, мохь бетташ, циггахь иза сама а йолу.   

Де делкъанга ластале туькана йохуьйтура Фатима. Ахча дагардан а Iеминера 
цунна. ДIасайоьдуш, шен цхьацца ойланаш еш, чIогIа самукъа а долура. 
Цхьана туьканара гIуллакх сихха чекхдоккхий, иза берийн тайнигаш а, ловзо 
хIуманаш а юхкучу туькана йоьдура. Йохкархочо араяккхалц цу чохь лаьтта-
ра, цаьрга хьоьжуш. ТIаккха цIа йоьдура. Иза яра цуьнан «къайле», цхьанна а 
ястаза йолу. Иштта, дукха хан йоццуш, туькана керла тайнигаш еанера. Царна 
юккъера цхьаъ гичхьана, синтемах яьллера иза. Буьйсанна юьжуш а, дийнахь 
сарралц а дагахь кхин хIума дацара йоIана, и тайниг йоцург. Цуьнан исбаьхьа 
хазалла дагара ца йолура: сийначу басахь ши бIаьрг, кIайн еха чIаба, тIера хаза 
сийна коч, иштта хаза мачаш… Туькана чоьхьайолий, ехха хьоьжуш лаьттий, 
цIехьа йоьдура Фатима, шен лаамаш цхьаьнгге а бийца ца хIуттуш.

Къегинчу гуьйрено цхьа хаза хийцамаш беара Фатимин дахаре. Иза школе 
деша яхара. Ялх шо кхаьчна дукха хан яцахь а, йоза Iамо лууш, книгашца 
гергарло долуш, кхетам сирла болуш иза хиларна, Бабас дехар дира дадига, 
йоIе дешийтахьара аьлла. Шен дагахь Баба-м иза жимма паргIатъяккха лууш 
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а яра. Дуккха а хаза, керла хIуманаш ийцира Фатимина Бабас а, Дадас а. Уьш 
цуьнга тIеюхуьйтуш, доьлуш хьоьжура и шиъ, амма мама чу а ца еара, оццул 
йоIа сатийсарх, я хаза ю а, гIоза лелайойла а ца элира. ТIаьхьуо цунна хезара 
мамас Дадига: «Суна хIуьттаренна йохуьйтуш ма ю хьан нанас и йоI школе, 
хьалхе доллушехь. Суна чохь накъост оьший хуъушшехь…», – олуш. Цул 
тIаьхьа, и дешнаш дагара ца довлуш а, ехха лийлира иза.  

Кестта дуьйладелира шийла догIанаш. Стигал Iийдалучу деноша, дог-ойла 
а шелйора йоьIан, сингаттам бохьура. Цул сов, дукха хан йоццуш, марахь 
Хадижа а йолуш, чуйогIуш, ког а шершина, охьаюьйжира, ност хадийра. Иза 
ца гайта, тиша горгам хьарчийра цо цунах. Жимачу йишин а куьг лазийра. 
Лоьрашна тIе йигча, цара куьг кагдина элира. Оцу буьйсанна дукха йилхира 
Фатима. ЧIогIа ност лозура цуьнан, цIий а ца соцура. Тишачу шаршух аса 
а яьккхина, дIайихкина, гIийла хьоьжура иза цIечу басе йоьрзучу шаршуга. 
Лозучу настаран бIаьрхиш хетаделира цунна цIийн тIадамаш. Ма чIогIа хила 
деза-кх и лазар… ШолгIачу буьйсанна, иштта йилхира Хадижа а. Сахиллалц 
иза техкош, хьоьстуш, теян гIертарна гIора а кхачийна, йисинера йоI. Эххар а, 
дада веара чу. Цунна гира гIаддайначу Фатимин бIаьргаш а, йихкина ност а. 
Мамина дов а дина, иза самаяьккхира цо. Катоьххана, Фатимин карара Хадижа 
схьа а эцна, мамига дIакховдийна, мохь хьаькхира:

– Нана ю хьо я яц?!  Дог дан а дац хьан? Елла Iуьллуш яций хьо?
Цу шиннан дов дала далларх кхетта йоI, меллаша голаш тIехь аратекхна, 

Баба йолчу яхара. Сихха цунна улле хьала а яьлла, бовхачу метта а керчи-
на, Бабин мерзачу йовхонах дIахьаьрчира. Дерриге а вуонаш дицделира. 
КIедачу меттахь дегIанна там а хилла, елакъажар даьржира юьхь тIехула. 
Ши бIаьрг хьаббелира. Цуьнан доцачу дахарехь мел хилларг а дуьхьалто-
суш, наб озийра, ойланаш вовшахъийна, дIахьулъелира… ДуьхьалхIуьттура 
школа, хаза кIайн, бабас эцна бантикаш, керла бес-бесара къоламаш, йоьлху 
Хадижа, оьгIазъяхана мама, бабин къинхетаме бIаьргаш, ченах ийна некъаш, 
цIенош, урамаш, туьканаш, тайнигаш… ши бIаьрг схьабиллира цо. Тайниг… 
Цо сатуьйсу хаза тайниг. ЦIеххьана, цхьамма дIаэцна хиларх кхераелира, 
амма юха а даго хьоьхура, иза шен хир ю бохуш. Наб яйра. «Хар» дечу бабас 
ойланаш кегайора цуьнан, цундела йоIа меллаша пхьаьрсан гола а Iоьттина, 
муьшка йира цунна.

– Баба… – кхайкхира иза. – Баба, хезий хьуна?
– ХIу-у-у? – ца кхийтира Баба.
– Баба, самаялахьа…
– ХIун хилла? – цецъелира Баба.
– Вайн берийн туькана керла тайниг ма еана.
Баба йист ца хуьлура.
– Хезий хьуна, Баба?
– Еана? Ма дика ду…
Фатима а тийна Iуьллура.
– Мел хаза ю хаьий хьуна иза, – Бабин дог детталуш хаалора йоIанна. – Хе-

зий хьуна, Баба? ЧIогIа хаза а ю, хаза кечъелла а ю.
– ХIа? Дика ду. ДIайижа.
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Фатима Бабина тIетаьIира.
– Эцахьа суна иза! Оьцур юй ахь? Баба, йистхила!
Бабас, набарха ца ялалуш, балдаш вовшахтуьйхира.
– Эца? Дика ду. Оьцур ю, пенси схьаделчахьана. ДIайижахьа, ПетIамат.
Хазахеттачу, хезначух там хиллачу йоIанна набкхийтира. 
ХIор а догIу де лардора цо. Маца тIекхочур-те и пенси схьаоьцу де? Шел 

хьалха эцна, тайниг цхьамма дIаяхьарна кхоьруш, сагатдеш, сих-сиха Бабина 
тIе а йогIуш, олура цо:

– Баба, схьа ца ло хьуна цара пенси? Хьожуш хилалахь, йиц ма лолахь. 
Иштта дIаоьхура денош. ДIаделира Iа а, цул тIаьхьа бIаьсте а. Аьхкенан 

тов хаьвзира. Цхьана Iуьйранна хьалххе хьалагIаьттина, цхьацца кечамаш бан 
йолаелира Баба. Дог диллина Iачу йоьIан тидам а ца хилира оцу тIехь. Чуе-
анчу мамига ша пенси схьаэца йоьдуш хилар хаийтира цо. Эццахь дог-ойла 
юха а карзахе хилла, гуонаха хьийза йолаелира Фатима Бабина. Шен тишачу 
тIорказа чуьра баьццарчу хуьтан коч схьаийцира цо. Цуьнца цхьаьна, сийна-
къорза, чечакх йолу кортали а, дукха лелийна, гIеххьа басабаьлла ши кIарх а, 
овкъаран басахь ши пазат а. Иза дара Бабин арайолуш а, белхаре я хьошалгIа 
йоьдуш а тIедуху духар. 

Шен карара нуй дIа а кхоьссина, цунна тIеедира Фатима, амма Баба иза 
шеца йига ца хIуттуш, ойланашка елира. ТIаьххьара а мамига дийхира, накъо-
сталлина йоI яийтахьара шеца аьлла. 

Бабас чIогIа хала бора некъ. Сих-сиха шен дечиган Iасанна тIетевжий, 
садоIуш соцура я некъа йистехь, нехан кетIахь лаьттачу гIанта я юьстахо 
Iуьллучу тIулга тIе лахлора. ДIакхочучу хенахь, Бабас дицдина паспорт схьадан 
юхаяха дийзира Фатимин. Эххар а, де делкъанга лестинчу хенахь, и шиъ почте 
дIакхечира. Йоза-дешар цахуучу Бабас, кехат тIехь ручкица масех билгало а 
хIоттийна, ахча схьаийцира. Почти чуьра араяьлча, туьканаш йолчу агIорхьа 
а ца йоьдуш, цIехьа боьду некъ юьхьарлецира цо. ЙоьIан дог тохаделира. 
Шегахь йолу ерриге а майралла гулйина, цо элира:

– Баба, вайшиъ туькана ца йоьду? 
– Муьлхачу туькана? – цецъелира йоккха стаг.
– Тайнигаш юхкучу туькана. Хаза тайниг эца.
Баба сецира.
– Вай-кх, ПетIамат, ма оьцур яра хьуна иза бабас. Делахь а, со чIогIа цомгаш 

ю, лела ца ло. Лоьраша молханаш оьшу аьлла суна. Уьш ца хилча, Баба лелалур 
яц. Юург яа а деза, хьан йишин куьг а чолакх диса кхерам бу, боху, дарба ца 
леладахь, ткъа вайгахь, хIара пенси доцург, кхин ахча ма дац. 

– Ахь оьцур ду ма аьллера… Дукха хан ма ю… – гIийла хезира йоьIан аз. 
Шен бIаьргех девлла хиш цхьанна а ца гайта, корта охьабахийтира цо.

Бабина, яллал, къахийтира цунах. Юха а йирзина, туька йолчу агIор 
дIайолаелира иза. Чоьхьаяьлла а ялале, йохкархочун гIопастанна тIеедда,  
мохь белира Фатимин. 

– И ю хьуна иза, Баба! Хьажахьа! Гой хьуна?! Гой хьуна, мел хаза ю иза! 
Бабас меллаша къамел долийра йохкархочуьнца, наггахь йоьIан агIор 

гIийла схьа а хьожуш.
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– ПетIамат, – тIаьххьара а тIейийхира цо йоI. – ПетIамат, и чIогIа еза тайниг 

ю. Цунах сан доллу пенси дIадала дезар ду, ткъа вайн иза дойла яц. Сан аьтто 
бац иза хьуна эца. Хьо кхетий ас дуьйцучух? 

ЙоIа меллаша корта таIийра. Йист ца хуьлуш, юха а бIаьргаш чу хIиттина 
хиш ца гойтуш, Бабина тIаьхьа араелира иза.

– Ас хIуш эций хьуна?
– ХIан-хIа, – меллаша элира йоIа.
–  СегIаз?
Фатимас, хьалха санна, гIийла корта ластийра. 
Базаран керта улле кхаьчначу Бабина, корта а хьаьвзина, цIеххьана 

чIогIа вон хилира. Халла гIантана тIехилла, охьалахъелира иза, бевзачу зу-
дарша гIо а деш. Цуьнан когашка гIийла лахъелира Фатима а. Бабас хих 
къурд а бина, ши ког дIахийцира, амма цIеххьана йоIах ка а тоьхна, ма-
ракъевлира иза. Буйнаш а дина, юлаелла, озийна пха санна, дIахIоьттира 
Баба. Дуьххьара хуьлуш дацара цуьнгахь иштта хьал. Цунах кхетта йоI а 
дIасахьежа юьйлира. Дукха хан ялале и сингаттам хьовзаран бахьана гучу 
а делира. Дехьо лаьттачу шина зудчух цхьаъ евзира цунна. ЧIогIа тайна а, 
хаза а яра иза. Тойина, кечйина еха месаш а, сийначу басахь, бIаьрхишца 
цхьаьна дуьйлуш, хьоьжуш, сирла даккхий бIаьргаш а, лекха дуткъа дегI а 
долуш. Иза иштта исбаьхьа йоллушехь, Баба чIогIа кхоьрура цунах: эго а, 
огIазе а, кIоршаме хила а йолалора. ЙоIанна лаахь а, цуьнан агIор дIахьажа 
а ца магадора цо. Фатимина хазахетара и зуда. Къаьсттана, и шега схьа а 
хьожуш, цуьнан сих-сиха елакъажар.

Гонаха цхьа шатайпа «гIугI» доладелира. Зударийн цхьана тобано Бабина 
гобира, ткъа важа тоба дехьо сецира, улле схьа а ца хуьлуш, кIелдIахула цуьн-
га схьа а хьоьжуш. Шена вон хилла хилар дицделла баба, халла, керт лоцуш, 
тIаккха Фатимех тасалуш, хьалагIаьттина, йоьIан куьг дIа ца хоьцуш, цIехьа 
йолаелира. 

– Сиха… Сиха… – олура цо, цхьанхьа тIаьхьаюьсуш санна, – сиха йоьллахь, 
ПетIамат!.. Сиха йоьллахь!..

Болар сихдинна йоьдучу цу шинна тIаьхьа цхьамма мохь туьйхира. Ба-
бина иза ца хезира. Юхахьаьжначу Фатимина гира, куьйгаш лестош, шайна 
тIаьхьаедда йогIу цхьа зуда. 

– Баба… Баба… Кхойкху хьоьга… Баба… – бохура йоIа, дуьне а ца гуш 
йоьдучу йоккхачу стаге. 

Эххар, шега бохучух кхетта Баба юхахьаьжна, резайоцуш, сецира. ЙоIанна 
цуьнан юьхь тIехь оьгIазалла а, гIайгIа а хааелира. Йовхонехь, юьхь тIехула 
охьаоьху хьацар куьйгаца дIаса а хьоькхуш, некъан чан гIаттийна, уьдуш 
йогIура зуда, буйнахь боккха кехатан тIоьрмиг а болуш. 

– ХIун боху ахь? – аьлла, зуда тIе а кхачале мохь туьйхира Бабас. – ХIун ала 
йогIуш ю хьо?

– Собар дехьа цкъа, – бохура зудчо, – тIекхачийтахьа… ХIан!.. – Фатимига 
дIакховдийра цо тIоьрмиг. – Схьаэца, догдикахиларг! Яа хьайна…

ЙоI Бабига дIахьаьжира, схьаэца ца хIуттуш.
– Схьаэца! Схьаэца! – ела а къежаш, цуьнан кара дIабелира зудчо тIоьрмиг. 
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– ХIун ю цу чохь? – оьгIазе хаьттира Бабас. – ХIун ю ахь цу алмазера схьаэцнарг?
– И хIун бохург ду!? Сан бала бац, алмаз шуьшиннах муьлххарг делахь а… 

ЦIазамаш ду цу чохь…
– Оьшуш дац кхунна цуьнан цIазамаш. Со уьш ца эцалуш ю моьтту цунна!?
– Суна ца хаьа, цунна хIун моьтту, амма хьо хIинца харцо юьйцуш юй-м 

хаьа суна. Бер ма ду иза… даийта мегар дац ахь цуьнга уьш!?
– Хьан бала бац! – мохь белира Бабин. – Оьшуш дац кхунна цуьнгара я 

цIазамаш а, я цхьа хIума а… Кхийтирий хьо!? Иштта дIаалалахь цуьнга, хIорш 
дIа а луш.

Оззийна Фатимин карара тIоьрмиг схьа а баьккхина, зудчуьнга дIакховдийра цо.
– ДIало!
– Сан-м гIуллакх дац иза дIабала, хьайна лаахь, айххьа дIало! Бакъду, хьайх 

къа латош-м ю хьо.
Зудчо тIоьрмигах ца тоха, ши куьг букъа тIехьа лецира. Ткъа Бабас иза, 

ласттийна, некъа йисте дIакхоьссира. Ястаеллачу бертигехула аракерчира 
масех цIазам. Лазийначу церан мутт, Iаьнначу цIийх тера, кехатан тIоьрмиг 
цIечу басе берзош, ченах дIаийра. «ЦIазамех а догIу цIий, лазийча», – 
йоьIана коьрте хьаьвзира. Къахийтира царах.  Цхьана мIаьргонна тийналла 
хIоьттира. Iадийча санна, бIаьргаш цIазамашна тIе а боьгIна лаьттара уьш. 
Фатима меллаша цкъа зудчуьнга хьаьжира, тIаккха – Бабига. Цара тидам 
ца бира, цуьнан хих дуьзначу бIаьргийн. Мелачу махо схьаеанчу цIазамийн 
мерзачу хьожано цергех хи а далийтира цуьнан, амма уьш ченалахь, шайн 
«цIийлахь», Iехка дисира. 

Денош дIаоьхура. Хиллачух кхин дош ца олура я Бабас, я Фатимас. Кхин 
тайниг хьахо а ца хIуттура йоI. Хьахо хьовха, туькана яхча, иза ган а ца гора, 
цхьа тамашина дегIе зуз догIий, вон хетара. Гуьйре тIеера. ШолгIачу классе 
Фатима школе яхара. Стохкалера яцъелла, белшашкахь гатъела, басана мак-
хъелла коч а, кога юьйхина, шен йоIанна кегий а хилла, лулахочо елла мачаш 
а дара цуьнан «керла» духар. Шина вашас къоламаш а хьекхна, цхьа агIо ятIа 
а йина, Бабас дIатегна бара портфель а. Дуьххьара, дIадаханчу шарахь школе 
йоьдуш санна, дог-ойла а яцара самукъане. 

Цхьана дийнахь, чIогIа догIанца мох а баьлла, сагатделла Баба школе 
тIаьхьа яхара цунна. Массо а бер арадаьллачул тIаьхьа елира йоI школа чуьра 
ара. Лами тIехь сецира. Бабех бIаьрг ца кхетара цуьнан, амма йоккхачу стагана 
гира иза цIехьа ян сиха цахилар. Стигала хьожуш, догIучу догIане хьожуш, 
лаьттира йоI, берриге а дIасабовллалц. Бабас, мохь а тоьхна, тIейийхира. 
Меллаша цIехьа йолаелира и шиъ. 

«ХIаъ…», «ХIан-хIа…» дара йоIа хаттаршна луш долу жоьпаш. Кхечу Ба-
бин къамелана дуьхьал: «Дика ду...» олура, ела къежара. Эххар а, Бабас элира:

– ПетIамат, суна диц ца делла и тайниг хьуна езар. Ас оьцур ю хьуна иза. 
– Дика ду, – корта таIийра йоIа.
– Дукха дехахь а, оьцур ю. 
– Баккъал а оьцур юй? – жимма соцунгIа а хилла, хаьттира цо. – Маца?
– Хьан бархI шо кхочуш. 
– Маца кхочур ду сан иза? Маца хир ду иза?
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Бабас шен мерах куьг хьаькхира. 
– Дадига хатта деза. ХIун де ду ца хаьа суна. Iа дарий-м хаьа суна. Диллина 

доккха ло а долуш, чIогIа шийла яра.
– Ло деача, хуур дуй?
– Хуур ду, – жоп делира Бабас.
Цул тIаьхьа хIор де, Iа тIедаре, ло дилларе сатуьйсуш, доьдура Фатимин. 

Дадас а элира, и муьлха де ду, амма тIе ца кхочуш дIайолура хан, цундела ло 
дуьллу лардора цо, шена билггал хуур ду аьлла, хеташ. 

Цхьана дийнахь мама мерза яахIуманаш еш, цхьацца кечамаш бан йолаелира. 
Самукъадаьлла а яра иза. Хадижа а яра самукъадаьлла, цунна мамас хаза коч 
а эцнера. Суьйранна дада а веара, жимма когаш тIехь техкаш, боккха тIоьрмиг 
а бохьуш. Стоьла тIе биллира иза. Бераш тIедевдира. Вежарша Фатима, дIа 
а теттина, охьайожийра. Ша хьалагIоттуш, цунна гира тIоьрмига чуьра дадас 
схьаоьцу кампеташ, печенеш, лимонад. Мама йоьлура, гонаха хьийзара дадина, 
бераш а дара, иштта, самукъадаьлла хьийзаш, вон лелаш, маьхьарий хьоькхуш. 
Дадас уьш хьоьстура, Хадижа кара а хаийна, маракъуьйлура. Охьаюжуш 
гIантах дIакхетта куьг, цIелетта догура. Охьахьаьжча, гира цунах цIий даьллий. 
ЦIеххьана, аьхка Бабас дIакхоьссинчу тIоьрмиг чуьра цIазамаш дагадаьхкира 
цунна. Иштта цIечу басахь, цIийх тера дара-кх царах даьлла мутт а.

Цхьа тамашийна сахьийза доладелира цуьнан. Меллаша Дадина улле а яха-
на, дIахIоьттира иза. Жимма тIетаьIира. Дада ца кхийтира цо лоьхург йовхо, 
дог хьастар дуйла. Цо тидам а ца бора, ойла а ца йора цуьнан. 

– Ялол, Фатима, куршка юззий хи дал Дадина. Арара далахь. Шийланиг. 
Тахана вайн Хадижа йина де ду. Деза де ду. Даздийр ду вай, – элира цо 

– Йина де… – делира цуьнгара. 
– Хи дал Дадина, – юха а элира дадас, гIеххьа аз ойуш.
Мамин тиша тужурка тIе а кхоьллина, яккхий калош а такхийна, кертар-

чу чIинта  тIе яхара иза, йоккха куршка а эцна. Хи ца Iано гIерташ, меллаша 
йогIура юха, цхьацца ког а боккхуш. ЦIеххьана, цхьа гезгамаша хьакхалуш 
санна, хийтира цунна. Юха а, юха а. Фатима сецира. БIаьргаш стигала хьала-
хьовсийра цо. Гезгамаша бацара иза. Уьш даккхий лайн чимаш дара, хьийзаш, 
луьстадовлуш, стигалара чухецаделла, охьадогIуш. «Ло!.. ло!.. ло!..» кийрахь 
мохь белира цуьнан. Куршка охьаюьйжира. Сихха чоьхьаедда, Дадина тIеедда, 
катоьхна цуьнан куьг схьалаьцна:

– Дада… дада… ло догIу… ло догIу вайна… – элира цо.  
Дада, цецваьлла, вистхила кхиале:
– Дада… сан йина де… маца ду сан йина де? – аьлла, мохь белира цуьнан. 

– Бабас ма бохура, ло диллича, хир ду… 
Дада, ойлане а хилла, сецира. 
– Сан бархI шо кхочур ду ма элира цо, ло диллича.
– БархI шо? Хьан бархI шо кхаьчна-кх, йоI, бутт хьалха, – элира дас. 
– Муха?! Муха кхаьчна?! Суна ма ца хиира иза… – елхаран къурдаш кхин 

сеца ца дора цо я мамин оьгIазе хьежар тергал а ца дора. – Ло хIинца бен 
догIуш ма дац, дада. 

Шен холчухIоттар дахьа меттиг йоцуш, Бабин чу хьаьдира иза. 
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– Баба!.. Баба!... Ахь ма элира тайниг оьцур ю, бархI шо кхаьчча… Баба…

баба… – сацаелира, аз лахдеш. – Баба!..
Лаьтта охьакхаьчна кхозура бабин ши ког. Коьртарчу йовлакх бухара гучу-

евлла, кегаелла къежъелла месаш а, къарзийна тIебаьлла ши бIаьрг а, йоккха 
гIаттийна бага а йолуш, шен маьнги тIехь ирчачу суьртехь Iуьллура иза. Цуь-
нан ши куьг шуьйра дIасадаржийна дара: – Со бехке ма яц!.. Сан бехк ма бац!.. 
ПетIамат!.. ПетIамат!.. – цо бохуш санна. 

Массо а дIасауьдуш бара. Доккха охьадиллинчу а, тIеоьхучу а 
лайлахь, шелонна хебаш, лаьттара боьрша нах. Царна юкъахь воьхна 
лаьтташ дада а вара. Чохь боьлхучу зударийн маьхьарий хезара. ГIийла 
лайне хьоьжуш лаьттара Фатима, сих-сиха тIунлучу бIаьргех буйнаш а 
хьоькхуш. Баба дехьа чохь яра. Цу чу ца йитира иза зударша. НеIIаргара 
араяьккхира. Геннара цхьа хаза узам беара диллинчу кевнех чу. Кестта, 
олуш назма а йолуш, йоккха тоба еара керта. Оцу назман мукъам дагах а 
кхетта, сахаьдда, йилхира йоI. Уьш Баба дIайига богIуш бара. Дукха хан 
ялале, баьццарчу куза юккъе а хьарчийна, дIаяьхира цара иза. Берриге а 
боьлхуш, тIаьхьабевлира. Массара а, новкъара дIайоккхуш, тIехьатеттина 
Фатима ша йисира лайлахь латта. Шелоно къийзадора куьйгийн а, когийн 
а пIелгаш. Стигала хьалахьаьжира иза. Ло догIучуьра сецнера. ГIийла 
кхеттера шийла Iаьнан малх.

Дуккха а лаьттира иза туьканан кора хьалха, чоьхьаяла ца хIуттуш. Эххар а, 
Iен ца елла, неI схьайиллира, чоьхьаелира. Ша кху чохь хилаза эзар шо даьлла 
хеталора цунна. Дан а дара иза иштта. Йохкархо, елаелла, тIееара цунна. 
Марайоьллира. 

– Хьо, ца йогIуш, ма хьееллера, – элира цо. – ХIун деш ю хьо?
Фатима елакъежира, йистхила эхь хийтира цунна. Хьалха тайниг лаьттинчу 

агIор дIахьаьжира иза. Цу хенахь санна, хаза, тайна лаьттара иза шен меттехь, 
кхунна сагатдеш хилча санна. Юха а, дерриге дицделла, хьоьжура йоI цуьнга. 
Ша ирс долуш хетара, и шена юха а гуш.

– ПетIамат! – аьлла, Бабас санна цIе а йоккхуш, вистхилира цхьаъ йоIе. – 
ПетIамат! 

Меллаша юхахьаьжначу цунна, мацах цкъа цIазамаш эцна зуда гира. Цуьнан 
сийначу, хазачу бIаьргех шен бIаьрг кхетча, юьйхира иза, кхераелла, дIасахьаьжира. 
Амма зуда, сих ца луш, ела а къежаш, улле еара. Бабех кадам а бира цо.

– Са-м ца гатдо ахь? – хаьттира. – Дала иштта шена везарг дIа ма вуьгий, – 
элира. – Елха ма елхалахь. Баба паргIатъяьлла хир ю, хIумма лаза а ца лозуш.

Йохкархо йилхира цу шинга а хьаьжна. Ша хIун эр ду а я ша хIун дан 
деза а ца хууш, охьахьоьжуш лаьттара Фатима. Зудчо шен хазачу куьйгашца 
схьалецира цуьнан ши куьг, цунна хьалха когаш тIе охьа а лахъелла, кегий 
куьйгаш шен юьхьа тIе даьхьира. Хьалахьаьжначу йоIанна, дукха хан йоц-
цуш делакъежна сийна бIаьргаш хих дуьзна гира, тIаккха, даккхий тIадамаш 
юьхьа тIехула охьахьовдуш. Шена хорам бинарг а, ша йохийнарг а хIун ду а 
ца хууш, йилхира Фатима а. ЧIоггIа йилхира, мохь а болуш. Цхьа тамашийна 
гергара хетара и зуда, цунна уллехь хеталора дог паргIата а, токхе а.

– ПетIамат, – элира цо, – хIун езара хьуна хIокху туьканара? 
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ЙоI йист ца хуьлуш, лаьтта хьоьжура. 
– ПетIамат! – юха а йисхилира зуда… – Ала соьга! ХIун еза хьуна? 
ГIийла корта ластийра цо, елхар юхатоха гIерташ, шена ницкъ а беш.
– ХIумма а ца еза… ХIумма а ца оьшу, – элира меллаша.
– Суна хаьа, – йистхилира йохкархо. – ЧIогIа дика хаьа, цунна хIун еза а, 

хIун хазахета а. Ши шо зама ю иза хIокху туькана а йогIий, дIогарчу тайниге 
хьоьжу. 

Фатимин куьг дIа а ца хоьцуш, зуда хьалагIаьттина, гIопастана улле яхара. 
– Муьлханиг? – хаьттира цо. – Схьагайтал!
Йохкархочо, схьа а эцна, хаза тайниг тIееара. Иза улле а кхачале, дог цхьа 

тамашийна деттадала доладелира Фатимин, схьаэккха гIерташ санна. Сийна 
бIаьргаш долчу зудчо, каралаьцна, хьажа а хьаьжна, схьакховдийра цуьнга 
тайниг. 

– Схьаэца! 
Куьйгаш меттах а ца дохуш, хьала а ца хьожуш, лаьттара иза. 
– Схьаэца, ПетIамат! Схьаэца! – карайиллира цо тайниг. Юха, йохкархо-

чунна тIе а яхана, кхин а цхьа тайниг а, гIутакх дуьззина берийн пхьегIаш а 
ийцира цунна. 

Боккха тIоьрмиг маракъуьйлуш, берриге а дуьненан лазам а, бохам а биц-
белла, дахаран а, дуьненан бахам ша карахь хьош бу моьттуш, дIайолаелира 
йоI. 

– Нана – нана ю-кх… – йохкархочо олуш хезира цунна.
НеIарехь сацаелира, юхахьаьжира. Сийна бIаьргаш хих дуьзна дара. Делахь 

а, бераллин амалехь ма-хиллара, кхин шена хезначунна ойлаяр а доцуш, ара-
яьлла, дIаяхара иза. 
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АТАМАЕВА Залина

Ламанашца йолчу ярташкахь 
къаьсттана хаза хуьлу гурахь

Суна дагайогIу тхайн 
юьртахь тIейогIуш хилла 
гуьйре. Оцу юьртан лекхачу гу 
тIе яьлла, дIасахьаьжча гора: 
бIаьрго ма-лоццу аренаш, 
гунаш, хьаннаш, некъаш, 
ирзош, ярташ; геннара 
схьаго даима баххьаш кIайн 
лаьтта, лекха лаьмнаш… 
хIора шарахь а Iаламо шен 
«духарна» цхьацца хIума 
тIетоьхча санна хеталора суна. Гуьйре хаза хуьлура къаьсттана гIа мажлучу 
хенахь.

Дагна хьаам беш, аьхна зама яра и сан дахарехь. Со жима йолуш а, йоккха хилча 
а, цхьатерра бара сан и синхаам. Гу тIера дIахьаьжча: «Дависа, суртдиллархо елар-кх 
со, Iаламан хIара хазалла ларйоцуш ма йойтур яцара ас!», – олий, хетара суна. Сурт 
дилла Iама гIертара со… амма и шатайпа хазалла кехат тIе яккха ондда похIма деза-
ра. Цул тIаьхьа стихашка ерзо гIоьртира со и хазалла. Цуьнах а гIуллакх ца хилира… 
И кхоамхетар хIора шарахь а дара и кхоамхетар. И лораза дIа ца дайта, цхьаммо а 
бахьанаш леладой-те? – олий, хетара. Амма сурт шатайпа хуьлура… Доккхачу дуь-
ненчохь иштта сан бIаьрса, дог хьосту сурт кхин хир доций хаьара суна.

Нажин-Юьртан кIоштахь Сесана юьртана тIеххула, гу тIехь, яра жима Iисин-
Юрт. Юьртахь цIенош дукха дацара. Адамаш вовшашца мерза, чу-каре йолуш, 
гIиллакхе, оьзда дара. ХIокху дахарехь и марзо ца тоьа суна тахана. 

Хьалахь кхин ярташ яра: ТIера Iисин-Юрт, ТIуртIин-КIотар, ГIансолча; сехьа-
Iаллара, охьахьо кхин ярташ а. Iисин-Юрт цхьа шатайпанчу меттехь яра. Гу тIера 
чухьаьжча, дIо-о-о лахахь, гуш Шоьна боьду некъ бара. Оцу некъаца нийсса 
бIостанехьа хьалахьаьжча, дIо-о-о лакхахь – ГIоьрдала-дукъ, цхьа гIеххьа цIенойн 
гIаларташ къаьсташ санна хетар доцург, кхин билгалдаьлла хIума доцуш. Шоь-
на боьду некъ Шоьнахула, ГIоьрдалхула, Черин-Махкахула, Ялхойн-Махкахула, 
иштта дIа лаьмнашкахула хьала бара. Цигахула хьала ца воьдуш, охьавеъча – Сеса-
на. Юккъехула охьадоьдуш Яьсси, Сесана шина декъе йоькъуш. 

Сесана юьртана тIеххула, Шоьна боьдучу некъана дуьххьал, басошца йиллина 
яра Энгана. Йоккха, хаза юрт яра и, Iисин-Юьртан гу тIера дIахьаьжча, ша ма-
ярра, цIенна гуш йолуш. Гурахь наха бошмаш цIанъеш, гIа дагош баьллачу кIуьро 
цкъа ерриге а, мархано стигал санна, дIахьулйора иза, тIаккха кIур дIасабаьржий, 
ша хиллачу исбаьхьчу куьце дIахIуттура. Хаза юрт яра Энгана. Адамаш а дара 
цигара дика. Энгана юккъехула хьалабоьдучу новкъа хьалавахча кхочура Бена, 
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Хьочинара, Зандакъара, иштта кхийолчу ярташка а. Шоьнара охьабогIучу новкъа 
Сесанна тIехваьлла, Нажин-Юьртехьа охьаволавелча, кхочура Бена-дукъ тIе. Iисин-
Юьртара охьахьаьжча, шера гора Бена-дукъ, тулгIенах сетташ цига тIебоьду некъ а.

Жима йолуш, и некъ дукха ларбора ас. Сан нана цIа йогIу некъ бара и. 
Суьйренца, тIаьххьара хьалайогIу можа автобус гича, мел хазахетара! ТIера бIаьрг 
ца боккхуш, ларйора ас и. Сесана хьалакхаьчча, ша даима соццучу меттехь и сецча, 
кхин а лерина, бIаьрса ирдой, терго йора ас, сайн нана гой хьоьжуш. Нагахь, халла 
гуш, цхьа гIаларт Яьссин тIай тIехула схьадоладелча, дог тохалора – и сайн нана 
хуьлуьйтура ас. Цул тIаьхьа, сайн ма-хуьллу йодий, лахарчу гу тIе йолура, цIа 
йогIург билггала сайн нана ю-яц хьажа. 

Бена-дукъ тIера дIа гена ца болуш, гучуьра дIабовра Нажин-Юьрта боь-
ду некъ… Оцу некъаца, аьрру агIор дIахьаьжча, Iаллара гора, шен мокхазачу 
бердашца лаьтташ. Iалларна тIеххула хьала ГIансолчу хьалабоьду некъ дукъ 
тIехьа боьрзура, ткъа оцу некъах цхьа га ТIуртIин-КIотара чудоьрзура… Ишт-
та цхьа шатайпанчу хазачу меттехь яра Iисин-Юрт…Со йина яцахь а, кхиъна 
юрт яра и. Сан мерзачу ненахойн юрт.

Iалам… деган ма хаза илли ду-кх и… Къаьсттана жималлехь хьаьъна хета и. 
Дерриге а дуьне шен дуьхьа кхоьллина хета жималлехь. Жималла ша ма ю син-
теме, наггахь са карзахдалахь а. Жималла аьрха ю моттахь а, хилла-кх и синтеме. 
Сингаттамаш кIеззиг болу адаман дахарера цхьакIеззиг киртиг. Безамаш, гIевттина 
карзахе ойланаш, мерза, кхочушхиларе сатуьйсу лаамаш… Шега дуьне хийцалур 
дара моьтту хан… Шел хьалха дIабаханчара «дицдинарг я ца хууш дитинарг» ша 
нисдийр ду моьтту хан…Ирсе хан хилла-кх и, юй ца хууш. ХIинца-м хаьа... 

Iай-м, гобаьккхина шаршо тесча санна, кIайн хуьулура. БIаьстено чу са даладо-
ра Iаламна. Гобаьккхина, бIаьрго ма-лоццу сеналла, лерса хьоьсту, дог тедо олха-
зарийн эшарш. Амма гурахь…Уггар Iаламан хаза зама гуьйре хетта суна. Цхьа ша-
тайпа ойланаш яло, дуьненан а, дахаран а жамI дало хаза зама…Шеца дагна хьаам 
беш, аьхналла йолуш, мерза ойланаш яло зама… 

Оццу гу тIера кхин аьрру агIор вирзича, ТIера Iисин-Юьртарчу Чуьртте олучу 
гу тIехь бIаьрг соцу. Кешнаш ду оцу гу тIе хьала ма-велли, чарташ доьгIна, цундела 
«Чуьртте» цIе тиллинера оцу гуна. Чуьртте хьалаваьлла, юьрта чу ца воьрзуш, аьрру 
агIор хьалавирзича, Коьжалге кхочура. И юрт яцара, иштта цIе йолуш гу бар-кх иза. 

Iисин-Юьртан гу тIера чухьаьжча, басешца гора дашочу басахь малхо кхин 
а серлайоху, гIаш мажделлачу диттийн доза доцу паналлаш. Юькъачу хьаннийн 
баххьаш уггар хьалха мажлуш, уггар хьалха охьаэга дуьйлалора. Лаьттахь барула-
можа мотт буьллура цара. Хьаннийн цхьайолу яккъаш цIехуо бос бетталуш хуь-
лура. ТIаьхьо мажлора уьш а. Дитташ тIера гIа мажлуш, кхаш тIера кан бакъалуш, 
тIаьхьахуьлу стоьмаш мадлуш, хIаваэхь хаза хьожа лаьттара. 

Геннахь лекхачу диттийн баххьаш стигланах хьекхалуш санна хетара. Цара гил-
дигаш доху мархаш маьлхан бIаьра хьаьвсича, бIаьргех хиш девлла, еллаеллачохь 
йисча санна. Суьйранна, малх чубузуш ма хаза хуьлура гурахь … ДIо-о-о, регIахь, 
сарралц некъ бина, кIадбелла малх меллаша садаIа чубузуш, цIарула цIийелла 
анайист, эхь хетта, охьатаьIначу йоьIан беснех тарлора. 

Давис-кх, сурт дилла ца Iеми-кх суна… Бес-бесарчу басаршца хилла ваьллачу 
говзанчина бен, ас а, кхечо а мел дукха дийцича а, диллалур дац иштта исбаьхьчу 
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Iаламан сурт… Iисин-Юьртахь хуьлуш хиллачу гуьйренан сурт. Иштта сурт кхин 
цхьанххьа а хIуттур дац. Кхин Сесана тIеххула йолчу Iисин-Юьртахь хIуттур дац. 
ХIоттахь а, тергам бан юьртахой хир бац цуьнан. 

ТIамо йохийра бIешерийн хиламийн теш хилла лаьттина ширачех цхьа юрт. Ца 
хеза цигахь юьртахойн аьзнаш, лерсинна аьхна къамелаш. Ца хеза вотанан а, пон-
даран а аз. Ца хеза наноша шайн берашка кхойкхуш. Ца до ловзарш, ца хIуьтту 
тезеташ. Даха а, дала а адам дац цигахь. Цигахь Iаш цхьа а вац хIинца… Гуьйре 
чуерзо дай боцуш йисна сан дагна оццул хьоме хилла Iисин-Юрт…

ГIиллакхах боьхна некъахой

Эхь хета суна сайх яьллачу ледарлонна. Сох, цхьаннах, яьлла ца Iара и-м, 
делахь а, ша динчух жоп дала деза бохучо суо бехке хетарна тIеялайо со.

– Меттиг дIалаьцна, сан ваша, – элира цо, неI дIайиллина, халла машенна тIе 
хьалавала тасавеллачу воккхачу стаге. Меллаша, ша халла хьалабаьккхина ког 
охьабаьккхина, кхин вист ца хуьлуш, тIехьа, массо хуъучу, хьалавелира воккха 
стаг. 

Цхьа тамашена кийра цIе летира сан… коьрте хьаьвзира гIиллакхе, оьзда, 
турпала, доьналла долуш баьхначу къонахийн аьзнаш… и шадерриге ойланехь 
керчаш…кхин цхьа а вистцахиларо бIарзйина, гIеххьа йицъелла, хан елира. 
Цхьа тамашена бIагор хьаьвзина, нохчийн къоман дIадаханчун жамIе яьлла, 
турпалаллех ца боха я шайн накъостех яьлла ледарло дIаяйа, церан метта цIерга 
лелха кийча хиллачу къонахийн васташ хIиттира бIаьргашна хьалха. Иштта 
йоьхна, ойланаша со дIайигна Iашшехь… воккха стаг гучуьра дIаваьллера. 
«Вайн, и мича ваха-а?!», – аьлла, со дIасхьахьаьжча, дIо-о-о, юкъаршлахь, 
цхьана гаттехь, шен гIийлачу могашаллица, халла дIатарвелла воллура пекъар.

Мисканаш, ма мисканаша ду-кх вай… ваьш цхьа кура хеташ, доьналлехь хе-
таш, вешан цхьа таронаш ю моьттуш… Ма мисканаш а хилла-кх вай… 

Хьалха хиъна Iа водитель вист ца хилира, шена ялх туьма дIаделла дела. Мет-
тиг эцна яра. Ялх туьманан мах хадийра гIиллакхан. 

Тхо тIехь долу «газель» Соьлжа-ГIалара схьайолаелира. Наггахь, ша вуй ха-
ийта, эхь хеташ санна, гIийла йовхарш тухуш, «эхI» – олий, доккха са доккхуш, 
вогIура воккха стаг. 

 ХIун ду-те цуьнан ойланехь? 
Кийрахь леттачу цIеро дакъийнера легаш. Суо-сайх хетара эхь, суо-сайна 

оьхура оьгIаз. Кхин йист ца хуьлуш со Iарна, дохкояларан доза дацара. Оццул 
ледара со хилар ла ца лора соьга. Нохчийчуьра ярташкара бу цу тIехь соьца 
богIурш. Дейтта-пхийтта адам. Уьш а ца хилира-кх кхин бист а. 

Ой, со-м зуда ю, божаршна хьалхе а елла, Iийна эр ду, ткъа божарий ма ца 
хилира бист а?! Царна хIун хиллера?! И хьалаваьлларг оцу тIехь болчеран ден, 
денде хенара ма вара?! Цара хIунда ца леладора цуьнца гIиллакх? Пхийттанах 
цхьаъ вала ца мегара?!

Ца элира цхьаммо а: «Ваша, хьалхахьа хаа хьо, хьуна цигахь атта хир ду». Ца 
делира цхьаммо цунна тIера ахча дIа а. 

Ткъа со… со яцара царах цхьаъ? Яра…уьш санна яр-кх со а… сайн деца, ден-



56

Орга - 2018 (3)
деца, денден вешица айса лелор доцу гIиллакх, ас муха лелор дара оцу воккхачу 
стагца…со а яр-кх царах цхьаъ… 

Сайн доьзалшна сан кхин дита гIиллакх дацахь, ас хIун до дуьненахь яьхна а, 
суо еха бохуш, эрна моттаргIанаш лелийна а, и-м вахар дац хIета, «ялх туьмнах» 
дохккал бен и дахар дацахь. 

«Меттиг дIалаьцна ю, ваша», – элира цо, неI дIайиллина, халла машенна тIе 
хьалавала тасавеллачу воккхачу стаге. Меллаша, ша халла хьалабаьккхина ког 
охьабаьккхина, кхин вист ца хуьлуш, тIехьа хьалавелира воккха стаг. 

Кхин цхьа вист ца хилира.
– И хIун ду ахь дуьйцург?!
Маттаца лелийча кхачам болуш ца хуьлу гIиллакх, йосса цу тIера охьа яьсса 

хIума! – ца элира цхьаммо а, – кху тIера вай дерриш охьадиссал, шен белш тIехь 
шерийн мохь болуш ву и къано. Гуьмсе кхечира, луьйш-олуш, къамелаш а деш. 
Цхьаберш наб а кхетта, паргIат богIуш бара. 

Газель социйле кхечира. Ша-ша хьалха восса гIерташ, сихбелира некъахой 
охьабисса, ткъа воккха стаг, массарал тIаьхьа охьавоьссина, меллаша ког 
боккхуш, дIаволавелира…
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Дагалецамаш

Махках даьхча, колхозе балха ца йоьдуш, цIахь 
сецира тхан нана Жоврат. Ша а тIехь, тхо ворхI 
адаман дахар а, кхиэл а цуьнан карахь, цунах 
тешна яра хIинца. Юьртахь МТС-хь (Машино-
тракторни станци) болх беш а волуш, юкъараIойлехь 
(общежитехь) шен вешиций, кхаа йишиций Iаш вара 
тхан дешича Дода. Да я нана а дацара церан. Нана, 
хIара пхи бер кегий долуш, еллера. Да эзар исс бIей 
ткъе ткъеесналгIачу шарахь Iедало, хIунда вуьга а ца 
дуьйцуш, дIа а вигина, кхин цунах дерг а ца хууш, 
тIепаза вайнера. ХIинца-м хIорш дикка баккхий бара, 
делахь а, массо а нохчий санна, хала бохкуш бара-кх 

хIорш а. Кхин тIетовжа а, кхин гIо деха а стаг вацара Жовратин кху сохьта.
 Жоврата, Дода волчу юьрта а яхана, цуьнга дIадийцира тхоьгахь долу хьал а, 

кхин шен, цу колхозехь Iаш мел ю, балха яхан йиш цахилар а, ткъа ша балха ца 
яхача, тхо ворхI адам мацалла лийриг хилар а.

 Додас цу колхозе а веана, тхо а ша Iачу дIадигира. Тхой, ДодагIеран доьзал-
лий боцург, кхин цхьа доьзал а бара цу чохь Iаш. Ткъех адам дара тхо оцу цхьана 
чохь Iан дезаш дерг.

Кху чохь мел дукха адамаш делахь а, Жовратта-м йоккхаеш яра тхо кхуза 
схьадалийна.

ХIинца коьртаниг болх карор дара. Цхьа-ши кIира а дIаделира болх ца карош. 
Тхо чIогIа меца дара. Цул совнаха, тхуна бераш лийчо а, я корта била а, тIера 
хIума йитта а саба а дацара, я ахча хилча а, иза эца меттиг а бацара.

Цхьана дийнахь Додас Жовратига элира: «Нагахь хьуна эхангех хIуманаш 
ян хуур делахь, хьуна бан болх карийна суна», – аьлла. – Райздрав цIарах цхьа 
фирма ю. Цигахь эхангех хIуманаш ян хаа деза: пазаташ, носкеш, жигеткаш… 
Цул совнаха, куйнаш а, валенкаш а йо цигахь». Цига балха яхара Жоврат. 
Цунна-м чIогIа дика хаьара эхангах хIуманаш ян.

Болх барах йолуш яцара Жоврат. Балхара сарахь цIа еъча, тхан дезарш 
кхочушдора цо. ТIаккха пеш лато, юург ян, чай кхехко дечиг оьшура. Иза-м дан 
а ма дацара. Ара а йолий, кхетилла мега йолу хIума лаха йоьдура Жоврат. Екъа 
елахь, яраш а, къаххаш а, гIий а, яго мегаш мел йолу хIума а лахьайой, чуйогIура.

Додийгара юхалург ахча а даьккхина, ши кийла кIа эцнера Жоврата. Додас 
ша балхахь волчохь йина еана цхьа кохьар яра. Цу кохьарца кIах а, хьаьжкIех 
а жарж баккхалора. Ши кийла кIех жарж а баьккхина, яй буьззина долчу хи чу 

МАХАЕВА Жовжан

Генарчу а, хийрачу а махкахь…
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цхьа кана жарж а тосий, чорпа йора Жоврата. Тхо ворхI адамо юура и чорпа. Чай 
а оха, баьллийн гIаш, генаш а дохий, царах кхехкадора. Тхо Iалашдина ша яьлча, 
эхангах носкеш ян охьахуура Жоврат. Чохь стогар бацара. Ши носки, я цхьа еха 
пазат а йой, охьаюьжура Жоврат. Кхана балха йоьдуш, ша буьйсана йина и ши 
носки, я еха пазат балха дIахьора цо. Шен белхан норма цхьаъ ах я шиъ кхочу-
шйора цо. Цуьнца балхахь берш а, цуьнан куьйгалхой а чIогIа резабара цунна. 
Цунна дуьххьара алапа делча-м массо а цецваьллера, хIунда аьлча масийтта ше-
рашкахь болх бечарал а дикка алсам дара Жовратин алапа.

Со а, сан ваша Деналбек а уьйтIахула а, нехаш дIакхуьссучу меттигашкахула 
а яа мегаш йолу хIума лохуш лелаш хуьлура: яраш, бецаш, кхийолу хIума а. 
Тхайна карийна хIума юура охашимма, чохь болчарна а хьора. Цара а, резахуь-
лий юура. Цкъа нехаш дIакхуьссучу меттехь картолийн чкъоьрнаш а карийра, 
уьш чудеара охашимма. Сарахь, ша балхара цIа еача, тхан нанас кхехка а дина, 
оха массара а, дика а хеташ, диира и чкъоьрнаш.

Цкъа цхьана дийнахь цхьана тишачу рагIу кIелахь лаьтташ дечиган яьшка 
гира тхойшинна. И яьшка лекха хиларна цу чу ца хьажалуш, масех де дIаделира. 
Цхьа тиша гIант а карийна, и гIант оцу яьшкина юххе а хIоттийна, тхойшиъ цу 
чу хьаьжча, цу чохь, цхьа хIуш тIера схьаяьхначу чкъоьргех йича санна йолу, 
плитканаш гира тхуна. Шоколадни плитканел яккхийра а, царел кегийра а яра 
уьш. Чам баьккхича, церан чам дика хийтира. Иза хиллера заводехь маьлхан 
хIуьнах даьтта доккхуш бухайисина чIоьргаш а, кхийолу хIуьнах бухайисина 
хIуманаш а – макуха. Ши-кхо ведар хиллал яра иза. Иза говрашна яош хиллера. 
Мухха а йисинехь а, оцу яьщки чохь йисина хиллера-кх иза. Макуха а юуш, 
цхьа-ши кIира дIаделира тхан, доьлех цIий дуьйлуш. Чуяьхьча, чохьболчара а, 
дика а хеташ, яа-м юура иза. Кхидолчу берашна цу яьшки чохь юйла хиинчул 
тIаьхьа, сихха кхачийра тхан макуха.

Жовратана балхахь дуьххьара алапа-м деллера, амма оцу ахчанах эца цхьана 
а туьканахь а, базарахь а ялтех хIума ца карийра тхан нанна. Тхо меца дара. Иза 
шадерг а гуш волчу Додас элира: «Оцу ахьа болх беш йолчу Райздраван цIарах 
кхин цхьа фирма а ю, боху. Пастанаш а, хорбазаш а, копастанаш а лелайо, боху, 
цара арахь. Цигахь болх беш болчу белхалошна дийнахь цкъа, делкъехь, чорпа 
ло, боху. Хьуна лаахь, аса цига балха йохуьйтур ю хьо». Схьахетарехь, иза гIоли 
хила мегаш дара, кху сохьта ялта чIогIа къен хилар бахьанехь.

Цига балха яхара тхан нана. Цигахь чорпа йора, жимма чу жарж а тосий, 
копастанан гIаш а, кхийолу яраш а тосий. Цхьажимма шура а тухура цу чорпанах. 
И чорпа яр тхан нанна тIедиллинера. Цхьа масех де дIадаьлча, тхойшиъ шеца 
балха дигира Жоврата. Цигахь тхойшинна дика хийтира. Тхаьшшинна евзаш 
йолу, яа мегаш йолу бецаш карайора цигахь. ТIаккха, делкъана белхалошна чорпа 
а йина, иза дIасайийкъира Жоврата. ХIора а белхалочунна цхьацца чами чорпа 
лора. И чорпа а юий, белхалой шайн балха дIабоьлхура. Жоврат, шена йогIуш 
йолу цхьа чами чорпа тхойшинна екъа а йоькъий, иза тхойшинга яа а йоуьйтий, 
ша хIумма а ца юуш, балха дIайоьдура. «Ахьа чорпа хIунда ца юу, хIума ца йиъча, 
болх муха бийр бу ахь?» – аьлла, шега хаьттича, аса копастан гIаш дуур ду, элира 
цо. Иштта цхьана кIиранах тхойшиъ шеца балха дIакхийлира Жоврата. «Кхана 
дуьйна шаьшшинна кхуза схьада хуур дарий шуна?» – аьлла, хаьттира тхойшинга 
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тхан нанас. Цара тIехь болх беш долу кха эвлайистехь дара. «Хуур дара», – элира 
охашимма. «Делахь, кхана Iуьйранна со балха схьайогIур ю, шуьшиъ делкъана 
суна тIаьхьа, кхуза, схьадан дезар ду», – элира цо. Цул тIаьхьа, делкъана, вовшийн 
куьйгаш а лоций, нанна тIаьхьа доьдура тхойшиъ. Цигахь нанна йогIуш йолу 
чорпа а юий, уьдуш а лелий, яа мегаш йолу бецаш а лехьайой, сарахь ненаца 
цIадогIура тхойшиъ. ЦIахь берш а биц ца бора оха. Муьжгаш а, муьстаргаш а, 
IаьIий а, нитташ а, кхийолу а яа мегаш йолу бецаш а лахьайой, уьш цIа а йохьий, 
цIахь болчарна дIалора оха. Цара уьш, чIогIа реза болуш, юура.

Тхох «спецпереселенцы» олура. Наггахь бен чеченцы ала а ца олура. Бакъду, 
чеченец бохург а, меттигерчу къоман маттахь «бандит» бохург дара.

«Всем главам семей переселенцев явиться в сельсовет!» – аьлла, хаам бира 
тхоьга. «О-о-о-о! ХIинца вай цIа дохуьйту боху. Вай цIа дохуьйтуш ца хилча, 
вайга сельсовете дIа а кхойкхур дацара», – бохуш кхаьънаш дохуш вара массо а.

Сельсоветехь тхоьга элира: Массо а доьзалан цIарах шишша уьстагI луш бу 
шуна. Шайна лаахь, уьш даа йиш а ю шун, шайна лаахь, кхаба йиш а ю шун». 
Тхаьш цIа дахийтаре сатуьйсуш Iаш долчу тхуна м башха хаза а ца хийтира, цара 
иза аьлча. Мацалла леш долчу тхуна-м боккха кхаъ бара, мацалла ца далийта, 
тхайна уьстагIий делча. Делахь а, цIа дахарца дуьстича, уьстагIий тхайна далар 
башха иштта чIогIа дика гIуллакх а ца хийтира тхуна. УьстагIий схьадалийра 
оха. Бакъду, цхьа-ши де даьлча, тхан уьстагIий дала дуьйладелира.

ХIинца хIун дан деза? ЦIа-м муххале а ца дахийтира тхо, уьстагIий а къен 
леш ду-кха тхан, аьлла, массо а холчахIоьттина вара. Бусалба стагана къен 
еллачу хIуманан жижиг даа мегаш а дац, ткъа тхо тхаьш а мацалла леш а дара. 
УьстагIий-м дийнахь дика лелаш хуьлура, буьйса а яьккхина, сахилча, делла 
Iохкуш карадора. Къен леш дара уьш. Уггаре а вевзаш волчу моллина тIе а 
бахана, цуьнга наха хаьттинера: «Тхан доьзалш мацалла леш бу, тхан уьстагIий 
а, дукхахдерш, къен делла. ХIун дича бакъахьа дара-техьа оха?», – аьлла. «Шайн 
беллачу уьстагIанна логах урс хьакха, нагахь цуьнан логах кхо тIадам цIий 
далахь, цуьнан жижиг даа магийна ду», – элира цу моллас. Ца хаьа суна, деллачу 
уьстагIашна логах урс хьаькхна я ца хьаькхна-м. Бакъду, массара а цу къен 
деллачу уьстагIийн жижиг даа-м диира. ЦхьакIеззиг болчара, и уьстагIий къен 
делла дIадовлале, урс а хьокхуш, диира.Уьш доьалгIа дакъий бен хир а дацара. 
Цхьабакъду, цу уьстагIийн – урс хьаькхначийн а, къен деллачийн а –чуьйраш 
тIехь даккхий дерташ а, боьгнаш а яра. Оцу цхьана кIираначохь урс ца хьокхуш 
ца диснарш а делла дIадевлира. Цхьа шо даьлча хиира тхуна, и уьстагIий 
бруцелёз цамгар хиларна жех дIакъастийнера. Хьалха а тхаьш леш хиллехь а, 
хаттар хIуттура: «Тхо делла дIадовлийта, делла хиллий-техьа тхуна цомгуш 
долу уьстагIий?» – олий. Хаац, тхуна тIехь лелийначу къизалле хьаьжча-м, иза 
хила мегаш хIума дара. Массара а дийца а дуьйцура: «И цомгуш уьстагIий а 
даийна, вай дайъина дIадаха гIерташ хилла-кха уьш», – бохуш.

Цхьана дийнахь, тхо Iаш долчу меттигна гена доццуш, ша лаьтташ цхьа жима 
цIа (цIа аьлча а, цхьа бун) гира тхуна. Цхьа а кор а дацара цуьнан. Цхьа метар 
лекха а, ахметар шуьйра а хир йолуш неI а яра цуьнан. Ва ВЕЗАН ДЕЛА!!! 
Цул хьалха а, я цул тIаьхьа а гиний-техьа цхьана а адамана иштта хIума? Оцу 
чуьра аратекхаш, аратекхаш аьлча а, шайна чохь са дуйла хаийта гIерташ санна, 
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куьйгийн а, когийн а меттана йолу даьIахкаш меттахъхьееш, текха сурт а хIиттош, 
кхаа беран суьртахь даьIахкаш яра. Сой, Деналбеккий кхераделла а, цецдаьлла 
а, царна тIедаха а ца даьхьаш, я дедда дIадаха а ца даьхьаш, лаьттара. Леш долу 
а, делла а, гIийла а адамаш дуккха а гинера тхуна цу хенахь, амма хIара санна 
инзаре хеташ, ирча хеташ хIума ца гинера. Оцу цIа чуьра, мухха а текхнехь а, 
Iуьйранна дуйна схьатекхначух тера дара уьш, хIинца-м делкъал тIаьхье йолуш 
хан ма яра. Шаьш текха гIерташ, детталуш Iохкучу хенахь, шайна юххе нисъелла 
хIума, иза бIал белахь а, тIулг белахь а, чIешалг елахь а, бехчалг елахь а, иза 
схьаэца гIерташ, куьйгийн даьIахкаш а хьоькхуш, детталора уьш. Шайга халла 
схьаэцаелларг бага юллура. Чохь, лаьттан цIенкъахь, охьатесна Iохкуш цхьа 
модуш юьзна тIелхигаш яра. Цу тIелхигашна тIера дуьйна схьатекхна, биллина 
некъ бара. И некъ оцу берийн чуьйно тIадабинера. Шаьш Iаьхкинчуьра цхьа-
ши метар, арахьа схьатекхнера-кх уьш. НеIарах цхьа ахметар сов арадевллера 
уьш. Царах йогIучу хьожанна, царна юххе а ца гIорталора. Кортош лергина дара 
церан. ТIехь цхьа а тайпа тIеюьйхина хIума а яцара церан. Царах доккханиг а, 
жиманиг а къаста а ца лора. Бакъду, цхьана ненан дуйла хуур долуш-м дара 
уьш. Махо арахь и кхо бер (аьлча а, кхаа беран даьIахкаш) лоькхура, малхо уьш 
доттура. Нагахь царна тIе я цициг, я жIаьла кхаьчнехь-м, цара билггал дIаюур 
яра и даьIахкаш. Сарралц тхойшиъ арахула лелаш, оцу берашна тIедогIуш а, 
я уьш тергалдеш а, цхьа а адам а ца гира тхуна. Цул тIаьхьа дикка хан яьлча, 
хиира тхуна: цхьаболчу доьзалех санна, цу доьзалан да а, махках дохуш, царах 
дIакъастийна, цхьанхьа дIавигна хилар а, церан нана, уьш мацалла ца далийта 
гIерташ, и бераш шаьш чохь а дуьтуш, балха оьхуш хилар. Кхин цул тIаьхьа и 
бераш, аьлча а и даьIахкаш, ца гира тхуна.

Деналбекин ялх шо а кхаьчча, и деша вохуьйтуш вара. Со цул кхо шо йоккха 
йоллушехь, суна чIогIа деша лаарна, тхан нанас цуьнца цхьаьна классехь – хьал-
харчу классехь – деша дахийтира тхойшиъ.

КхоалгIачу классехь тхо доьшуш долуш, цхьа кIант валийра тхан классе. Мел 
чIогIа цецдаьллера тхойшиъ, и кIант хIетахь тхуна гиначу кхаа берах, (даьIахкех) 
воккханиг вуйла тхайна хиъча. ХIетахь мила тешар вара, оцу даьIахкех, ден а 
делла, адам хир ду аьлча? Важа шиъ цуьнан жимахйолу ши йиша хиллера. И 
шиъ, цул дукха хан ялале, елла хиллера. Цу кIентан фамили Шатаев яра (цIе дага 
ца йогIу суна).

Цул тIаьхьа Деналбекан дика доттагI а хилира цунах. Цу кIанта чIогIа дика а 
доьшура. 

Вовшашна тIекхаьчча, уггар а хьалха хоттуш дерг: «Вай цIа дохуьйту ца 
боху?» – олий, хаттар дара.

Тхо дIадигинчул тIаьхьа, пхи шо даьлча, оха дукха кехаташ, заявленеш яздар 
бахьана долуш, тхан да а тхох схьакхийтира. Бакъду, шен нана ца гира цунна, 
хIунда аьлча иза махках дахале дуьйна а цомгуш яра. ДIадигна масех шо даьлча, 
и кхелхира. Дала гечдойла цунна.

Цу хенахь дукха халонаш, ирча хIуманаш гира нохчашна, цхьабакъду, 
оьздангаллах, гIиллакхах ца дуьйхира нохчийн адамаш. Цундела массо а 
нохчийн адам а дуьненан меха хета суна. Дуьненчохь миччахьа уьш белахь 
а, царна вон хIума аьлча, чIогIа хала а хета.
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Критика а, литературоведени а

Авторера

«Орга» журналана йовзуьйтуш йолу хIара статья зорбатоьхнера 52 шо 
хьалха хIетахь альманах долчу «Органан» I966-чу шеран 4-чу номерехь. 
Ешархошна хаа луур ду аьлла хета, и араялар муха хилира.

Суна дагахь а дацара, НГIАССР-н яздархойн Союзна тIера обкоман хьалхара 
секретарна тIехIотталц хIокху статьяна гонаха йоккха гIовгIа ер ю аьлла. Шен 
лаамехь а доцуш, цу юккъехь дакъалаца дийзира Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
хьехархойн институтан преподавательш а, царна хьалхаваьлларг доцент 
Виноградов Б.С. вара. Иза вара сан диссертацин Iилманчийн кхеташонехь чекх 
ца ялийтар дIадолийначех коьртаниг.

Кандидатски диссертаци ас кхочушйинера Ленинан цIарахчу МГПИ-н оьр-
сийн литературин Историн кафедрехь, цигахь иза къобал а йира. Оьшуш мел 
долу документаш, дуьззина кеч а дина, шен хеннахь чуделла а дара. Халонаш 
кхоллаелира сан шолгIа статья зорбатохарехь, ткъа и йоцуш, ВАК-н инструк-
цица, диссертацина защита яр хуьлийла дацара.

«Ламанхой А. И. Полежаевн поэзехь» цIе йолу хьалхара статья, Iилманан кхе-
ташоно къобал а йина, «Iилманан йозанашкахь» араяьллера (Т.248. М. «Просве-
щение», I966). И хиллера-кх, тIаьхьо гучу ма-даллара, Б.С. Виноградов коьртехь 
а волуш цуьнан бартахой карзахбаьхнарш. И статья большевистски идеологица 
йогIуш яц бохург хьалха а даьккхина, сан шолгIа статья – «М.Ю. Лермонтов а, 
А.И. Полежаев а» зорбане ца ялийта дуьхьалбевлира уьш. Церан ницкъ а кхечи-
ра ЧИНИИИЯЛ-н «Известия»-н рогIерчу гуларна юкъа иза ца яхийта.

Сан диссертаци шен хеннахь Iилманчийн кхеташонехь, гергарчу шераш-
кахь а, чекхъяларна кхерам хIоьттира.

Нохч-ГIалгIайн АССР меттахIоттийначул тIаьхьа дуккха а шерашкахь дахде-
лира махкахбаьхнарш даймахка цIаберзарна дуьхьалонаш яр. Обкомо къаьстти-
на тешам беллачу харцпатриоташа шайн ницкъ кхочуш мел дерг леладора Нохч-
ГIалгIайчоьнан орамерачу бахархойн историн а, культурин а хаттарш харцахьа 
дахарна, тIебирззина къахьоьгура цара I944-I957 шерашкахь вайнах дIакхалхор 
нийса хилла бохург. Цу Iалашоне кхача гIерташ, цара ца лелош, пайда ца оь-
цуш цхьа а некъ ца битира: I958-чу шарахь нохчашна дуьхьал Соьлжа-ГIалин 
бахархой меттигера Iедало гIовттор, дайн лаьтта тIе юхабирзинчийн хIусамаш, 
цхьайолу ярташ а, схьацаялар, I982-чу шарахь дIакхайкхийна «Нохчийчоь шен 
лаамехь Россина юкъаяхна 200 шо» даздар, кхин а, кхин а.

Меттигера Iедало автономни республика меттахIотторна дуьхьалонаш ечу оцу 
чолхечу хьелашкахь лелочу эзарнаш харцонашна юккъехь яра сан диссертаци а.

Сан диссертацин цхьа дакъа нохчийн матте гочдинарг вара нохчийн сий-
лахь поэт, этнограф, Iилманча Сулейманов Ахьмад. ХIетахь «Орга» альмана-
хан коьрта редактор Мамакаев Мохьмад вара. Оцу бакъволчу нохчийн къонах-
чун дийзира хIара статья зорбатохарехь боккха къийсам латто.
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Б.С. Виноградовс сан статья альманахна юкъа ма яхийта бохура, цу тIехь 

«декабристийн гIуллакх дIадахьархочун, «разночинни демократин» юьхь 
дIайолийнарг, ламанхойн бакъдолу васташ гайтарехь Пушкинал а, Лермонтовл 
а, Бестужев-Марлинскийл а лакхаваьллачу «революционни поэтан» васт 
бIостанехьа гайтина. В.Г. Белинскийс ма-аллара, «Кавказ йовзийтинчу» 
Пушкинна а ца хIоттийна йолу памятник хIоттийнера Соьлжа-ГIали юккъехь 
Б.С. Виноградовн тобано паччахьан колониальни политика хестош хиллачу 
питна-одаш язъярхочунна Полежаевна.

Мамакаев Мохьмад сацам болуш тIе ца товра Виноградовна а, цуьнан 
тобанна а. Обкоман куьйгалхошна тIехьора цо ас шега мел делла документаш, 
уьш мухIар а тухуш тIечIагIдина дара, шаьш буха куьг а таIош, дуьненахь а 
бевзаш болчу Iилманчаша, лаккхарчу дешарна леринчу оьрсийн литературин 
Историн авторша.

Москвара цIеяхханчу Iилманчашца къийса шен ницкъ кIезиг хилар гуш 
волчу обкоман лауреато Б.С. Виноградовс, сан диссертаци ЧИГПИ-н литера-
турин кафедрехь йийцаре ян схьалахьара бохуш, дехарш дора, цигахь коьрта 
дош олуш верг ша хир ву моттаделла. Мамакаев Мохьмада соьга элира: дIало, 
хьовсийта шайна.

Сан диссертаци йийцаре яр хилира кафедрехь. Цхьа а ца велира диссертацина 
дуьхьал. Схьагарехь, СССР-н коьрта гIалин Москван профессурин маххадор а,  
рекомендацеш а лаккхара лерам болуш хилира.

НГIАССР-н яздархойн Союзан Правленехь а йийцаре йира статья, массара 
къобал а йира. Цигахь кIорггера чулацам болуш къамелаш дира Ошаев Ха-
лида, Мамакаев Мохьмада, Ведзижев Ахьмада, Сулаев Мохьмада, Чахкиев 
СаIида, Дикаев Мохьмада, кхечара а.

Цхьаболчарна бале яьлла и статья эххар а зорбатуьйхира. И кхочушхилира 
вайнехан яздархойн Союзан Правленин декъашхоша ондда а, шен хеннахь 
гIодарна, Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан хьехархойн институтан оьрсийн 
литературин кафедрин хьехархойн оьздангалла а, догцIеналла а, ткъа уггаре 
коьрта, альманахан коьрта редакторан Мамакаев Мохьмадан къонахалла а, 
бакъдолчунна тIера юхацавалар а бахьанехь. Амма, тIаьхьо билгал ма-даллара, 
иза буьззина толам ца хиллера. Диссертаци къобалъяре боьду некъ, шена тIехь 
очакхаш долуш хилла ца Iаш, чхернаша дIалаьцна а хиллера. Къовсам, тIаьхь-
тIаьхьа кIарглуш, дехачу пхеа шаре бахбелира, ткъа сан къинхьегам (диссертаци) 
къобалбар ас и болх язбинчехь ца хилира, Москвахь кхузза и къобалбеш тIеэцна 
хиллехь а, ткъа Гуьржехахь, Тбилисин пачхьалкхан университетехь, оьрсийн 
литературин историн кафедрехь, 1971-чу шарахь.

Гочйинарг – Бурчаев Хьаьлим
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ХIХ-чу бIешеран хьалхарчу эхан
оьрсийн литературехь Кавказ 

шина кепара гайтар

ХIинца, оьрсийн къоманий, Кавказан 
къаьмнашний юккъерчу доттагIаллин 
ламастех къамел доладелча, гуттара а йоху 
А. Пушкинан, М. Лермонтовн Л.Толстойн, 
кхиболчийн а цIеpaш. И кхеташ а ду. Цара 
оьрсийн яздархойх массарачул а хьалха 
белира оьрсийн юкъараллина Кавказан 
лаьмнашца дехачу къаьмнех болу нийса 
поэтически хаам.

 Амма XIX-чу бIешеран хьалхарчу эхехь Кавказах а, цуьнан бахархойх а 
яздийраш А. Пушкин, М.Лермонтов, Л. Толстой хилла ца Iара, хIинца бицбелла 
я халлий бен ца бевзаш болчу поэтел, сов вуно дукхачу xIeтахьлерчу газетийн, 
журналийн корреспонденташа а яздора царах. Исбаьхьаллин литературан 
Кавказан тематикина тIе болу тидам кхин а хьалабелира 30-чу шерашкахь, 
Россин Кавказера гIуллакхаш гуттар а марсадевллачу хенахь. Оцу хенарчу 
оьрсийн литературехь уггаре а гIараяьлла хуьлий дIахIутту Кавказан тема. Тайп-
тайпанчу авторша язйо Кавказан темех произведенеш.

Оьрсийн литературина Кавказ «карийна» волчу А. Пушкинан «Кавка-
зан йийсархочун» («Кавказский пленник») тIеIаткъам гуш бара царех дук-
хахйолчарна тIехь.

Полежаев Кавказехь волчу хенахь цигахь хиллачу А. Бестужев-Марлинскийс 
а язйира Кавказан къаьмнийн дахарх дуьйцуш йолу цхьамогIа произведенеш. 
Цуьнан Кавказан повестех уггаре а хьалхарчех йолу «Амалат-Бек» повесть чIогIа 
езаш тIеийцира дешархоша. Атта даьккхина тIеман дозалла а, байн толамаш а 
безаш волу романтически дог-ойла йолу хийла жима стаг вахийтиpa цо Кавказе. 
Марлинскийн «Амалат-Бек» а, «Мулла-Нур» а, «Ламаройн йийсарехь хиллачу 
эпсаран дийцар» а («Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев»), кхийолчу а 
кавказски произведенеша довзуьйтура цуьнан даймахкахошна Кавказан исбаьхьа 
Iалам а, ламанхойн Iер-дахар а, амалш а, цигарчу тIеман гIуллакхаш а.

Оцу замане нислуш ду I825-гIa шо кхачале кхузза цигахь хила кхиъначу къо-
начу Лермонтовна Кавказ езаялар а. Цуьнан «Чергазий» («Черкесы»), «Кавказан 
йийсархо» («Кавказский пленник») I828-чу шарахь язйина йолу, лачкъор доцуш, 
таръеш язйина ю. Амма царна тIехь а гуш ду Лермонтовн Кавказе шатайпана ой-
ланаш хилар. Берахь шена гинарш а, девзинарш а цо гайтина I830-чу шарахь ша 
язйинчу цхьамогIа произведенешкахь («Кавказ», «Кавказе», «Кавказан Iуьйре», 
кхиерш а). I830-чуй – I833-чуй шерийн муьрехь цо язйина «Каллы», «Измаил-
Бей», «Аул Бастунджи», «Хаджи-Абрек» поэмаш.

Цул тIаьхьа йолчу хенахь а, шен мах тIеххадабойла доцуш, доккхачу маьIнехь 
хилира Кавказ Лермонтовн кхоллараллехь. Оццу шерашкахь язйина ю ламанхойн 
ярташка йинчу тIеман «экспедицешкахь» шена гинарг автора дуьйцу А. И. По-

ГАЙТУКАЕВ Казбек



64

Орга - 2018 (3)
лежаевн «Эрпели», «Чир-Юрт» поэмаш а, «Гермачигара кешнаш» («Герменчуг-
ское кладбище»), «Iаьржа чIаба» («Черная коса»), «Баьккхина корта». («Мертвая 
голова»), «Ламанхойн дуьхьалчу бIаьн илли» («Песнь горского ополчения»), «А. 
П. Лозовскега дахьийтинчу кехатан дакъа» («Отрывок из послания А. П. Лозов-
скому» – I833), «Ахалук» а, кхийолу стихотворенеш а. ЦхьамогIа произведенеш 
язйира поэташа А. Шишковс, И. Радожицкийс, А. Шидловскийс, дуккха а кхи-
болчара а. Кхето догIуш ма-хиллара, оьрсийн юкъараллина тIекхочушболу по-
этически а, кхиболу а Кавказера гIуллакхаш дуьйцу хаамаш цхьатера бацара.

Кавказерчу тIамах а, Кавказан бахархойх а болу оьрсийн юкъараллин кхетам 
кхолларехь ши тенденци, ши некъ хилар юьхьанца дуьйна гучуделира. Хьал-
хара тенденци яра официальни патриотически (я «ура-патриотически»). Цо 
дIакхоьхьура ламанхойх, цаьрца болчу тIеман хьокъехь йолу паччахьан, цуьнан 
правительствон политика. ШолгIачу тенденцин чулацам бара Кавказан ламан-
хойх а, уьш паччахьан Iедална кIел балоран методийн а хьокъехь йолу Россин 
прогрессивни адамийн дог-ойла гайтар.

Официозны идеологи хуьйдинчу, паччахьна муьтIахьчу литературо, паччахьан 
Iедалан колониальни политикица нийса а далош, ламанхой дерачу эргIадаллах 
юьзна «акхарой» еш, гойтура. «Ламанхошна мелла а къиза таIзар дан догIу», – 
бохучух тешо гIертара уьш оьрсийн а, дуьненан а юкъаралла.

 «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе» (М., I823) 
цIе йолчу, чIогIа евзаш хиллачу шен книги тIехь С. Броневскийс Iаламан хала-
чу хьелашкахь деха адамаш «акхаройн» амалш йолуш хилар тIечIагIдеш долу 
«Iилма» даладора.

 Оццу «Iилманан» ойланехь кхоьллина яра А. Шишковн «Лонской» цIе йолу 
поэма а. Масала, нохчех цо яздора цу тIехь кху кепара: 

Нохчо дера ву; цуьнан куьг 
Къайлах нах байъа Iамийна ду,
Безам дагна гена бу 
 …………………………………………………………..
Къахетар хIун ду ца хаьа нохчочунна,
Ца вешаш, аьшнаш до цо 
Къахьегар, кIадвалар 

Оццу кепара гойту цо шен поэмехь черказий, хIирий, – хIетахь оьрсаша ла-
манхой, татараш олуш хилла болу берриге а Казказан бахархой. 

Цуьнан «Гуьржехарчу кехаташкахь» деккъа цIена къоланах беха талорхой 
болчуха гайтина бу ламанхой. Царна тIехь а А. Шишковс, бакъ долуш санна, ду-
ьйцу: «ламанхойн мехкарех цхьаммо а боьршачу стаге куьг ца ло, ша тIахъаьлла 
хиларний, майраллиний тоьшаллина кхечу динах волчу стеган цхьа меже я цуь-
нан герзех цхьа хIума цо ца яхьахь» .

Паччахьан Iедало ламанхойх баржочу реакционни кхетамийн Iаткъам къай-
лабаккха ца гIертачу шовинистически формехь гучубелира А. Шидловскийн 
стихашкахь язйинчу «Гребенский казак» (Спб, I83I) повестехь а, П. Родожиц-
кийн «Али-Кара-Мирза» поэмехь а.

Булгаринан «Северная пчела» газетехь жигара дакъалоцуш хиллачу И. Ра-
дожицкийс, шен поэмин коьрта турпалхо ша винчу ламанхочунна традиционни 
– къоланашний, талоpаш дарний тIера и хиларан – амалш ло. Садала ша кхетам 
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чуьра ваьллачу киртикехь а ца дитало цуьнан Али-Кара-Мирзега цIий Iанорей, 
къоланаш дарей «сатийсар»:

Багабе, тилабе, цеста, байъа!
Тоха, цаста, декха, декха! 
ЦIий малий, хьогалла яйа»; – боху цо, ша леш.

Царал чолхе а, галморзахаллаш дукха йолуш а ву Полежаев. Реакционни тен-
денцех вуьззина ша дIатоха тарлуш и вацахь а, амма цуьнан коьрта кавказски 
произведенеш-м ю оццу официозни пропагандин мутт хуьйдина. Цу маьIнехь 
Полежаевн кавказски произведенеш Шишковн, Радожицкийн, Шидловскийн 
хьакъ ма-дарра шайн цIераш йицъелла болчу уьш санначу кхечу яздархойн про-
изведенешна герга ю.

Лакхахь вийцинчу Шишковс санна, ламарой акхаройн амалш йолуш ларарна 
тIера схьадуьйцу кхуо а. Дустал Шишковс нохчочух бохучуьнца Полежаевс бер-
риге а Кавказан ламаройх бохург:

«Цуьнан амалехь – цIий а, тIом а,
Ницкъбар, къола а, экхалла а,
Ткъа бохь-бух боцу маршо а» .

Бакъду, къиза йийначу ламаройн йоьIан дакъа гаро чIогIа цатам боккху цунна 
(«Iаьржа чIаба»), иштта чIогIа Iаьткъина цунна тIеман къизалла а («Эрпели», 
«Чир-Юрт», «Гермачигара кешнаш» поэмашкахь). ХIетте а, и тIом къобал а бо 
цо, и болорна бехке ламарой а беш, паччахьан эскар Кавказе даран Iалашо «за-
конний, нийсой ларъяр а лоруш». «Хьанна ца хаьа, оьрсийн правительствос оцу 
гIаттамхойн сонталла лагIъярхьама ден уггаре а машаре гIуллакхаш даима а 
буьззина кхиам ца хуьлуш доьрзуш хилар; зуламаш лелорехь мазакъбоьлла болу 
уьш гуттар а цхьабосса бу» – яздора Полежаевс.

Иштта зуламе Кавказан ламанхой хиларна хьокъалла долуш лору цо царна 
ден къиза таIзар а. «Гермачигара кешнаш» поэмехь оцу юьртан бахархой къиза 
хIаллакбар гойту сурт хIоттийначул тIаьхьа, эскаран гIуллакхан маххадош, авто-
ро боху: «Сийлахьчу гIуллакхийн безам бисна!»

Ламаройн юкъараллин дахар анархий, «низам цахиларрий» долуш а, доьзалан 
юкъаметтиг цIена йоцуш долчуха а сурт хIиттадора цо шен произведенешкахь.  
Полежаевн Кавказски лирикий, Кавказан темех йоьзна йолу поэмашший йоьшуш 
чIогIа тидам тIехь соцу ламанхойн вон маххадош а, уьш бехбеш а эпитеташ цо 
вуно луьста ялош хиларна. ГIевттинчу ламанхойн ярташ «акхаройн бенаш», 
«талорхойн паргIатонан гIаьпнаш» лору цо, шайн дозуш ца хиларехьа цара латто 
къийсам «декъазчу халкъан сонталла» хета цунна. Уьш тIамехь са ца кхоош 
летарх – «бIаьрзе къизалла», ламанхойх шайх «акхачу талорехь кхиънарш», 
«экханийн арданг» олу цо, цара къуьйсуш йолу паргIато, поэтна хетарехь, 
«зуламаш лелоран паргIато» ю.

Ламанхой Полежаевс иштта бехбаран бахьанаш дара: хьалхара, паччахьан 
эскаран салти волчу цуьнан тIеман мостагIий уьш хилар; шолгIа, Кавказан 
тIеман бакъдолу бахьанаш ма-дарра кIорггера цунна девзаш цахилар; паччахьан 
правительствос Кавказехь лело гIуллакхаш кхузара къаьмнаш серладахархьама 
лелош ду бохучух и тешар; кхоллагIа, паччахьан правительствон Кавказера по-
литика къобал а йина, шен кочарчу салтичун чоьэх хьалхаваларе цо сатийсар а.
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Кавказ, ламанхой, цаьрца болу тIом гайтар кхечу кепара дара оьрсийн юкъа-

раллин хьалхелелочу декъан гуманистически ойланехь йолчу прогрессивни лите-
ратурехь. Тенденциозни политически кхетамел къийсамехь тул-тулуш толара иза.

Кавказан къаьмнех, церан къийсамах болчу официально-пропагандистски 
кхетамех юхабевллачарех хьалхарниг, шеко йоццуш, Пушкин ву. Цуьнан «Кав-
каз» стихотворенехь дуьххьара дика гучуделира иза Кавказан къаьмнех баккъал-
ла а дог лозуш хилар а, церан ойланех, халачу хьелех иза дика кхеташ хилар а:

Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует.
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят…

 I829-чу шарахь Кавказехула лелаш, Пушкина чIогIа тидамбора кхузарчу 
къаьмнийн дахаран, культурин, гIиллакх-оьздангаллин, амалийн; уьш цунна 
дика довзаре терра, цаьрга йолу цуьнан ойла кхин а дикачу aгIop хийцалора.

Нагахь ша дуьххьара язйинчу кавказски произведенехь («Кавказан йий-
сархо») ламарошца болчу тIамах традиционно а кхеташ, «къоьжачу Терка 
тIехь дуьххьара тIеман тата далар» къобалдахь а, «Арзруме вахаран» («Пу-
тешествие в Арзрум») дешхьалхенехь цо боху, оьрсийн эскаран Кавказехь 
«хинболу толам аш хестор шена чIогIa товш дац». Кавказски тIамах Пушкин 
кхетар оццул чIогIа хийцадаларан бахьана, дуьйцийла йоццуш, цунна герга 
болчу нахана «Кавказан йийсархочунна» тIера Котляровский, Ермолов хесто-
чу меттигах хетарг Iаткъар дара. И хетарг муха дара хаа тарлур дара П. А. Вя-
земскийс I83I-чу шеран I7-чу сентябрехь А. И. Тургеневга яздинчу кехатах. 
«Новкъа хета суна, – яздора цо, – шен повестан тIаьххьара стихаш Пушкина 
цIела керчийна. ХIун турпалхой бу

Котляровский, Ермолов? Цо, «Iаьржачу уьно санна, тайпанаш 
хIаллакдарехь» хIун ду дика? Цу тайпанчу сийх пхенаш чуьра цIий шелло, 
чоьш ирахIуьтту. Цо тайпанаш серладохуш делхьара-м, хасто хIума хир дара. 
Поэзи чалтачийн гIоьнча яц; политикина уьш оьшуш хила тарло, тIаккха ис-
тори ю иза бехказъяккха тарло я ца тарло къасто дезарг, амма поэтан гимнаш 
адамаш хIаллакдарна хастам хила хьакъ яц. Новкъа ду суна Пушкина иза 
дар: и тайпа воккхавер – бакъйолу анахронизм ю»... Вай билгал ма- даккхара, 
Пушкин тIаьхьо ша а дика кхийтира цунах. Цуьнан кхетаман эволюцина тоь-
шалла ду, масала, Бийболатца цуьнан йолу юкъаметтиг. 20 – 30-чуй шераш-
кахь гIараваьлла «динбере» хилла волчу Бийболата I825-чу шерашкахь дуьх-
хьара вовшахтуьйхира ермоловски эскарна дикка дуьхьало. Кура Ермолов а 
иза ца лерича ца велира, ткъа Паскевича хIиллане дипломатически ловзарш 
леладора цуьнца. Оцу дерригенца цхьаьна Бийболатан цIе «талорхо», «экха» 
боху дешнаш тIедетташ бен ца йоккхура. Цу кепара эпитеташ а ялош, хьахий-
на ву иза Полежаевн цхьайолчу произведенешкахь а («Чир-Юрт», кхиерш а).

Оьрсийн официальни гонашкахь хIумма а дикачу цIарла воцчу цуьнца 
Пушкин буьззина тешам а, безам а цуьнга болуш хилира. Иза гарна чIогIа 
воккхавеш, иза «сийлахь» лоруш вара поэт. Цо иштта цуьнан маххадор нийс-
са дуьхьал дара меттигерчу къаьмнийн гIаттаман баьчча хилла волчу цунах 
болчу официальни кхетамна. «Эрзеруме вахар» тIехь Бийболатца шен хилла-
чу цхьаьнакхетарх Пушкина кху кепара яздо: «Сийлахь Бийболат, Кавказан 
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буьрсалла, Арзруме веанера тIаьххьарчу тIемийн хенахь гIевттинчу черка-
зийн яртийн шина тхьамдица. Уьш граф Паскевич волчохь хIума юуш бара. 
Бийболат 35 шо хир долуш стаг ву, дегIана лоха а, шуьйра белшаш йолуш а 
волу. Цунна оьрснйн мотт ца хаьа я ца хаьа моттийта гIepтa. Иза Арзруме 
веана суна чIoгIa хазахийтира: лаьмнашкахула а, ГIебартахула а со кхерам 
боцуш дIагIуриг хиларан тоьшалла дара иза»* 

Таймин Бийболат а, Ногмов Шора а, кхиберш а санна болу Кавхазан къаьм-
нийн векалш бовзаро дикка аьтто бира поэтан Тазитан сурт-сибат изза цIе йолчу 
позмехь кхолла.

1820–1830-гIий шерийн ламанхойх йолчу литературехь Тазит чIoгIa кер-
ла тип яра. Гуттара а акхаройн шовкъ еъна: я талораш дан Iемина, я бекхаман 
ойла йолуш, я кхин цхьана Iаьржачу амало вагош волчу традиционни лама-
рочунна-талорхочунна нийсса дуьхьалваьккхина ву иза. Тазит иштта вац. Иза 
дика а, догцIена а, оьзда къонахалла йолуш а ву. Ур-аттала шен ваша вийначу 
мостагIчунна а тIе куьг ца дахьало цуьнга, иза «чевнаш хилла а, карахь герз до-
цуш а, цхьа а хиларна». «Ведда лай а» дIахоьцу цо. Кхечо къахьегна хьакъ шен 
доладерзоран ойла а иза кхеташ яц.

ХIумма а ца деш вуьту цо совдегархо-эрмало а, къоланах, «цIийнан экономи-
кан цхьа дакъа» дан гIерташ ша воцу дела (Бестужев-Марлинскийн дешнаш).

Пушкина къестайо шен турпалхочун кхин – адамаллин-амалш. KIopгa а, йок-
кха а дог-ойла йолуш ву цуьнан Тазит. Цхьа шатайпа доккха, исбаьхьа дуьне ду 
цуьнан кийрахь:

Он любит по крутым скалам 
Скользить, ползти тропой кремнистой, 
Внимая буре голосистой 
И в бездне воющим волнам.
Он иногда до поздней ночи ...
Сидит, печален, над горой.
Недвижно вдаль уставя очи, 
Опершись на руку главой!

 Баккъалла а, кIоргга а болчу безаман бала а бевза Тазитна. Иза кийча ву цуьн-
гахьа къийса, хьуьнаре ву шен са ца кхоо а. Хьанал къахьегарца бен лохур дац цо 
шен ирс. Шена езачун дега цо боху: 

Благослави любовь мою, 
Я беден, но могуч и молод. 
Мне легок труд. Я удалю 
От нашей сакли голод.

Ламанхойх болуш болчу кхетамна нийсса дуьхьал амалш йолуш Тазит кхол-
ларца Пушкина, и кхетам шор ца беш, Кавказан къаьмнех кхечу кепара кхетар, 
цаьрца керла юкъаметтиг хилар чIагIдора. Поэмин коьрта турпалхо, экзотически 
Кавказехь «ахъакхачу» ламарошца долчу буьрсачу тийсадаларшкахь самукъа-
даккхар я романтически «ламаройн йоьIан» безам лоьхуш, хехкалу аристократ 
воцуш, ламанхо хилар ша дара ХIХ-чу бIешеран хьалхарчу кхоалгIачу декъан 
литературе майра закъалт дар.
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Пушкинна тIаьххье ламанхой гуманистически кхетаран хорша вогIypa 

Кавказан кхин а цхьа илланча – Лермонтов. Вуно йоккха мегтиг дIалоцу цуьнан 
кхоллараллехь Кавказо; поэтан произведенех тоьлашха ерш оцу махке а, цуьнан 
бахархошка а даггарий, кIорггий болчу безамах юьзна ю. 

Шен даймохк бозуш цахиларехьа а, цуьнан паргIатонехьа а къонахчу къий-
сархочун, ламанхочун, сурт-сибат кхолларан хьалхе а Лермонтовн ю («Измаил-
Бей» поэми тIера Измаил-Бей).

 Лермонтовн кхоллараллехь цхьамогIа мотиваш Полежаевн поэзица чIогIа зIе 
йолуш а, цунах йозуш а ю аьлла, вайн литературоведенехь хеташ дерш тидам тIе ца 
бохуьйтуш дуьтийла яц. Цхьаболу литературоведаш, къаьсттина Полежаевн кхолла-
ралла толлурш, чIогIа тIера бу Лермонтовн поэтически кхоллараллина, къаьсттина 
Кавказски тематика караерзорехь, Полежаевн тIеIаткъаман мах тIех сов хадо.

Поэтически хьуьнаран барамна а, исбаьхьаллин говзаллина а оццул вовшех-
къаьсташ волчу шина поэтана юккъехь цхьа билггал гергарло хилар бакъду, я 
ларамаза а хеталац иза. Оцу гергарлонан бахьанаш объективни а, субъективни а 
хьелаш ду. 

Хууш ма-хиллара, литературехь гIуллакхдар шина а поэтан дIадоладелла 
декабристаш эшначул тIаьхьа хIоьттинчу правительственни реакцин 
шерашкахь,  мичча кепара а либерализм а, паргIат ойла хиларна дихкина, 
и ойланаш ерш къиза хьийзош а хиллачу хенахь. Массо а охьатаIийна хиларан 
хьелаша кхоьллина йолу сингаттаман, гIелаллин, цхьа-а хиларан, сатуьйсийла 
цахиларан ойланаш Полежаевн, Лермонтовн юкъара хилла ца Iаш, уьш I820 – 
I830-чуй шерийн кхечу яздархойн поэзин амалехь а ю.

Билгалдаккха деза, шина а поэтан шаьшшинан дахар а мелла а цхьатера хи-
лар. Беран хенахь Полежаевс а, Лермонтовс а лайна доьзалехь барт цахиларан 
баланаш, шиммо а пансион чекхъяьккхинчул тIаьхьа дешна Московски универ-
ситетехь, дакъалаьцна Кавказерчу тIамехь, шиммо а язйина Кавказах дуккха а 
произведенеш.

Сов хир дац аьлла хета, цаьршиннан кхоллараллин гергарло толлуш, цаьр-
шиннах хIора а Пушкинан поэзин цхьана амалшна тIекхийдаш хилла хиларна 
тIе тидам бахийтар а.

Лермонтовн, Полежаевн кхоллараллехь нисло цхьатера суртхIоттош аьлла 
дешнаш а, фразеологически параллелаш а, цаьршиннан амалш цхьатера хилар 
лерича, цхьана кепарчу дог-ойлано а, гойту объект цхьаъ хиларо а кхоьллина 
уьш. Масала, Лермонтовн «Кавказан йийсархочунна» (I828) тIера шаьлтанан 
сурт дикка тера ду Полежаевн «Морни а, Кормалан IиндагI а» – («Морни и тень 
Кормала» I825) тIерачу туьрах:

Полежаев: 
 … меча!
Меча твой длани,
От молний луча!
Как бурю во брани,
Узришь меня с ним;
Он страшно заблещет
Ha пагубу злым; 
Сын гор запрещает,
Сраженный падет...
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Лермонтов:
Ни конь оживленный
Военной трубой,
Ни варвар смятенный
Внезапной борьбой,
Страшней не трепещет,
Когда вдруг заблещет 
Кинжал роковой.

 Полежаевн «ЗIенаш» («Цепи» I83I) стихотворенин хIокху могIанаша:

И замирает сталь отмщения
В холодных трепетных руках –

дагадохкуьйту Лермонтовн «Черкесы» (I823) поэмера могIанаш:

Несчастный раны зажимает 
Холодной трепетной рукой.

Шиннахьа а цхьана дешнашца гойту турпалхойн психологически хьелаш. 
Кхузахь цхьатера хиларх кхетийла яц вовшашкара тIеэцарх санна а, я вовшашна 
тIе Iаткъам хиларх санна а. Бакьду, Лермонтовн поэма Полежаевн стихотворенел 
хьалха язйина ю, амма зорбатоьхна ара иза I860-чу шарахь бен ца яьлла; хIетале 
шина поэтах цхьа а вацара дийна.

 Дагалоцур вай лермонтовски «Мцыри» поэмера лирически турпалхочун 
дакъазаллин чIогIа дакъалоцуш волчу «вешин» сурт-сибат:

И стану думать я, что друг 
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой 
С лица кончины хладный пот 
И что вполголоса поет 
Он мне про милую страну...

Оцу сурт-сибато дагавоуьйту Полежаевн «Кубанерчу буьйсанашкара» («Ночи 
на Кубани») оццу хьелашкахь гайтина волу «ваша»:

Как брат к потерянному брату 
С улыбкой нежной подойдет,
Слезу страдальную прольет 
И разделит мою утрату!..

Полежаевн, Лермонтовн произведенешкахь цхьатера дерг кест-кестта нисло 
шина поэтан дог-ойланийн карзахалла цхьатера хиларна а, дахарххий, цуьнан 
бакъдолчеххий, тайп-тайпанчу хьелеххий кхетаран кеп цхьатера хилар бахьа-
на долуш а. Масала, Кавказан ерриге историно а, кавказски лаьмнаша а, церан 
сийлахь-дезчу, курра лаьттачу кортоша а дагайоуьйту поэташна мокхазан бердах 
вихкинчу Прометейн хьокъехь йолу легенда. «А. П. Л.» декъа тIехь Полежаевс 
дагалоьцу ширачу заманан сурт:
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Таков сей край от древних лет,
Свидетель казни Прометея...

 Амма Лермонтовна оцу суьртан бахьана хилла дIахIоьттинарг, грекийн шира 
миф йоцуш, Делаца мостагIалла латторна, Прометей а санна, мокхазан бердах 
дIадихкинчу «оьгIазечу гIоман» хьокъехь йолчу легендин кавказски вариантех 
цхьаъ яра:

Ужасна ты, гора Шайтан,
Пустыни старый великан,
Тебя злой дух, гласит преданье,
Построил дерзостной рукой,
Чтоб, хоть на миг свое изгнанье 
Забыть меж небом, и землей.
Здесь три столетья очарован
Он тяжкой цепью был прикован,
Когда надменный с новых скал 
Стрелой пророку угрожал.
   («Измаил-Бей», ч. II, строфа I6).

Амма цхьатера сурт-сибаташ а, мотиваш а йолчохь къеггина гучуюьйлу 
Полежаевн, Лермонтовн кхоллараллехь и шиъ вовшехкъастош йолу баш-
халлаш. Цаьршиннах хIораннан а дуьнене хьежамех, похIмин хьуьнарх до-
зуш ду иза. И башхалла чIогIа къегина гучуйолу ши поэт Кавказерчу тIамах 
а, Кавказан къаьмнашца паччахьан инарлийн, церан гIоьнчийн йолчу юкъ-
аметтигах а кхетарна тIехь. Лермонтовн Кавказца а, цуьнан бахархошца а 
йолу юкъаметтиг и къаьмнаш «акхарой» лоручу официальничунна тIера 
чIогIа царах дог лазаре а, адамаллин ойла цаьрга хиларе а йогIуш хийцаели-
ра. Полежаевн ламанхошка йолчу ойланех а, церан къийсамах болчу цуьнан 
кхетамах а вай лакхахь элира. Ша ламанхой гойтуш, Полежаевс, царалахь 
нислуш долу уггар вонаш лехьа а деш, деста а деш, уьш дерриге а хал-
къан амал ю бохучу кепара схьагайтахь, Лермонтовн къона волуш язйин-
чу «Измаил-Бей» поэмехь а гойтуш ю традиционни йолчу вочу амалшца 
цхьаьна дика амалш а:

 
Там поразить врага не преступленье.
Верна там дружба, но вернее мщенье;
Там за добро – добро, и кровь – за кровь, 
И ненависть безмерна, как любовь.
 («Измаил-Бей»)

Кавказ Россех схьатохарехьа болчу тIеман маьIна Полежаевначул а, кхиболчу 
шен заманхошначул а дуккха а кIорга девза Лермонтовна. ТIом беш йолу агIонаш 
гайтар а, церан маххадор а, кхечеран санна, озабезамаш боцуш, ма-дарра ду цуь-
нан. Цул сов, берахь дуьйна Кавказ езаелла а, дог-ойла гIеттина цуьнан илланча 
а ша волчу Лермонтовн ламанхойх дог а лозура, церан гIуллакх къобал а дора цо. 
Ишттаниг аллане а олийла яц Полежаевх.
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 «Кавказ» стихотворенехь Лермонтовс яздора:

Кавказ. Далекая страна! 
Жилище вольности простой! 
И ты несчастьями полна,
И окровавлена войной!..

Бакъверг, харцверг мила ву, бохучунна тIехь шеко яц цуьнан цхьана а кепара. 
Цунна шера хаьа паччахьан Iедалца болчу къийсамашкахь бакъберш шайн даха-
ран а, дозуш цахиларан а бакъонаш ларъеш болу «черказий» хилар. Ма-дарра, 
схьа а боху цо иза:

Черкес удалый в битве правой 
Умеет умереть со славой...
 («Измаил-Бей»).

 Измаил-Бейн бартахула поэто хоьтту паччахьан эпсаре:

За что завистливой рукой.
Вы возмутили нашу долю?
………………………………………........
...Зачем ты нас возненавидел,
Какою грубостью своей 
Простой народ тебя обидел?
    («Измаил-Бей»),

Хууш ма-хиллара, «йоза-дешар ца хуучу сурца» болчу тIамехь ша дакъалацар 
эпсаро шен хьаштийн бахьана дой дуьйцу. Ша бакъван цул деза бахьанаш цунна 
карадац.

Билгалдаккха деза, шайл нуьцкъала волчу мостагIчуьнца болчу къийсамехь 
шайн паргIато ларъеш хиллачу ламанхойх шен заманхойл массарел а дика Лер-
монтов кхетта хилар а, цуьнан ойла ламаройн хьашташкахьа хилла хилар а.

Кавказ – «паргIатонна хьалха хьоме хилла мохк», иштта кхета а кхетара иза 
цунах, иштта гайта а гойтура цо иза, шен дуьххьарлерчу произведенешкахь, 
иза мел веха иштта йиса а йисира иза цунна. Эрна дацара цуьнан «йилазчу Рос-
сех», «сийначу мундирех», «пашех», «массо хIума гучу церан бIаьргех а, массо а 
хIума хезачу церан лергех а», «паргIатонан луьрачу махкахь» – «Кавказан дукъал 
тIехьа» лачкъа салаттар.

Амма нийса хир дацара Кавказан тIеман маххадорехь Лермонтов вуьз-
зина а, дуьйцийла йоццуш а нийсачу некъа тIехь («Измаил-Бей», «Къов-
сам», «Валарг») а, цаваьлла лелийначу гIуллакхаш тIехь а хааелира, цкъа-
долчунна, ламанхой оцу тIамехь бакъ а, церан гIуллакх нийса а ларарний, 
шолгIа-долчунна, ша хестош йолу паргIато хьоьшучу ницкъаца ша хилар-
ний, декхарх, сий лардарх цунах схьабовлучу кхетамашца ша эпсар хилар-
ний юккъехь йолу галморзахаллаш.

Цхьана агIор, Лермонтовна, шеко йоццуш, хаьара Россис Кавказ караер-
зор ца хуьлийла доцуш хилар; вукху агIор, «цIийх эцна дозалла» дезаш а 
вацара иза. Ца аьлча ца долу, цуьнан шен патриотизм, даймахке болу чIогIа 
безам изза ойланаш кхечу къаьмнех болчу нехан а ларарца цхьаьнадогIуш 
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хилар. Мел боккхачу тидамца а, сийдарца а ладугIу поэто «ширачу заманах» 
«воккхачу стага-нохчочо дуьйцучуьнга:

И над столетней мшистою скалой
Сидел чечен однажды предо мною;
Как старая скала седой старик, 
Задумавшись главой своей поник…
Быть может он о родине молился!
И, странник чуждый, я прервать страшился
Его молчанье и молчанье скал:
Я их в тот час почти не различал!

ДагавогIу «садукъочу шен хIусамашкара» паргIатоне вада вуно чIогIа лууш 
волу Мцыри:

В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.

Воккхачу художникан семачу кхетамо аьтто бира цунна I8I2-чу шеран Дай-
мехкан тIамний, кавказски къаьмнаш лолле эгорехьа паччахьан правительствос 
латточу тIамний юккъера башхалла ган (юстал цуьнан «Бородиной», «Валарг-
гий»). Амма колониальни, мехкаш дIалецарехьа болчу тIемашний, бакъйолчу 
бакъонашкахьа болчу тIемашний юккъерчу башхаллех поэтан буьззина кIорга 
кхетам бацара. Анархизм хир яра цуьнгара иза лехар. Бакъонгахьай, харцонга-
хьай болу тIемаш кхачамболлуш вовшехкъестор юкъараллин кхетам кхиаран 
тIаьхьо беанчу муьрехь бен ца хилира.

Амма, шеко йоццуш а, боккха а Лермонтовн кхиам бара цо Кавказски тIеман 
къизачу кепашна дуьхьал а, ламанхошкахьа а, «бехкбоцчу мехкаршкахьай, къо-
начу наношкахьай» а шен произведенешкахь гуманистан аз айар:

Как хищный зверь, в смиренную обитель
Врывается штыками победитель;
Он убивает старцев и детей,
Невинных дев и юных матерей
Ласкает он кровавою рукою…
   («Измаил-Бей», агIо 2.)

 Литературехь аьлла ду, паччахьан салташа маьршачу нахана динчу оцу ир-
чачу таIзаран сурт Лермонтовна Полежаевн «Чир-Юрта» тIерачу и санна долчу 
суьртан Iаткъам хиларан жамI ду бохурш:

 
Неумолимая рука 
He знает строгого разбора. 
Она разит без приговора  
С невинной девой старика 
И беззащитного младенца:
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Ей ненавистна кровь чеченца, –
Христовой веры-палача, –
И блещет лезвие меча… 
   («Чир-Юрт», 305)

Хала ду ала, и лакхахь далийна могIанаш яздеш Лермонтовс ешна хилла я ца 
хилла I832-чу шеран аьхке чекхйоллуш зорбанера араевлла хилла Полежаевн 
поэмаш. «Измаил-Бей» поэма цо I832-чу шеран I0-чу майхь йола а йира, и шо 
чекхдолуш язйина а велира. 

 Мухха делахь а, салташа ламанхошна тIехь къиза хьал хIотторан суьрташ шина 
а поэтан чIогIа вовшех тера ду. Амма и тера хилар формальни ду. Цуьнан бухахь 
дерг шашаха долу хилларг ду, гойтуш йолу «предмет» ю. Ткъа оцу «предметца» 
xIop поэтан а йолу юкъаметтиг нийсса вовшашна дуьхь-дуьхьал нислуш го. Лер-
монтовн сурто шена чулоцу «тоьллачо», «экхано санна», маьршачу хIусамаш чу а 
иккхина, «баккхий нах, бераш дойуш», сийсазбеш, лелочу къизаллашна дуьхьал 
йолу чIогIа протест. Лермонтов нийсса дIа ву: цо, ца лечкъош, ма-ярра схьагойту 
шен ойланаш, нийсоно лоьхху цIераш хIуманашна а тохкуш. Оцу могIанашкахь 
дуьйна гуш ю кхиъначу, харцонца бертавахар доцуш ойла еш волчу «Поэт кхал-
харна», («На смерть поэта») бохучу стихотворенин автор хинволчу поэтан амалш.

 Полежаевн резавацар, оьгIазлой вукху агIор, ламанхошна дуьхьал, хьовсий-
на ду. Оццул боьха зуламаш (баккхий нах, «гIийла бераш» дайар) деш волчуьнан 
билггал цIе ца йоккхуш, цхьаннен а, я цхьана а заманан а йоцу метоними ялайой 
(«къинхетам боцу куьг»), цунах цхьа а воцург во цо. Цуьнан бахьана дара дик-
качу барамехь солдатчино кхоьллина а, шен дахаран халачу хьелаша чIагIйина а 
йолу казенни патриотизман ойла:

Картины гибели и зла –
Дарят минуты утешенья
Тому, кто умер для добра…
Так уничтоженный для жизни
Последней кровью для отчизны,
Я жажду смыть мое пятно!..
О, если б некогда оно
Исчезло с следом укоризны!..
Военный гул гремит в горах:
Клятвопреступный дагестанец,
Лезгин, чеченец, закубанец
Со мною встретятся в боях!
Не изменю царю и долгу,
Лечу за честию везде,
И проложу себе дорогу
К моей потерянной звезде…
   («Чир-Юрт», 283)

 Полежаевн патриотизман готта кхетам «Паччахьний, декхарний тешаме» 
хиларе берзийна кхузахь. Цу кеппара, дика гуш ю даймахке болчу безамах 
«Чир-Юьртан» авторрий, Лермонтоввий кхетаран башхалла. Добролюбовс ма-
баххара, «Даймохк» («Родина») стихотворенехь иза «сацам боллуш лакхавелира 
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патриотизмах йолчу ерриге а предрассудкел, даймахке болчу безамах иза кхетар 
бакъ а, деза а, кхетаме а ду…» 

 Кавказан Iалам а, шайн амалшций, гIиллакхашций ламанхой а гайтарехь По-
лежаев ванне а Лермонтовна герга воцуш, А.П. Катенинна герга ву. Катенинна 
гарехь, Кавказ ю «беркате доцчу тIулгийн ирча оьла… цхьана а хIуманах тера 
доцчу, кегдинчу, аьхкинчу, паначу, ирча даьссачу пенийн моха…»:

Цепь пресловутая воспетого Кавказа
Непроходимая безлюдная страна.
Притон разбойников, поэзия зараза!.. 

 Оцу стихашца цхьаьнайогIу Полежаевнаш:

Вот эти дивные картины
Каскады, горы и стремнины...
С окаменелою душой. 
Убитый горестною долей,
На них смотрю я поневоле
И верь мне: вижу из всего
Уродство – больше ничего!
    («Эрпели», 234).

Ламанхойх болу кхетам Катенинан, Полежаевн, дуьйцийла йоццуш, цхьате-
раниг долуш бу.

Хьалхарчуьнан уьш – «къуй», шоллагIчуьнан – «талорхой», «тIеман, цIий де-
зачу паргIатонан кIентий» бу («Акташ-Аух», I09; кхиерш а).

 Батальни сценаш гайтарехь Лермонтов Полежаевх возуш ву бохург бух 
болуш хилийта гIерташ, В. И. Безъязычныйс «Кавказ А. И. Полежаевн да-
харехь а, кхоллараллехь а» (I829 – I933 шераш) цIе йолчу шен статьяхь 
яздора: «Лермонтовс пайдаоьцу Полежаевн приемах – хилларш-лелларш 
къамелехь гайтар: Лермонтовс «Валарга» тIехь гайтинчу тIеман жамIаш 
гучудовлу маьршачу нохчочуьнца дечу къамелехь»; «Лермонтовс... кхиайо 
Полежаевн прием йоцца хедош йолчу предложенешца тIеман динамически 
сурташ гайтарца» .

Лакхахь гайтина ма-хиллара, Лермонтовс янне а кхиа ца йо «Полежаевн при-
емаш», Полежаевс ша пайдаоьцу батальни сценаш гайтарехь Пушкина дечух. 
Цхьана а кепара шеко йоцуш ду Полежаевн тийсабалар гойтуш долу суьрташ 
Пушкинан «Полтавех» дозуш хилар.

Нийса хир дацара ткъа, Кавказан тIеман хилларш гайтар оьшуш хаадел-
лачу Лермонтовс а пайдаийцира хуьлуш долчуьнан сихалла а, цIеххьана и 
хилар а гойтучу йоццaчу, нийсачу предложенешща тIеман сурташ гайта-
ран Пушкинан приемах, аьлча. Амма Лермонтовн сурт хIотторан система 
юьззина оригинальни ю. Цунах атта тешалур ву «Валарга» тIера цхьайолу 
меттигаш ешча.

ТIеман хилларш «къамелдарца» гайтарх дерг аьлча, и дуьненан литературехь 
чIогIа яьржина йолу «прием» маццах дуьйна евзаш яра Лермонтовна-драматур-
гна а, Лермонтовна-эпикна а. 
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«Измаил-Бей» поэмехь Селимна гIалагIазкхийн, ламаройн вовшехтасабаларх 

дерг хаьа черказичуьнца хиллачу къамелехула:

Беда! – сказал он, – князя не видать!
Куда он скрылся?» – «Если хочешь знать,
Взгляни туда, где бранный дым краснее,
Где гуще пыль и смерти крик сильнее,
Где кровью облит мертвый и живой,
Где в бегстве нет надежды никакой.
Он там! – смотри: летит как с неба пламя;
Его шишак и конь — вот наше знамя!
Он там! – как дух, разит и невредим,
И все бежит иль падает пред ним!» –
Так отвечал Селиму сын природы –
А лесть была чужда степей свободы!.. 
     («Измаил-Бей»).

Кавказехь тIом бечу эскарехь ша дакъалоцуш хилла тийсадаларш нийсса 
схьагайта гIерта Лермонтов. Авторaн исбаьхьаллин тоьшалла объективни а, 
догцIена а хиларан масалш шорта ду. Къеггина ду цу агIонгахьара «Валарга» 
тIера гIалагIазакхи мурд тасаваларан сурт:

А вот в чалме один мюрид
В черкесске красной ездит важно, 
Конь светло-серый весь кипит, 
Он машет, кличет – где отважный?
Кто выйдет с ним на смертный бой!
Сейчас, смотрите; в шапке черной
Казак пустился гребенской:
Винтовку выхватил проворно
Уж близко... выстрел... легкий дым...
Эй вы, станичники, за ним...
Что? Ранен!.. – Ничего, безделка…
И завязалась перестрелка... 

 
Кхузахь цхьаъ цхьаннах латар гайтарехь Лермонтов Пушкинна тIаьххье вогIу, 

шен «Делибаш» стихотворенехь шина агIонах цхьаьнггехьа узуш воцчу. Хууш 
ма-хиллара, и цхьаъ цхьаннах тасавалар чекхдолу делибаш гIоьмукъна буьххье 
волларций, гIалагIазкхичун корта баккхарций.

Полежаевн, Лермонтовн позин юкъарчу меттигийн вай йинчу анализо тоь-
шалла до цаьршиннан произведенешкарчу цхьамогIа темийн, суьртийн, кхий-
олчийн цхьатера хилар дуккха а социальни хьелех дозуш хилар. Цкъацкъа и до-
зуш ду поэтийн дог-ойлий, xIуманех, хуьлучех кхетар цхьатера хиларх; цуьнан 
бахьана ду ший а поэт кест-кестта Пушкинан, Жуковскийн, кхиболчийн поэзин 
мотивашкий, приемашкий кхийдаш хилар.

«Амма ши поэт цхьаьнавогIуш нислучунна тIехь а, вовшех тера хиларан 
шеко йоццуш болу битамаш боллушехь а, и шиъ тайп-тайпана хуьлий вуьсура. 
В.В. Нейманан оцу жамIаца берта ца вахча ца тору, аьлла хета.
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Милла а шех хьаггал майралла а, къонахалла а йолуш хиллачу Лер-

монтовс еза лорура, шегара оьздангаллий, къонахаллий гайтарца сийдора 
мостагIчун оццу амалийн. Цо, Полежаевс санна, аьшнаш ца бо уьш, вочу 
цIарла гайта а ца гIерта.

Девзаш ду Белинскийс «Бэлин» хьокъехь аьлларг: «XIapa санна долу, 
Кавказах а, акхачу ламанхойх а, цаьрца вайн эскаран йолчу юкъаметтигех 
а долу дийцарш деша вай кийча ду, хIунда аьлча, цара предмет йовзуьй-
ту, цунах лаьцна эладитнаш ца лелош» Юьззина бакъо а йолуш ала мегар 
дара изза «Валаргах» а. «Предметца» йолу Лермонтовн юкъаметтиг, вай 
лакхахь ма-гайттара, ламанхошна дуьхьал эладитнаш лелочерачух дуккха 
а чIогIа къаьсташ ю. Поэт хила ма-торру бакъ а, объективни а ву оьрсийн 
ламанхошца хуьлу тIемаш гайтарехь. Лермонтовн «Валарган» пафос, янне 
а цхьа aгIo бехке а йина, важа агIо бакъйарехь йоцуш, адамашна вуно док-
кха зулам а лоруш, тIом бехкебарехь ю. Цундела бакъ ца хета С. Дурылина 
шен книгехь яздинарг. «ТIеман гIуллакхийн журнала» («Журнал военных 
действий») тIехь «Иза тIом бацара», акхарой къиза хьийзорах тера хIума 
дара бохуш, яздинарг Лермонтовн «Лийтира къиза, акхарой санна», бохург 
юхаалар санна лору цо. «ТIеман гIуллакхийн журнала» тIера С. Дурылина 
далочу могIанашний, Лермонтовн стихашний юккъехь йоккха башхалла ю.

Резались жестоко, 
Как звери, молча грудью в грудь, 
Ручей телами запрудили, –

бохуш, яздо Лермонтовс. Церан юкъарниг «акхарой» боху цхьа дош бен 
дац, иза а тайп-тaйпана маьIна долуш далийна ду. «...Журнала» тIехь иза 
аьлла ламанхойх, «Валарга» тIехь – шина а агIонах. Цул сов, « ...Журнало» 
лечкъош йоцчу тенденциозни ойланехь дуьйцу ламанхой къиза хьийзабарх, 
уьш хIаллакбарх, тоьлларш баккхийберах. Лермонтовн стихотворенехь 
воккхаверан цхьа а нота яц. «Валарган» автор тIеман акхараллица ванне а 
вац бенвоцуш, цо чIогIa бехкедо цхьа а Iалашо йоцуш адамаш хIаллакдар, 
«соцуш доцу, эрна» мостагIалла, адамаш акхаройх тардеш долу. «Цестара 
вовшийн», и кхин а чIагIдарца «акхароша санна», – бахарца цо тIамна дуь-
хьал ойу шен оьгIазе гуманистан аз. ТIом бечу шина а агIорхьарчара, бист 
ца хуьлуш, тIетаьIIина вовшийн хIаллакбаро чIогIа кIоргачу философски 
ойланашка ваьккхина поэт:

Я думал: жалкий человек.  
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем. 
Но беспрестанно и напрасно 
Один враждует он – зачем?

 
Цхьа иттех шо сов хан яьлча, и санна долчуьнан хьокъехь Л.Н. Толстойс а 

йора и тайпана ойланаш: «ХIокху йистйоцчу седарчийн стигал кIел, хIокху ис-
баьхьчу дуьненахь баха гатте ю-те адамашна?» – яздора цо шен дуьххьарлерчу 
цхьана дийцарехь Л Н. Толстойн боккха, сийлахь кхиам бу Кавказан тIом а, Кав-
казан халкъаш а цхьана агIонгахьа ийзар а, субъективизм а йоцуш гайтар.

Шен кавказски произведенешкахь воккхачу яздархочо-реалиста оьрсийн 
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прозехь дуьххьара гайтира ламанхочун амалехь, оьрсийчун а, французан 
а, кхиболчийн а амалехь а санна, йоккха къонахалла гайтар, я шегара акха 
хIума далийтар наггахь нислуш хилар. Шен гуттара а долчу маьршачу даха-
рехь ламанхо, кхиберш а санна волу стаг ву, лаьтта тIерачу массо а адамийн 
санна йолу дог-ойла а, хьашташ а долуш. ТIом банне а бац ламанхочун ама-
лехь, муххале а – иза цунна оьшуш а бац, цо цатам а, бохам а бохьу дела, 
иза шен хIусамах а, бахамах а воккхий, беза бала хуьлий, кочабужу дела. 
Масала, официальни пропагандо тIамна чIогIа тIepa буьйцучу ламанхойх 
болчу нохчашлахь машар безар маршалла хаттар хилла дIадахана. ТIевеанчу 
стаге, вевзаш велахь а-вацахь а, гергара велахь, хийра велахь, цхьаьнца дев-
нехь иза хилар боккха бохам лоруш, могашаллий, хьал-дей а хаттале: «Мар-
ша вогIийла хьо»! Олу вайнаха. И тайпа маршалла хаттар тахана а я селхана 
а кхолладелла дац. Масех шарахь а ца кхоллало адамашна юккъехь иштаниг. 
БIешераш хан ю цуьнан. Цо гойту, цабевлла тасадалар хилча, осала ца лел-
лехь а, ламанхо ша машар вуно доккха беркат а лоруш, ларбеш хилла хилар а, 
девнех уьш мелла а къехкаш хилла хилар а. Массо а адамийн йоллу ойланаш 
ю уьш, царах Кавказан ламанхой къесто бух а, бахьана а дац!

Царах чIогIа дог лозуш а, нийса а ламанхой, церан дахарехь болу 
къийсам гайтаран тоьшалла ду дийцаран тIаьххьарчу текста юкъаяхаза 
йисинчу «ТIелатаран» («Набеган») вариантех цхьаъ. Цензурин само яйа 
гIерташ делахь а, вай дуьйцучу декъан юьххьехь «Оьрсийн ламанхошца 
болчу тIамехь вешан дахар лардан гIерташ вай хиларна, нийсо вайгахьа 
го», – бохуш, яздора Л.Н. Толстойс. Цул тIаьхьа автора ма-ярра а, кIоргга 
а гойту оцу тIамехь ламанхочун позици. «Амма схьалоцур вай ша-ша волу 
ши стаг, – яздо цо. – Хьаьнгахьа ю ша ларваран ойла а, делахь-хIета нийсо 
а: оьрсий юххехьа гIортар хезча, неIалт а кхайкхош, пенах кхозу шира топ а, 
бустамаш чохь, кхузза-доьазза топ юззал, ша эрна ца дойу долу хIоъ-молха 
а оьций, гауршна дуьхьалволу волчу, оьрсий, и хьешна дIадаккхархьама, ша 
дийначу кха тIе а, дагорхьама, шен цIен тIе а, кхоьруш эга а беш, шен наний, 
зудий, бераш дIалевчкъинчу боьри тIе а гIоьртича, шен ирс хила тарлун 
хIума дерриге а шегара дIадаккха тарлуш хиларан ойла а йина, – дан хIума 
доцчу оьгIазаллица, волийла цахиларан мохь а хьаькхна, шен тишъелла 
кетар, топ охьа а тесна, бIаьргаш тIе куй а таIийна, валаран илли а олуш, 
еккъа цхьа шаьлта а буйнахь, дерриге а дицдина, оьрсийн цамзанашна тIе 
кхоссалун волчу цхьана Джемигахьа юй-те иза? Цуьнан агIонгахьа а ю-те 
нийсо, я хIокху… эпсаран агIонгахьа ю-те иза? Цуьнан Россехь доьзал а, 
гергарнаш а, доттагIий а, ахархой а бу, царна хьалха декхарш а ду цуьнан, 
цхьа а бахьана а, лаам а бац цуьнан ламанхошца мостагIалла лело, Кавказе 
иза веана… иштта дIа шегара майралла гайтархьама… Я сихха капитанан 
чине валар а, йовха меттиг шена нисъялар а бен, кхин хIумма а лууш а воцчу, 
цуьнан дуьхьа ламанхойн мостагI а хиллачу суна вевзаш волчу адъютантан 
агIонгахьа ю-те нийсо?..» 

Жоп ша-шаха а кхеташ ду: «шен бухехь ша ларваран ойла йолуш йолу нийсо», 
дуьйцийла йоццуш, вахарехьа а, ирсехьа а йолу шен бакъо ларъеш волчу Джемин 
агIонгахьа ю.

Кавказан къаьмнех а, церан кхиэлах а бакъболу, реалистически кхетам 
чIагIбеш, кхиош йолу Л.Н. Толстойн ерриге а кавказски произведенеш оьрсийн 
литературин тIаьхь-тIаьхьа чIагIлуш, прогрессивни некъа тIехь дIадаханчу декъ-
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ана юкъайогIуш ю. Оцу прогрессивни литетаруро нийса гойтура паччахьан им-
перина чудогIучу дерриге а къаьмнийн оьрсийн халкъаца йолу чолхе юкъамет-
тигаш, церан мехала хилар билгал а доккхуш.

Оьрсийн къоманий, Кавказан къаьмнашний юккъера доттагIалла чIагIдарна 
аьтто беш хиллачу яздархойн могIанехь хьахоза вита ца тарло Полежаевсчул а 
чIогIа салтичун Iазап хьегна волу Т.Г. Шевченко а.

Кавказан тIом уггаре а марсабаьллачу хенахь язйина йолу цуьнан «Кав-
каз» (I845) цIе йолу поэма, паччахьан Iедал Iорадаккхаран ницкъе а, ламарош-
ка йолу вежараллин ойла чIогIа хиларе а диллича, ша саннарг кхин йоцуш ю. 
ПаргIатонехьа болу церан къийсам цхьаммо а ца бинчу кепара чIогIа къобал а 
беш, цо яздора:

За горами горы тучами повиты,
Засеяны горем, кровию политы.
Вот там-то милостивы мы
Отняли у голодной голи
Все, что осталось – вплоть до воли, –
И травим… И легло костьми
Людей муштрованных немало.
А слез? А крови? Напоить
Всех императоров бы стало.
……………………………………………..
Слава синим горным кручам,
Подо льдами скрытым.
Слава витязям великим,
Богом не забытым.
Вы боритесь – поборете,
Бог вам помогает!
С вами правда, с вами слава
И воля святая!..

 
Т.Г. Шевченкон «Кавказ» оьрсийн литературин прогрессивни декъехь боккха-

чу мехаллехь меттиг дIалоцуш ю.
Цу кеппара, оьрсийн литературехь Пушкинан, Полежаевн заманахь дуьйна 

вовшех къаьсташ гучуелира Кавказан тIамах а, Кавказан къаьмнийн культурах а, 
бакъонех а, уьш шен Iедална кIел балорехь паччахьан Iедалан политикех а болу 
юкъараллин кхетам шаьшшимма гайтина йолу ши тенденци. Хьалхара – казен-
но-патриотически – тенденциозни официальни кхетамца морзахъюьйлуш яцара; 
шолгIачо, хьалхарчунна нийсса дуьхьал а йолуш, гойтура оьрсийн юкъараллин 
хьалхелелочу векалийн: А.С. Пушкинан, М.Ю. Лермонтовн, Т.Г. Шевченкон, 
Л.Н. Толстойн, кхиболчийн а кхетам.
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* * *
Дерзош ала деза, ХIХ-чу бIешеран хьалхарчу эхан оьрсийн юкъараллин Кав-

казан къаьмнех а, цаьрца болчу тIамах а шина кепара болу кхетам уггаре а къег-
гина шайн кхолламаллехь гуш болчу яздархойн, поэтийн произведенешка бен 
вай хьаьвсина цахилар.

Вайна гучуделира, массо кепарчу литературехь официальни пропаганда ла-
манхошна тIехь уьш аьшнаш бийриг кхуллуш хиллачу халачу хьелашкахь оьр-
сийн литературерчу прогрессивни тенденцин векалша, шайна Кавказан ламан-
хой а, церан дахаран хьелаш а, амалш-гIиллакхаш а дика мел девзи, официальни 
кхетамна тIера дIа а буьйлуш, шайн произведенешкахь объективно цунна дуь-
хьал а буьйлуш, Кавказан ламанхойх а, цаьрца оьрсийн халкъан йолчу юкъамет-
тигах а прогрессивни ойланаш чIагIъяр.

Цундела ю тахана а чIогIа мехала А. Пушкинан, М. Лермонтовн, Бестужев-
Марлинскийн а, Шевченкон а, Лев Толстойн а Кавказ а, кавказан къаьмнаш 
а гойтуш йолу произведенеш. Оцу произведенеша вайн мехкан халкъашна 
цхьаьна сирлачу, исбаьхьачу дахарехьа беш болчу некъахь доккха гIо до, церан 
доттагIалла чIагIдарца.

Гочйинарг –Сулейманов Ахьмад
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Замано хийцина амалш

«Республикин Конституци а талхош, 
парламентан 4I депутатах, шена новкъаволу, 
20 депутат дIаэккхийра президента. Ша 
динарг Конституцица нийса догIуш дац ца 
алийта, парламенте керла харжамаш ца бан, 
шена тIера бехк дIабаккха, Iеламнехан а, 
къанойн а и сацам тIеэцийтира цо». («Вайн 
амалш», Соьлжа-гIала, 2003 ш. 63 агIо). 
Халкъан дахар-Iеран хьелаш тодеш тIеэцна 
законаш а, сацамаш а бацара. Де-дийне мел 
долу, галдалар бен, толуш, нислуш цхьа хIума 
дацара. Цомгашчарна дарба дан, берашна 

деша меттигаш, аьттонаш бацара. Колхозийн, совхозийн бахамаш лечкъош, 
дIасакхоьхьуш бара. Къоланаш а, зуламаш а даьржинера. Массо а хIума дика 
долуш санна, телевиденехула, радиохула къамелаш деш гуттар а цхьа адамаш 
дара, «Иштта маршо вайн къомана цкъа а хилла а яц, я хир а яц. Далла хастам 
бан беза, хIара маршо, паргIато вайна яларна», - бохуш.

Баку-Ростов ковра некъахула маьрша дIаса ца вохуьйтуш, пхиъ-
итт чаккхарма яккъаш ларъеш, герз карахь адамаш дара, шаьш цхьацца 
спецназашкара ду бохуш. Машинаш а, цаьрца цхьаьна церан дай а тIепаза 
байна, сингаттамаш кIезиг бацара. Наггахь а ца гора лулара республикашкара 
машинаш дехьа-сехьа йоьлхуш. Я цIерпошташ а яцара маьрша дIасаяха 
юьтуш. Зуламхой а, къуй а совцош Iедал дацара. ЦIерпошта а сацайой, 
бIеннаша адамаша сурсаташ шайна дIахьора. Пачхьалкхан а, цхьана нехан 
а долахь сурсаташ дара уьш. «Тахана республикин куьйгаллехь болу нах 
декхар бу харцонех, халонех халкъ лардан. Уьш декхарийлахь а, жоьпалле а 
бу Далла а, халкъана а хьалха. Ткъа и цхьайолу халонаш а, зуламаш а дIадаха 
республикин куьйгалхойн ницкъ бац бохург хабар ду. Царна лаахь, уьш совцо 
ницкъ бу цаьргахь, амма ца лаьа. Масала, Гуьмсен районан махка тIехула лела 
цIерпошташ талор. Дийцарехь, и талорашдечеран декъашхой бу милицин 
цхьаболу белхалой. Оцу талораша Iаламат вон цIе яккхийтина нохчийн.

Шайн цигахь дIабоьдуш тIом бу, шаьш хала дохку, Нохчийчухула йогIучу 
цIерпошташкахь дохьург, аша талош дерг, тхан къоман рицкъа а, долалла а ду, 
вай цхьа бусалбанаш а дара, и шайн махкахула тхо долчу йогIу цIерпошташ 
талор дитахьара аша бохуш, республикан куьйгалле а, нохчийн халкъе а 
балхамаш бира телевиденехула Азербайджанера баьхкинчу баккхийчу наха. 
ЦIерпошта тIехь шаьш маьждигашна хьажийна дохьуш долу кIайн эчиг шун 
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ярташка даьхьна, иза схьалахьара аша бохуш, дехарш деш суьйлий а лийлира 
Нохчмахкахула. Ткъа и лачкъийна деана эчиг тхан районерчу цхьана юьртан 
маьждиган тхов тIе тоьхнера!

Вайн дерриге а къомана эхь деш, къоман сий дойуш лела и цхьа нах. 
Баккхий нах а, зударий а, бераш а», - яздора Абузара, нохчийн къоман йоккху 
вон цIе дуьненахь а яржа ца яржийта, кхечу къаьмнийн вайх вон ойла ца 
кхоллаялийта, бIаьрг ца бадийта, ойла а йина, дохкодовларе, хьанал-цIеначу 
новкъа хIиттаре сатуьйсуш. Иштта хьал 90 шо хьалха а хиллера Нохчийчохь. 
Цу хенахь нохчийн къоман сий а, цIе а ларъян орцахвелира Iовдин кIант 
Iела (Дала къайле цIинйойла церан). «Шен шариIатан полкашца цо (Митаев 
Iелас) къийсам латтийра зуламхошна дуьхьал, аьчканекъа тIехь цIерпошташ 
сецош, талораш дан долийча, царах и некъ ларбира. Цо динарг Советийн 
Iедална резаволуш а, цуьнан дуьхьа а дацара. И зуламхой бахьана долуш, 
Iедало халкъана бохам барна кхоьруш, къоман сий лардан гIерташ, дира». 
(«Вайн амалш», 44-гIа агIо).

Iовдин Iелас (Дала къайле цIинйойла цуьнан) цул хьалха а лардинера 
нохчийн къам зуламах. Петербухехь, карчам а бина (революци хилча), 
Iедал хийцаделча, Нохчийчохь имам Шемал волуш дуьйна ехкинчу тIеман 
чIагIонашкахь, гIаьпнашкахь а долу эскарш зIе а йоцуш, урхалла а доцуш, 
диснера. КIезиг бацара Нохчийчохь салтий, эпсарш, герз а. Къаьсттана дукха 
эскар хилла Соьлжа-гIалахь, Итон-Кхаьллахь, Шуьйтахь, Воздвиженскехь 
(Чехкара), Веданахь йолчу гIаьпнашкахь, яккхийчу ярташна уллерчу тIеман 
чIагIонашкахь. Царах цхьайолчарна, Iедал дохарх пайдаэцна, тIамца тIелетта 
луларчу ярташкара бахархой, эпсарш, салтий а байина, герз а, чохь дерг а 
доладаккха Iалашо йолуш. Оцу тIелатарх доккха зулам даьлла, шина агIор 
дуккха а адам делла. Луларчу ярташкарчу бахархоша тIе а летта, тIулга тIехь 
тIулг а ца буьтуш, йохийна дIаяьккхина Воздвиженски гIап (Чехкара), цу 
чохь болу салтий, эпсарш, церан доьзалш а бойуш. Цу чуьра арадаьккхинчу 
герзаца нохчаша дехха вовшашца девнаш лелийна, 20-чуй , 30-чуй шерашкахь 
Советан Iедало и герз схьадаккхалц. Iовдин Iелас бохамах ларбина Ведана-
гIап схьаяккха кечбелларш. Россихь а, Къилбаседа-Кавказехь, къаьсттана 
Нохчийчохь, долчу политически хьолах дика кхетачу, селхана шайна тIехь 
Iазап латтийначарна бекхам бан лаам болчу нохчийн амал дика евзачу Iовдин 
Iелас дукха къахьийгира, карзахбевлларш синтеме балош, къоман кханенна 
пайде хинбоцу тIом ца хилийта, цIий ца Iанийта. «Iедал коьртехь хийцаделла, 
цхьана наха шайна хийцина дела. Оцу наха кхайкхочу маршонах вайна хIун, 
мел дакъа кхочур ду хууш дац вай. И Iедал вайна хийцаделла я цара шайна 
хийцина, иза ца хаьа вайна. Вай собар дичхьана, долуш дерг ма-дарра хено 
гойтур ду. Вай цхьаьнцца а, вовшашца а къийса хIума дац. Ведана-гIопера 
эпсарш, салтий байина, церан герз схьаэцча, шу иза муьлхачу агIор, хьанна 
тIе хьажо дохку?»

«Яьсса топ а, цкъа мацца йолий а, йолу», - олуш ду вайн. Вай тахана 
сихдала ца деза, я яьсса а, я юьзна а топ караэца», - баьхна Iовдин Iелас. Адам 
кхето Iалашо йолуш къамелаш Iовдин Iелас ярташкахь, кIотаршкахь дира, 
тIаьхьа оцу ярташкара адам цхьаьнатоьхна а дира. И дерриге а адам цхьана 
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вирдехь ца хиллехь а, цара, лерина ладоьгIна, Iовдин Iелас боххург дина. 
ШолагIчу дийнахь говр-ворданашкахь баьхкинчу гондIарачу ярташкарчу 
бахархоша Ведана-гIопера эпсарш, салтий, шайн герзаца а цхьаьна, Гуьмсера 
аьчканекъан вокзале дIабигна, Россин мехкашка дIахьовсийра. Iедалан 
векалийн хIилла, ямартло а дика евзачу (хьалхалера Iедал кхоччуш дIадалаза 
а, керланиг кхоччуш чIагIдалаза а зама ю и).

Iовдин Iелас оцу муьрехь, цул тIаьхьа масех шарахь а бохамах, тешнабехках 
лардира къам. Изза хьал я цуьнах тера юкъараллин-политически хьал дара ХХ-
чу бIешеран 90-чу шерашкахь Нохч-ГIалгIайн АССР-хь дерг а. Керла, хIара 
ду аьлла, цхьа а хIума дацара. Нагахь хьалха, ХХ-гIа бIешо долалуш, I9I7-чу 
шарахь, большевикаш Iедале богIуш белахь, хIинца, ХХ-гIа бIешо чекхдолуш, 
СССР пачхьалкх йоха а йина, коммунисташкара Iедал схьадаьккхина, 
Россихь керла пачхьалкх ян арабевлларш «демократаш» бара, шайн коьртехь 
юха а коммунисташ а болуш. Доцца аьлча, шина тобане а бекъабелла, СССР 
пачхьалкх йоха а йина, керла пачхьалкх ян арабевллера коммунисташ-
демократаш. Оцу заманахь нийса агIо лаца НГIАССР-н куьйгалхошна 
лиънехь я хиънехь, вайн махкахь ши тIом а, кхидолу зуламаш, бохамаш хилла 
а хир бацара. ХIунда боху вай: лиънехь я хиънехь? Дера боху, оцу хенахьлера 
вайн Iедалан (НГIАССР-хь!) векалш шайн лаамехь а, шайн хааршца а лелаш 
ца хилла дела. Кхетаме, хьекъале берш бистхуьлуш бацара, ХХ-чу бIешеран 
30-чу шерашкахь ишттачарна диннарг шайна а дарна кхоьруш. Iедалх тешам 
дIабаьллера, цо сий-ларам бан хьакъволуш цхьа а ца витина дела. Цундела, 
халкъ масех некъ дIасакъаьстачохь нисделча, оцу халкъе вистхила сий-
лараме стаг вацара махкахь. Адамийн хьежамаш, лехамаш, мехаллаш кхин 
яра. Цаьрга вистхуьлург церачух тера кхетам, хьежамаш а болуш, амма 
хьекъалца мелла а лакхарчу тIегIанехь хила везара. Иштанаш а ца битинера 
Iедало, уьш 20-30-чуй шерашкахь хIаллакбинера, ткъа биснарш Даймехкан 
тIаме хьовсийнера, цIахь бисначарах дуккха а берш, I944-чу шарахь махках а 
баьхна, Казахстанехь а, ГIум-Азин арахь а хIаллакбинера. Iедалера орца а ца 
кхочуш, Делан къинхетам бахьнехь дийна бисначийн бераш а, берийн бераш 
а дара (октябряташ, пионераш, комсомольцаш, цхьаберш – коммунисташ 
а) митингашка арадевлла. Нахана хаьара, шайна тIехь лаьттина Iедал мел 
буьрса, мел къиза хилла, къинхетам хIун ю ца хууш, динан мехаллаш емал а 
еш, ша-шена кхоьллина

дин а долуш. КIеззиг а кхетам болчарна гинарг, цара лайнарг дара иза. 
СССР пачхьалкхерчу республикашлахь а лерринчу тергонехь, Iуналлехь яра 
НГIАССР. Идеологически болх а мелла а жигарабаьккхина дIахьора кхузахь. 
Шира Iадаташ лорура нохчийн гIиллакхашца мел доьзнарг. Кхетам боцуш 
я лахара кхетам болуш лорура нохчийн маттаца, гIиллакх-оьздангаллица, 
Iадаташца уьйр ерг, баккхий нах муххале а. Нохчийн доьзалера бехкамаш, 
гIиллакхаш, Iадаташ а, «советски доьзал» а дуьхь-дуьхьал хIиттадора. 
Хаддаза оцу хьокъехь деш къамелаш, кхетош-кхиоран болх бара беш берийн 
бошмашкахь, школашкахь, лакхарчу дешаран заведенешкахь. Компартин 
векалша шайн тергонехь латтайора телевидени, радион передачаш, театрехь 
мел хIоттош йолу спектакль, артисто мел локху эшарш, дIа мел олу илли. 
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Цхьа а дош дацара зорбанера арадолуш газетийн, журналийн агIонаш тIехь, 
Iедалан векалша къобалдича бен.

Иштта гаттонехь хене бевллачарна, баьхначарна моттаделира, шайна 
маршо яккха гIерташ вовшашца къийсалуш бу Москвахь коммунисташ – 
демократаш. Оццу Iедало говза кечбинчара мотадалийтира цхьаболчарна 
шайна луъург. Шайга дуьйцучух теша сихбеллачарна ца хаьара, уьш 
сихбинчарна хаахь а, пачхьалкхехь массо а маьрша ца хуьлий, ширачу 
заманахь дуьйна пачхьалкх цхьана адамаша кхечу адамашна ницкъбо гIирс 
(аппарат) буйла. «БIеннаш шерашкахь шаьш хIаллакдинчу, шайна тIехь 
къизалла латтийначу паччахьан Iедална бекхам бан хьалагIовтта, нохчий!» 
- ХХ-гIа бIешеран юьххьехь большевикаша баьхнехь, хIинца, ХХ-гIа 
бIешо чекхдолуш: «Коммунисташа хIаллакдира шу 20-30-чу шерашкахь, 
I944-чу шарахь, шайн махках а даьхна, хIаллакдира шу. ХьалагIовтта, 
нохчий, коммунистийн Iедал дIадоккхуш!» - бохура коммунистех хиллачу 
«декомраташа». Дийнна махкахь сий-ларам а болуш, нохчашка вистхила цхьа 
а стаг вацара: «Сих ма ло, вай юха а, хьалха санна, Iехош ду. Нахах диснарг 
а дац вайна кхочур долуш», - аьлла. Вистхилча а, ладугIур долуш бацара 
дукхахберш, хIунда аьлча собаре, кхетаме кхойкхуш къамел мел дийриг а 
Iедална вохкавелла ву аьлла, тешна бара митинге арабевлларш. Царна хаьара, 
шаьш а, шайга къамел дан мел гIертарг а муьлхачу идеологин тIеIаткъамехь 
хьалакхиъна, шайн кхетаман бух, хьежамаш а муьлхачу пачхьалкхехь кхиъна, 
кхоллабелла. Делан гергарчу нехан, эвлаяийн, зиярташка некъаш дихкинчу, 
коммунистийн баьччанна – В.И.Ленинна – пачхьалкхан коьртачу шахьарахь – 
Москвахь – зиярт (мавзолей) дина, цунна сужуде миллионаш адамаш а оьхуш 
хиллачу пачхьалкхехь кхиъначеран хIун синмаршо, хIун синкхетам хир бара? 
Дешан маршо-м шен цхьана барамехь бен яцара. Цуьнан бараман дозанаш 
хуурш а бара Iедалан векалш. Оцу хенахь, оцу муьрехь,

НГIАССР-хь Iедал хийцалуш, I99I-чу шеран август, сентябрь беттанашкахь 
къаьсттана, гучуяьлларг нохчийн амал яцара, оцу хенахь гучуяьлларг 
«советски амал» яра.

Цкъа-делахь, суверенитет дIакхайкхинарг НГIССР-н Iедал дара. ШолагIа-
делахь, РСФСР-хь (Россихь) дIахьочу референдумехь дакъалоцур дац аьлла 
дIахьедар динарг, бахархошка-харжамхошка дакъалаца цамагийтинарг а Iедал 
дара. НГIАССР-хь деха халкъаш Москварачу Iедалца эвхьазадаьккхинарг (шен 
Iалашонаш кхочушъян!) меттигера Iедал дара. Бакъду, тIаьхьо шен урхаллера 
даьлла халкъ низаме дало я хьекъал, я политически само, я ницкъ-м ца кхечира 
Iедалан векалийн. Iедалца эвхьазабевлларш, Iедална дуьхьалбевлларш а цара 
шайн метте дIахIитто кечбеш хилла къонанаш бара. Октябряташ, пионераш, 
комсомольцаш болуш чIогIа хIайт-аьлла, каде хьийзинарш, «кегийчу даржийн» 
дукха хьалха чам кхеттарш бара шайн верасаш лаьттина баккхий, къена 
коммунисташ дIабаьхна, церан меттигаш схьалеца, даржаш схьадаха кечбелла. 
Цкъа-хьалха коьртехь доха доладелира Iедал. Хьалхарий, шолагIий, кхоалгIий 
секретараш (районехь, обкомехь) вовшашца къовсабелира. Царах хIора а шен-
шен тоба кхолла, парти, болам кхолла волавелира. Оппозицехь ду шаьш бохуш 
арабевлларш (церан коьртехь берш) цаьрца уьйр йолуш бара, шаьш вовшийн 



84

Орга - 2018 (3)
Iехабо а моьттуш, дийнна халкъ Iехош. Политически хIилла хIун ю ца хуу халкъ 
делира майданашка, цхьаболчара шайна хеттарг а, шайна луъург а дуьйцуш. 
Советан Iедал долуш кхоьллина, кхоллаялийтина цхьаболчийн амал ма-ярра 
гучуяла йолаелира. Нохчийн къоман амалца мел доцург, цунна хийра мел дерг 
а керлачу амалехь дара.

Соьлжа-гIалахь адам митинге арадаьккхина денош а дара шайн билгалонаш 
йолуш. Цкъа-делахь, Москвахь ГКЧП дIакхайкхина хан ю иза. ШолагIа-
делахь, НГIАССР-н куьйгалло СССР-н куьйгаллица Союзни Барт чIагIбан 
беза денош ду уьш. КхоалгIа – I944-чу шарахь дуьйна шеъ лаьцна дош ала а 
дихкина хилла, вархI бIе сов маьрша нохчий шена чохь багийначу Хайбаха 
дуьххьара НГIАССР-н куьйгалхой а, интеллигенцин векалш а бахана денош 
ду уьш. Иштта хиламаш цхьаьна ца нисло, леррина цхьаьна ца нисбича. 
Iедал шайн кара эца луучара шайна боккха белхи вовшахтуьйхира, шайн 
говзачу меттанашца, къамелашца халкъан синна а, дегIанна а йина чевнаш 
меттахйохуш, историн ирча агIонаш карлайохуш.

«Инзаре тамашийна хIумнаш гучудуьйлу хIокху тIаьххьарчу шерашкахь. 
Шайн декхар а дицдина, Iеламнах политикана, пачхьалкхан гIуллакхашна 
юкъагIерта, пачхьалкхан куьйгалхой бусалба дин хьеха гIерта, селханлерчу 
атеистех, маларчех «Iеламнах» хилла. Хьалха цхьанне а цIе йоккхуш ца 
хезна керла историкаш, философаш, политологаш, хьекъале, майра а 
нах гучубуьйлу дуккха а барамехь. Цара митингашкахь, телефиденехула 
дуьйцурш а, зорбанехь яздийраш а, халкъана юкъахь лело питане эладитанаш 
а, цкъа нохчийн къомана зуламехьа, бохамехьа девр долуш ду.

Наха олуш хеза: «Вай хIинццалц Делах кхоьруш ца хиллера, партих 
кхоьруш Iийна хиллера». Боккъалла а, хIара тIаьххьара масех шо тIекхаччалц, 
советийн Iедал доххалц, ваьшна тIехь мел яккхий харцонаш лелаярх, 
«бур-бур» - аьлла, дистхила ца даьхьара вай. Пленумашкахь, соссешкахь, 
конференцешкахь, телевиденехула, зорбанехь бусалба дин, пайхамарш, 
эвлаяаш, зиярташ сийсаздеш а. Вешан маьждигаш дохийча а, дохоза 
дисинчех клубаш, амбараш йича а. Суна ца хезна, оцу харцонашна дуьхьало 
а йина, цхьана а стага КПСС-н обкомана хьалхарчу майдана а хIоьттина, шен 
резавацар хаийтина бохуш. ХIетахь мичхьа бара таханлера майра, хьекъале 
турпалхой? ХIокху тIаьххьарчу шерашкахь гучубевлла и майра нах, 70 шарахь 
бистхила ца баьхьаш шаьш IаIийна майралла гайта хIинца арабевлла!».

(«Вайн амалш», I9 агIо). Ала деза, I985-чу шарахь, шех «перестройка» олу 
мур болабелча, НГIАССР-хь дуккха а дика хийцамаш хилира куьйгалхойн 
лаамца. Хьалха схьадаьхна, дIакъевлина лаьттинчу маьждигаш чохь Далла 
Iамал ян, керла маьждигаш дан, хьуьжарш, исламски институт схьаелла 
бакъо елира, арадала доладелира «Исламан зIаьнарш» газет, Соьлжа-гIаларчу 
школашкахь нохчийн мотт хьеха болийна ца Iаш, кхечу къаьмнийн векалша 
бара нохчийн мотт леррина схьайиллинчу меттигашкахь Iамош. Къам шен 
мотт, истори йовза а, Iамо а, Iилманчаш керла, кIорггера талламаш бан а 
буьйлабеллера.

(Чаккхе хир ю)
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АЛЬФОНС Доде

Гочдарш

ТIаьххьара урок

Оцу Iуьйранна со ишколе ваха дикка тIаьхьависнера. 
Сайна дов дарна а кхоьрура со, тIехула тIе, тахана 
мосье Амела соьга причастех хоттур ду аьллера, ткъа 
суна цунах цхьа дош а ца хаьара. Ц1еххьана суна 
дагадеара,  ишколе а ца воьдуш, паргIат кхерсташ 
лела. Цхьа довха, декхна де дара. Хьуьна йистера 
схьахезара олхазарийн шакарш а, Рипперсик бай 
тIехь, дечигаш хедочу чарха тIехьа, Iаморашкахь 
болчу немцойн салтийн гIовгIа а яра хезаш….
Иза суна гIолехь хетара, причастин бакъонаш 
юьйцучул а, хIетте а ,  ишколе ваха сихвелира со.

Мэрина тIехъэккхаш, ас тидам бира хаамаш т1ехь 
болу кехаташ т1елеточу уьн юххехь гулделлачу адаман. ТIаьххьарчу шина шарахь 
кхузара кхочуш дара тхуна ирча кхаьънаш: тIамера эшамех а, комендантан 
омранаш а, реквизициш а; воьддушехь дагатесира суна: «Керланиг хIун ду-те?», 
аьлла. Хаамаш боьшуш воллучу аьчкапхьеро Вахтера  соьга мохь туьйхира: 

– Сих ма ло, кIант, ишколе ваха, парггIат дIакхуьур ву хьо!–  аьлла. 
Суна иза сайх воьлу моьттура, цундела, дукха чехка ведда вахарна, вехьаш 

мосье Амелан цIенна хьалхарчу беша кхечира со. 
ХIинццалц, урок йолаялале, арахь а хезаш, классехь йоккха гIовгIа хуьлура, 

партанийн негIарш  дIасадетташ, хIор а урок Iамо гIерташ хуьлура, лергаш 
дIа а къовлий, дикахо дагахь Iамо. Хезара хьехархочо стоьла тIе еттачу 
линейкин тата: «Ма е гIовгIа!», – олуш. Тахана а иштта хир ду моьттуш, оцу 
гIовгIанехула, къайллаха,  сайн метте кхача лерина вара со. Амма тахана тийна 
дара, кIирандийнан Iуьйранна санна. Схьадиллинчу корехула сайн накъостий 
гира суна, уьш шайн-шайн меттехь охьахевшина бара, ткъа мосье Амель, шен 
кхераме линейка пхьаьрса кIелахь а йолуш, дIасалелаш вара. 

Ойлаел аш, мел хала дара суна, хIоьттинчу тийналлехула, неI йиллина,  
чоьхьавала. Со  цIийвелла, воьхна, верриг а вегош вара. 

Суна дов ца дира. Мелхо а, мосье Амель оьгIаз а ца воьдуш, эсала вистхилира:
– Вало, Франц, сан кIант, хьайн метте охьахаа. Хьо а воцуш, д1адуьйладала 

дохкуш дара хьуна тхо. 
Со, гIанта тIехула а ваьлла, сайн парти тIе охьахиира. Охьахиъна, 

сапаргIатдаьлча бен ца хиира суна, хьехархочунна тIехь кечлуш юху баьццара 
сюртук а, галстук а, тир яьккхина Iаьржа дарин пес а хилар. И духар цо 
тIедухура, ишколе инспектор веъча я  дезденош долуш. И доцчо а, ерриг а классо 
цецваьккхинера со, цхьана дезачу денна кечбелча санна дара чохь. Цул чIогIа 
со цецваьккхинарг, хIинццалц яьсса хуьлуш йолчу тIехьарчу партанашна тIехь, 
бист ца хуьлуш, хевшина бара:  воккха стаг Хаузер, цкъа а коьртара ца боккхучу 
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кхо маьIиг йолчу куйнаца, цунна юххехь – хьалха мэр лаьттинарг, почтальон 
лаьттинарг а, юьртан кхиболу бахархой а. Церан массеран яххьаш кхоьлина яра. 
Хаузеран голаш тIехь, маьIигаш тишъелла, схьайиллина  абат яра, цу тIе дехкина 
даккхий куьзганаш а дара. Доллучух ца кхеташ, со дIасахьоьжжушшехь, мосье 
Амель, кафедри тIе хьала а ваьлла,  со чувогIуш соьга  ма-хиллара эсала, лерина 
вистхилира тхоьга массаьрга а:

– Бераш, со шуна тIаьххьара урок луш ву. Берлинера омра кхаьчна, 
Эльзассерий, Лотарингерий ишколашкахь немцойн мотт бен ма Iамабе аьлла. 
Керла хьехархо кхана схьакхочуш ву. Тахана вайн французийн меттан тIаьххьара 
урок ю. Доьху шуьга, шайн ма-хуьллу ладугIуш хилахьара шу.

Хьехархочун оцу масех дашо со Iадийра: «ЭхI, йовссарш яI, йовссарш! Цунах  
хаам хилла-кх мэрин пена тIехь хьалатоьхнарг!

Французийн меттан тIаьххьара урок! 
Суна-х халла бен язъян а ца хаьа. Схьагарехь, кхин Iемар а дац-кх. Делахь- 

хIета, цу тIехь чекхдер ду-кх дерриг! Ма дохковаьллера со, айса эрна хан яйарна, 
ишколе а ца лелаш, ас тIехтилийтина урокаш, хьозарчийн бенаш лоьхуш, я 
гIорийначу Саари тIехула хехкалуш. ХIинццалц суна сингаттаме хетта  йолу 
киншканаш,  сан куьйгаш шайх къихкина йолу грамматика, сийлахь-еза истори 
хIинца суна сайн гергара, хьомсара, дIасакъаста хала хир долу доттагIий хетара. 

Мосье Амель! Сайна иза кхин гур цахилар дагадеъча, ас дицдира цо сайна 
дина девнаш, йиттина линейка. 

Пекъар! Ша кечлуш юху костом а юьйхина веана иза шен тIаьххьарчу уроке; 
иштта кхийтира со, хIунда баьхкина хилла хIокху уроке тхан юьртара баккхий 
нах. Шовзткъа шарахь хьехархочо хьегначу къинна баркалла ала баьхкинера 
уьш, цуьнца цхьаьна шайн дохкодовлар а дохьуш, ишколе шаьш кест-кестта 
цадахкарна, шайн бовш болчу даймахкана тIаьххьара декхар дIадала.

Сайн цIе йоккхуш хезча, сан ойланаш юкъахъевлира, Iамийна урок дIайийца 
езаш вара со. Ма дукха хIума дIалур дара ас, хIара урок дика Iамийна хилийта, 
таса а ца луш, причастин бакъонаш дIайийцина хилийта. Амма , амма хьалхарчу 
даш тIехь вуьйхира со. Даг чу боьссинчу сингаттамца лаьттара со, цхьана кога 
тIера вукху кога тIе а вазлуш, охьахьаьжначуьра хьалахьажа а ца ваьхьаш. Суна 
хезаш дара мосье Амела сайга дуьйцург:

– Франц, сан кIант, ас хьуна дов дийр дац, хетарехь, вуьшта а Iаткъам хилла 
ву хьо. Даима кханенга туьттур ахь: со стенга сиха ву, кхана Iамор яра иза-м, 
бохуш. Х1инца гой хьуна, хIун хуьлу цунах? 

Вайн Эльзаса даима кханенга тоьттура Iилма Iамор – иза цуьнан йоккха 
дакъазалла ю. ХIинца церан бакъо ма ю вайга ала: И муха ду? Аш шаьш 
французаш ду ма боху, ткъа шуна шайн мотт ца хаьа, шайн маттахь язъян а, 
еша а ца хаьа! Цу тIехь кхечарел бехке вац хьо, Франц, сан кIант! Вай массара 
а ваьшкара  бехк баккха хьакъ ду. Шун дай-нанойн башха бала болуш а бацара 
шун дешарца. Аш миччахьа болх бичхьана, аш чу ахча деъчахьана, тоьаш бара 
уьш. Ас сайгара бехк ца боккху моьтту шуна?  Сайн бешахь шуьга сих-сиха 
зезагашна хи ца доттуьйтура ас, шуна хьеха а ца хьоьхуш? Сайна чIара лаца ваха 
дагадеъча, дIа ца хоьцура ас шу?!

Иштта дашна тIера дашна тIе а волуш, шен дагахь мел Iаьткъинарг дийца 
волавелира тхуна мосье Амель. 

Французийн маттах дийцира цо, дуьнен чохь иза уггар хаза мотт хиларх, цIена 
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мотт, доьналлин мотт, иза Iалашбан безарх, цкъа а биц ца беш, хIунда аьлча, 
лоллехь даллочу къомана шен мотт хаахь, ша чохь долчу набахтин догIа хир ду 
цуьнгахь. Юха, мосье Амеля грамматика схьа а эцна, дийнна урокехь йийшира 
тхуна. Со цецваьллера, суо иштта дика кхетарх. Хьехархочо мел дуьйцург а кхета 
чIогIа атта дара. Схьахетарехь, ас цкъа а иштта леррина ла ца доьгIнера цуьнга, 
ткъа цо  иштта собарца ца хьехнера тхуна. Со кхийтира цо лелочух. Пекъар, воккха 
стаг ша дIавахале  тхуна массо а хIума схьадала, шена мел хуург тхан коьрта чу 
дилла лаам болуш волчух тера дара. Грамматикин урок чекхъяьлча, йозанан урок 
д1айолаелира. ХIокху денна мосье  Амеля тхуна кечдинера керла, хазачу, горгачу 
куьйгайозанца яздина дешнаш: «Франция, Эльзас, Франция, Эльзас». Партанаш 
тIе летийна уьш, лесташ дара байракхийн кочарш санна, ерриг а классехь. ХIор 
элп а хаза яздан гIерташ, тхайн ма-хуьллу дохкуш дара тхо. 

Чохь хIоьттина тийналла яра, оха кехат тIе хьоькхучу къоламийн гIовгIа бен ца 
хезаш. ЦIеххьана корехула чуяьхкира бIаьстенан чхьаьвригаш, амма цхьаммо а уьш 
тергал а ца йира, уггар кегийчу бераша а цхьаьна, уьш а дара доггах элпаш дахка 
Iемаш, гIожмаш йохкуш, иза шайн французийн мотт болуш санна. Ишколан тхов 
тIехь кхокхарчий дара шайн гIур-гIур деш. Цаьрга ладугIуш, айса-сайга хаттар дира 
ас: «кхаьрга а немцойн маттахь эшарш лекхийта бохку-те хIорш?»,–  аьлла. Сихха-
сиха мосье Амель волчу агIорхьа хьожура со. Иза, меттах ца волуш, хиъна Iара, шен 
хьажар чохь мел йолчу хIуманна тIе а доьгIна, цуьнца ишколан цIа дIадахьа лууш 
санна. Ойлаейша! Дийнна шовзткъа шарахь хиъна Iийна-кх иза цу меттехь, ваьхна-
кх иза кхузахь, хIинца санна, шена хьалха хIара ишколан уьйтIе а, хIара класс а 
йолуш. Шира гIанташ а, партанаш  а хан-зама яларца къагийна; цIабалгийн дитташ а 
дахделла, хояхар, цо йийна хилла йолу, хьаьрчина кораш тIера тхов тIе хьалакхаьчн 
а. Ма чIогIа хала дара цунна х1ара къастар, лакха тIехь дIабаха кечам беш, чамданаш 
вовшахъеттачу шен йишин когийн татанаш а хезаш... 

Кхана новкъа бовлуш ма бара хIорш, гуттаренна а хIокху махках къаста. 
Делахь а, цуьнан ницкъ тоьира, урок чекхъяккха.

Йозанан урок чекхъяьлча, историн урок йолаелира. Цул тIаьхьа уггар 
кегийнаш элпаш Iамо буьйлабелира, хIор а элпан аз дахдеш: ба, бе, би, бо, бу.  
ТIехьа хиъна Iаш волу воккхастаг Хаузер а вара, куьзганаш доьхкина, шина а 
куьйга схьа а лаьцна, царна тIаьхьара олуш. 

Шен ма-хуьллу воллура иза, воьхна хиларна аз дегодора цуьнан. Цуьнга 
ладоьгIучу тхан цкъа дийладала дог догIура, юха – делха.

 ХIан-хIа! Суна цкъа а йицлур яц и урок… 
ЦIеххьана килса тIерачу сахьто делкъахан хиллий хаийтира. 
Оццу хенахь корера схьахезира тIеман Iаморшкара схьабогIучу пруссакийн 

цIузанийн гIовгIа. 
Мосье Амель, макхвелла, ша волччохь хьаланисвелира. Иштта воккха цкъа а 

ца хеттера суна иза.
– Сан доттагIий, – цхьаъ ала гIоьртира иза, – сан доттагIий…со…со…
Амма легашкахь шад болуш санна,  дийца ца лора цуьнга. ТIаккха, тхоьгахьа 

букъ а берзийна, мел кара а эцна,  уьн тIехь, шен ницкъ ма-ббу тIе а теIош, 
даккхий элпашца яздира цо: «Декъала хуьлда Франци!» Юха, ша волччохь 
дIатийра иза, пенах корта а товжийна, тхоьгахьа схьа а ца воьрзуш, цхьа дош ца 
олуш... куьйгаэшарца хаам бира: «Дерриг дIадаьлла хIинца… ДIагIо…»

Гочдинарг – Алиева Зарина
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МАКАЛОВ Шамсудди

Драматурги

Хьалхара дакъа
Хьалхара сурт

Аьхкенан хан. Iуьйре. Ламанан юрт. Наибан резиденци. Кертахула герз ка-
рахь лела муртазекъаш. Зрительни зала чуьра го тоъал хаза кечйина наибан 
белхан чоь. Аьтту агIорхьа стол, стоьла тIехь ши-кхо тептар, горгали. Стоьла 
тIехьа, пенан бахалла, хьалатоьхна гIазотан баьццара байракх. Стоьлана аьрру 
агIорхьа хIиттийна гIанташ. Сценин кIоргехь кор. Аравала неI-аьрру агIорхьа. 
Кирхьа делладалале гIийла назма йолало:

Субхьана раббика, веза ву Дела,
Ва раббил Iийзати, цIена ву Дела,
Возаллин, цIеналлин да хилар бакъ ма ду,
Хьо цунах тешалахь, я ибна Адам!
Маликех тешалахь, Делан лайш хиларна,
Элчанех тешалахь, дин кхайкхош бахкарна,
КIорIанах тешалахь, я ибна Адам!

Кирхьа деллало. Стоьла хьалха Iаш ву Батакъ, гIеметтахIоьттина, дегIана 
хесаро стаг. Цуьнан коьртахь чола куй бу. Даккхий мекхаш ду, сирдала доьлла, 
йоца маж… Цунна уллехь хиъна Iаш ву ХумпIар, карахь шедан кхаж а къуьйлуш.

Б а т а к ъ: Цхьа-ши кIира хьалха вайша дийцинчух хIумма а диний ахь? 
Маса стаг ву хьан оьрнаш чохь?

Х у м п I а р: Цкъачунна кхоъ бен вац.
Б а т а к ъ (Резавоцуш): Сов кIезиг. Хьан уггар йоккха гIалатло, хIума юккъе док-

кхий, и дитар ю. Вайн шийтта юрт ю. ХIора юьртах чекхваьлла хила везара хьо.
Х у м п I а р: ВаллахI Iазмор, со сайн ма-хуьллу ахь бохург дан ма гIерта, 

амма вайнехан Iедалехь шайн сий дойуш хIума хета-кх иза нахана. Иэхь лору. 
«И ворхIе а стигал, ворхIе а латта цхьаьнакхетахь а…» олий, дIахIуьтту. Суьй-

1. Батакъ – Шотойн наиб – 45шо
2. Халисат – цуьнан нана – 65шо
3. ХумпIар – наибан гIоьнча – 30шо
4. Сурайп – коьрта къеда – 46шо
5. Залуба – Сурайпан зуда, – 40шо
6. Бикату – йисна зуда – 55шо
7. Iайшат – Бикатун йоI–I9шо
8.  Асет – Бикатун лулахо – 20шо

9. Сийна-БIаьрг – муртазекъийн бIаьнча – 35шо
10. Буота – наиб, оьрсашкахьа ваьлла – 42шо
11. Имам Шемал – 60шо
12. Сайда-Хьажа – таллархо – 40шо
13. Дуга – чIаьнтийн тхьамда – 45 шо
Эпизодашкахь: муртазекъаш, бIаьхой, нах.
Хилам дIабоьду Шемалан заманахь.

Дакъалоцурш:

Лаьмнашна майраниш беза
(Кхаа декъехь, барх1 суьртахь драма)
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лийчохь хIара гIуллакх чекхдалахь а, нохчо – нохчо хилаза ма ца вуьсу. Цхьана 
аьршанца дуста ма ца деза. ЦадогIург хета нахана вай долийнарг. Беккъа цхьа 
борша нах белахьара-м цхьаъ хила а мегара. Зударша йоккха IалагIожа йоккху. 
Оф-вай! Ма хьаштдоцург ду-кх аша суна тIетеIориг.

Б а т а к ъ: Нохчашна юккъехь лелаш нохчийн гIилакхаш дуйла хаьа суна. 
Ас къобалдеш хIума дац иза. ХIетте а, имаман омра кхочуш ца дича ца до-

влу вай. И лакхара охьа омра дуйла дIахаийта деза. Нах кхето беза. Чов ца еш, 
даг тIе ца кхочу. Озабезамаш хила ца беза. Вай ледара хила мегар дац. ЧIирхой 
бу суна цергаш хьекхош. Амма со ца кхоьру. ТIом – тIом бу. Шотой резабоций 
хаьа суна. Амма имамо бохург ца дича вай ца довлу. Цу гIуллакхо вай де а дохо 
оьшуш дац.

Х у м п I а р (доккха са а даьккхина): Дика ду. Со кхетта.
Б а т а к ъ: И гIуллакх кханнехь дIадоло деза. Хьуна ма-хаъара, гIина 
диллина кIант ву вай долчу вогIуш. Кхузахь шен омра кхочуш муха до хаа 

луур ду цунна.
Х у м п I а р: Хирг хир! Тховссехь уьш дIаязбан аравер ву-кх со. Цхьана 

агIор, чIогIа доккха ирс хета суна цу нехан.
Б а т а к ъ: ХIунда?
Х у м п I а р: Цу ор чохь майрра шайна езачун я везачун цIе яккха йиш 
ю-кх церан.
Б а т а к ъ (велалой): И бакъ ду. Вукха агIор – доккха таIзар делахь а.
Чуволу муртазекъ.
М у р т а з е к ъ: Сурайп схьакхаьчна.
Б а т а к ъ: Дика ду. Чувола, ала. (ХумпIаре) Цуьнца цхьажимма къамел дара сан.
М у р т а з е к ъ: ХIокху сахьта олу. (ДIавоьду)
Х у м п I а р: Со араволу. Чам бац сан цу стагаца. И сира, ира бIаьргаш …
Б а т а к ъ: ГIуо, хIета. 
(ХумпIар араволу. Жимма хан яьлча чоьхьаволу Сурайп. Доцца дитина маж-

мекх, коьртахь кIайн куй, карахь Iаса)
С у р а й п: Ассалам Iалайкум!
Батакъ (хьалагIоттуш): Ва Iалайкум салам, марша вогIийла хьо! Схьанехьа 

вала, охьахаа.
С у р а й п: Маршалла лолда везачу Дала! Халисат хIун деш ю? Могуш юй 

хIара?
Б а т а к ъ: АлхьамдулиллахI! Далла бу хастам! Нана дика Iаш ю.
С у р а й п: Ахь со кхайкхийтирий схьа?
Б а т а к ъ: Хьо эшнера суна. ХIара кехат дешал, цул тIаьхьа дер вай вешан 

къамел. (Тептар юккъера схьаоьций, кехат дIакховдадо.) 
С у р а й п: Бакъахьа хир ду. (БIаьргашна хьалха лоций, кехат деша хIутту).
Б а т а к ъ: Деша ахь, хаза паргIат…
С у р а й п (цец а волуш): ХIахI? Шемал вац Шуьйта ван гIерташ?
Батакъ (корта таIош): ТIаккха ткъа.
С у р а й п: Вайн дог ахка гIерта имам. Ша ТIатIин зурманаш лекхчий а, 

шена хетарг хуьлучуьра даьллехь а. Цуьнан тIатIарий ма ца оьшу мацаллах 
бецашца хьалхабуьйлучарна…

Б а т а к ъ (резавоцуш): Нохчи мацалла велла олуш ца хезна суна, я сагIа дех-
на олуш а ца хезна вайн къомах волчу стага цкъа а. Иза вайн Iадат ду. И мацал-
ла хIотто лерина, вайн ялташ, докъарш, хьаннаш ягош оьрсий бу. Вайн даьхни 
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дIакхуьйлу. Цаьрца тайна болу зуламхой а бу лергана уллехь шайн зурма лоькхуш.

С у р а й п: Мухха а делахь а, дош дац, Батакъ, вай лелош дерг. ТIехь бе-
дар, когахь мача яц. Даа рицкъа дац, меца, дера бу нах. ХьошалгIа воьдург а 
долчуьнга коч-хечий доьхий воьду. Iай, аьхка а когашIуьйра лела вайн бераш. 
Иштта дуй иза? ХIун дика дина Шемала вайна? Паччахьца бо тIом цунна марз-
беллехь а, нахана Iаламат базбелла. ЦIийнах-цIарах ваьлла хийла да, ваьлла 
бевза-безарех, хаьдда безамах-ирсах. Кестта дика дехар ду аьллий имамо цкъа 
а? ТIом, тIом… кIордийна тIом. Карахь-куьйгахь дац нехан. Къоьлла «къикъ» 
бохуш бу. Балано сийсадо лаьмнаш. Доьзалш дIауьдуш бу оьрсий болчу. Аларх-
бахарх гIуллакх хуьлуш дац. Цхьа Делан лаам, орца хьалха ца далахь, ас ма 
элира алалахь…

Б а т а к ъ (карзахе): Собар, собар, Сурайп! Хьан бага шера юй хаьа суна. 
Ма дийца, деца хьуна, хьаштдоцург. ЗарзъеллайогIу хьан ойла. Каш ахка гIерта  
шу имамна. Имам вохийна, шекаран гIайракхех бердаш лешо гIерта шу? Хьоь-
ца кIалдаш яар хир дац сан. Хьайн багадеънарг дуьйцу зама ма яц хIара. Ахь 
дуьйцург марах ма долийла хьуна.

С у р а й п: Далахь а, ца далахь а, валлахIи-биллахIи, ас дуьйцург бакъ-м ду. 
И суьйли дIавалахь, ялсаманин суьртахь го суна хиндолу вайн дахар. Хьоьга 
ойла яйта а дуьйцу ас хIара. Дерриг вайн къам, са малхадала ца дуьтуш, кего-
риг ву имам. Иза кестта вужуш гIан го суна. Гуттар а ца хуьлу моллина мовлад. 
Цунах кхета веза хьо.

Б а т а к ъ (меттахъхьовш): Иштта ма ала. Нийсачу новкъа ца уьйзу ахь. 
ХIун берзан гIулг даьлла-техьа вайшинна юккъехула? Хьо-м Iедало хIоттийна 
коьрта къеда вай. ТIехула тIе, ахь а иштта аьлча, нехан хIун бехк бу, Iад санна бу-
лабелла Iаш болчу? Ир-бир аьлла, царна юкъахь ма делахь хIара тайпа къамел. 
Ахь со цецваьккхина. Варе-варе, Дала ларвойла хьо! Инналиллахь, хьо боккха 
болх! Иштта а истангах топ йина Iаш бу хьуна нах. Хьалха санна, дагах дог 
тоьхна, агIонах агIо а тоьхна, цхьа барт болуш хIунда вац вайшиъ? Вовшийн 
багара сискалш а йохуш, хаза хан текхна ма вара вайшиъ. Хьо-м кийчча хилла, 
зIок санна, дуьхьалверза. Ма Iовжий ахь сан дог! Шемал сан воккха хьаша ву. 
Цуьнан доьзал шина шарахь Iийна сан хIусамехь, ГIуш-коьртахь. Ташу-Хьаь-
жа, наибаш: Шоип, Iийса, Iалха, масане кхиберш кхаьчна меттигаш ю хIорш. 
ХIинца, имаман когашка цIе яла йоьлча, и дIатаса веза ас? Ца веза. Ямарт хила 
бакъо яц шотойн Батакъан. ГIуллакх Делан карахь ду. Тахана дерг кхана дац. 
Дала мукъалахь, Дала ша цхьана хорша дерзийна, юхакогахIотта мегий иза-м. 
Хьажал кху кехате. (Кехат дIакховдадо). Ша дуучу ялтин а, дIадуьйчу хIуманан 
а гIо дийр ду боху имамо. Цундела, лар йохий ма хьийзахьа...Хьо-м вайн лаьм-
нашкахь шарI чIагIдан дезаш волу стаг вай.

С у р а й п: Батакъ, со дика кхета. Со воьхна вац. Кога-ирахIоьттичахьана 
цхьаьна ву вайша. Со кхетамах ца ваьлла. ТIехула мухха велахь а, дагца хьан 
накъост ву хьуна со! (Кехат а доьший, ша-шега: шен когаш хьалабина Iаш волчу 
имамо нахана гIо дийр ду бохург бакъ дац. Балди тIе дума хьекха Iемина имам.)

Б а т а к ъ: Дагаяийтал ДаьргIа. Воронцовн эскаршна кIелонаш еш, царах даммар-
дарц деш, вайшимма йиттина йорт. Дагалацал, Слепцов вай сацийна, Iалхина гIо 
деш. Ма зама яр-кх иза (шен голаш тIе куьй гаш а тухий.) Везан Дела, хьуна бу-кх 
хастам! Ца яхна хьуна вайн жималла эрна. ДаьргIара, Делан Iад хIоттийна, эккха ма 
дира вай и йовссар. Нохчмахка дина тIелатар мерах даьккхира оьрсашна. Иштта Ше-
лан агIо ларъярехь а гIара ма бевлира шотой. ДагавогIий хьуна шелахойн ТIелхаг?
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С у р а й п: Хетта а хоьттий ахь?!
Б а т а к ъ: Оьрсийн эскаран боккхачу ницкъе дийнахь-буса а са ца доIуьйтуш, 

ас мел доккха гIо дира цунна. ХIетте а, со санна волчу кIанте шен йоI ца йо-
уьйтуш, Шемал шен захало хила лиира цунна. Оьрсаша Ахульгохь амалтана 
вигначу цуьнан кIанте, Джамалдине, яхийтира. Иза а вара хьуна, гуьржийн 
эластунех хийцина, цIавалийна.

С у р а й п: Сара ярий цу йоьIан цIе? ДагайогIу суна.
Б а т а к ъ: Яра-те. Со ваъал везаш ма яра иза. Дуьйцуш товш дацахь а хийла 

соьга хи тIе кхайкхина яра иза. Ткъа хIинца хIун хили. Имаман кIант цамгарх 
вели, йоI, жоьра йисина, тишъелла лелаш ю.

С у р а й п: Дуй-деца хьуна, хьо санна нуц хиллехь хIун оьшура цунна! Има-
ман кIант велахь а, оьрсаша кхиийна вара.

Б а т а к ъ: Со хIун ала гIерта аьлча,  хIетахь вай цхьаъ дара. И дара хьуна 
дош! Ткъа хIинца херо хаало. Ас терго йина.

С у р а й п: Хьо-м, гарехь, экха тергалдо иччархо санна, суна тIе турмал 
ерзийна, со тергалвеш Iаш хилла. Вай цадезачара дохучу ловсакх хабаршка ла 
ма дегIа.

Б а т а к ъ: Хьуна хала ма хета. Вайна дIабоьдуш тIом бу. Суна хIора стагах 
хIун доллу хаа деза. Маршо новкъахь Iуьллуш яц. Иза цIийца йоккху. Назвай 
ваьлла вехаш цхьа а вац хIинца. Хуьлу-хуьлуш хилла хелиг.

С у р а й п (коьртара куй схьа а боккхий, хьаж тIехула хьала куьг а хьокхий): 
Э-хIай, гIабакхан тIам лаца цу хабаро! Ас-м хьоьга сайна маршо ца еза ца 

бохурий! Ма мотталахь, со оьрсашкахьа узуш ву. Суна, хьуна санна, дукхабеза 
хьуна уьш. Хьан санна, сан а бу хьуна уьш мостагIий. Кхетий хьо? Сан хьох 
лачкъийна хIуммаъ дац. Со, машар хилийта, гечо лоьхуш ву. Вайн Мехк-Кхиэл 
ю некъ лоьхуш. Кху чохь вайшиъ бен цхьа а вац, цундела хьоьга-хьайгга боху 
ас: имам хьан хьаша, доттагI велахь а, иза коьртехь мел ву и машар хир бац.

Б а т а к ъ: Машар хилийта, оьрсий къарбан беза. Ахь имам дукха бехкевеш, 
реза вац со. Иза-м имам вай! Цуьнан ала, дан, хаа, дерзо дезарш корта буьззина 
дукха дай. Цхьабакъду, нохчех тIаьхьарчу хенахь башха тешаш-м вац иза. Дош 
аьлча а ца могуьйту. Шеко ю.

С у р а й п (аз айина): Гой хьуна. ХIинца вовшах кхеташ лаьтта вайшиъ! И 
ала ма гIерта со а. Ша нохчаша вина имам хилар а, Ахульго а сиха йицъелла 
цунна. Хьанеха-минеха аьллера бохуш, хьапур-чупар кегош, вайнах дIа а бо-
хуш, гобаьккхина шен суьйлий дIахIиттош ву. Хьо кхузахь наиб воллушехь, 
цIийнах хьийса суьйлий богIу. Дош дуй, нийса дуй иза?

Б а т а к ъ: Ткъа бехк буй цуьнан? Цуьнан гIуллакх тишлуш дуй хууш, 
бIаьрга тIе бIаьрг а боьгIуш, дуьхьалбуьйлу цхьаболу вайн гаурш. Соьца церан 
маслаIат хир дац. Уьш – зIуганан бен, хьан, сан тайпана белахь а. Шемална 
кIел ког туьйсуш, бартбан гIерта оьрсашца. И ца хилийта ма гIерта Шемал, 
массо нохчийн наиб, тхьамда а гулвина, кхеташо ян. Вай ницкъ ма-кхоччу сий-
деш, тIеэца веза вайн имам. Дала Iалашвойла иза. Ас вайн тIемалошца къамел 
дийр ду, ткъа ахь вайн кIоштахь бу боху Iеламнах вовшахтоха беза.

С у р а й п (ша-шега): ХIора шолгIаниг вейтина имама. ХIора шолгIаниг 
дуьненна тIе ца валийтина. ХIара бала беана. Стенна оьцуш ву, сел вазвина, 
тIе? (Батакъе) ХIета а, вета а иза-м ца дича ца долуш гIуллакх ду. Иза-м вай цу 
стиглан Iаьрчашка воккхур ву, айина.

Б а т а к ъ: Варе, хьожуш хилахь! Имам ца лерича а, вай долчу гулбала без-
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аш дехьа-сехьара уггаре а бу боху кIентий бу хьуна, ша-ша эвлаяъ вац аьлча, 
лата чугIертар болуш. Царна юкъехь хир ву хьуна бенойн БайсагIар, шела-
хойн ТIелхаг, гиххойн Сайдулла, мичкахойн СоIду, веданхойн Эдал, чIаьнтийн 
Хьамзат, иштта кхин а. Доцца аьлча, ву аьлла мел хета къонах.

С у р а й п: Уьш Мусин гIожмел дукха хилахь а, тIеоьцур бу-кх вай. Шотой 
даима хилла хьаша комаьрша тIеоьцуш. Цхьабакъду, закатна хIума яккха еза йол-
чаьргара. Амма йолуш берш тахана дукха-м бац. ХьаьжкIан кана баккха а хала ду. 

Б а т а к ъ: Цунна са ма гатде ахь. Цу гIуллакхна арабаьхна нах бу.
С у р а й п (велалой): Делахь-хIета, нана денцIера йогIу, схьагулло эр ду-кх 

вай. Iе, хIета. Кхин хIума дацахь, со дIа араволу. (Араволу).
Б а т а к ъ (хьалагIоттий, чухула волалой, нахехьа а воьрзий): Йокъа 

хIоьттинчу махкана догIа санна, тахана вайна оьшург цхьабарт бу шуна!

Кирхьа.

ШолгIа сурт
Суьйре. Урам некъ. Бикатун керт. Аьтту агIор цIенойн пен бу. Аьрру агIор, 

хасбеш дIакъастош аннийн керт ю, дуьххьал серийн ринжа а долуш. ЦIийнан 
маьIIера гучуйолу Iайшат. ТIехь божарийн барзакъ, коьртахь куй, юкъах йих-
кина йоккха шаьлта. Цунна тIаьххье гучуйолу Бикату.

Б и к а т у: Ахь хIун до, ва йоI?
I а й ш а т: Сайн говрана тIаьхьа йоьду-кх, суьйре ма ю вайна.
Б и к а т у (резайоцуш): И хIун духар ду хьуна тIехь дерг? Ас мосазза аьлла 

хьоьга?
I а й ш а т: ОхI-вай, нана, ахь соьга хIун де боху-теша? (дегабааме)
Са легашка кхачийна-кх ахь сан. Сайна тIехь товш делахь а, дацахь а, ас 

лелор ду-кх хIара духар. Ма хьийзаехьа со. ХIун вон дина хьуна кху духаро?
Б и к а т у: Цу Делан Вазлора лелор дац-кха! (ЙоIана тIе а йоьрзий.) Хьо ма 

яха еха! Оьзда, батта чохь хила ма еза йоI. Суна-м нахах эхь хетий, хьо иштта 
лелаш. Ванах, хьо Iовдал ю? Iовдалчунна маIаш йовлуш хилча, хьуна уьш тох-
харехь евлла хир яра. Дош-м, КъорIанора, дацара уппада яллалц хьуна бишка 
ца оьзча! Хьайн кхо ваша дийна хилча, айхьа цалелор дерг хIунда леладо ахь? 
Къа ца хета хьуна сох? Хьо-м тIаьхь-тIаьхьа телхаш лаьтта. Хьо маре ца ло 
бохуш, яла а, йола а ца юьтуш, хьийза ма йо со Iедало, имаман цхьа луьра омра 
ду бохуш. Хьо Дала ма нисъярг, цаьрга хьуо ор чу кхоссийта йоллу хьо? ХIай, 
дуй гIуо хьох! Иммансиз!

I а й ш а т (ца ешаш): ХIичIийчI! Кхаж балахьара шайн! Ма хабар дар-кха 
иза! Со хIунда кхуссуш ю ор чу? ТIам тIехь вийна сан кхо ваша ца тоьа царна?.. 
Сан вежарий, Дала гIазот къобалдойла шун! Шун хIуманаш ю ас тIеюьйхинарш, 
сайн са шуьца долу дела. Кхара гIора, ницкъ ло суна. БIаьллангах таьлланг 
санна, сан дегIах аьхна хьерча хIорш. Ва нанас йинарг яла шун, ваша волчух 
хьоьгуш лела йити-кх аша со, ма хеназа дити-кх аша хIара маьлхан дуьне. Шун 
чIир эццалц, хIара духар суна тIехь хир ду, я со маре а гIур яц. Цу везачу вайн 
Далла тоьшалца дуй буу ас. Нана, ахь бехк ма билла, хIара суна тIера барзакъ 
хьоьга лалуш дацахь, Дала гIоли йойла хьуна.

Б и к а т у: Вай, хастам хила хьуна, ахь дийриг хIун Iовдал къамел ду?! ЦIоз 
санна дукха болу гIазкхий хьоьга муха бало хIаллак? 

I а й ш а т: Со тIаме гIур ю. Гур ду хьуна, со цхьана дийнахь, тIап-аьлла 
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йовш, гIамарла боьжна хин тIадам санна. ХIетталц ас гIо дийр ду хьуна 
дуьйш, хьокхуш, оруш.

Б и к а т у (йоIе къаьрззина хьаьжна): Ахь хIун дуьйцу ?! ДIаяла дIа, и хьайн 
Iовдал бегаш а ца беш. Ца го хьуна хIаллакьхилла хьайн кхо ваша. Iехийна, 
дIавигна. ХIинца мила ву, вайшиъ йоцург, уьш дагабогIуш? Нана яла церан. 
Шелахь и кхоъ вийна аьлла, шийла кхаъ кхаьчча ца иккхина сан дог стенах 
дина хилла-техьа? Мел эсала кхо ваша вара хьан, ма дукха езара царна хьо!

I а й ш а т (нене хьоьжуш): Ас доькхур ду хьуна иза-м, ас бекхам оьцур бу. 
Сан тешамечу герзо лоцур бу мостагIий.

Б и к а т у (йоIана тIечевхаш): Хьий, дIаэца Дала хьо, гIам! И тайпа хабар 
хьоьгахь бен хезна дац суна. Хьуна моьттучу кепара эцалур бац бекхам. Ахь 
иттех гIазкхий вийча а, дац кхин толур хIума. Бекхам Дала ша оьцур бу. Цунна 
дика го бехкеверг а. Цунна го юьхьиг а, йист а ца гучу кху тIамо хIаллакдеш 
долу вайн къам. ДIахьажал, вайн эвлахь наггахь жима стаг ца висна. Машар без-
нарг паргIат ваьхна, йоI, ткъа дов дезнарг – хIаллакьхилла. Сатоха. Вежарий-м 
нехан а байиний, хьуна цхьанна тIекхаьчна Iаш бац хIара бала. Леш бу хIинца 
а, дужу гIа санна. Шорта ду кешнийн баьрзнаш.

I а й ш а т (корта а ойуш): Ас чIагIо йина, ас дуй биъна, нана. Ас дуй биъна 
дуьнен чу са кхуллуш гIоттучу малхах, дIо лекхачу Башломах, хенал хьалха 
лаьтта эгначу сайн вежарех. Сан йиш яц, хьан кучан юх а лаьцна, Iен.

Б и к а т у: ХIаъ, йоI, ма лее эрна бага. Хир доцург ду хьуна ахь дуьйцург. 
Ас юха а боху хьоьга, хьо-м, Дала дIаэцарг, йоI яй, хьан меттиг суна юххехь я 
хьайн цIийнадена уллехь ю. Хьуна Сурайпе а аьлла, жайна даккхийта деза. Хьо 
тилла стаг ю. ХIара дуьне, кхин тIе а, суна Iарждеш, къахьдеш ю-кх хьо денна.

I а й ш а т: Нана, ма алахьа иштта. Суна хьо дукха ма еза. Шек ма яла хьо, 
сайга ца лалун болу мохь бац хьуна ас сайна тIеийзориг. Ахь бохург а деш, кху 
цIахь ца Iело-кх со.

Б и к а т у: Елин хьо дийцина? ХIай, ма сатта хьо хьала!
I а й ш а т (йиш локху):

Маржа яI, сан миска, нана,
Хьо сох хIунда ца кхета?
Со – хьан йоI – ю кийча тIамна,
МостагIчун кан тийсийта.
ТIаме гIур ю, бекхам эца,
Суна тIаьхьа ма елха.
Сарахь, корах хьоьжуш ара,
Везчу Деле со еха!...

Б и к а т у: Хьайн и йир эций, къайладала лачкъаза дисина шайтIа. Корта 
хьере бина ахь сан. Хьо тIаме йиггал кIелвисина ца хета суна Шотойн Батакъ, 
хезий юхайогIу).

…бай тIехь байракх ва етташ,
БIо ловзу Шемал.
БIона хьалха ва вуьйлуш
Дин ловзу Шемал…
Ой…дай…я-да-да, дай-да…да-дай…

(ХумпIар хьалха а волуш гучубовлу муртазекъаш. Бикату а, Iайшат а цаьр-
га хьожу).
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Х у м п I а р (ринжа а доьллуш): Де дика хуьлда хьан, Бикату.
Б и к а т у: Далла воьзийла.
Х I у м п I а р: (леррина Iайшат бIаьргаш Делора, ян а ма ю! Делан КъорIанора, 

кхуьнан шерачу, хазачу юьхь-чкъуьйригах бен хIара евзар ма яцара суна. ХIара 
куьйса стаг мичара ваьлла-те бохуш, хьоьжура со кхуьнга.

I а й ш а т: БIаьрг сирла хи а ю!
Б и к а т у: ХумпIар, шу лаа дуй?
Х у м п I а р: Гой хьуна, Бикату. Шуьйта вогIуш имам ву…
Б и к а т у: Дика ду-кх, тIаккха.
Х у м п I а р: Дика-м дара иза… цуьнца дуккха мехкадай а, мурдаш а, суьй-

лийчуьра хьеший а хир бу. Ткъа имам, къамкъарг лаьцна вай буйнахь латтош 
волу, Батакъна а, вайна а реза вац. Реза вац, шен омра кхузахь дуьззина кхочуш 
ца до бохуш. Дала тIехIоттийнчу Iедало бохург дан ма деза ас, ахь, вай массара 
а. Цундела, ка ма-йоллу Iуьргаш дIадукъа аьлла, арадаьхна тхо наиба.

Б и к а т у: Ткъа кхин хIун дан деза вай? Цхьаъ санна кхоъ дIа ма веллера ас.
Х у м п I а р: Бикату, ахь суна бехк ма билла, цу гIуллакхна, кху керта ца ван 

ас хIуъа а дийр дара. Лаьттан буха гIойла со, и бакъ дацахь!
I а й ш а т: Татин гота а йитий, доцца алал, хIун оьшу шуна.
Б и к а т у: ЙоI, сацаел хьайн багин кIаркIар.
Х у м п I а р: Пхийтта шо кхаьчначу йоIана тIехь маре яхар ду. Зуда цаялориг 

я маре цагIуриг ор чу бухку, чохь даьккхинчу хIора денна тIера гIуда а тухуш. 
Бикату, хIара хьан йоI, Iайшат, царна юкъахь а ю. Тхо Батакъан омра кхочуш-
дан даьхкина, ткъа хIора цуьнан буьйр – Имаман дош а, гIуллакх ду. Имам 
схьакхачале, цхьа тап-марха ян гIерта вайн наиб. Шен дерг а, доцург а хьалха 
дилла ма деза цуьнан.

Б и к а т у (оьгIазе): Шайн белхан кIайдаргаш къайлайохуш ду-кх шу?
Х у м п I а р: Бикату, ма хьежахьа соьга иштта. Деллахьа, ма хьежа. Сай-

га де аьлларг кхочуш ца дича ма ца волу со. Со-м Iедалан стаг вай. Азаллера 
схьадогIуш ду хIара иштта: цхьамма омра до, ткъа вукхо – кхочушдо. ХIара 
бертахь я бертаза дIа а йигна, кхуьнга ша маре яха резайолчу стеган цIе ца як-
кхийтича ца довлу тхо, ткъа оцу стагана тIехь хIара дIайигар ду.

1 - м у р т а з е к ъ: (воьлуш). ЙоI, хьайн десара, сан цIе ма яккхалахь. Хьо 
санна коча тесна шиъ ю хьуна вайн цIахь.

2 - м у р т а з е к ъ: (сакъераделла). Со-м вац, хьо санна, вухур волуш. ГIаз 
тIаьхьа хьаьдча, Бека а ца воьхна. Цхьабакъду, и сайн бухарниг кхуо, шаьлта 
йиттина, атарна-м кхоьру со. 

3 - м у р т а з е к ъ:  Дали КъорIанор, хIара яло ваьхьаш верг майра стаг 
хила-м веза. ДIо стигал тIе харцийла суна, хIара сте я боьрша еле а, сан ков 
ягIу елахь.

(Цабашарца буьйлу).
I а й ш а т: Сацийтал! Чам боцуш ду шу. Шайна со ца карайо эр ду аша.
Х у м п I а р: Ой, муха эр ду, тхуна хьо гуш хилча?! Хьокхий кхиссахь а, 

хIара болх бан безаш ду-кх тхо.
Б и к а т у:  Селхана-буса цхьа гIан гира сунна. Цо дог дегош яра со. Дала 

тоьхначунна наха а, ца кхоьруш, тухуш хилла-кх. Ва Везан Дела! ХIун гIуда 
ду Ахь сох хьарчийнарг? Кху кертахь цхьа боьрша хIума йисна елхьара, лелор 
дацара аша хIара. Хьо доккха хIума! Убар санна, кху кертахь суо йиса еза со? 

I а й ш а т: Нана, шек ма яла хьо! Со цхьаъ тоьар ю хьуна кхеран пес йохъ-
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ян. Кху кертара, лар йоьхна, гIур бу хьуна хIорш. Кхин шапаIат дац. ПирIуна 
лаьмнаш хьалха хIиттадарх, со кхаьрца дIагIур яц, я цкъачунна маре а гIур яц. 
Стиглара седа баккха санна, хала хир ду со кху кертара араяккха.

Х у м п I а р: Ватта-пхьид! Цо дуьйцург! Iовдал ца лелаш, тхоьца дIайола, 
цигахь къастор ду вай.

I а й ш а т: Со ен а йийна, исс дакъа дарх, йогIур яц. Йигал! (оьгIазе ) Мила 
ву шух майра? Делан КъорIанора дийр дац аша цхьа хIума!

Б и к а т у: (куьйгаш лестош). IадIехьа, йоI… Везан Дела, хьо орцахваь-
ллахь. ЙоI, хIара хьаьхна лелаш хилла-кх хьо!

Х у м п I а р: (воьхна). ХIинца кхуьнца тIом муха бийр бу?
I-муртазекъ: Ас-м юьгур ю! Да хьакхица воллийла сан, юьгур яцахь (шед 

карахь тIеволало).
2 - м у р т а з е к ъ: Уой, цо дуьйцург! ХIара-м имам яла гIерта.
Х у м п I а р: Тохий, тохий, дIабехка и лаьхьа
Б и к а т у: (урам новкъа хьодий) Вай-вай, нана бусалбанаш! Орца дала! Орца…
3 - м у р т а з е к ъ: Далин язу хилла-кх иштта. Оха хIинца болх дIаяккхур 

ю кхуьнан.
Х у м п I а р: Шун хIун деш лаьтта?
(Iайшата, тIехьодий, ХумпIарна цIеххьана тIара тухий, и дIакарчаво. Мур-

тазекъаша шен букъах шодмаш етташшехь, I-чу муртазекъна белшах шаьл-
та Iутту. «Йо-АллахI», – олий, цо шен белшах катуху. Ткъа йоьIан коьртара 
куй охьабужу, кIозарш охьаохкало. Оцу хенахь, орца хезий, гучуволу Батакъ, 
шеца муртазекъийн бIенча Сийна-БIаьрг а волуш).

Б а т а к ъ: Сацийта! Шу хьерадевлла? Я эгIийна? ЙоI, шаьлта батта чу йил-
лал! ХIара хIун ду? Сийна-БIаьрг, хьан муртазекъаш бац суна гушберш?

Х у м п I а р: (хьалагIатта гIерташ). Батакъ, со ву хьуна кхаьрца. Лерган 
дуьхьиг ухьур доцуш ю хIара.

Б а т а к ъ: Чов-м ца йина хьуна?
Х у м п I а р: ТIара кхеттачу метте куьгметтаваза ву-кх.
Б а т а к ъ: (гIадвахана воьлуш). Iайшат, шеко йоцуш, майра стаг ю. Ас цхьа-

болчу кIентех лур яцара хьо. КIант велахьара, суна уллехь хир яра хьо.
I а й ш а т: (шаьлта батта чу юьллуш). Баркалла, наиб, лергана там хуьлу 

дош аларна. Хьо сайх тешар ца дайа хьожур ю со.
3 - м у р т а з е к ъ: Iа дешначу КъурIанера, яхь йолчу кIантал оьшуш ма яц 

из, ша тоьлаш яце.
С и й н а - Б I а ь р г: Да ветIана хуьлда и ор ! И ор бахьанехь ма вийра шен 

шичоша ШоIайп-молла.
Б а т а к ъ: (Iайшате хьожий). Ас сайн омра юхаоьцу. Ор чохь ялло йоI яц хIара. 

Кхуьнан вежарий а бара майра тIемалой. И турпала кIентий бицлур бац шотошна. 
Къаьсттана кхераме а, жоьпалла а долу тIедиллар кхочушдира цара, шайн дахар 
ца кхоош. И кхо кIант бахьана долуш, хьуьнхахула арабала ларийра имаман бIо.

I а й ш а т: (безамца елалой). Наиб, хIинца кхоччуш хьоьх бIаьргбуьзи сан. 
Баркалла. Со карор ю хьуна.

Б и к а т у: (ши куьг хьала а лоций). Делан орца кхочур дуй хаьара суна. Ба-
такъ, хьайн ши кIант ваийтахьа со йолчу. Ас шортта вайн бешара стом лур бара 
царна. Ахта-м кест-кеста со йолчу кхочуш ву хьуна.

Кирхьа
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КхоалгIа сурт

МаьркIаж-хан. Сурайпан юккъера цIа. Богу къуьда. ДуьххьалдIа гуш неI , цхьа 
кор а. Кора кIел нар, тIетесна куз а болуш. Цу тIехь Iаш ву Сурайп, карахь суьлхьа-
наш а долуш. НеIарехьа, сонехь, лаьтта жима стол, ши гIант. Чоьхьайолу Залуба.

З а л у б а: Хьо тховса буьйса мичахь яккха дагахь ву? 
С у р а й п: Ас хьоьга моссазза аьлла. ШариIатехь ма доггIу Iийр ву. Цхьа 

буьйса хьоьца, важа – вукхуьнца. Ца ваьлла бен йохор яц ас рагI. ХIор зудчун 
кийрахь лечкъина Iаш шайтIа дуй хаьа суна, эмгаралла карзахйохуш.

З а л у б а: Сан кийрахь-м дац цхьа а тайпа шайтIа
С у р а й п: Вай даха ду-кх, хьо юкъараяккха йиш йоцуш, олуш ма-хиллара, 

гоьжи чохь саллар санна Iаш-м. Вуьшта, цхьаъ-м эр ду ас хьоьга – хьуна тIе 
зуда ялор ца ваьлла нисделла сан. Нисделла, кхин дан амал доцуш.

З а л у б а: И бохург хIун ду? Бераш доцуш вара хьо, я лазаро лаьцна яра со? 
Иштта олура аша-м.

С у р а й п: ЛадогIал ахь. Хьуна и ала бен ца хаьа. Со-м Iедалан стаг вай. 
Сайна иза бIаьрга ван ца веззашшехь, со цкъачунна имаман омра кхочуш ца 
дича ца волу, иза мел Iовдал делахь а. Хаалахь, тIамехь дуккха а божарий 
хIаллакьхилла вайн, Шемалан омрица зударий, жоьра ца бисийта, цхьана ста-
гана цхьаъ, шиъ, кхоъ, доцца аьлча, шен тароне хьаьжжина масех зуда ялор 
тIедиллина. Къедас шен цIенна тIера дIадолийча, и низам дика дIагIур дара 
аьлла,  дайтина соьга и.

З а л у б а: (ца ешаш) Ой, хьоьга жима йоI ялае бохура цара?
С у р а й п: Ас хIунда ялайо жеро, сайга къонаниг йогIуш хилча? Цу тIе, 

жерой дукха хууш хуьлу. 
Забура: Ткъа вайн жоьра бисинчу зударшна хIун дийр ду аша?
С у р а й п: Да ватIа цуьнан делаI! Со воцург, кхин боьрша стаг воцуш ю-те 

хIара Нана-Нохчийчоь?
З а л у б а: Ткъа кхузахь муха висна хьо, сагатдеш хир ма ю хьан заббари?
С у р а й п: Цхьа нах бу тховса кхуза бахка безаш. Ахь вайн чохь долу жи-

жиг, къаркъараш аьлла, яй чу дахийта деза. Чомехь пхьор кечдан деза. Кхин 
цхьаъ ду хьуна: варе-варе, кху чохь хезначух ахь арахь дош хазадахь, мегар дац 
хьуна. Варе, хьайн бага хьайгахь кхобуш, IадIелахь. Цергаш – меттан догIа.

З а л у б а: Багахь дина хIоаш ма хилахьара цунах.
С у р а й п: Хир дац, Дала мукъалахь…Хьажал, сени чохь цхьа татанаш ду 

хьуна. (НеI йоьллий, чохьаволу чIаьнтийн Дугий, Сайда-Хьаьжий)
Д у г а : ХIей, цIахь дуй шу? 
С у р а й п: (хазахеташ) Ду, къорIанора, тхо-м цIахь. (ХьалагIотту).
Д у г а : (тIе а волалуш) Ассалам Iалайкум! Дика мел деррш хIокху чу.
С у р а й п: Ва Iалайкум салам! Далла дезийла шу!
З а л у б а: Хьеший, шу марша а догIийла!
Д у г а : Маршалла хуьлда шуна а!
Залуб: Шу паргIат хила (арайолу).
Д у г а : Сурайп, соьца хьаша ву хьуна. Сайда-Хьаьжа ю хьуна кхуьнан цIе. 

ХIара Соьлжа-ГIалахь а, Чехкар-ГIопехь а дика вевзаш къонах ву. Цхьа кIира 
хьалха Евдокимовца къамел хилла кхуьнан.

С у р а й п: (хаза а хеташ). И чIогIа дика ду. Хьо ваха, иза дош ма ду хьуна! 
Схьанехьа валий, охьахаа.
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Д у г а : Муха ду шун гIуллакхаш? Батакъ хIун деш ву.?
С у р а й п: Дера ву, Шуьйта имам вогIу бохуш, са бага а кхаьчна, хьийзаш.
С а й д а - Х ь а ь ж а: Иштта, сацар-хIоттар доцуш, са чу диллина, муьтIахь 

ву иза цунна.
С у р а й п: Кхоьру, Сайда-Хьажа, кхоьру молланах шайтIа санна. Соьга а 

тIаьххьарчу хенахь бIаьрг гома хьежабо. Дала хьеха дацарий! Ткъа хIун деш ву 
Евдокимов? Цунна хIун лаьа?

С а й д а - Х ь а ь ж а: И гIуллакх дохьуш веъна-кх тхойшиъ. Веана вай цхьа 
барт болуш хила лууш. Цхьана чIегIардиго бIаьсте яхьац.

С у р а й п: Бакъахьа веана.
С а й д а - Х ь а ь ж а: Ас эр ду, Сурайп, паччахьца беш болу тIом дукха бахбелла. 

Коьртаниг, махкахь хIоьттинчу хьолаца вайн кхин дIа и тIом бан йиш цахилар а, 
халкъ кхачалуш хилар а ду. Цхьадика, хIинца вайн Мехка-кхел ю оцу гIуллакхна 
орцахъяьлла. Дукха хан йоццуш, нохчийн наибашка бен ца кхойкхуш, кхеташо 
йина цо. Цо сацам бина машар бан а, Нохчийчоь, веччалг санна, тIелеттачу Ше-
малах дIакъасто а. Имамна и гIуллакх чIогIа новкъадаьлла. ТIелхаг цига вахана 
аьлла, цуьнан меттана дегIастанхойн наиб Абкар-Дибар вахийтина имама. Шун 
цхьа Батакъ воцург, массо а наиб вара цигахь. Ша гира ваккха гIертий хууш, 
шен доцчу денца, вогIуш ву Шемал Шуьйта. ГIирмахь тIом болийна Хонкара 
оьрсийн паччахьца машар а бина Iаш хилча, вай Шемална шен метта мIара богIа 
беза. Дала вазвина ваийтина ма вац иза вайна. ХIун хета шуна?

С у р а й п: Шен Делан ницкъ бар-кха и хьуна хетарг а, тхуна луург а хи-
лийта. Ас аьлларг дийр долуш бу дукхахболу шотой. Иштта а денна оьрсашна 
тIеуьдуш бу уьш. Батакъ царна дан хIума доцуш, кIелвисна.

Д у г а : Сан нах а, сан чIаьнтой а, ас аьлларг дийр долуш бу. ГIовтта гIерташ, 
карзахе хьийза. Иза бакъдерг ду, Сурайп, аьшпаш а боцуш.

С а й д а - Х ь а ь ж а: Никалай Евдокимов Шуьйтахь шен чIагIо ян да-
гахь ву. Цо шуьга, тешаме нах а гулбай, шегара хаам хиллалц, собарде боху, 
амма – кийчча вовшахтоьхна тоба а йолуш. Наибна резабоцурш, цуьнца хьагI 
ерш хила беза коьртехь. Евдокимов тохарлерачу инарлех тера вац шуна. Суна 
цуьнгахь товриг: иза майра хилар, шечух вухацавалар ду. Цу тIе, шен дешан да 
ву иза. ТIеман гIирс а, тIедуху, когадуху хIума а схьахоьцур ду ша, боху, вай-
на. Цхьа хIума боху цо вайга: шайна тIера, нахана бале даьлла долу Шемалан 
Iедал, кхоссий дIадахийта. Шайн мохк а, шайн латта а каралаций, Россин пач-
хьалкхана кара а гIой, машаре Iе, боху, шайн доьзалш а кхиош.

Д у г а : Деллахьа, ма нийса а, ма-дарра а къамел ду-кха цо деж дерг! Шемал 
вац нах бохайтург болж, нахана гIодерг долж.

С а й д а - Х ь а ь ж а: Кхин цхьаъ ду шуна: цо-м ша дукхахболу наибаш 
буьтур бу, боху, шайн даржехь, уьш шена муьтIахь хилахь. Ткъа вайн массо а 
наиб шайн хьаькамалла дожарна кхоьруш ма ву. Цу тIе, ша ма-ярра Iадъюьтур 
ю, боху, нохчийн къепе, Шемала динчунна тIе куьг ца кховдош. ШарI юкъара 
дIадоккхур дац ша, боху, долуш дерг Iалашдан ша чIогIа лаам болуш ву, боху. 
Доцца аьлча, хIаллакьхуьлуш верг веккъа цхьа имам ву. Инарлин политика, 
вайн дегнашка хьаьжжина, болх беш хир ю шуна. Цундела, вайн наибех дук-
хахберш имамана дуьхьал гIаттам бан ойла йолуш бу. Йийсаре вахана Ной-
боьрара Эска а, БоргIанехь меттиг елла, ваха хаийна инарлас. Доцца аьлча, 
кIентий, имамана беш болу го гатлуш бу. Кестта иза вохийна, цуьнга палс бе-
габойтур бу.
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С у р а й п: Цхьа къайлах «нун» долуш меттиг-м яц-те оцу гIуллакхан? 

ХIара диканца дIадерзахь, дика дара. Юьхьанца налха а хьаькхна, вай маIашна 
юкъалаца гIерташ вуй-те инарла?

С а й д а - Х ь а ь ж а: Сурайп, мух-мухха а стаг вац хьуна иза. Новр-
гIалахь вина а, кхиъна а ву. Вайн гIиллакхаш, Iадаташ дика девзаш ву. Ира-
нехь, ДегIастахь, вайн ВаларгтIехь, кхечу меттигашкахь тIом бина, догмайра 
тIемало ву. Хьуна хаа лаахь, ледара хилар бахьанехь Шемала наибийн даржах 
мукъабитинарш даржехь лакхабаха дагахь вац иза. Вовшийн, пхи пIелг санна, 
дика бевзаш хиларна, вовшийн Iехо йолу ойла ца кхоллайолуьйту «кхо бIаьрг» 
болчо. Цу тIехь хIилла дац, Сурайп. Доцца алча, вайца тIом беш вац иза, вай 
эшо гIерташ а вац. Цуьнан Iалашо – вайн лаьмнашкара и имам эккхор ю. Та-
хана хьуна а, суна а, вайна массарна а луург ду-кх иза. Дала вайга машарехь Iе 
боху. Машар шех цатешачаьрца а лелабе, боху цо. Буц, орамаш, диттийн гIаш 
дууш бу тахана вайн нах. Къа дац церан? Катоьхнна эккхо веза имам. Цо вайна 
бина цхьа а дика болх бац. Вайн махкахь сел хала, сел ирча хьал хIоттар хIун 
бахьана ду аьлча, цхьана хенахь вай, вазвина, и имам тIеэцар ду.

С у р а й п: Со хаъал хилчахьана дуьйна, сецна бац хIара тIом. КIорда а 
вина, хьех чекхваьлла и имам, цуьнца цхьаьна хIара тIом безарш а. Батакъна 
тIаьхьа хIоьттина, айса лелийначунна дохковаьлла со. Далла дезаш долу сий-
лахь гIуллакх ду, бусалба тоьлла доьрзур ду бохуш, леллера со. Корта боцуш 
хуьлу-кх жималла.

Д у г а : Сурайп, бакъ баьх Iа хIонза! КъорIанер, хера хьана сона хьо тхоьца 
хир вуй.

С а й д а - Х ь а ь ж а: Хьалхалера ницкъ бац шуна имаман. Хир хаьдда ви-
ран. ХIара вай долийна гIуллакх вайга чекхдаккхалахь, цуьнан букъ а кагбеш, 
вайна боккха кхаъ хуьлуш, дуьненна дийца хIума а долуш болх хуьлура кху-
нах. Дика гIуллакх цкъа а леш ма дац.

Д у г а : Дала мукъалахь, иштта хир ма ду хьона аз.
Сурайп. Дала мукъалахь, вайн ницкъ кхочург дийр ду-кх вай. Соьца тоба 

дина, ас аьлларг дийр долуш нах бу шуна сан. Иштта дIаала инарле. Веза хин-
волчу Дала аьтто бойла.

С а й д а - Х ь а ь ж а:  (шен мекхех пIелг а хьаькхна). Сурайп, со хьуна чIогIа 
реза ву. Дугас соьга ма вийццара хилла хьо. Хьо дохковер вац хьуна. Маш-я-
аллахI, вайн гIуллакхаш вон хир дац шуна. Вайх хIораннах воккха хьаькам хир 
ву. ХIара мохк вайн карахь хир бу. Хир ю таро, хир ду хьал. (Хьала а гIоттуш) 
Кхин хIун оьшу вайна…Сурайп, марша Iойла, кхин Iен таро яц. Сатасале 
ЧIишка кхача везаш ву тхойшиъ. 

С у р а й п:Вай даха, ца воьду хIума яаза-м. Зуда, хезий хьуна… 

ДоьалгIа сурт

I856 шо. Аьхкенан хаза де. Гобаьккхина лаьмнаш. Ламанан юрт-Шуьйта. 
Юьртара майда. Гулам. СагIадаккха дIаоьхкина яйнаш. Аннех йина лакхе. 
Олучу назманашца, дуьллучу салаватца, гIазотан байракхаш ирх а яхийтина, 
тIеоьцуш ву юьрто, гонахарчу ярташкара наха а имам Шемал. Четаран тIам 
хьалатесна, арахьоьжуш ву иза.. Гулам дIабоьллуш вистхуьлуш ву Батакъ.

Б а т а к ъ: (лакхенна тIе а волий). ЛадогIалаш, сан хьоме вежарий, мах-
кахой, яхь йолу кIентий! Тахана деза де ду вайн. Вайн Шуьйта веана имам 
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Шемал. Дала декъалвойла иза, Дала вайна вазвина ваийтина волу. Дала а, Пай-
хамара а тIедиллина ду имаман сийдар а, цо бохург дар а,

А ь з н а ш: Воь-оь-о, нийса лоь! Дера бакъ-м лоь!..
Б а т а к ъ: ХIей, ладогIал массара! ХIей! Шун тахана таро ю цагиначунна 

имам ган а, цуьнан къамеле ладогIа а, цуьнца тобадан а. Имамах бIаьрг кхет-
тарг декъал хир ву шух, шун тоба а къобал хир ду. Тахана мостагI ву вайн 
ков-берте схьавеана лаьтташ. Вайн лаьмнаш хьаша гIерташ ю салтийн эткаш. 
Царна вай цхьа гIийла хIуманаш ю моттийта йиш яц. ВаллахIи, биллахIи, вайн 
нохчийн кIентий цкъа а ледара ма ца хилла я тахана хир бу аьлла а ца хета суна. 
ХIара Никлай Евдокимов боху экха эккхор вайна хIун ду, вай-м, Дала гIо дина, 
Воронцовна а туьйхира, тоха ма еззара. Тахана гIазотан тIамна тоба а дина, 
имаман эскаран бIаьхо хилла дIахIотта веза ша къонах верг. ГIазкхашна бохка-
белла мунепакъаш хила ца беза вайн лаьмнашкахь.

А ь з н а ш: Тухур ю…Лиэташ, делла дIадевр ду вай…Борз яI!...Эккхор ву 
цхьа мIаьрг тоьхна…

Б а т а к ъ: ЛадогIал! Собар! И бала болуш кхуза гулбелла бара махкахь дика 
бевзаш болу наибаш а, тхьамданаш а. Тхан кхеташо хилла, цхьа барт а хилла. 
Зама чолхе хиларна, имамо сихха дIасабахийти уьш. Цунах лаьцна вистхила 
лууш ву вайн имам Шемал, Дала къайле цIанъяриг. Дала тIаьхье беркате йой-
ла! Дала къинхетам бойла вайх!

(Лакхенна тIера охьавуссу.)
И м а м Ш е м а л: (лакхенна тIе волу. Коьртахь чалба, тIеоьллина оба, тIехь 

седарчий а лепаш). БисмиллахIиррохьманирраххьийма! Ассалам Iалайкум, 
сан бусалба вежарий, йижарий, догмайра кIентий! Делан элчано, Делан са-
лам хуьлда цунна, къийсина гIазотан тIом бу вай Делан мостагIашца, гаурш-
ца дIахьошберг. Дала гIазот къобалдойла, массо а заманахь мостагIех леташ, 
тIом беш, Далла дуьхьалбахначийн. Иштта нах вовшах-кхеттачохь вай долчун 
нийса маьIна деш хилахь, вайга диканиг далур ду. Со дохко ца ваьлла Атабайн 
меттана Батакъ наиб хIоттийна. Хийла тIемашкахь къонахалла а, майралла а 
гайтина ву шун наиб, сан тешаме доттагIа а ву иза. Хийла тIелатарш дина цо 
гIазкхийн тIеман чIагIонашна, хийла гуо хадийна. Сан омрица дуккха а кхе-
раме долу гIуллакхаш шена тIелаьцна ву иза. Цхьа хан йоккхуш сан доьзал 
а Iийна кхуьнан хIусамехь. Кхузахь дIавоьллина ву Хунзахера сан ваша, сан 
майра наиб Ахьверди Махьама, Батакъас хийла хьошалла дина волу. Тахана 
сайн доттагI волчу вогIу аьлла, веана со. Цунна яла еана дато мидал а ю сан.

А ь з н а ш: (тIараш детташ). Дала сийдойла …бакъ веана…тхо хьан 
бIаьхой ду…

И м а м Ш е м а л: ЛадогIалаш! Тахана кхузахь хилла моссо а нохчийн наиб 
а, бIаьнча а. Батакъа ма-аллара, тхан цхьа барт хилла гIазотан тIом ца сацо, 
вешан бусалба нехан шарIан Iедал лардан! Бусалба да-нана долуш волу массо а 
стаг суна тIаьхьахIотта веза. Массо а наиб, цхьаъ санна, кийча ву кхидIа а тIом 
бан, вуха ца волуш, вала. Шуна массарна а гина-кх духдуьйлу шовда. И, седа 
санна, цIена а, хьаьъна а хуьлу. Иштта цIена хила деза шун дегнаш, оьрсашца 
машар лоьхучу гаурашка бех ца дойтуш. Уьш, Иблиса хье дIаэцна, керстанел 
а оьшуш бу шуна.

А ь з н а ш: Во, имам, гIазкхий ЧIишка хьалакхаьчна…нах царна тIеуьдуш 
бу… …нохчийн хIу кхачош лаьтта…

И м а м Ш е м а л: ГIазкхий миччахьа кхаьчнехь а, тоьлла бац. Тола йиш а яц! 
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Мелхо а, вайн наибаша, етташ, лаьхкина, эккхийна хьийзош бу. Тахана-кхана 
вай Чехкара схьайоккхур ю. Цхьабакъду, копар-керстанан ун кхетта мунепакъаш 
бу шуна юкъахь. Церан хIу дайа деза. Со реза вац шун къедина, тахана, чIогIа 
цомгаш ву аьлла, кхеташоне ца веара иза. Ас сайн омрица, сайн лаамца балха-
ра мукъавитина иза. Ткъа ахь, Батакъ, цуьнца дерг къастаделахь. МостачIчун 
гIуллакхаш деш лелаш болу гаураш байарх, чIир ца хьаьрча шуна. И цIий ас сай-
на тIелеци. Оьрсашца машар хьахийна стаг сан мостагI ву. Цу тIехула сайн нанна 
а гIожмаш йиттина ас. Батакъас аьлларг, Далла а, ас а аьлча санна, кхочушдар 
тIехь ду шуна. Ца дахь- догIмаш тIехь шодмийн лараш хир ю.

А ь з н а ш: ОстопируллахI! Остопируллахь!.. Хьо боккха болх…
И м а м Ш е м а л: Оьрсашца машар хьахийнарг ас воьйту. Иштта ас вей-

тина, Мехкан-кхелан тIамда ву ша аьлла, со волчу веана волу Исхьакъ цIе 
йолу цхьа къонах. Оцу «кхо бIаьрг» болчух ма кхера. ЦIийн мотт хила беза 
цIийна дуьхьал бийца! Юха а боху ас-гауршца машар бан дага а ма даийта.И 
хилийта бохучийн дIаюкъа батош. Керстанах теша мегар дац. Церан дош до-
хор къилахь дац. Вайн лаьтта тIе яьхкина йовсарш ю уьш. Царах вай кхера 
ца оьшу. Ахульго ягийначул тIаьхьа соьца висинарг 7 стаг бен вацара. Шун 
гIоьнца иштта тIемаш беш схьавогIу со. Ма мотталаш, ас шу дIатосур ду, шу а 
доцуш, лаьмнашка дIагIур ву. ХIан-хIа, кхузахь лийр ву со, шун лаьтта тIехь. 
Шу къар ца луш хIаллакйина шун ярташ: Дади-юрт, Дечиг-гIала, СаьIид-Юрт, 
Iалбул-юрт, Ахьмад-гIала, Саранач-юрт, иштта кхин а. Шу озаделла меттиг яц. 
Шуна муьтIахь хила ас сайн кIенташца дуй буу… Делан вазалора, оьрсашца 
аша машар бахь, шайн динах а баьхна, массарах а «иванаш» дийр ма ду шух, 
ткъа шун зударех – «матушкаш», цара дIадоккхур ду шуьгара герз, урс лело а 
бакъо а ца луш…

I а й ш а т а н а з: Суна а лаьа тIом бан. Сан вежарий байина.
И м а м Ш е м а л: Зударий шайн божарийн дегнаш хьоьстуш, цIахь Iен беза, 

бераш кхио деза… ЛадогIал аша! Оьрсашца шун машар хилахь, лоруш болу 
берриге а нах Сибрех хьовсор бу цара. Со теша нохчех. ВархIий-вархIий дайш-
кара дуьйна майра тIемалой бу нохчий.

Зудчун аз: Сан бераш меца ду. ТIера да вийна. Хьуна тхан махкахь долу хьал 
ца девза. Ас хIун де? КIордийна тIом…Боккха бала бу-кх кху тIамо беанарг…

Б и к а т у: (тIекхетий, кучан кач а лоций) Сатоха деза, хIей, сатоха деза, со 
а ю хьуна кхо кIант вийна Iаш.

А ь з н а ш: Я катоха еза…Iа-а собар де!..Къамел дайта имаме…ГIар ма е…
Низам…

И м а м Ш е м а л: ...Сайн къамел дерзош, юха а ала лаьа: шуна санна суна 
а ца беза тIом, амма гаурашца машар бе боху хабар вай саца ца дахь, вай массо 
а хIаллакьхилар, Дела цхьаъ хилар санна, бакъ ду шуна. Тоха топ-тур, хьок-
ха, чхьонкар вайгахь йолуш ю. Вайн барт хила беза. Уггаре хьалха хIусамехь, 
тIаккха лулахь, юртахь, махкахь. Суна оьшу шун махкахь ондда барт хилар. 
Дала шун сагIа къобалдойла!

А ь з н а ш: Амин, Амин…АллахIу Амин!
(Имам охьавуссу)
Б а т а к ъ: (Юха а лакха тIе хьала а волуш) ХIара таханлера де цкъа а дицлур 

дац вайна. ХIокху дийнах дозалла дийр ду вайн тIаьхьарчу тIаьхьенаша а.Тхох 
тешна, тхан сийдина кхуза веанчу хьуна, сийлахь имам, Дела реза хуьлда! Дала 
юьхькIомаца дукха а вахавойла хьо тхуна! Хьекъал, Iилма долу майра, хьуь-
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наре волу имам! Имам, хьуна гуш ю тхан муьтIахьалла. Махкахой, кхочушбе 
вайн имаман лаам? Иза вайгара ахча-бохча, даьхни доьхуш вац, дуьххьалдIа 
оьрсашца машар цабар а, царна тIе цаидар ду цо доьхург. Долийнарг чекхдак-
кха боху цо, ахновкъахь ца дуьтуш. Органан чIожах хьалабовлийта мегар дац 
гIазкхий. ЖовхIарх терра лардан деза вай иэхь, бехк, сий! Шун цIерах дош лой 
ас? ХIун де вай?

А ь з н а ш: Ахь аьлларг дийр ду…Тхо имамаца ду… Дала яздинчух а, Делан 
кхелах а девр дац вай… Да яла вайн зама! ТIом, тIом, ма кIордийна-кх и тIом 
… Тхан когахь мачаш яц…ТIехаа говр-алаша яц…. 

Имамана тIекхача гIерташ нехан яккхий гIовгIанаш.

Кирхьа

ШолгIа дакъа.

ПхоьалгIа сурт.

I856шо. Гуьйренан тIаьххьара бутт. Ламанан басе. Оьрсийн эскаран туп гуччу 
берда йистехь тоьхна четар. Говрийн бергаша декадо лаьмнаш. Генахь хезаш ду 
яккхийчу тоьпаша дохуш долу татанаш. Даьндаргаша тIехула шок етта. Серий 
санна, детта догIа. Четарна хьалха юкъах дихкина герзаш долуш, тIе ча-гIарол. 
Батакъна дуьхьалвирзина дIахIоьттина хьал дуьйцуш ву Сийна-БIаьрг.

С и й н а б I а ь р г: Пхийтта чаккхарма меттигехь дIасабаьржина оьрсий. 
Ницкъаш тIе а гулбина, царна ондда тохардеш бу нохчий. Гонна юкъахь бу Евдо-
кимовн дукхахболу салтий. Цхьана а тайпа зIе яц церан эскаршца. ХIетте а омра 
деш бу оьрсийн баьччанаш, буха ца бовдуш, лаьмнашкахьа хьала гIуо бохуш. 
Хьалхаваьлла ву полковник Миценко. Мел байарх, кхачалац уьш, цхьацца гIулч 
йоккхуш, шайн цIа боьлхуш санна, хьалаоьхуш бу. Амма мацаллин бIагорехь 
царна техкаш ду латта. Вайна нийсса дуьхьал лаьтташ ерг Тенгински полк ю.

Б а т а к ъ: (шен мекхех дайн куьг хьокхуш) Уьш гена гIур бац. Гонна юкъахь 
бу уьш. Яьшканийн негIарш декар ду церан декъашна тIехь. Садовш гIо ду 
вайна кхочурдолуш. ХIара догIа-дерз сецна делара цкъа.

Х у м п I а р: Хьовсал, дIо богIурш (пIелг хьажабо). Ма там бара уьш ка-
рабахка дагахь богIуш хила. (кIайн байракх айина тIебогIуш береш бу, ткъа 
царна хьалха ву тIехь Iаьржа оба а йолуш стаг). 

(гучуволу муртазекъ.)
М у р т а з е к ъ: Наиб, берийн тобанца хьо хьаштхилла веана цхьа къонах ву-кх.
Б а т а к ъ: Мила ву иза?
М у р т а з е к ъ: Ша Буота ву, боху цо, паччахьан Iедалан цIарах веана. Хьуна 

ша дика вевза а, боху цо.
Б а т а к ъ: Девзара суна и-м. ТIеваийта ша цхьаъ. Со дуьхьалвоьду цунна.
М у р т а з е к ъ: ХIокху сахьта.
Б у о т а: (тIе а вогIуш) Ассалам Iалайкум, шотойн Батакъ! Дукха хан яра 

вайша вовшашна ганза!
Б а т а к ъ: (оьгIазе) Хьо цагарх-м Iалора со. ХIун оьшу тхоьгара? Хьо лаа вуй?
Б у о т а: Ас салам делира…
Б а т а к ъ: Хьо ямартхо ву. Дайн лаьмнаш доьхки ахь атта. Имаман караво-

дахь, цо син пIилдиг схьаоьцур ю-кх хьан. Цо Iоьттина чекхйоккхур ю шаьлта.
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Б у о т а: (вухий а хуьлий) Ой, шен да ватIа цуьнан делаI, суна машар без-

ча а, ямартхо хуьлу-кх сох! ЦIе ма атта туьллу аша. Вайн халкъана а, суна а 
кIордийна, хьех-мерах чекхбаьлла хIара тIом. ХIинца-м, цхьа дика, хир хаьдде-
ра имаман. Вай хьалххе IадIийнехьара, вайн ярташ, вайн хIусамаш, вайн хьан-
наш ягоза хир яра, вайн хIу кхачош хир дацара, вирчIимаш буучу кхаьчна а хир 
дацара. Аша со, тесча, жIаьло ца вуучу вакхахь а, бакъдерг ду хьуна иза…

Б а т а к ъ: (куьг ластош). Сацийтал къамел! Гуш ду суна, мостаIчо шен 
Iалашоне лаьцнарг кхочушдан, хьан кхетам-миска а накъост лаьцнийла. Доц-
ца! ХIун оьшу тхоьгара? Хьо хIунда веана?

Б у о т а: Хьо ма майраваьлла.
Б а т а к ъ: Хийцавелла вац.
Б у о т а: Хьуна хаьий, хьайна ондда го а бина лаьтташ, Тенгински полк юй? 

Кхерамехь юйла хьан цIока? ТIаьххьара ган мега шуна хIара маьлхан кIайн 
дуьне. Шаьш ца тоьла болу тIом бита, Iовдалш.

Б а т а к ъ: Цу полках коржамаш яха де ду тхан. Хьуна ма-моьтту гIоьртина 
дац тхан гIуллакх. Йочанаш яхъеллехь а, декъа ду молха. Дууш а, я молуш а до-
цуш, латта кийча ду тхо тIеман цIергахь, цхьаъ санна, массо а хIаллакьхиллалц. 
Са ма тийса. Сан докъа тIехула ваьлла бен, Шуьйта кхочур вац хьуна инарла. 
Алий вала, хьо хIунда веана?

Б у о т а: Со оьрсийн хьаькамо Евдокимовс, шуьшиъ вовшашна вевзаш 
вара, тIегIохьа аьлла, веана ву шуна тIе, бакъдерг дIаала. Эрна цIий ца 
Iанош, шеца барт хилла, шу ца леташ IадIахь, ша шух къинхетам бийр 
бу боху. Ца кхоьруш, карадахка мегар ду шуна. Шен дешан да ву инарла. 
Яьдаь-даларг яI, ма ницкъ бу-кх цаьргахь! Ма дукха бу-кх уьш, барам-чот а 
йоцуш. Чаккхе йоцуш цаьрца къийсича а, тоьлар вац хьо, Батакъ. Дикка ойла 
яй, хIума де, хьан доха хIума дац хьуна, хуьлуш дерг имамна хуьлу. Хьуна 
дала кечдина эпсаран дарж ду. Суна а делла хьуна (ротмистран эполеташ 
дIагойту) Цул сов, совгIат ду кечдина. Мел лехча а, нахана ца хуьлуш 
болу аьтто, вай даха, ша тIебогIуш ма лаьтта хьуна. Евдокимов, Граббе, 
Фези, Клюгенау вац хьуна-хьекъал долуш инарла ву хьуна. Шемалан седа 
дIабовш хилар гуш, вайнах дукхахберш цуьнгахьа узуш бу хьуна. Амма ца 
узу керста дукхавезаш-м – тIом кIордийна, машар безаш, Iен-баха паргIато 
езаш. ХIара ю шуьга яийтина прокламаци-кехат.

Б а т а к ъ: (мохь тухуш). ХумпIар, схьавоьл, хьажал кху кехате; хьажал, хIун 
боху Делан мостагIаша.

Х у м п I а р: Хьокху со а волалуш) Батакъ, хIун кехат ду иза?
Б а т а к ъ: Схьавоьл, хьо новкъа вац, ладогIал.
Х у м п I а р: Иэхь-вала де. ТIурнене вала веза. Со сайн керлачу нускалх 

ваккха гIерта… Дала хьеха.
С и й н а - Б I а ь р г: ХумпIар, вай кхеро-м ца гIерта уьш.?
Х у м п I а р: Вай элий ду – нах лай бу.
Б а т а к ъ: ДIаваьл дIа ! ХIун боху цара?
Х у м п I а р: (буй ойуш). О-ойт, даьдаьтIа кху кехатан! ЛадогIал. Шаьш 

шуна гуобина, дуьхьало ян гIортахь, хIоъ-молха тIехецна, шаьш отур ду боху. 
ГIеза-Маьмин,ТIелхаган а бIошка шаьш Делан Iад хIоттийна, боху. Аша хе-
стош, вазвина шун имам шу дIатесна, кхоьссина доьду хаьштиг санна, ведда, 
боху. Йийсар хилла, я вуьшта шайгахьа ваьллачунна къинхетам бийр бу, боху. 
ТIаккха, хьагI Iад а йитина, машар бан беза, боху, хIунда аьлча шун мостагIий 
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оьрсий бац, имам ву, боху. Оха бохург аша дахь, кхечу дуьнена девлча санна, 
хетар ду шуна. 

С и й н а Б I а р г: Э…ХIе-хIе-е.. ча тоьшийла шайх-м. Суна дика бевза уьш. 
Мискъалан зарратал бакъ дац цара дуьйцург. Аьшпийн кIур бу. Вай кхеро ду-
ьйцуш хабар ду. Оьрсийн тIуьлла бу, Буота, хьуна хаа лаьахь. Гонна юкъахь тхо 
дац ткъа шу ду. ХIокху кхойтте а дийнахь сецна бац тIом. Хир хаьдда оьрсийн 
салтийн, гихь буьгуш бу чевнаш хилларш, кхузахь дIабухкуш бу белларш. 
Иштта ду хьал.

Б у о т а: Сан гIуллакх кху тIехь чекхдаьлла, хIун ала ас оьрсийн хьаькаме?
Б а т а к ъ: Хьаштхиллачу дийнахь мохк ларбайта, сайн лаьмнашна орцах-

ваккха кхаьбна ву, ала, со сайн дас-нанас. Къурд ала ца веъна, шотой сайх бий-
ло. Даржах а, совгIатах а вохкалур воцуш волу со, аша дечу дехаро карзахвоху, 
ала. Лаьмнашна майранаш беза, ала. Амма, Буота, хьо кертахь воцург къен- 
миска а вац. 

Б у о т а: (оьгIазе). ХIай, дуй гIуо хьох! Суна хьалха ахь «бIов» бахахь а, 
царна каравагIахь, декъаза-м хьо зуьдан кIеза а ду хьуна. Бурч юхкур ю, йохка 
ма езза!

Б а т а к ъ: (шаьлтанах катухуш) Дала хьеха дацара. ЖIаьла ду-кх хьо, хьоь-
ца хIун нисдийр ду. Сихха дIавала суна гучура.

Б у о т а: Лата делахь, хечех буржал хиллалц. Дийна висахь, тIаьххьара 
къурд ала-м дезар ду. (ДIавоьду)

Б а т а к ъ: (цунна тIаьхьа а хьожий) ХIай, гаур яI!
С и й н а - Б I а ь р г: (мархашна тIехьара схьа а баьлла, Схьакхеттачу малхе 

хьаьжна) Кху масех дийнахь ца соцуш деана догIа саца мегаш ду.
Б а т а к ъ: Дела вайгахьа ву…Кхана сатоссуш, Дала мукъалахь,Тенгински 

полкана тIелетар ду вай.
Х у м п I а р: И ду хьуна дош!

Кирхьа

ЯлхалгIа сурт

Ламанан хьуьна юккъера ирзу. ТIеман гIовгIа. Буькъа кIур. Оьрсийн цхьам-
зашна дуьхьал, шен терсмаймал тур а даьккхина, леташ ву Батакъ. Шеца масех 
бIаьхо а волуш, цунна гIоьнна йогIуш Iайшат го, божарийн барзакъ а тIехь. 
Баттара даькхинчу туьрца шена некъ мукъабоккхуш, цо хьалхарий, аьтту, аь-
рру а агIоррий мостагIий эгабо, доккха ков доккхуш. Iайшат тIекхачале Батакъа 
кхоъ-виъ салти вожаво, амма ша а, ехказа чевнаш цIийх лешаш, когаш тIехь 
латта ца луш, охьавужу. Оцу хенахь, ча санна, дера тIекхетий, масех салти дIа а 
кхуссий, тIехьодий, кхетамчуьраваьлла Батакъ шен ги а тухий, шовдана йисте 
дIахьо Iайшата. ТIемалошка хилларг Сийна-БIарге дIахаийта а олий.

I а й ш а т: (хьухйоьлла, Батакъ ахдаьгначу дитта кIел охьа а вуьллий, го-
лаш тIе а хуий, Батакъан даг тIе куьг а дуьллий). Дог деттало. Далла бу ха-
стам, дийна ву. Ас чехкка чевнаш дIаехка еза кхуьнан. ЦIий дукха дIаихначух 
тера ду. (Юкъ малъеш, чевнаш кисанца дIайоьхкуш). Хонаца йина чов кIорга 
ю, вуьш-м башха кхераме ца хета суна. Шен вуно онда ницкъ бахьанехь, Дала 
мукъалахь, ца леш виса мега хIара. (ТIом боьдучу агIор бIаьрг а тухий). Сийна-
БIаьрг вац вогIуш гуш. Ас хабар тоха ма-аьллера цуьнга. (меттахъхьевеш) Ва 



104

Орга - 2018 (3)
Батакъ! Хьуна хезий? Вистхилахьа… хи мало деза кхунна. (Чехкка дIахьодий, 
шовдан тIера хи оьций, Батакъана корта хьалаайбеш хи маладо).

Б а т а к ъ: (меттавогIуш, бIаьргаш боьллий) Со мичахь ву? ХумпIар, хьо 
вуй хIара?

I а й ш а т: ХумпIар вац кхузахь. Иза тIом беш ву.
Б а т а к ъ: Хьо мила ву?
I а й ш а т: Далла бу хастам, цхьа дика меттавеана! Со чIогIа кхераеллера.
Б а т а к ъ: Ва хьо я… ва мила ву? 
I а й ш а т: Со ца евза хьуна? Со Iайшат ма ю, Бикатун йоI.
Б а т а к ъ: Ванах, гIан ду-теша хIара… Я самах ду. Со ца кхета.
I а й ш а т: ГIан дац, наиб. Самах ду. Дикка хьажал соьга.
Б а т а к ъ: (корта айбой, Iайшате хьожий) ХIай даьдала хьо кху гIуллакхан! 

ВаллахI, ян а ма ю. Ва йоI, хьо муха кхаьчна кхуза, кху къап-къарс, дуй хьуна, юккъе?
I а й ш а т: Дера еана тIом бан. Шу тIелата доьлху аьлла сайна хезча, шуна 

тIаьххье сайн говрахь охьаеар-кха. ХIара тIера барзакъ, герз а сан вежарийн ду.
Б а т а к ъ: Хьо йоI ма ю. Тхо тхаьш а ларор ма дара.
I а й ш а т: Массарна а долчух дакъа суна а кхочу-кх. Вуьшта, цIий эца де-

заш меттигаш яра. Кхо ваша ма вийна сан кху керстано. ЧIир ца оьцуш, уьш 
бита йиш яцара сан. Тахана гIоли хили сан йоьхначу ойланашна. Хьуна тIе 
кхачале масийтта вожийра ас.

Батакъ. Ас тамаша бо хьох. Ахь-м, тIара тоьхна, ХумпIар а вожийра. Хьо 
санна болу мехкарий Дала ма эшабойла махкана.

I а й ш а т: Чевнаш йинехь а, декхарийлахь хьо а ца висира. Чевнаш чIогIа-м 
ца Iийжа хьан? Ас сайга дало пхьола дина хьуна.

Б а т а к ъ: Баркалла. Дала сийдойла хьан! Iайшат, цхьаъ алахьа, со муха 
кхаьчна хаьий хьуна кхуза? (Меттаххьов, амма меженаша ла ца дугIу цуьнга). 
ЭхI, эхI.. Я АллахI!..

I а й ш а т: Меттах ма хьелахь. Хьо чIогIа чевнаш хилла ву хьуна. Ас Делан 
балица ваьккхира хьо оцу Делан мостагIашна юккъера. Хьоьца хилла мурта-
зекъаш байинера. Уш гIазотехь декъалхилла.

Б а т а к ъ: (цецволий) Ма ехьа забар! КIело йина хилла-кх тхуна.
I а й ш а т: Хьо билггала дийна ву-вац хууш а яцара со, хьо вадийна йоьдуш.
Б а т а к ъ: Хьо ирча болх! Iайшат, цхьа дехар ду сан.
I а й ш а т: Ахь бохург дан со кийча ю-кх.
Б а т а к ъ: Хьайн Делан а, Элчанан а дуьхьа, кхарда ма кхардалахь соьх. 

Чевнаш чIогIа хиларна, хьашавелла хилла хьуна со. ТIехIоьттича, дазлуш хил-
лера хIара. Цкъа а ца моьттинера суна, сайн дегIан чарх зудчо текхор ду. Ма 
эхь ду хIара.

I а й ш а т: Ас кхочушдинарг сайн декхар ду.
Б а т а к ъ: Ас цхьа совгIат доцуш юьтур яц хьо.
I а й ш а т: Хьо дийна висар ду суна совгIат. (Ша-шега) Ша суна мел веза ца 

хаьа цунна. Ца олуш Iен ницкъ бац.
Б а т а к ъ: Iайшат, хи кховдадехьа, детта цIий хаало суна багахь.
I а й ш а т: ХIокху сахьта. (Хи маладо).
(Оцу хенахь гучуволу Сийна-БIаьрг, шеца масех бIаьхо валош. Цуьнан ка-

рахь Батакъан ахдаьгна верта ду).
С и й н а - Б I а ь р г: ХIорш-м кхузахь хилла. Тхо шу лоьхуш ма лийли. Ба-

такъ, хьан верта карийча, хьо генавоцийла-м хиира тхуна. (Верта гIевланга а 
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дуьллуш). Муха хета хьуна?

Б а т а к ъ: Ардангах хаьдда борз санна, кхузахь Iуьллуш ву-кх. 
ТIемалойн аьзнаш: Дала маршалла дойла!
I а й ш а т: Тоъал кхераме чевнаш ю.
Батакъ. ХIумма дац, жIаьлин даьIахк санна, чIогIа ву со. ХIара ца хиллехь, 

бакъдерг аьлча, гIуллакх ледара хир дара. И божарийн духар хьакъ ду кхунна.
С и й н а - Б I а ь р г: (самукъане, Iайшате хьоьжуш). ХIара-м, хьаха, ю юьз-

зина йоI, цуьрриг ледара йоцуш. Батакъ, тIемалоша дуьйцу: хьуна тIе кхача-
ле, жа тIе борз санна, тIелетта, кхуо масех салтий вожийра бохуш. КIенташна 
хууш ма ца хилла, хIара йоI юйла. ХIинца, шай-шай юьгур ю бохуш, забарш 
еш бу. 

I а й ш а т: (елакъежаш). Аша-м со лоьман лан доккхург ма йин.
Б а т а к ъ: ХумпIар ма ца го суна шуьца.
С и й н а - Б I а ь р г: (жимма Iийна). Хьо марша, иза дIаваьлла. ГIазотехь 

кхалхар хилла цуьнан. Дакъа лаьтте кховдо хьаладахьийтина оха.
Б а т а к ъ: Ма алахьа! Шега аьлларг деш, дика гIоьнча вара сан иза. Цхьа 

бутт бацара цо керла нускал далийна. Дала декъалвойла иза! Халахийти суна
С и й н а - Б I а ь р г: Оха эца ма-еззара чIир ийцира цуьнан. ТIелатар 

дика чекхдели. Тенгенски полк нисса ах хIаллакйина вай. Хьуна хIара болх ца 
хиллехьара, тхо-м Чехкар-гIопана тIелата дагахь хиллера. Вуьшта, аренгахьа 
дIагIерта йора дин санна, Iожаллин тIамна бу кIентий вайн хьаьгна.

I а й ш а т: Сийна-БIаьрг, вайн Наиб сихха цIа кхачо веза вай. Лор хьажийта 
везаш хьал ду цуьнгахь.

С и й н а - Б I а ь р г: Иза хала доцург ду. КIентий, схьаялаел, хIонс йоккхуш, 
вайна караеана гIудалкх…

ТIемалойн аьзнаш: ХIокху сахьта.
      

Кирхьа

КхоалгIа дакъа

ВорхIалгIа сурт

ГIуш-Коьрта-юрт. Батакъан хIусамера цхьа цIа. Аьрру агIор-кор. Аьтту 
агIор-неI. Пенаца дечиган маьнга, тIетесна куз а болуш. Цу тIехь Батакъ Iуьллу, 
некха кIел гIайба а болуш, шена хьалха Iуьллучу жайни тIе а хьоьжуш. Пенах 
тоьхначу аннаш тIехь кхозу герз.

Сийна-БIарг: (неI тухуш) ХIей, цIахь дуй шу?
Б а т а к ъ: Да, КъорIанора, тхо-м цIахь. Эхь!.. АллахI (ХаллахьалагIотту)
С и й н а - Б I а ь р г: Ма гIаттахьа хьала, хьан чевнаш хIинца а дика ерзаза 

ма ю. Ассалам Iалайкум!
Б а т а к ъ: (куьг а кховдош). Ва Iалайкум салам! Ма дика ду хьо веана!
С и й н а - Б I а ь р г: Муха Iаш ву хьо?
Б а т а к ъ: ДегIаца вон вац со. Дика Iаш ву. Амма чу-аравала хIинца а гIора 

дац. Схьанехьа вала, охьахаа. (Дуьхь-дуьхьал охьахуу ший а.)
С и й н а - Б I а ь р г: Далла бу хастам! Хелисат цIахь яц?
Б а т а к ъ: УьйтIара оти чохь ю нана. Берашна хингал-чIепалг дан гIерташ. 

ХIун ду керла? ХIун ду арахь?
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С и й н а - Б I а ь р г: Дера, Батакъ, цуьрриг лергана там хуьлу хIума ма дац.
Б а т а к ъ: (тIехилла). ХIун хилла?
С и й н а - Б I а ь р г: Шотойн тукхаман цIерах Евдокимов волчу вахана 

Сурайп, Шотой оьрсийн Iедалана муьтIахь хир бу ала. ХIайт-аьлла хьийзаш ву, 
керлачу Iедалан тIам каралаца гIерташ.

Б а т а к ъ: ХIан? (корта ластабой). Iийт, маржа яI-кх. ВаллахI, хир вара иза 
вийнарг Делан ялсаманехь. Боьха хIума! ТIаьхьарчу хенахь, амал еана алаша 
санна, вайх къехкаш вара иза. Дог-ойла дика яцара цуьнан. Тешам байнера сан. 
Цунна хьакъдолу таIзар дар тIедиллинера суна имама. Ас ор чохь вахкор ву 
иза. Цкъа со меттара гIаттийта ахь, дуй хьуна.

С и й н а - Б I а ь р г: ТIаьхьа ма хилахьара.
Б а т а к ъ: ХIунда боху ахь?
С и й н а - Б I а ь р г: Мехкан-Кхиэло барт бина аьлла, и хIушт-пушт а 

дина, хьо Iуьллуш хиларх пайда а оьцуш, Шеларчу ТIелхагца хьала а бевлла, 
гIазакхий, Органан чIож дIалоцуш бу. Тахана-кхана Шуьйтахь хир бу. Чехкар-
арахь санна, кхузахь гIап йилла дагахь бу уьш.

Б а т а к ъ: (цец а волий). Ой! ЦIе хала кху белхан! ЭхI-хIай! ЦIе яла ахь 
дуьйцучун!

ТIелхаг ямарт ваьлла, тов! ГIеххьа ханна захало ма вара иза Шемалан. 
Хьашт доцург дина. Яа-юха йоцуш вара иза? Шен сий дайи. Цул и дика болх 
вайна ца беш, шен яккхий тоьпаш ларйинехь ма тоьллера цунна. Бухадоьдачу 
кемана тIера, мукадехкий санна, уьду. (ИрахIуттий) ХIара хIун ду мукъане а? 
Делан лаамца дуй-те хIара? Сийна-БIаьрг, ницкъ эшна вайн- и ду ша дерриг. 
Кху тIеман тIаьххьара гIортор хилла лаьтар ву-кх со.Шадерриг хийцадаларх, 
со хийцалур вац.

С и й н а - Б I а ь р г: Батакъ, кхидIа ладогIа ца лаьа хьуна?
БатIакъ: Дийцал ахь? Цара динчо эргада ваьккхина со. Хиъна ца Iало со. 

(Чухула меллаша волало)
С и й н а - Б I а ь р г: Ткъа эскаршца хьалавогIучу полковника, нохчех ца те-

шаш, лекха берд гича, яккхий тоьпаш тохуьйту, боху, иза къайлах йолу тIеман 
бIов ю моьттуш. Цхьаццанхьа нах тоьпашца, шалгошца дуьхьалбуьйлу, боху. 
Амма Сурайп а, цуьнца бертахь волчу чIаьнтийн Дугас а, Буотас а, хилла ма-
шар бу, оьрсийн паччахь вайна къинтераваьлла, тIе, керлачу Iедало вайн ла-
маст, гIиллакхашна а, шарIана а дуьхьалойийр яц бохуш, сецабо уьш.

Цу тIе, Сурайпа кхул тIаьхьа Шотойн наиб ша хир ву бохуш, эладита а лела-
до. ДIавехккал Iовдал ву-кх иза.

Б а т а к ъ: Сийна-БIаьрг, нохчочо, къиза ницкъ тIетеIарах, иэхье къурд аьлла 
дац. Бакъдац моьттург. Ас царна къурд эр дац. Сурайп бохучу оцу кIалацIолина 
шен кIесар-кIаг гуш бен гур яц сан меттиг. Даб аьлла, эккхахь а. Цуьнан коьр-
тана йоккха ю наибан чалба. Дера, «кхо бIаьрг» болчунна кара ма йина вайн 
цхьа ледара меттиг, цунна хиъна тахана вайн барт боцийла.

Сийна-БIаьрг. Цхьана доьзалехь а карош боцу барт оццул долчу тайпанашна 
юкъахь муха лохур бу? Цхьана тхов кIел Iаш волу ши ваша а вовшашца ца тар-
луш хуьлу. Моьттург ца хили вайна. ХIун пайда бу вайн майраллин а, доьналин 
а? Вешан синош а ца кхоош, вай къийсарх, хIун пайда бу, маршо а, нийсо а вай-
на хирг ца хилча? Ма-дарра аьлча, имам а вацара вайна и яла гIерташ. Горий 
хьуна, вайх ца тешаш, даржашка дIахIиттош хилла шен суьйлий.

Б а т а к ъ: (гIайгIане велакъежаш). Оцунах-м со а кхетта хIинца. Сийна-
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БIарг, ван мичахь ву-те хIинца имам?

С и й н а - Б I а ь р г: Цуьнан гIоьне догдохийла яц хьуна, Батакъ. Веда-
на ларъян ГIеза-Махьма а витина, Эрсана вухаваьллера иза. Ткъа хIинца, суна 
хезнарг бакъ делахь, иза шен Суьйлийчу вухаваьлла, боху. Нохчийчоь цуьнан 
карараяьлла. ХIинца хьайн ойла ян еза ахь. «Ча а, борз а вовшахлетта, даьттан 
гуьмалг цхьогална кхаьчна», – олу.

Б а т а к ъ: Хьо хIун ала гIерта?
С и й н а - Б I а ь р г: Хьо хьайн лаамехь тIеваха веза. Вайн наибаш, тхьам-

данаш а тIеоьхуш бу, боху, гIазкхашна. Веданхойн Эдал, мартанхойн Саабдулла 
тIевахана, боху, кура борз ма яра Сабдулла.

Б а т а к ъ: Кехат дохьуш Буота дехаре веъча, хIунда ца дира вай иза?
Хьан ма чIогIа ойла хийцаелла, ва Сийна-БIарг.

С и й н а - Б I а ь р г: Ас дерриге дуьстина. ХIетахь тIом бара, Батакъ. Эш-
нарг а кIилло хилла, мостагIийн кара а ца ваха. Вайх мостагIий ца кхардо, ахь 
хIетахь ма-аллара, цаьрга вай сийсаз ца дайта.

Б а т а к ъ: Ткъа хIинца? 
С и й н а - Б I а ь р г: ХIинца вайн тIом чекхбаьлла. Хьайна а, хьайн накъо-

сташна а цхьа аьтто баккхалой хьажа. ХIара иэшам тIаьхьо хинболчу толаман 
закъалт а ларий. Ахь иза дахь, и бу хьуна шатайпа толам! «Хи буха воьдург 
чемхалгах а тийсало», – боху.

Б а т а к ъ: (шина буйнаца корта Iуьйдуш, оьгIазъоьхуш.) Вуйт, дуьне, яI-
кх! Ма доккха хIума ду-кх хIара! ХIинццалц оьрсийн эткаша хьешна дацара 
шотойн латтанаш. Эрна хилла-те хIинццалц вай хьегна къа, Iенийна цIий, гай-
тина хьуьнарш? Хьажал, Сурайпе! ЖIаьла, вон жIаьла! Дукха ца езаша хиллий 
ткъа сан меттиг! Собарде ахь! Хьалхара бал тайначунна газанан маIа яхана. 
Хьажахьа, Евдокимовс шега кховдийна «къинхетаме» куьг дIалаца кхиънарг. 
Гобаьккхина тешнабехк бу-кх.

С и й н а - Б I а ь р г: Дера бу. Вайн зударшначул хьалха хаьа вай дан дагадеъ-
нарг Соьлжа-ГIопахь. ДIаведча а, схьаведча а вала меттиг бац хьуна, Батакъ. 
Евдокимов хьовха, цуьнан ворхIий да волчу гIой а, ма диталахь Сурайпана 
хьайн дарж. Хьуна стенна оьшу, и нахана дIаделла, дакъазвала, хьаннашкахула, 
Iедалх лечкъаш, лелар. Цу тIе а, хьан могашалла ма яц хьалха санна, къена нана 
ю, хьалакхуьуш ши кIант ву. Вайшинна хIинццалц бIаьра ма-хьаьжжинехь ха-
ьара вовшийн дагара, хIинца а хаа деза. Со хьан, Дала мукъалахь, тешаме на-
къост ву хьуна. Хьоьца Соьлжа-ГIопе ван а кийча ву хьуна со. Доцца аьлча, 
хьалха санна, хьан гIоьнча ву-кх со. 

Б а т а к ъ: (Сийна-БIаьргана юххе охьа а хуий, цуьнан белша тIе куьг дуь-
ллий) Дела реза хуьлда хьуна. Цхьана агIор бокълоь хьо, Сийна-БIаьрг. Вуьшта, 
имам эшнехь а, хIетте а лелийначунна дохко ца ваьлла со. Цундела, ахь бохург 
дагахь мел къобал ца дахь а, дерриге а лерина, оьзна, ойла йийр ю ас. Шина 
аттах декхна шинар хила хала ду суна. Вуьшта, амалтна нах ца боьху цара?

С и й н а - Б I а ь р г: ХIан-хIа, тхьамданийн муьтIахьалла тоьа царна. Вуь-
шта, инарла хIума оьцуш, хIума езаш стаг ву. Ахь дашо туьма делча а, итт 
делча санна, вазвой, кхайкхаво, боху. Цундела, карахь сом-ком хилар новкъа 
дац хьуна.

Б а т а к ъ: (велалой) Делахь-хIета, жухаргийн амал ю-кх цуьнан. Хезний 
хьуна:
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Япелхьуна гIардаш бугу,
Ахча делларг кхайкхош бугу,
Доцург Iоравоккхуш бугу,
ЧIежалган чурт дугIуш бугу!

С и й н а - Б I а ь р г: Цул сов, цхьаццаболчу наибашна а, тхьамдашна шен 
гIопера эпсарш а бовзуьйту боху цо. «А ну-ка наш казацкий танец покажь го-
стям», бохуш, шен IалагIазкхий халха а бохуш. Ткъа уьш «ас-са, ас-са», бохуш 
цIингаш бетта буьйлало, боху. Шен дика кеп хилча, ша а болехь хьовза, боху. 
Амма сихха гIеллой: «Сил уже нема. Все выкурила окаянная война», – олу, 
боху. Ас стенна дуьйцу хIара. Хьуо цига дIакхаьчча, хьайна а гур ду хьуна. Вуь-
шта, и сурт-кеп хIиттош цо лелош дерг хIилла ма дай, вайн нохчийн баьччанаш 
эшаман эхьах кIелхьарабаха гIерташ. Гой шуна, вайн къийса хIумма а ма даца-
ра бохуш. Ша шуьца тIом беш вацара, шен мосттагI имам ву бохуш. Россин бен 
ницкъ кхочур бац шуна паргIато яла. Цо, нохчо човха ца веш, цкъачунна лов, 
боху, цуьнан «кIохцале» амал. 

Б а т а к ъ: (яйн йовхарш тоьхна) Хаза дуьйцу ахь. Сийна-БIаьрг, и туьйра 
хьан дийцина хьуна?

С и й н а - Б I а ь р г: Цигахь хиллачара. Данне а туьйра дац. Амма, цхьабакъ-
ду, мацах, коьжалг туьйсуш, уьшалара бутт баккха гIиртина чIебарло санна, 
хьо IадIахь, гIуллакх ледара хир ду. 

Б а т а к ъ: ВаллахIи хаац, Сийна-БIаьрг. Сан коьртехь ойланийн уьйриг 
хилла.

С и й н а - Б I а ь р г: ВаллахIи-биллахIи, иза хьуна а, нахана а пайдехь хIума 
дацахьара, сан и ала мотт керчар ма бацара. ТIехула тIе, муьлхха а Iедал Делера 
ду, цунна муьтIахь цахилларг Далла дуьхьал ву олуш, хезна суна.

Б а т а к ъ: Дика ду. Цхьа ши де даьлча, схьакхетахь. Со кийча хир ву хьуна. 
Цхьа ши накъост хилийта хьайца.

Хелисат: (чоьхьайолуш) Ватта, Сийна-БIаьрг, хьо вац хIара! Марша вогIийла! 
Хьо веънийла ца хаьара суна-м.

Сийна-БIаьрг. Могашалла муха ю хьан?
Хелисат: Вон яц. Сийна-БIаьрг, арахь хьан накъостий бу-кх хьо хоьттуш. Ас 

дехар дарх, чубахка ца туьгу уьш.
С и й н а - Б I а ь р г: Со хIинцца араволу. Батакъ, хIун ала ас вайн кIенташка?
Б а т а к ъ: Ахь соьга аьлларг ала-кх. Мехка-Кхиэлан сацам хиллехь, оьрсаш-

на дуьхьало ма е, ала. Шайн довха чай молуш, цIахь Iе, ала. Амма, хIа-хIане 
ма-эллинехь, кийча хила, ала. Кхин дIадерг замано гойтур ду. Тешна хилалахь, 
маршоне болу безам вайн къоман даг чохь даима а лаьттар буйла!

С и й н а - Б I а ь р г: Иза а бакъду, Батакъ. Хьо нийса лоь. Ткъа кIентий, ахь 
ма аллара, цIа бахийта беза. МогIарчу бIахойл тIехбевлла цара дина хIума дац. 
Соьга арахь хьоьжуш бу. Вайн гIуллакх дийца гIазкхийн бIонан хьаькамах кхе-
та везаш ву со. Со дIавоьду. ГIала ваха кийча хилалахь. Со схьакхетар ву хьуна. 
Дала ша резаволчунна тIехь ка-аьтто бойла вайн!

Кирхьа
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БархIалгIа сурт
I
 ВорхIалгIачу суьртан декораци. Суьйре. ГIийла узам а беш, герз цIандеш 

Iаш ву Батакъ. Юххехь Iаса. ЦIенкъа тесначу истанга тIехь куьйга тегар деш Iа 
цуьнан нана, нахехьа агIо а берзийна. (Батакъех Дика олу цо.)

Хелисат: Ва, Дика, суна хезнарг бакъ дуй?
Б а т а к ъ: ХIун ду и ?
Хелисат. ГIазкхий Шуьйта хьалакхаьчна ма, боху. Кешша гIо хьо болх! Хьан 

меттиг езаелла Сурайп цаьргахьа ваьлла, боху. Хьажал, нах муха бу; багахь 
цхьаъ, дагахь- кхин. Хьо санна дог цIена бац. Чу-каре йолуш, вешечул тIех 
тешаш доттагIа ма вара хьан иза.

Б а т а к ъ: Сийна-БIаьрго дийцира суна. Ша ма-барра дIаьвше лаьхьа хилла 
иза. Суна моьттура, Iаьнарца Iаь йогIуш сайн доттагI ву. Со кхийти, нана, соьца 
дика бен, вуон декъа и доттагI ца хиллий. Зуьдан хабарш дуьйцуш, сан дарже 
сатесна, дагавалар доцуш, гIазкхашна шен муьтIахьалла гайтина. Ледара хIума 
хилла, чета тIулг а боьллина лелаш. И буйнара валар-м сан бехк бара. Амма 
бакъдац цунна моьттург, со велла вац, дец хьуна, хIинца а.

Хелисат: Дика, со кхоьру. Хьан ши кIант ца лерича, хьо цхьаъ бен ма вац сан 
висина. Хьо цкъачунна къайлаваьлча, бакъахьа хетара суна.

Б а т а к ъ: Къайлаваьлла, ас хIун лелор ду. Сан хIинца могшалла ма яц, 
вижар, гIаттар, яар доцуш хьаннашкахула лела. Хьалха-м шелонах, мацаллех 
бIокъажор доцуш, лелла вара со.

Хелисат: Гуьржех дIагIур вар-кх, церан къизаллех ларлуш. ГIазкхий дера 
хир бу, масийтта шарахь хиллачу тIамо цабезам кхоьллина.

Б а т а к ъ: Даймахках ваьлларг декъаза стаг ву, нана. Вина Даймохк мазал 
мерза бу. «Нехан махкахь эла хуьлучул, шен махкахь лай хилар тоьлу», – олу. 
Со цхьанхьа гIур вац. Ткъа хIинца къайлаваьлча, со кхеравелла веддарг хуьлу. 
Кхана кху кIоштахь «гIугI» дина дуьцуш хир дара Iумаран Батакъ къайлаваь-
лла, ведда бохуш. Со ца кхоьру. Кхоьруш верг, нана, говрахь велахь а жIаьло 
лаьцна, олу. Сурайп суна гур богIа гIертахь а, со нахаца вуон ца хилла.

Хелисат: Ва, Дика, хьо Шемалан наиб хилла аьлла, хьо цара лацарна ма 
кхоьру со. Ларвала веза.

Б а т а к ъ: Дала хьеха дац! Шек ма ялахьа, нана. Дала динарг бен дац таIзар. 
Со дайнчхал башха шек ца волу Цу тIе, со схьалаьцна ирхъолларх церан тодала 
хIума а дац. Цхьабакъду, Сийна-БIаьрго тIетеIош цхьа хIума ду суна. Хьайн 
лаамехь Соьлжа-гIопе а гIой, хьайн гIуллакх дийца бохуш. Оцу Сурайпа йина 
ямартло дагах кхетта суна, цуьнан хIуттаренна гIур вара со цига. Амма со кхоь-
ру царна ас лелориг мекарло хетарна… Хьажал, шех къинхетам баре дог дохуш 
вайна тIевеана ламаро бохуш, цара догэтIорна кхоьру со. И соьга лалур дац. 
ХIун дича, хIун хир дара-те бохуш, ойланаш йо ас. Далла лаахь кхаж бала а 
мега.

Хелисат: Хьайн даго къобалдийриг де. Дика, хьуна ма мотталахь, со сайх 
кхоьру. Суний, тIерачу Даллий-х хаьи и! Сан гIуллакх-м тускар чу хаочу даь-
ллера. ДуьхьалдIа, Дика, хьох а, хьан арахь ловзучу берех а къахета-кх. Нана 
мукъане елара церан. ТIаккха-м яла а хала дацара.

Б а т а к ъ: Зуда-м башха товш дер вацара со. Цхьаъ санна, кхоъ ялийна, ткъа 
тахана цхьа а яц. Иза хьехо ца оьшу. Дуьненан марзо лоьху хан яц хIара. Маржа 
яI, хIара йирзина ца йовлу чевнаш. ТIекIелваьлла Iачохь дацара сан гIуллакх.
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Хелисат: (цец а йолуш) Ваттай, Дика, ма алалахь иштта. Иштта лелла вер 

вуй хьо? Цхьа стен хIума ма еза кху чохь. Со къан ма елла. Базбелла шерийн 
мохь.

Б а т а к ъ: Нана, со кхета хьох. Хьуна лаарх пайда бац, (бIаьргаш хьала а 
хьажош) Дала хIун боху ца хиъча.

Хелисат: Суна луург лаьа хьуна цунна а. Хьо иштта Iашшехь нах шайн 
гIуллакх деш бохку. Ялочо ялош, ядочо ядош. Хьажал Сурайп шен сурт санна 
хаза зуда йоллушехь, тIе маIа-мозно хьаяза цолу йоIстаг а ялийна, охьахиъна. 
Массо а воллу шена йогIург яккха гIерташ. Хьайн ойлае. ХIинца со дийна йол-
лучуьра ахь цхьаъ ялаяхьара, ас сайн йоI санна, лелор яра иза.

Б а т а к ъ: ХIинца кху гIуллакхан цхьа йист яьлчахьана, хьовсур ду вай. И 
бераш хьуна кIордийний хаьа суна.

Хелисат: Лакхахьарчу Бикату йоI Iайшат, хьоьга чIогIа безам болуш ю бо-
хуш, хезнера суна.

Б а т а к ъ: (ца тешаш) Соьгий? Ахь баккъал бохий? Со веза, тов! Иза-м суна 
хьалха цхьа беран тIорза ма ю. Вуьшта-м, хIуьттаренна ца аьлча, ала хIума до-
цуш, яхь йолуш, къонах стаг ю иза. Нана, доцца аьлча, и бакъ делахь, хьайн 
куьйга сан ши ойла вовшахлатоза ца Iий-кх хьо. Хьуна мичара хаьа? Дац хьуна 
и хьан шабар-шибар доцуш. (ша-шега) Сан десара, дикалла шегара йоккхур 
йоцуш ма ю, цу тIе, Маьлха-Аьзни санна, хаза а ма ю, дуй-деци хьуна.

Хелисат: Дика, и муха делахь а, ас бохург де ахь. Со дIаялахь, тIаккха ма 
вуьсу хьо гуттар а цхьалха.

Б а т а к ъ: Нана, вайн уьйтIахь цхьа татанаш ма хеза суна, хьажахьа и хIун ду.
Хелисат: Дика, чехка вайн бешарчу чардакх тIе а валий, къайлавалахьа. Со 

кхоьру. «Кхийринчун нана ца йилхина», – олуш ду. Берашка ала-м аьллера ас 
некъ ларбе.

Б а т а к ъ: (герз маьнги кIел а тоттий) Пурба дац, нана, цу хьокъехь кхин 
йистхила. Со цхьанхьа а гIур вац. Дела сан вац, со Делан а вац, со кху чуьра 
меттахвервелахь, Никалай-паччахь вагIахь а. ГIой хьажа.

Хелисат: Дала Iалашвойла. ЦIа даьхкина бежнаш хила а мега уьш. (арайолу 
куьйгатегар дуьтий)

Б а т а к ъ: (хаьн тIе хIоттийна ши куьг долуш) Котам а хилла вехачул, 
нIаьна а хилла велча тоьлу! Са эца мулкалмовт деача а, шекверволуш вац со.

(Екхаелла, серлаяьлла, шеца Асет а йолуш чоьхьайолу Халисат)
Хелисат: Дика, ас цхьа хаза кхаъ бокху хьога. АлхьамдулиллахI! Хастам 

бу Хьуна! Сан доIанна жоп делла Ахьа…Iайшата яийтина Бикатун лулахо ю 
хIара. Асет ю кхуьнан цIе. Хьох иэхь хеташ, ас халла чуялий.

Б а т а к ъ: (та а луш, мекхаш то а деш). ЭхI-хIай! Дала бакъдойла иза.
Асет: Суьйре дика хуьлда, ваши! ХIун хьал ду хьоьгахь, Iалой шу?
Б а т а к ъ: Дика дохку, алхьамдуллиллахI…(гIанта тIе куьг хьажийна) Охьа-

лахлол эцца…ТIаккха хIун боху Iайшата? Суна-м цо суо вицвина моьттура.
Асет: (елакъежна) Дера ца вицвина…Шен дог даста со йолчу кест-кеста 

йогIу и. Сан дика лулахо ю иза. Хьан цIе цуьнан дагна тIемаш долуьйтуш ю. 
Доцца аьлча, хьо резавелахь, хьоьга ян, хьоьга дог кховдо а реза ю-кх иза. И 
хьоьга дIаала яийтина ю-кх со. ДIаала боху хьоьга шен дог-ойла даггара хилар.
Цунна тайнарг хьан стогалла, майралла, хьан адамалла ю. Ваши, ахь ша езаш 
тIеэцаре чIогIа сатесна ю иза. 

Б а т а к ъ: Безам цкъа а аьшнаш бина вац со. «Безам цIе яц, летта баьлча –бай-
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алац», – олу. ХIинца сан синан пхьалгIи чохь гIаьттина иза. Самах тар тийсина 
ойланаш самайоху цо. Даггара еза суна Iайшат! Со цунна декхарийлахь ву.

Халисат: (елаелла, балда а озош) Хьажахьа, Деллахьа! Дукха ца езаш хил-
лий!.. Асет, Бикатус хIун боху? Реза юй хIара?

Асет: Ю дера. И реза ца а хилча-м, со кхуза ян а хIуттур яцара.
Б а т а к ъ: (хазахеташ) Дика ду. Дика хилла ца Iаш, дукхе-е а дика ду. Дуй-

деций хьуна, нана, со эвхьазаваккхаза ца Iий-кх хьо. Бакъдерг хьуна дезахь, 
еза-кх суна Iайшат! Асет, шовдан хи санна, цIена безам бу хьоьга, ала Iайшате. 
ЙоI зезагах тера ю: и йолчохь хазалла ю. Вайн Дела реза хуьлда хьуна и кхаъ 
бохьуш еъначу. Амма цхьаъ ду, кху сахьта ас тода я нисда сан карахь цхьа а 
хIума доций хууш юй-те иза? Вайн Iедал доьхна. Шотойн лаьмнаш дIалаьцна 
гIазкхаша. Къанлуш вогIучу соьца шен жималла йойурий-те цо? Барзо аьлларг 
хаьий хьуна? Цхьа зама яра шен, аьлла цо, цаьпцалгана кхоссаелча, лекъ бага а 
догIуш. Со жимма кетар кач тилла ву. Лелла-а борз ю. Цу тIе, со хIинца а кхоч-
чуш товелла вац. Хала чевнаш хилла ма ву со, тIехула мекха такхийча санна.

Халисат: Сан кIанте ягIахь, Дала а, наха а делча санна, Iийр ю-кх иза. Туь-
кана чохь санна, шадерг долуш. Со марнана хир яц – нана санна хир ю. Безамо, 
тешамо, гIиллакхо латтадо, дебадо беркат.

 Асет: Баба, Iайшатна хьо дукхаеза…Ваши, Iайшатна дика хаьа хьуна, оьр-
сий, ТIелхаг хьалха а волуш, Шуьйта хьалакхаьчний. Цундела кху халачу сахь-
техь хьуна юххехь хила лаьа цунна. Хьо дукхавеза цунна.

Б а т а к ъ: (хан тIе хIоттийна ши куьг долуш) Дала бакъдойла и! Беза мах 
бала реза ву-кх со. Кху дуьненахь тахана санна, сакъераделла вац со. Башха 
могуш дацахь а, тIаьхьарчу когаш тIе даьлла дегI. ХIара шадерг а цхьа туьйра-
нахь санна, хета суна.

Асет: Дала мукъалахь толур ву хьо…Ваши, со сиха ю. ХIун ала ас Iайшате?
Б а т а к ъ: Тахана дуьненахь а, кхана эхартахь а сан зуда хир ю хьо, ала. 

Хьоьга болу сан безам цкъа а шеллур бац, ала. Кийча хила, ала. Хьо тховссехь 
дIайига нах богIур бу, ала.

Асет: Дика ду, Ваши. Дала диканиг дойла! Дала барт цхьаъ бойла! Дала 
тIаьхье беркате йойла! ГIуллакх иштта делахь, ас сихха кечло эр ду цуьнга.

Б а т а к ъ: Дела реза хуьлда хьуна! Дала сийдойла! Нана, езачух кучанна 
кIади лолахь кхунна. Цул тIаьхьа, чехка ши кIант вахийта вайн гергарчу нахе 
хаам бан. Сийна-бIаьрг, муртазекъаш схьакхайкха беза. ДIахаийта шотошка со 
тховса зуда ялош вуйла! Шуьйтахь гIазкий бу аьлла вай доха мегар дац. Тховса 
доккха ловзар хила деза. Нохчо, нохчийн къам дуьне мел деха, эшна хир дац 
шуна!

(Сийна-БIаьрг хьалха а волуш, гучубовлу муртазекъаш).
С и й н а - Б I а ь р г: Бакъ дуй тхуна хезнарг?
Б а т а к ъ: Бакъ ду. Сийна-БIаьрг, Дела цхьаъ хилар санна! Сихое нускал 

схьадало. Iайшат ю соьга йогIуш…ЖиргIий, пондаррий хьерадаьлла хилийта! 
(пондар бека, Сийна-БIаьрггий, Халисаттий хелхадолу. Муртазекъийн аьзнаш: 
Iайт, гора дика бал-яI-кх! ХIорстоъ…тох ва хIорс! Къонах ву вайн наиб! (Ма-
жарш йовлу)

Кирхьа
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