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АЛиЕВА Зарина

Нохчийн литературин-исбаьхьаллин 
альманах дуьххьара арадала доладелла нохчийн 
къам махках даьккхинчуьра цIадирзича, 
1958 шарахь, «ДоттагIалла»  цIе а йолуш. Цу 
заманахь цуьнан тираж 3000 яра. Цул тIаьхьа 
догIучу шерашкахь тираж хийцалуш ю,  1500-
1250-не кхаччалц. 1968 шарахь тираж 3500 
хьалаяьлла, 1971 шарахь 5850 экз тIера 8050 тIе 
кхаччалц. 1980 шерашкахь 5960 экз. Советан 
Iедал чIагIделла зама ю иза, нохчийн мотт 
а, нохчийн истори а Iамо, йовза луучунна 
дуьхьал хилла, къоман культура хьаьшна хилла йолу  зама.

Ахмадов Муса «Орга» журналан коьрта редактор волчу шерашкахь 
(1990-93 шераш)  журналан тираж 5000 яра. «Ерриг тираж журналана 
йинчу подписки тIехь яра. Соьга кхин а алсамъяккхалур яра  тираж 
«Остановись», аьлла, лакхара кехат ца деанехьара», – дийцира Мусас.  
Оццул хьагам болуш хилла нохчий шен матте а, шен къоман культуре а.

Оцу подписки хьокъехь хIун болх бора аша, Муса, хIинца а 
къахьегийтахь вайга иштта, ас шега аьлча, Мусас доцца жоп делира: 
«ХIетахь кхин нах бара…».

Ши миллион гергга долчу нохчийн къоман цхьаъ бен доцчу журналан 
тираж 1 эзар ю. 2017-чу шеран декабрь баттахь  журналана язвелла  300 стаг 
вац хIокху денна. Ойлаян дуккха а хIума ду кхузахь. Мича яхана нохчийн 
яхь, нохчийн сий? – боху хаттарш а кхоллало. ХIора нохчи ву ша бохуш, 
цIе лелочуьнгахь хIунда яц-те и яхь, вайн ворхIе дайшкахь дуьйна нохчичух 
нохчи вина йолу, шен къомах доглазар хIунда дац-те хаалуш?!

Шина тIамах хьалхадаьллачу къоман иэс дан ца дайта, синъоьздангал-
лин бух кхолла чIогIа оьшуш а, мехала а ду нохчийн маттахь арадолуш 
долу журнал, киншка, газет. 

«Нахехь ахча ма дац» – бахьана хIоттор ду цхьамма. Бакъ дац. Денна 
телефонаш тIе а, мел ца оьшучунна а ца кхоадо вай соьмаш, амма нохчийн 
маттанна кхоадо. Чохь еза йийбарш, пхьегIаш, духарш оьцу вай, амма 
киншкаш ца оьцу. Киншкина, журналана доьхкина ахча шозза сов юхахир 
ду. Адамна кхиарехь, хIума довзарехь, ойлаярехь гIодо дешаро. 

Кхечара олу, лакхара тIедожо, тIедилла дезара журналана а, газетана 
а язвала. Цунна а жоп дала лаьа: нохчий, яхь йолуш хила, нохчийн йоза 
Iамаде,  аьлла тIедожичий бен вайх нохчий хуьлуш дацахь, вайх дан а 
хIун до, кхиндIа даха а хIунда деха, деза хабарш а дуьйцуш.

«Нохчийн мотт беза, оьшу» –  боху къамелаш до, хабарш дуьйцу вай, 

Редакторан агIо
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амма гIуллакхца ца чIагIдо аьлларг. Бехказлонаш лоьху, амма бехке 
вай ваьш ду, нохчий. Кхечу къаьмнех болчу нахана  оьшур бац вайн 
мотт, вайн журнал, газет; цара шайчеран сий-ларам бийр бу. Цундела 
ду церан меттан а, культурин а хьал-де дика. 

ХIора нохчочун доьзалехь, доьшуш цхьа а вацахь а, нохчийн 
маттахь газет а, журнал а хила дезара.  Нохчийн маттахь долу йоза-
дешар хууш-м хIора а нохчи хила везара. Нохчийн маттахь деша ца 
хиъча, эхь дуй хаъал синкхетам хила а безара хIораннан а. Вайн дайша 
весетана битина вайн Нохчийн мотт доьза ца байта оьшу нохчийн 
маттахь арадолуш долу журнал, газет, киншка. 

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

Ша вехачу а, тIейогIу йолчу а заманийн дикка ойла а йина, къоман 
историн некъ, цуьнан дика-вон шен ойланех, сих чекхдаьккхина, аьлла 
хIара маьIне дешнаш поэто-къонахчо Мамакаев Мохьмада. Уьш вайн 
дахаран къилба ца хилахь, мотт а боцуш, сий а доцуш, синна паргIато а 
йоцуш, вай муьлш хилла а, муьлш ду а ца хууш, диса кхерам бу вайна 
тIехIоьттинарг. 

Мамакаев Мохьмада, Ошаев Халида, Сулейманов Ахьмада, Айдами-
ров Абузара кхин а яхь йолчу къонахаша шайн дахар ца кхоош, луьра-
чу Iедалца  къийсина йолу нохчийн меттан паргIато ю вайгахь тахана, 
тIаккха хIорамма а доладе вай вешан меттан, оьздачу дайн тIаьхье а 
хилий даха вай!

Р.S. ХIокху журналан мужалта тIехь долу сурт 1971 шарахь арадолучу 
«Орга» альманахан мужалт тIера схьаэцна ду, цу заманахь альманахан 
коьрта редактор Мамакаев Мохьмад хилла. Мамакаев Мохьмаде болчу 
лерамца редакцин кхеташоно барт бина, и сурт меттахIоттийна. 
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Невцан цIентIе – нана йолчу

Дахар-м, хIета, цхьанаэшшара меллаша 
дIатекхаш дара, дей-буьйсий хийцадаларехь 
кхаъ-кхало а ца кхочуш, йоккхачу стага «ахI-
ухI» а деш – яла йижинчу йоккхачу стага, – 
несо мерах шок а етташ. 

Ненан кIантана – доьзалан ден – шех а, 
ненах къахетара, юьхьIаьржонан тас Iанале 
кхаъ кхачаре са а туьйсуш.

Кхаъ-кхало ца кхочура – яла ца лора 
йоккха стаг, – йоккха стаг яла ца туьгура.

КIант балхара мукъаваьлча – котельнехь хехо, – дукха гIийла волалора 
цIехьа, гIаш, меллаша, цхьацца ког а боккхуш, чукхачарна кхоьруш санна, 
ахтобус а, газель а юьтуш, ойла ерриг дIа а йоьдий.

Кхетта-кхеттачуьнца саца а гIуртура, хьал-де хатта, вистхила, цIенна улле 
мел кхочу, лергдиллина, сема ла а дугIуш.

Хан йойу-уш, эххар а, шайн уьйтIа кхаьчча, уьйтIа кхочуш, подъезд гича, 
зударий, нах, цхьаъ-м кхайкхаре сатосура: «Хьенех» – аьлла, цIе йоккхуш, 
цхьамма-м ша сацаваре, – Дала гечдойла Сапихьатана, Дала собар лойла 
хьуна…», – олуш. 

Саца ца вора цхьаммо а я тIаьхьа стаг а ца кхойкхура…

ХIокху шоллагIчу шарахь иштта, шен хIусамера юьхьIаьржо араяларна 
кхоьруш – нахана гарна, дIахазарна (шен йижарий а кхетарна кхоьруш, марехь 
йолу ши йиша) – бала хьоьгуш воллура хIара, ма-дарра бакъдерг хиъча, йижарша 
нана шаьш долчу дIаюьгур юй а хууш, невцан цIентIе шен ненан хьал-де хаа 
ца иха гIерташ, шегара бала хьул а бина – зуда а, йоI а шен нене цахьажар, – 
нана юьлуш, иза лийчош, зудчо дан мел дезарг шен куьйга ша деш: нана шозза 
инсульт а хилла, мотт а сецна, Iуьллуш яра, цхьа куьг бен меттахъхьовш а доцуш. 

Цуьнга цхьа а дош а ца алалора, цхьа «бур-бур» а деш, бIаьргаш дIасакерчор бен.
 
ХIара Iуьйрана ненан гIуллакх а дой воьдура балха, юха хIора а делкъехь 

ма-хуьллу сиха чу а хьодуш, тIаккха юха а балха дIаваха.
ХIара чохь волуш я воцуш, кхуьнан йижарий кхачахь, царна шайн нана 

хаза цIена, цхьа а хьожа а, мода а йоцуш караяйта гIертара хIара, бер санна, 
цIена йижина Iуьллуш. Кхуьнан зуда а хуьлура тIаккха, маьрйижарех цхьаъ 

Проза

БЕКСУЛТАНОВ Муса



6

Орга - 2017 (4)
нисъелча: «Мама лийча а йина, мамига хIума а кхаллийтина…», – бохуш, 
гIайба нисбеш, одеялах куьг Iуттуш, гуттар дика нус а хилла, цхьа гIиллакхе, 
елаелла хьийзаш. 

Кхуо Деле собар доьхура, зудчуьн цIе таса йиш а йоцуш, садетта са а 
кхачийна, ца хууш а шен багара дош далахь, юьхьIаьржонах вала меттиг боций 
а хууш шен, йижарша нана дIа а йигна; кхузахь Iен-м церан йиш а яцара – 
шиннан а бераш кегий дара, шишша-кхоккха шераш долуш.

ТIаккха иштта, зуда лекхалучохь ша чоьхьаваьлча, мотт а, дегI а сецнехь 
а, дерригенах а кхеташ йолу йоккха стаг, ши бIаьрг тIе а къевлина, Iуьллуш 
карайора кхунна, шен нус ца гархьама, шена ган лууш йолчу шен йоIе а ца 
хьожуш.

Нус лекхалуш хуьлура, бага ваьшта ца юьллуш. Юха, чувеъна хIара гича, 
кхин а гIеххьа лекха а лой, зуда дехьа чу йолура: «Шу, хIета, цхьаьна дита ас, 
шун дийца хIума а хир ду шайн!» – олуш. 

Нанас ши бIаьрг боьллура тIаккха, дехарца санна, кхуьнан бIаьра а йогIалуш. 
ХIара а соцура, кхин ду-дац а ца олуш, зудчуьнца бертавахча санна.

Шина йишех цхьаъ наггахь цхьацца де-буьйса даккха соцура: «Оцу зудчух 
эхь хета-кх, цуьнга жимма са а доIуьйтуш…», – олий, шайн несана бехкала а 
йоьдуш.

Кхуо хIумма а ца олура, ненах дерг цкъа  къаьстича, ша дендерг а хууш, 
кийрара хьалагIерта алу, къурд барца, юха а тоьттуш: ларамза а йижаршна 
бакъдерг цкъа дIахаахь, шена тIекхочу йолчу юьхьIаьржонах ларлуш – нанна 
тIехIотта невцан цIен тIе иха везарх.

ХIаъ, хIоразза а, сарахь иштта, ша балхара вогIуш, лифт ехна, сиха ца 
воьдуш, гIаш меллаша хьалаволалора хIара ламешна тIехула, ша ворхIалгIачу 
гIат тIе кхочуш, са а хилла – ша чукхачале, – юха балха ваха са а туьйсуш.

Белхан хан генахь гуора. 

НеI тухура, горгали а буьтуш, мелла а хан яйархьама, чу кхачале чу а ца 
кхочуш. 

 НеI цIевзара, йоьIан ахдерзина дегI кхос-кхоссалуш, къайла а оьккхуш. Зуда 
хаалуш а ца хуьлура; йижина хуьлура дехьа чохь, цамгар йолу кеп лелорца, 
хIара цIа вогIу хан а лорий.

Ненан доIа хезара, доьлхуш, цуьнан мотт боцу «бур-бур» а.
Нана йолчу чуьра хьожа йогIура, неI херйича – хьацаран хьожа.

КIанта доккха садоккхура, тIера бедарш – цхьацца йоккхуш – дIаяха а волалуш.
Нана йолчу чуволура, ший а кор дIадоьллуш, нене хIун хьал ду хоттуш.
Дерриг гуш а, хууш а дара, хатта, ала а ца оьшуш – ненехь цхьа а хьал 

дацара.
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Ненан узарш дIасовцура, садеIар а лахлуш. Нана цхьаъ-м ала гIуртура, шен 

«бур-бур» а кегош, лула-куларчу стаге санна, бен а доцуш, цхьаъ-м ала, цхьа а 
гIело йоцуш санна. 

КIантана велха лаьара тIаккха, ша а, нанас а лелошдерг чекхсагуш дуй а 
хууш, шайн вовшийн дог а кхаьрдаш.

– ХIума кхаьллиний ахь, нана, – хоттура кIанта, йоIа мукъана а хударан Iайг 
ца оьхьна-те, аьлла, хеташ, – хIун йиъна ахь? – олий. 

Нанас шен «бур-бур» дуора, йиъна ша, ала гIерташ. Йиъна хIумма а ца 
хуьлура, делкъана кхуо балха тIера хьаьдда веана малийна хилла шурин тIадам 
боцург.

ХIара цхьацца дийца волалора тIаккха шен зудчуьнга, эрна дуйла хуъушехь, 
Iан а ца лой, ша тулур воццушехь: «Адамаш дац шу, эхь ца хета шуна… оцу 
йоIе мукъна а цхьа хинтIадам ца болуьйтуш…», – олий, церан эхь самадаккха 
гIерташ, йохьебаха, бехкалабига.

– Ахь цу йоIе хIун боху, хIай! иза-х бер дай, цуьна-м шен гIуллакхаш 
дай, хьан нене ца  хьаьжча а! – мохь болура зудчуьнга. – Цхьанхьа ишкол ю, 
дополнительнеш, тIаккха ингалсан меттан курсаш, ЕГЭ-на бан беза кечамаш… 
иза муха хьожу хьан нене, цуьнга лелало лазархо, цу беран тIорзе… Шиъ 
йиша ма ю хьан, деш-дуьтуш а доцуш, Iаш, хьошалгIа санна, кхуза гучу а 
хIуьттуш суна… дIайигна, шиммо а шайн нана ца лелош, кху хурщевкин шина 
Iуьргахь со а, хIара йоI а ца хьийзош… кху чохь хIара жоьжахати а хIоттийна 
тхойшинна… йоIанна шенна чоь еза тахана, йижа-гIатта а, шен гIуллакх дан 
а, зудабер ма ду иза, кхиъна догIуш… нехан мехкарша Европера цIа а оьхуш, 
лелабо шайн наной ,цIа а, цIе а, бахам а, доьзал а охьатосий… суна а  лаьа, 
нахана санна, яха, со а яц могуш, берриг букъ а, дегI а, настарш а ю лозуш… 
тIехула тIе, и хьожа а кху чохь, кхай чохь санна…

ЙоI а хуьлура, шина а лергах дохкучу цхьана серишца, хене кхочуш а, 
ца кхочуш а йолчу пазатан готтачу кучахь, тилпо а буйнахь, юьхь тIехула 
охьакхозучу кIозаршца, шен ненал шиъ, аьлла, онда, кухни чуьра цхьацца 
хIума бага а кхуссуш, сих-сиха чухула дIасауьдуш: «Ма, там запах, прикрой ту 
дверь», – олуш, шен чуьра схьа мохь а бетташ.

ЙоI цкъа а, Дела хьан аьлла, йоккха стаг дегIан долараяьлчахьана, денана 
йолчу цкъа чу а ца яьллера. 

ХIара тIаккха, наггахь дог а детIий, чугIуртура зудчунна, хьо хьакха а, нал 
а, текхарг а, олуш, ворхI-вейттий вен санна, гIовгIа а йоккхуш.

Зуда южура, лазар деъна моттуьйтуш, кхетамчуьра яьлча санна, цIенкъахула 
дIасакерчарца, «къорш-къиршшехь» цергаш а «отуш». ЙоI нанна тIеетталора: 
«Мам, не оставляй меня, – мохь хьекхарца, – не умирай, мам! – догIа санна, 
охьаелха а хьодуш. 

Йоккхачу стеган узарш хезара, сихдина доху синош, кхуьнга саца, жимма 
сатоха, ала гIерташ.

Зуда кIирнахь ца гIоттура, кхуо цкъа иштта бага тоьхча, мотт сецча санна, 
цкъа а йист а ца хуьлуш, пенехьа дIа а йоьрзий, наггахь байн узар а беш, 
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Iуьллуш хуьлура, кхунна гуш, хIара чохь волуш, юучух мотт а ца тухуш.

Юсаелла лелаш йоI а гуора, кхуьнца минот ца яккха, хIара волчуьра ида а 
уьдуш.

иштта, дено кIира хуьйцуш, кIиранашца бутт азлуш, ши шо а даьлла, 
кхоалгIа шо доладеллачу Iай, ша ма-иххара балха а оьхуш, юха делкъехь чу а 
уьдуш, буьйсанашкахь нана лийчош – дийнахь йижарий тIекхачарна кхоьруш, 
– са а, пха а хаьдда лелачу кхунна, цхьана сарахь, ша балхара чувеъча – гуттар 
а санна, гIийла, меллаша, – нана йолчу чуьра неI шаршонца тIекъевлина гира, 
гураний, неIарний юкъе шаршо лоцуш. ДIатеттича, елла а ца лора неI. 

Белш тоьхна, неI дIа а кхуссуш, чоьхьаваьлча, хьожано мара чахчийра, 
хьаштагIна чу воьжча санна хеташ.

Нене мохь белира, узаршца елха а йолалуш: кхуо делкъана балхара хьаьдда 
веача, памперс йиллина а ца хиллера, Iуьйранна йиллина хилларг дIаяккхар 
бен, балха тIера схьа тилпо тоьхча, сихаллехь виц а велла.

Нанас къаьхьа-де динера шена тIехь а, цу меттахь а, халла болх беш долчу 
шен цхьана куьйга боьхаллаш дIасахьекхна.

БIаьрса а дайна, сехьа чу иккхинчу кхунна йоI гира шен.
Кхунна ша цунна хIун туьйхира а ца хиира, цуьнан мохь хазар бен.
Зуда ца гуора. Кара ца йора. Зуда цхьанхьа дIалечкъинера. 
Зуда кухнин неIарна тIехьара араоьккхуш хааелира, пхьаьрса кIелахь 

баккхал а йолуш.
ТIаьхьаедда йоьдуш йоI а яра. 
Ламеш тIехула тата дахара, «гур-гур» дарца, бухаяккха санна, подъездан 

неI тIе а кхеташ.

Нана цу буса, сахуьллуш, гIелъелира, шоллагIчу Iуьйранна дIа а йолуш. 
Цхьаъ-м ала а гIиртира иза кхуьнга бIаьргашца. 
ХIара ца кхийтира.

Тезет  юьртахь дара, кхуьнан дешичин кертахь.
 ХIусам дукха готта яра чIогIа, цIийнах хоттаелла йоллуш цхьа рагIун – 

бахьна а йолуш.
ЦIа чохь зударий бара, котамийн фермехь санна, гIараш еш. 
ХIорш рагIу кIелахь Iара, боьрша нах.
– Дера лелий-кх и шен марнана-м кхуо – аз хезира чуьра схьа, – куьйга-карара 

охьа ца юьллуш, и бер санна-м лелий, дийнахь шозза мотт хуьйцуш, шишша 
де мосазза долу мелчу  хица лийчош, мIара хадош, мас тоеш, Iуьйранна йина 
юург, делкъана бете ца кхоьхьуш, хIора рожехь бен-бен бовха кхача кечбеш, 
– стунйижарий бара луьйш, шайн йишас марнана лелор дуьйцуш, хIорамма 
а шег-шеггара, кхин а керла-керла гIиллакхаш а дагардеш шайн йишин. Уьш 
кхуьнан йиъ яра, йиъ стунйиша.

– Ас дина-м хIума дацара, Маяни, Седа… сайн декхар кхочушдан гIертар 
бен… ма дийцийша иза, совцийша… дера яра мама оьзда стаг, и малик санна, 
хьаъа а гехь лело а мегар йолуш… «Сайн мехкаршна ца кхочуьйту-кх ахь со, 
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Майса, Дала ялсамане лойла хьуна!», – бохуш соьга, ас динарг цхьа доккха 
хIума долуш санна шена, – кхуьнан зудчуьн аз Iенара, зударша шайг-шайгара 
баркаллаш а бохуш, гIезаша йо гIовгIа санна, цхьабосса «кIар-кIар» дарца.

Юха йоIе, Iоьттича санна, мохь оьккхура юккъехула: «Ва, баба-а, ас хIун 
де, – бахарца – ахIи-ахIи», – деш.

– Саца, йоI, сатоха жимма… собар деха хьайна Деле… дуьне ма ду хIара 
иштта…, – нана йоI теян гIуртура, – чIогIа тIера яра хIара, миска, шен денанна, 
– олуш зударшка.

Йижарийн аз ца хезара, кхуьнан йижарийн доьлху аз. 
Цаьрга рагI ца кхочура. 
РагI кхечара дIаяьккхинера.

Хани

Халимов Эмирхан тхан ишколан турпалхо вара – вацара! – цунна ша хетар-
кх иштта. Тхо цуьнах озало бохург а дацара иза аьттехьа а, хIетте а цуьнцара 
хIума ца дезар-кх тхуна цхьанне а, цо хьоькху моххьий, детта цIоггIий: «Сан да 
хьакхийца валла ю хьо ас цIонгера дуьйна хьалаятIора, – иттамма сеца а веш, 
шена тIера коч а йоккхий, – дIахеца со ца боху ас! – цо йоккху гIовгIий, гуллуш 
хилла ишкол, дIасауьду хьехархой: «ХIун хилла хIинца опять!? Халимов что-
ли?» – орца даккха санна, куьйгаш лестош, хьаьдда йогIу директор – и берриг 
пал кIордийнера-кх, хьех-мерах чекхбаллала… хуьлуш а делара цхьа хIума а, 
буй-тIарий хилла! МоттаргIа яр-кха, еккъа-цIена кеп, кхин хIумма а доцуш.

Дов оцу сохьтта дIа а доьрзура Халимовн, директора шаьшшиъ кабинета чу 
воккхушехь – кабинет йоккха ма ярий директоран, – вукхунна ша цхьа къаьхьа 
де дича санна, воьхна, цIийвелла, толаман бехк лоьцуш: «КъинтIераваьллахь 
суна, ахь цхьа дог а датIийна, оьгIазвахханчохь дели соьгара иза, доттагIий хир 
ду вай», – олуш, вукхуьнга маслаIатан куьг а кховдош.

Халимовн гуо шорлора цу тайпанчу доттагIех тIаккха. 
Дерриг а Ханина лелош а дара, тхан классерчу йоIана.
иза уггар а хаза йоI а яра ишколехь, массарачул дика а доьшуш.
Халимовс и деса девнаш – цхьаьнца а цкъа а летта а воцуш – тоьл-

тоьллачаьрца дохура, шеца Хани къовса там бол-болчу берашца, мохь 
хьекхарца, гIар йоккхуш, ерриг ишкол а, эвлаюкъ а гIаттайой.

Хани езаш-м тхо массо а вара, цуьнга кехат яздаза, со воцург, ишколехь 
цхьа а кIант а воцуш.

Сан цхьа а шанс яцара: со дегIана лоха вара, Хани сол цхьа корта лекха а 
йолуш, юха мара а бара, мел генара а, марс санна, хьаьвзина гуш (и беркат тхан 
дегара дара сан), бухIана санна тIебаьлла боккха ши бIаьрг ца бийцича а. 

Со своевременно – гIазкхийшна дайна – сецира, цу рогIе ца хIуттуш, 
хIоьттинчара а башха кан боккхуш а ца гина: Ханин цхьаьнцца а гергарло 
дацара, массаьрца а цхьабосса тIекере хилар бен. 

Бакъду, Халимовс мотт-эладита даржийна, бохуш-м, дуьйцура ишколехь, 
Ханис шена выпускной буьйсанна хан йиллина бохуш.
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иза юьртахь дIа а даьржинера. Цхьа а теша-м ца тешара я теша йиш а яцара, 

Ханис цхьаьнна а – оццул шега яздинчу кехаташна – дуьхьал жоп-м муххале а 
ца деллера я кехат дIа а-м ца эцнера цхьанггера а.

иза суна чIогIа дика а хетара, суо велча а сан хир йоцу иза кху юьртахь 
цхьаннан а йоцуш.

Техничкаша – шайна тхо ца гучуха-а –Iиттарш йолайора тхуна: «Кху 
ишколехь дур долуьйтуш-м ву Халимов, деллахь ма кIант ву-кх иза, ван-м 
ткъа!» – олуш, тхо чу-ара моссазза довлу, гуттар марса а буьйлуш. 

Халимов цаьрца чIогIа – техничкашца – тIекаре а вара, ша «турпалхо» 
хиларе терра, нанна санна, хIора Iуьйранна царна мара а ветталуш. 

Ахча а хуьлура цуьнгахь шортта, киснара цхьа хIума лоьхуш санна, даим 
тхуна гайта хьаладохуш. Кечвелла а лелара, ша Эльвис Пресли санна, кIайн 
хIумнаш а юхий, кест-кестта ден джипаца юрт а толлуш. 

Да Соьлжа-ГIалахь хьаькам ву бохура цуьнан, ша ларвеш ха а долуш. 
Мичахь, хIун болх беш ву-м ца хаьара цхьанна а, шена гонахьара кхо-йиъ керт 
схьа а эцна, цу тIехь цо – юьртан маьждиг санна – доккха цIено догIар бен, 
буса леттачу стогарша ерриг юкъ серла а йоккхуш. 

Оццул ечу гIовгIанехь Халимовс хIума тоьхна цхьа миска бен, вацара, иза 
а – иссалгIачу классера, тIехь да воцу «ботаник» вара, куьг-куьггал стоммий 
куьзганаш а лелош. 

БIаьрзе хиларна, хи дика ган а ца гуш, ной чу ког тоьхначу «ботаника», шен 
мачаш йила хIоьттинчу Халимовн кIайчу хечи тIе цинцаш тоьхна хиллера. 

– ХIун до ахь, ва тотакх, хьайн биъ бIаьрг тIебала хьан! – Халимовс аьлча: 
– Хьайниш бовлийла уьш, ас хууш хьуна хиш мел ца тоьхнехь! – «ботаника» 

оллушехь, уллехула тIехдолу зудабераш а гина, ша гайта бахьана даьллачуьра, 
Халимовс къиза йиттинера «ботаникана», ший а бIаьрг а Iаржбеш.

Цуьнах йоккха гIовгIа хилира, кIентан нанас милици заявлени а яздина, 
Халимов хьенан ву хиъча, вукхара и дIа а ца эцна, тIаккха иза нахала а долуш.

Оццу хенахь валийра-кх тхан класс чу Бакаев. ЦIе Артур хиллера цуьнан. 
Цхьа лоха хIума яр-кх, сирла месаш а, бульдоган санна, гома ши ност а 

йолуш.
Меженаш горга яра, юткъа гIодаюкъ а къаьсташ; коьрттал шуьйра ворта а 

гуора – коьртан бистаца нийсса, – ахбелшаш дIа а лоцуш. 
– С Ростова я, – элира цо, мичара, аьлла, хьехархочо шега хаьттича, – денана 

цомгуш а хилла, ухаживать вот приехал, – аьлла.
Оцу сохьтта Халимовс: «Ростовский! – цунна цIе а туьллуш
– Можно и так, да, – Артур велавелира, Халимовга дIа а хьаьжна.
иза цхьа тамашийна, юьртарчу берийн долу и цхьа хIумнаш а доцуш, 

массаьрца а схьаийна, дика кIант вара, хьан ваша волуш санна, хеташ.
– Как говорят у нас в Ростове, – забарца тхуна цхьацца хIумнаш а дуьйцура 

цо ах гIазкхийн, нохчийн маттахь.
Цунна цхьадолу дешнаш ца девзара нохчийн меттан, гIазкхийн маттахь гоч 
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ца дича. Вуьйшта, мотт-м хаьара цунна, жимма иэбина бийцахь а. 

иза дагавогIуш кхо-виъ кIант гучувелира цхьайтталгIачу «Б» классера, 
хьалхарчу классехь кху юьртахь цуьнца дешна хилла.

– Да… помню что-то… дика дага ца вогIу суна… все десять лет в 
интернате… Ростоха дIадахчахьана… и цхьа жIаьла… Барс, помню… даже 
соседнего петуха помню, как я от него драпанул однажды, – велавелира иза. 

Тхо а дийладелира. 
Халимов, тхуна тIе а ца вогIуш, гонахьахула лелаш хуьлура, цхьа воккхалла 

гойтуш санна, тхоьца бала боцу кеп а хIийттош.

Физкультуран урокехь, спортзала чохь, тхо волейболах ловзуш – сетки 
бухахь Артур а волуш, – шена туш тоха буьрка лакха ца айира ахь, аьлла, 
яппарш тухаш санна, цхьа гIам-гIим дира Халимовс Артурана. 

Артур ца кхийтира Халимовс гIерточух, ша човхо дагахь я човхийра, ала, 
цо тоьхначу цу яппарех. 

иза иштта дисира, тхуна хIун ду а ца хууш, Артурана – гIенахчул – дагахь 
а доцуш. 

«Цхьаъ-ноль», – жамI дира ас Халимовн цу хIилланах, хиндолчух чIогIа-
чIогIа шек а хуьлуш: Артур, спортзалан тховх кхозучу муьша тIехула, гезг 
санна, шозза-кхузза– гIелвалар а доцуш – хьала-охьа воьдуш гинера суна, 
Халимов цкъа а ца вахалучохь. 

Халимовн дегIан кеп – юккъера шуьйра а йолуш, – лакхахьарий, лахахьарий 
ирбина хIокха санна, яра, юла олучу хьовзаргех тера. Цул сов, турник тIехь 
Артур, тхоьга хьовха, баккхийчаьрга а цинц ца боккхуьйтура. «Солнце» 
дуьххьара цо еш а гира суна, куьйгех тесна бахтарш а доцуш. Жима вар-кх 
чIогIа, дегIана лоха, дуьххьара гича, кхуо хIун дийр дара, аьлла а хоьтуьйтуш, 
юха цуьнан тIахъаьлла хиларо и шеко эккха а еш. 

Дика а доьшура хьуна, массарчул а дика, Ханис а цуьнга хетта а хоьттуш. 
Тхан массо а урок Артура дIахьош яра-кх, тема йийцина ца Iаш, цу гонаха мел 
дерг а дуьйцуш. Урок иштта дIайолур-кх, хьехархой, Артуррий къамеле а долий.

– Артур вац, Артур ца веъна? – хоттура муьлхачу а хьехархочо, классан неI 
йоьллушехь, цхьа а дийца хIума доцу тхо Iовдалш кIорда а йина.

Артураца атта дара-кх царна, дийца шортта юкъара хIума а долуш, шайн 
нийсархочуьнца санна.

– Нийса дуй, правильно, Артур? – олура Роза Умаровнас, уьн тIе ша 
математикин пример йина яьлча, юьхь тIе елар а даладой.

– Кажется, да, – жоп лора Артура, хIора денна, бохург санна, массара а шега 
хеттарх: «Да, правильно, – ца олуш: «Кажется да», «По-моему так», «Думаю, 
да», – алахь бен.

Цхьа гIиллакх долуш вар-кх иза массаьрца а, юккъера цхьаъ къастор а 
доцуш – кIант а, йоI а, хьехархо а. 

Техничкаша: «ХIара хIун пуьштарг ю!» – хазадора цунна букъа тIехьашха. 
Церан кумир Халимов Эмирхан вара, хьаькаман кIант.
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Артура ша йинчу уравненин я дробин цхьаъ-шиъ хаттар, яздой, схьалора 

тхуна, ша а, тхо а гучу ца довлийта, дерриш а ца луш.
– Схьагарехь, Бакаев Артур хIокху классе веъчахьана, дешар лакхадаьлла-

кх цхьайтталгIачу «А» классан, – шена хIумма а ца хуучуха-а элира цкъа Асет 
Саидовнас, тхан классан куьйгалхо йолчу химичкас, – массо а шун кхиамех 
воккхавуьйш ву-кх, – аьлла.

 Тхо дист а ца хилира, тхаьш ца кхета кеп а хIоттийна.
– Шахматех ловза хаьий шуна? – хаьттира цо, хIиллане ела а къежна.
Веа-пхеамма, хаьа, элира, Артура: «А вы, случайно, не на корону 

претендуете?» – забар а еш.
– ХIан-хIа, ракировка ян йоллу-кх, хьуна тIера дIа а долийна: Камчаткера 

столице охьавоьл цкъа, Бакаев, шоллагIчу столе хууш. Зубайраев, хьо 
хьалхарчу могIанан кхозлагIчу стоьле хаа…ткъа хьо, Халимов, тхан хьомсар, 
Бакаевна тIехьарчу стоьлехь дIанислол, хьалхахь Iерах хьох болуш пайда а 
бац, новкъарло ца яхь!

Тхо цо дIасакхиссира, уггар а генахь Iийна Артур Ханина тIехьа а нислуш, 
Артурана тIехьа – Халимов а.

Со хьалхарчу могIанан – тхан класс чохь ши могIа бен а бацара – кхоалгIачу 
столе ваьккхира цо, букъа тIехьара Артур а, Хани а гуш. Суна хала а ца хийтира, 
со дехьара сехьаваьккхина – цхьаннан а тидам боцуш, Ханин месашка хьежа 
маршо яра суна хIинца. Ас сайна еллера Ханига хьежа и бакъо – хазалла, малх 
санна, массеран а ма ю, хазалло вуьйр а ву, хазалла ша хаза хиларна…

Ханина а хаьара, со шега иштта хьоьжийла. 
Хани елалора тIаккха, шена со гойла хоуьйтуш. Со а велалора, иза елаелча. 

иза цхьа, барт бича санна, нисделлера тхойшинна, ший а вовшах кхеташ а 
долуш: « Суна хаьа хьуна, хьо соьга хьоьжийла!» – Ханин хьажаро а бохуш: 
«Суна а хаьа, хьуна хаьийла!»– сан веларо жоп а луш. 

Со шена везавала мегар-кх боху сонта ойла сан йоцийла хаьара цунна я 
цкъа а хир йоций а, иза цунна шера хааро суна цуьнга хьежа бакъо а луш. 

Хани хаза а яра, хьераваллал хаза, букъ буьззина букъа тIехула охьататтаелла, 
цIаболгийн басахь, шортта еха месаш а йолуш, малх кхетча санна, сирла ши 
бIаьрг а, можа-баьццара чуьра схьакъегаш, генна дIасадедда цкъоцкъамаш а 
Iаьржа, аьрзунан тIемаш санна; ло санна, кIайн, кIайн чкъор а, балдийн кIеда, 
горга бустамаш а.

ЦхьайтталгIа кхо классий, итталгIа шиъ – тхо пхи класс, – хIораннан шен-
шен команда йолуш, буьрканах ловза езаш яра, футболах чемпион къасто. 

Стохка шоллагIа меттиг яьккхинера оха, итталгIа «В» – хIинца йолу 
цхьайтталгIа – чемпион а хуьлуш. 

Асет Саидовна яра тхо йохье дохуш:
– Шу сан уггар а хьоме класс, мел хиллачел а уггар дика, уггар а! – бохуш, 

ши буй а бина, цергашца къарш-къирш деш. 
Зудабераш а дара хьовса даьхкина, хьехархой а, директор а.
 Тхоьца цхьайтталгIа «В» класс хIоттийра, стохка чемпион хилларш, тхан 

шоллагIа меттиг хиларе терра хIетахь.
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– Так, хьо, Зубайраев, хьо суна буьрка луш хир ву; Саидов, исаев коьвна 

лакхаххьий, лахаххьий хIотта. Бакаев коьвне хIуттур ву, – Халимов хаьттина 
-аьлла хIума доцуш, – тхо дIасанисдеш вара, ша бомбардир а хуьлуш.

– Не, я… со цкъа а вороташка ца лаьттина…я более сносно играю…шайн хилларг 
вац…вот его…иза хIоттаве, – элира Артура, меженаш меттахъяха а волалуш.

– Кхузахь суна ца лаьий, лаьий, бохург, дац…кхетий хьо… хьо ву-вац а 
хаале хилла команда ю хIара, со ву кхузахь капитан, – Халимовс аз айдира, 
карахь буьрка а ловзош.

– Ну, это ясно…вратарь, это…ну, не каждый может…цхьа хууш верг…
боюсь, вай эшарна…если со вратарь хилахь, – Артур тхо кхето гIертара.

– Со хIутту цига, – элира ас, нах гулбеллачохь бен, Халимовс гIовгIа ца 
йоккхий а, цуьнан дагахьдерг а хууш: Халимовна гIовгIа езара, мохь беттар, 
сан да хьакхийца валла, бохуш, шен бедарех ка а етташ, нах гулбар. Юха 
катоьхна, куьйге а вахана: «Сан доттагI!» – бохуш, массо а санна, Артур а дIа 
юьстах татта, и «доттагI» боху цIе а йина, шен новкъара нацкъара ваккха.

– Нет, я… со хир ву вратарь… посмотрю я – Артур дIахIоьттира, цхьана 
хIумнах кхиъча санна, – но, только…массо а дIа ма вадалаш, вороташ оголить 
дай а, – олуш.

Тхан «ноль-ноль» хилира, Халимов, шен ма-хуьллу, тхан кевна чу буьрка 
тохийта а гIерташ, Артур бехке а вина, класс цунна дуьхьалъяккха. 

Артур, маймал санна, хьийзара: «Ну что ты делаешь, ну что ты!» – Халимовга 
мохь а бетташ.

Халимов ловзуш вацара…тхуна тIе а уьдуш, тхоьгара буьрка схьа а 
яьккхина, чутоха воллу ша, боху кеп лелорца, буьрка вукхаьрга дIа а лой, мохь 
хьоькхуш хуьлура, гай яьтIча санна: «Схьадовда кхуза, ма латта, тIегулло», – 
бохуш, тхо кевнера генадаха гIерташ.

Юха, шоллагIчу дийнахь, тхо цхьайтталгIа «Б» классаца ловза дуьйлалуш:
– Селхана шаьш хилла-хиллачохь хир ву шух хIора а…, – Халимов аьлла 

валале:
– Шайна луъург вратарь хIотта…я играть буду, – элира Артура, – шуна 

буьрка схьаяккха а – отвод еш я прямо в ногу передача яла а ца хаьа.. и бегаете 
вы без толку, – аьлла, оьгIаз а воьдуш.

Цо иза дукха сиха а, цхьа а шеко ца юьтуш а аларна, Халимов, шен тидам 
ца хилла кеп а йина, букъ а берзош, цхьана бIарлагIе кхайкха хIоьттира, 
ловзар дIадоладаллалц тхуна юкъе а ца ван, ша кхойкхург лаха воьдуш санна, 
цхьанхьа дIа а хьодуш. 

Артур цхьа сеса хиллера, буьрка ловзо кхоьллина сеса – вукхаьрга цинц ца 
боккхуьйтуш, ши буьрка чутуьйхира цо «Б» классана.

КхоалгIачу дийнахь, тхоьца ши де хьалха левзинчу «В» классана а изза дира 
Артура, тIекIел кхо буьрка чу а тоьхна. Тхо чемпионаш хилира, Асет Саидовна 
– дукха хазахетта – Артур маравоьллина, елха а йолалуш.

Артур массарна а вевзира тIаккха ишколехь, кегийчу берашна а тIехь: «Хьо 
иза ву-кх», – бохуш, – къажа а къежий, тIе пIелгаш а хьежош цунна.
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Халимов лер дайна вара, ша хIун дан деза ца хууш, воьхна-а лелаш. Цуьнан 

берриг тидам Артурана тIехь бара хIинца, нийсса Ханина тIехьа Iаш волчу.
Халимов ша а вара Артуран букъ тIехьа.
Артурий, Ханис дешарх цхьацца хоттура вовшашка, шабаршца лохха, 

хьехархо дIайирзича.
 Халимов, цара дуьйцучух кхета гIерташ, лерг дуьллий Iаш хуьлура, стоьла 

тIе охьалахлуш, корта гара а боккхий.
Цкъа Ханига бур-бур деш а хезира суна Халимовс, Артуран цIе а йохуш, 

горгали а бекна, тхо класс чуьра арадовлуш, Ханис юха, чим бан санна, вон 
бIаьргаш а къарзош цунна.

Литературин урокехь дара, хьехархочо тхоьга, шайна дагахь хууш йолчех 
цхьацца стих ешийша поэтийн, хIокху йисинчу итт минотехь, аьлча. Ханис 
Гацаевн «БIаьсте хаза, бIаьсте тийна» йийшира, кхин цхьана йоIа – Зинас – 
Сулейманов Ахьмадан «Календаран тIаьххьара лист» а йоьшуш.

– Бакаев, хьан вац дукхавезаш цхьа а поэт а? – хаьттира хьехархочо.
– Ву… то есть, стих на русском, поэт ца вевза… он баскский…
– Ешахь тIаккха, стих ешахь, – дийхира хьехархочо. 
Артура, гIантара хьалагIоттуш:
 Я защищу дом своего отца,
 От волков, от засухи, от ростовщиков,
 От правосудия я защищу дом своего отца,
 Я потеряю скот, огороды, сосняки;
 Я потеряю проценты, ренты, дивиденды,
 Но я защищу дом своего отца, – олуш, хIоттийна, актеро санна, йийшира 

стих, хьехархочо тIараш а тухуш.
– Вахь-хьа-хь, – велар а эккхаш, – шайн цIа дуй ахь, лардан деза, бохуш, 

дуьйцург!– Халимов терсира, къежарца дIаса а хьаьжна.
Артур дененаца Iаш вара, шайн хиллачу жимачу цIа чохь, йоккхачу стага, 

поппар хьокхуш, кир бетташ, шен ма-хуьллу цIена латтош долчу.
– Дац, нет…автора Родина юьйцу, там метафора, – Халимов кхето хIоьттира 

Артур, шена цо хIун Iуьтту а ца хууш.
Бераш кхийтира, хьехархо а.
– Халимов, оьзда хила, класс чохь терса ма терса – тIечевхира хьехархо, 

оьгIазе цуьнга дIа а хьаьжна. 
Артура, цкъа ла а доьгIна, юха белшаш саттийра: «Ничего не понял!» – 

олуш шега.

ХIора ши бутт чекх моссазза болу контрольни хуьлура тхан, къаьсттана 
математикний, химиний, физикний. Тхан классехь дика доьшуш Ханий, Артур, 
Iелий, Русланний, Зиний дара, цара тхуна – двоешникашна – гIо а дора, уггар 
а чIогIа гIо Артура а деш. Цо кийча жоьпаш схьалора тхуна, ши-кхо хаттарна. 
Тхан декхар – гIалат а доцуш, тIера нийса схьаяздар дара, жоп хаттарца догIур 
долуш. Дукхахьолахь, цу тIехь гIалаташ а дохий, шианнаш а хIиттадора тхуна. 

Дуьххьарлера контрольни математикина хилира. Артур валлалц, бохуш, 
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къоламаш хьоькхуш Iаш дара тхо, хьехархочунна тхаьш болх беш ду моттийта 
гIерташ. 

Шпаргалка схьаеара, контрольнина нийсса ах хеттаршна яздина жоьпаш а 
долуш. 

Сайл хьалхарниг тIера схьаязйина валлалц, бохуш, со Iаш, Халимовс, тIе а 
таьIна, Артуре цхьаъ олуш хезира суна, хIун боху схьа а ца къаьсташ. Артура 
– дацари деш – корта ластийра, дIа а ца хьожуш. 

Халимовс юха а шен бур-бур дира, мелла а аз ойуш. Артура, хьалха санна, 
корта ластийра юха а.

– Ахь лур ю-кх иза, ерриг а суна язйина схьа, ма лол, – олуш, чувоьлла 
язъеш воллучу Артурана Халимовс тIехьара дIа коьртах муьшка туьйхира, – 
сан да хьакхийца вала и бегаш соьца-м! – аьлла, хьала а оьккхуш.

Тхо цхьа а меттахвала кхиале: «Къомс-къомс» – тата долуш, Халимовн 
бетах шозза корта балийтира Артура, юха шина куьйга белшаш тIера а лаьцна, 
охьа а саттийна, цхьа ког гай тIе хIоттош, хьовзийна ваьхьна букъара пенах дIа 
а тухуш.

 Букъ пенехьа, корта цIенкъахь а болуш, ши ког оллабелла хьалхахула чу а 
беъна, бат цIех а юьзна, велча санна, Iуьллура Халимов.

– Смотри, не шали больше, гребешок оторву, кукарекать перестанешь! – 
элира Артура Халимовна охьа тIе а таьIна, – сволочь, ты! – олуш.

Ерриг а класс гIаьттина яра. 
Хьехархо, бете куьйгаш а даьхьна, ши бIаьрг а къарзийна, лаьттара.
Халимов бераша – шина-кхаамма айвина – шен гIанта охьахаийра, цу 

сохьтта юха горгали а бекаш.

Цхьа де делира дIа, Халимов воцуш, юха ши де а.
Тхо массо а хьоьжуш вара, классан неI моссаза йоьллу, хIинц-хIинца цхьаъ 

хуьлу-кх, бохуш. 
Тхан класс шоллагIчу гIат тIехь яра, ламеш тIехула когийн тата моссаза 

хеза, тхан са дIа а лоцуш.

КхоалгIачу Iуьйранна неI йиллира, ца йиллира – бухаяккха санна, 
дIатуьйхира пенах, гуран серлонехь, ши метар лекха Халимовн да схьа а 
хIуттуш. Ха а дара тIехьа гуш, Iаьржачу духаршца, хаьн тIехь Iаьржа тапчанаш 
а кхозуш.

– Мила ву кIантана тешнабехк бинарг? – хаьттира цо, ши буй хенийн 
бистошка а хIоттош. 

Хьехархочо, пен санна, кIайелла, аз а хедаш:
– Цу шинна селхана дар-даца… хIун ду а цахуург…алахь, Артур, цо хьайна 

динарг, – элира халла, Артурехьа дIа а йоьрзуш.
– ХIара хIумий? ХIокху оьпаной? Сан кIантана кхуо тоьхна?! Со ца теша, 

бакъ дац иза! Схьавоьл, Эмирхан, латал ший а, охьаатал хIара хIума! – белш 
тIера схьаластийна, шена тIехьа лаьтта Халимов сехьа кхоьссира дас, – гайтал 
суна айхьа и хIума охьакагъеш! – аьлла.

– Кху чохь муха… меттиг… может, на улицу? – Артур стоьла уллера 
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сехьавелира, шен куртка гIанта а кхуссуш. 

Халимов, цIарула цIий а велла, мотт сецча санна, лаьттара, корта хьала а ца 
ойуш.

– Охьакагъе и хIума ца боху ас хьоьга! – мохь белира Халимовн дега, цергаш 
тIеттIа таIош, ши буй а бина. 

Халимов меттах а ца велира. 
«ТIох», аьлла, тата иккхира, тIара кхетта, Халимовн корта пенах а леташ.
– Хьо винчу да воллийла хьакхийца, хьох хIун хир яра, цу ненахойх 

схьаяьллачу! – куьг кховдийна, ворта тIера схьалоцуш, ша тоьхна вожийна 
Iуьллу кIант а такхийна, ламеш тIехула охьаволавелира Халимовн да, Артурах 
лата схьахьаьдда ха, – ма-ма… ца… потом, – олуш, шен цIийх буьзна дера ши 
бIаьрг тхоьгахьа схьа а къарзийна.

Хани суна дуьххьара кIантаца гира цу дийнахь – Артур, изий, меллаша, 
генадаьлла цхьаьна охьадоьдуш. 

Хани цунна йоьлуш а яра, Артур цхьаъ дуьйцуш а волуш, шен буйнара 
Хани тIоьрмиг коган боларца леста а беш. 

Ас беса къурд бира, дог къовзош санна хетта, дагах ю Iоьттича санна – суна 
езара Хани…хиллера-кх езаш, даре дан а ца хIуттуш…

25.11.2017 шо
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Амма… догIа ца деара…
– Везан-Дела, гIодехьа суна!.. Ма дош дац-

кх, тIаьхьайисахь. Доллу адам соьга хьоьжуш 
лаьтташ хилахь, ма товш дац-кх, – бохуш, ша-шега 
а луьйш, басах хьалаболучу гIашлойн-новкъа 
хьалагIертара къена БехIижат. – Жимаэлин гу тIе 
хьалаяьлча-м, нахана гур яра со. ТIаккха, ведда 
дуьхьалвеана, кегийчарах цхьамма, дадийна, 
сан шурин ведар хьалахьур дара, тIаккха со-суо, 
текхана-а, хала-атта хьалагIур яра. ТIаьхьайисина 
бохуш, йийцийта йиш ма яц, – иштта ечу 

ойланашца ирхонан лергах хьалатасаелла йоллура йоккха стаг. 
ТIе негIар тоьхна долчу сирдиллинчу ведар чохь шура яра цо яхьа хьийзош. 

Шина баттахь гергга догIа ца догIуш, даттаделлачу дуьненахь, ур-атталла, 
къеначу БехIижатна чуоза а хIаваъ ца тоьура. Шен кхузткъе берхIитта шарахь, 
тахана санна, хала яьллий-техьа аьлла, шена а хеташ, вуно хала елира иза цу 
гух хьала. Ведар охьа а хIоттийна, дегI нисдечуха хьала а таьIаш, доккха са 
чууьйзира цо. Башха кийра Iаббол мадар ца хилира цунах а. Цхьана гомахчу 
тарха йисте охьа а лахъелла, садаIа сецира йоккха стаг. Кийрахь, миччахь 
делахь а, цхьанхьа меттахъхьеш хаалора дог. Шовзткъа гIулч хиллал бен йоцчу 
ирхонан лерго чуьра са дIадаьккхинера мисканан. ДенцIа лакха тIехь дара 
цуьнан. Да-нана долчу йоьдуш, я сарралц болх а бина, асарара я ала тIера, гихь 
ларча а йолуш, йогIучу хенахь, ша мичхьахула еана а ца хууш, хьалайийлинера 
иза кхузахула цхьана заманахь. Ткъа хIинца дегI къаналло а, лайначу баланаша 
а хьаьшна. БIаьргашна дуьхьалара бода дIа а балийтина, басах хьала бIаьрг 
кхарстийра БехIижата. Гуш цхьа а адам дацара. 

– Ой… кешша гIуо хьо гIуллакх!.. Сел Iуьйрре гулбелла, дIабахана-х хир 
баций и нах?! – аьлла, чамбайна, хьалагIатта гIоьртира иза. Даима а санна, 
маьждиг хиллачохь гуллур ду, аьллера адам, амма кхузахь гуш цхьа а стаг 
вацара. ГIаьттина, хьалайолаелира йоккха стаг.

 Сийсара, ханъяьллачу хенахь, керта веанчу цхьана кIанта хаам бинера 
БехIижате, тахана юьртахь шурин сагIадаккха гIерта, аьлла. и болх дика 
бевзаш йолу зуда, котам декачу хенахь меттахъяьллера. Ламаз а дина, етт оза 
а гIиртина, цул тIаьхьа, дIадаханарш карладохуш, жимма йоьлхуш а Iийна, 
новкъаяьллера иза. Шен дагахь, дукха еха Iийра йоккха стаг, шурин сагIане 
боьлхурш гучубовларе хьоьжуш… Тохара санна, цхьаьна а кхетта, тобанашкахь 
гIор-кха бохуш. ХIетахь кегийчара, дададой, дIахьора шурин ведар…

Маьждиг хиллачуьра майданахь аддам а дацара. Ша нийса кхетта ца 
хилла-те бохуш, холчухIуьттуш, дIасахьийзара БехIижат. Ши бутт гергга 
зама дIаяханера догIа ца догIуш. Дуьне дакъаделла дIахIоьттинера, церга 
юкъаIоттал сеналлех хIума дацара бIаьрга схьагуш. Кхарзаеллачу гIундалгIийн 
а, баьIIийн а жIолмашна юккъехь сецира иза. Цхьа гIожан юьхк а карийна, и 
тухуш-Iуттуш, когаца хьошу суртдеш, меттиг цIанъян гIертара йоккха стаг, 
адам схьагулделча, кийчча хир-кх бохуш. Оццул хала цо яьккхина майда шен 
ведарца иза ша дIатаръяллал бен ца хилира.

ДЖУНАиДОВ Аюб
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 БехIижатан дакъаделла юьхь-сибат а, иштта къерсигдоьлла цуьнан ши 

куьг а тахана бурконо дагийна басадаьллачу Iаламца цхьаьнаийнера. Туддарш 
бен ца юьсуш, якъаеллачу бецан кIохцалш тIе охьалахъелла, чIенига кIел 
шен озачу настарийн ши гола а гIортийна, гIийла дIаса бIаьрг а бетташ, Iара 
иза. ЙокъахIоттаран гIайгIа-бала бара цуьнан дагна хьеран тIулггал базбелла. 
ДIалекъна шовданаш, татолаш, къулланаш, якъаелла хьаьрмаш, мала хи доцуш, 
хьогаллина руьйтанашкахь Iоьху даьхний, дека гIора кхачаделла, дIатийна 
олхазарш, тхьуьттаргаш санна, хьаьрчина, мажделла диттийн гIаш…Оцу гIайгIано 
таIийна, хебна, лаьттах дIаийна, тийна Iара буйна йоллал бен ца йисна БехIижат.

 Ширачу хенахь маьждиг лаьттина цигахь, цундела хIинца а «Маьждиг 
хиллачохь», – олий, йоккху меттиган цIе. Оцу заманахь юьртара массо гIуллакх 
дийцаре а деш, йокъахIоьттича, малх-бутт лаьцча, цIийн сагIа а, шурин сагIа а 
доккхуш, зуькарш а деш, адам цига маьждиган майдана гуллуш хиллера. Делан 
къинхетам а, ийман-беркат а кхуза алсам дуссуш хиларх тешна а дара кху юьртара 
адам. Юрт шина декъехь ю: Iинал дехьахь а, Iинал сехьахь а. Маьждиг хIинца 
Iинал дехьахь ду, цундела ахъюрт цигахь гулло хIинца, ткъа Iинал сехьарнаш 
маьждиг хиллачохь гулло. Бакъду, юьртан юкъ хIинца яссаелла: кхелхина баханий, 
баккхийнаш беллий, дIабевлла. Ткъа кегийнаш, бовл-бовлуш, юьртан йистошка 
дIанисбелла, регIахула боьдучу боккхачу некъана герга бохуш. Юрт гомачу басахь 
хиларна, юьрта чу некъ бало аьтто бац. Цундела юьртан юкъ лаьттинчохь еса 
хьаьрма ю, тIехь даьхни а дежаш. Кхуза схьавогIург, массо а бохург санна, хIинца 
вуно генара ван веза, цундела, сатоьхна, уьш ларбеш хиъна Iара БехIижат. Далла 
Iамалъян марзделла долу цуьнан ши балда, ваьшта ца доьдуш, меттахъхьера…

 Цхьацца ширачу ойланийн йийсарехь йоллура йоккха стаг. Цунна мел дайнарг 
а, цо мел лайнарг а карладаккха-м юха а кхузткъеберхIитташеран гуо бахьа 
безара… Микали-хенахь дуьнен тIе яьллачу БехIижатна ганза хIун дисинера: 
колхозаш яхкарна тIера доладелла цуьнан дахар, немцойн тIамах а, Сибренах а, 
Хурщовн бIаьстенах а, цунна тIаьххье минга долчу паччахьан муьрах а даьлла, 
таханлерачу дийне схьадеанера. иза шена къежжал декхна де цкъа а ца деанера 
цуьнан оьмарехь. ОвгIанехь кхелхина шен цхьаъ бен воцу кIант а лайначо дерриг 
а ловра. «Дерриге а Делера дуйла хаа цуьнгахь ийман хиларна лов цо шен синна 
а, дегIанна а дазделла хIара дуьне», – олура юьртахоша… СагIина даллал бен 
дуьненан рицкъа лехна а яцара иза.Бахам муххале а ца гулбинера, мелхо а, шел 
тIаьхьа шен стоьмийн беш а, эхартан ял езаш, вакъапъян, весет дина йоккхачу 
стага…Кхин хIумма а ца хилча, барам тIе дилла цо мел кечдина дакъа тоьур дара, 
барт ца хоттуш, БехIижат ялсамани чу йига…

– Везан-Дела, Воккхан-Дела! Тхан нигат кхочушдехьа! Тхан доIанна жоп 
лохьа! – бохуш, сих-сиха Деле а кхойкхуш, ладоьгIуш Iара иза. Кхин гучуволуш 
стаг вацара, ур-атталла, юьртахь леташ жIаьла а ца хаалора. Ша хьалхе еана хир 
ю-кх бохуш, ладоьгIура БехIижата. 

Адам схьататтаделча, шуьреш иэян даккхий еш а, черманаш а хIиттадой, 
даккхий чамеш а карахь зударий а, божарий а дIахIуьттий, кийчча Iаш хуьлура 
кхузахь цхьана хенахь. Юьртара баккхий Iеламнах а, молла а хуьлура адам 
схьадале гуллой, зуькарш деш, Деле доIанашца доьхуш. «Амин» ала, набарха а 
дохий, схьадаладой кегий бераш а хуьлура – юьртахь мел волу жима а, воккха 
а хуьлура араволий. Мела-догIа хуьлий, доьлхура хIетахь Iосаллех кхераделла, 
дохко дуьйлуш, Далла хьестало адам.

 – Ва нах, со талха-м ца телхина-те?! – ша-шега хеттаре елира БехIижат. – Адам 
ма дац гучудолуш. Со ле а йина, берриге кхелхина-м ца бахана-те хIорш?.. Со 



19

Орга - 2017 (4)
еллаяла-кх, хIара семан тIехь гIуллакх а делахь… Я АллахI! Тиларх ларъехьа со!.. 
Хастам бу Хьуна, сан Дела!.. – шеконаша ойланаш йорура йоккхачу стеган.

 Жимма соцунгIа а йина, кхин гучуволуш стаг а ца гина, юха а йолаелира иза: 
 – ХIинца со а IадъIахь, доIаза дуьсуш ма лаьтта хIара шурин сагIа-м, – аьлла, 

даг чу сингаттам боьссина, ши куьг хьала а лаьцна, йолаелира БехIижат. – Я 
АллахI, со кхоьллина Сийлахь волу тхан Дела! Ницкъ болуш волу, тхан цхьаъ 
бен воцу Везан-Дела! Стиглахь, Лаьттахь Айхьа мел кхоьллинчун Эла волу тхан 
Воккха-Дела! Дуьненахь, Эхартахь массо хIуманна тIехь лаам болуш волу тхан 
Сийдолу Паччахь! Хьан гIийла-миска лай ю-кх тахана хьоьга доьхуш! – «ахIий-
ахIий», – аьлла, белхар а доладелира тIаьххье. 

Хих дуьзначу шен бIаьргех корталин тIам а хьаькхна, чухтанна кIелхьара 
аракъедда сиръелла шен мас дIа а хьулйина, юха а дIадолийра цо шен доIа. 

– Я Рабби хIай сан Дела! Тхан Iосаллина оьгIазвахана-те Хьо тхуна? 
Тхан хесарчу ийманна оьгIазвахана-те Хьо тхуна? Хьарам-хьанал ца девзачу 
тхан догIмашна оьгIазвахана-те Хьо? Хьайх кхерар дицдинчу тхан синошна 
оьгIазвахана-те Хьо? Доьналлех боьхначу тхан божаршна оьгIазвахана-те Хьо? 
Хьарамчу некъа тIебевлла, маршбаьттIачу тхан зударшна оьгIазвахана-те Хьо? Я 
АллахI-Дела! КъинтIеравалахьа тхуна. Стигланна а, Лаьттана а юккъехь адамал 
гIийла а, декъаза а Ахь кхоьллина хIума дацара-кх. Тхан гIелалле хьажий, тхан 
мискалле хьажий, гечдехьа тхуна, къинхетамбехьа тхох! Тхуна бан дика болх 
шорта бу-кх Хьан, хIай АллахI-Дела! Хьекъал доцу Хьайн леш бахьана долуш, 
дерриге а дуьненна бала боссий Ахь. Хьо дика хууш ву-кх, хастам бу Хьуна! Тхо 
къера ду тхайн сакхаташна, Везан-Дела! Я Рабби-Дела, Хьо цхьаъ хиларх теша 
тхо, Пайхамар (с.а.в.) бакъхиларх теша тхо, эвлаяаш Хьан гергара нах хиларх теша 
тхо. Тхо бахьана долуш, Айхьа Дуьненна белла бала дIаайахьа. Дакъаделла датIа 
доллу Маьлха-Дуьне. Хорамхилла къовладелла шовданаш дIахецахьа, Везан-Дела! 
Даьгна кхарзаделла ялташ, чим хилла Iаьнна бай хьекъабехьа, Везан-Дела! Даьгна, 
даттаделла гIа-патар дастахьа, Везан-Дела! Гуьнахь доцуш Iазапе лаьцна даьхни 
хих Iабадехьа! ДотIанаш лайна латта тIуналлица хьандехьа!Ялташ хьекъадехьа! 
Iалам, там-бай, гIаттадехьа! Я Рабби со кхоьллина Дела! Хьайн нийса хьукма 
духуш дацахь, жоп лохьа тхан доIанна! ДогIанца совгIат дехьа тхуна, Везан-Дела! 
Я АллахI – со кхоьллина Дела, беркате, токхе, аьхна догIа лохьа тхуна…тхуна… – 
«ахIий»-декъа яхана, белхарца ша йолччу аркъал дIахаьрцира БехIижат…

 – Ва-а Йоккха Баба, ма дика ду хьо кхузахь нисъелла! Дала къобалдойла 
вайн шурин сагIа! – аьлла, юххехь цхьаъ йистхуьлуш хезна, хьалаайаелира, дог 
къевкъина, хаьрцина йолу йоккха стаг. Лакха юккъера КъосамгIеран нус йолу 
Хьаьнипат яра тIееанарг. Ткъа шо сов зама ю иза, кху юьрта еана, ехаш йолу. 
ХIара санна долчу гIуллакхна, хIайтъаьлла, хьаьвзаш Iедал ду цуьнан. 

 – Боккъалла а, чамбайна йоллура со, цхьа а гучу ца волуш. Хьаьнипат, хьо юй 
иза?!Дала ялий-кха хьо. ХIинца-м, гIаддайча, вайшиъ ларо хьожур ю. Хьаьнипат, 
хьо юххехь хилча-м, хала даций, – чIогIа йоккхайийна, екхаелира БехIижат.

 – Вай-й, Йоккха Баба, со-м муха йогIур яцара кхуза?! Са ца хуьлуш, хала 
Iийна со-м. Кхо етт ма бу вайн кертахь узуш. Уьш оза гIерташ, берашка цхьацца 
тIекеренаш еш, жимма хьеели со. Хьо кхузахь юйла хиънехьара, кхин дикка хьалхе 
йогIур ма яра со… «Амин» бохуш, хьан доIа чIагIдан, – хьесталора Делан диканна 
даима а дог даьстина, къежна йолу Хьаьнипат.

 – Хьуна стенах хаьа, ас доIа динийла? – цецъяьлла, хаьттира БехIижата.
 – Дера, Йоккха Баба, ГутIара ВашагIеран хьаьвзарге кхаьччахьана дуьйна 

хезаш ма дара ахь ден доIа.
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 – Вай…Делах тешна, Делах тешна!.. Деле дIакхача иза, хIан, кхача! иштта 

чIогIа дина-те ас доIа?! – цецъелира БехIижат.
 – Дера дара иза, Йоккха Баба, даггара деш доIа. Оцу Веза хилла волчу Дала 

жоп лойла цунна а, ахь мел диначу доIанашна а!..Сайгара ши ведар охьадилла 
нийса меттиг ца карош, сайн дагахь а, барта а хьуна тIаьхьара «Амин» бохуш, 
схьаеара со, хьуна тIекхаччалц… Йоккха Баба, кхин цхьа а гучу ца ваьлла?

 – Цхьа ахсахьт хир, моьтту суна, со схьакхаьчна. Кегийнаш хIинца а гIевттина 
а хир бац. БогIур бара уьш-м, – кегийнаш бехказабохуш, йистхилира йоккха стаг.

 – Уьш-м богIур бара, амма шуьреш етар ю-кх, нагахь хIокху хIоьттинчу 
бурконна бежанийн шаннаш чохь уьш ятаза елахь а, – гIайгIане элира Хьаьнипата.

 Жимма тIекераяьллачул тIаьхьа шина зудчун къамел сецира. Дагахь аяташ 
а доьшуш, дIатийра и шиъ. Цу тийналлина юккъехула схьахезира Iинан йистаца 
охьайогIучу зудчун аз. Дукха хье ца луш, гучуелира йоI. ХIинца, билггал къаьсташ, 
хезаш дара цуьнан къамел:

 – Мамуля, не переживай, кажется, я уже дошла!.. Мегар!.. Дик ду!.. Церемония 
быстро закончится: народа мало… Мамуля, я не догоняю: о каких-то молочных 
делах говорят… Сун ца хаъ… Добралась я через эти джунгли…Аса перезвонить 
дийр ду, хьун... Пока, мам!..

 – Хьаьнипат, цхьа адам луьйш ца хеза суна?.. Дала мукъалахь, схьатIеоьхур бай 
хIорш-м, вайн шурин сагIа а къобал хир ду, Дала мукъалахь, – самукъадаьллера 
БехIижатан, адаман аз хезча.

 – ХIаъ! Цхьа йоI ю йогIуш. Генохь ю иза: хьенан-мила ю ца хаьа суна... Керла 
балийначу несарех ю аьлла, хета суна… 

 – Ша цхьаъ ю иза? Кхин зударий буй схьабогIуш, алий, хаттахьа цуьнга, – 
Хьаьнипатна тIедиллира йоккхачу стага.

Iинах хьала ма-елли, БехIижатагIарна тIекхача ткъех гIулч генахь,жимма 
айабеллачу борза тIехь сецира йоI. Цаьрга кхин йистхилар доцуш, шен карара 
ведар, цхьа ладам боцуш, баса охьа а хIоттийна, шина зудчунна букътоьхна, 
дIахIоьттира иза. Коьртара йовлакх-цуьрг лога тIейоьжна, корта берзина бара, 
хьаьрса йоца месаш ловзура Iуьйренца Iина йистехь чекхъхьоькхучу механ 
гIийлачу тулгIенехь. Оццу тулгIено дай-йн лестадора ши дакъа долчу цуьнан 
гоьллелц йогIучу юткъачу кучан пхьуьйшан доца тIаьмнаш, дерзина пхьаьрсаш 
белше кхаччалц Iора а дохуш.

– ЙоI!.. ХIей, йоI! – йистхилира йоккха стаг. 
Дуьхьал цхьа а хичьяр доцуш, иза, ша ма-латтара, дIалаьттара. Цунах 

цецъяьллачу БехIижата, кхин а чIогIа аз ойуш, юха а мохь туьйхира. ЙоI, лерга-
дуьхьиг а ца ухьуш, дIалаьттара. 

 – и ведар ма раздаьлла цуьнан, шура Iенарий-те цуьнан? – сагатделла, 
хьаьвзира БехIижат.

– Тамаша бу-кх, дукха хIума Iанахь, – шекьелира Хьаьнипат а.
 ХьалагIаьттина, бакъабелла баI-хIума новкъара дIаяккха хIоьттира Хьаьнипат. 

Цкъа гора а хIоьттина, тIаккха еалара йоьжна, текхна яхана, БехIижат а хIоьттира 
изза дан. Дикка меттиг цIанйира цаьршимма.

 – БиссмиллахIиррохьманиррохьийм! Везан-Дела, къобалдехьа тхан шурин 
сагIа! – аьлла, шаьшиннан кхаа ведарчуьра шуьреш, тIеттIаюттуш, иэ а йина, 
могIара нисдеш, уьш охьадехкира цара. ТIаккха, юха а йоIе мохь туьйхира 
Хьаьнипата. ЙоIана ца хезира. РоггIана цхьана кога тIера вукхунна тIе а теIаш, 
юкъ-кара ши белш а уьйуш, тийна техкарца цхьа хIуманаш леладора йоIа. Гоьлехь 
саттийна ши пхьарс хьалха а лоцуш, къевлина буйнаш а хьедеш, хаалуш-ца 
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хаалуш, меттахъхьера йоI. БехIижатна а гора и сурт, бакъду, цо лелочух кхета гена 
яра иза.

 – АшхIаду ан ла илахIа иллалла-а-ахI! – олуш, гIийла мохь белира йоккхачу 
стеган. – Хьаьнипат! Же, ма Iехьа! Оцу йоIанна сиркхо кхетта, моьтту суна: Iинах 
йолуш, жинаша цамгар-м ца туьйхи-те цунна? ГIа санна, егош ма ю иза… Баба 
яла хьан, дела-I! – ша йолччохь тохаелира БехIижат гIатта дагахь. Хьаьнипат-м 
юьхьанца дуьйна а кхетара йоIа лелочух.

 – Йоккха Баба, са ма гатде ахь, цуьнгахь сингаттам бац, хьуна. Кисанахь 
Iуьллучу тилпона тIера нодарччел долу кегий кедаш ду лергаш чу доьхкина, 
эшаре ладоьгIуш, цунна тIаьххье еш уьшарш ю уьш. иблисан хелхар ду…ХIокху 
заманан хIума ду…

 – Ма-а а-ала-хьа!.. Я АллахI, тхо кхоьллина Дела! Тиларх лардехьа тхо!.. Ва 
Устазаш! Орцахдовлийша тхуна! – чIогIа, цIогIане мохь белира БехIижатан.

 ЙоI, кхайкхина, шаьшшинна тIеяло дагахь гIаьттира Хьаьнипат. Цо масех 
гIулч йоккхушехь, цаьршимма сагатдина цуьнан ведар хаьрцира. ТIам бетташ, 
дека ведар, доккхачу татанца гIорзанаш тIехула лелхаш, керччина дахана, Iинах 
чутилира. 

 – Вай-й, Хьаьнипат, вайша яьгнарг хили аьлла, хета суна. Шура Iени цуьнан?! 
Халчу ма яла алахьа цуьнга… Дала мукъалахь, сагIа хир яй иза-м! – чамбайна, 
элира йоккхачу стага.

 – Дала мукъалахь! – ала ларийра Хьаьнипат. инзаръяьлла, ши бIаьрг къаьрзина 
йисира иза: туьканахь духкуш хуьлучех шура чохь йолу мужалтан гIутакх 
дуьйжира ведар чуьра. – Вай-й-й! Со яла елла!.. Адаме ма дан хьо!..

 Ведар схьалаца сих ца елира йоI. Шурин гIутакха тIехула гIулч а тесна, 
и ша долччохь Iилла а дуьтуш, хьалха лаьцначу телефонна чу а йогIаелла, 
тийначу боларца, цхьацца ког боккхуш, ведаран гIара-тата Iинах чуяханчу агIор 
охьайолаелира иза…

 Цхьа ханъяьллачу хенахь, пхьаьрсах ведар а тесна, паргIат схьаеана йоI, шен 
шурин гIутакх юха ведар чу а диллина, ша хьалха лаьттинчу борза тIе а яьлла, 
сецира. Дукха салаваташ дахка ларийра Хьаьнипат цу юкъана. «Доккха хIума 
дацара иза-м» бохучух тера, шина зудчуьнгахьа схьа а хьаьжна, цаяшаре, цаьргахьа 
сенара а йирзина, шен ведар тIе охьахиира йоI. Хьаьхьамчо латийча санна, буйна 
къевлина йоллу телефон бIаьргашна дуьхьал а лаьцна, цу тIехь шина а куьйга цхьа 
пхьоладеш йоллура иза, чамбоцчу кепара юьхь-сибат а сеттош.

 – Вай-й! Устазаш!..ХIара ду доллучул а хаза!.. Жайна даьккхинчунна хилларг 
ду хIара… – чамбайна, дIасахьаьвзира Хьаьнипат. – Йоккха Бабина ца гуш дуьсур 
дац-те: ма вас хир ю цунна, йоIа лелориг хиъча, – бохучу дагахь, йоI цунах 
дIахьулъян гIерташ, БехIижатна хьалха дIа а хIуттуш, кхин къамел доло сихъелира 
иза:

 – Йоккха Баба, хIинца дукха хье ца луш, адам тIедогIур ду… Хьо дукха хала-м 
ца Iа? – кхин къамел долоран дуьхьа хаьттира Хьаьнипата.

– ХIан-хIа! Хала ца Iара со-м, – аьлла, БехIижат йолалушшехь, дIогахь хиъна 
Iачу йоьIан телефон екаш хезира…

– ХIe-ллё-ёф!.. ЛадугIуш ю, – доладелира йоьIан къамел. – Да-так се… ниче-е… 
Дик ду… Как на курорте… Хьан «крошка-глыба» ца хаъ сун… со хIинц марехь 
ма ю… Да-так … как все… и приходаш ма етталахь сун…Да!.. дурдом какой-то, 
– чуччадуьйлуш, БехIижатан къамелах хьерчаш, юккъехула хезара Хьаьнипатна 
йоIа юкъакхуьссу дешнаш. – … Мух ду вайн гIалахь?.. «Макдональдс» чоххьий?! 
Да ты чё-ё?! Рассвет встречаете?!. С ума сойти!.. Клёво!.. Кхузахь сайна кIордийча, 



22

Орга - 2017 (4)
йогIур ю… Сам знаешь… Хочешь жить – умей вертеться!.. Не пропаду, не боись!.. 
Давай, делахь!.. Чау!.. Ауффидер зеин!.. – качаллица хьовзош, берзийра йоIа шен 
мукъам.

Ша йолччохь кхехкара Хьаьнипат:
 – Ма доккха де дара-кх хIара, со шайтIанан кара тасаза Iаш яц-кх иза, – йоIана 

оьгIазъоьхура Хьаьнипат. – Ма эрна еа-кх хьо кхуза…Дависа, хьайн цIахь Iийна 
елара хьо… Везан-Дела! иймане ялаехьа иза!.. Собар лохьа суна, Хастам хиларг!..

 БехIижата дуьйцург хIинца хезаш дацара Хьаьнипатна.
 – Йоккха Баба, хьажал… кхин ши зуда а гучуели…Дехьа куьпара молла а 

вогIу… Ма дика ду иза!.. – БехIижатан самукъадаккха сихъелира Хьаьнипат.
 – Iуспа вогIу?.. Бакъ вогIу… Царна тIаьххье кхин а богIур бу… Сихлур 

дац вай… – бохуш, луьйш йолчу йоккхачу стеган къамел хезаш яцара хIинца 
Хьаьнипат – гIашлойн-новкъа басах чувогIучу Iуспина дуьхьал сихъелла йоьдура 
иза.

 – Ма йола! Ма йола! – бохуш, воккха стаг хьийззашехь, чехка яхана, Iуьйре 
дика а еш, Iуспина мараиккхира иза, цуьнгара жима битон схьа а оьцуш.

 – Диканца яха, дела-I! Ма дика болх бу-кх хьо кхузахь йолуш, Хьаьнипат! 
Хьох тешна долу гIуллакх бохь баьккхина ду-кх кху юьртахь. Дала хьуьнар 
латтадойла хьоьгахь! Кху йоллучу юьртан а беркат хьо ду-кх, Хьаьнипат. Кху 
битон чохь хIумма а ма яц сан, сайна сагIанан шура яхьа дагахь схьаийцира ас 
хIара. Етт кхаба а гIора дац тхойшиннан хIинца… даьхни дезарх пайда бац, ницкъ 
ца хилча, – Хьаьнипатан дог хьостуш, вистхилира Iуспа.

 Хьаьнипат кху юьрта еанчу дийнахь дуьйна шех бIаьргбузийна, юьртахойх 
дIаийнера. Цуьнан беркатна ду олуш, и юкъаяьлла гIуллакх, муьлхха иза делахь а, 
ша-шех дIанислора, токхе хуьлий карадора. Дикачу цIен тIера схьаяьлла, ийманца 
кхиийна, гIиллакх-оьздангалла шеца алсам йолу Хьаьнипат Дала юьртана делла 
совгIат лорура, марзоша хьовха, ерриг юьрто а. Цунна хIума хиларна кхоьруш, 
даима а иза Деле йоьхуш хуьлу кху юьртара жима а, воккха а. Осалалла ца евза 
Хьаьнипат доьналлех юьзна яра… Дала цунна, лерам беш, ша санна волчун керта 
а нисйинера иза. Юьрто дозалла до цаьршиннах.

 – Ваша, хьан могашалла муха ю? Ванвелин хьо? Ма дика ду хьо веана, –аьлла, 
Iуспе хьал-де а хоттуш, цунна тIаьхьахIоьттина, цхьацца ког а боккхуш, охьаеара 
Хьаьнипат. Оцу муьрехь ши зуда а схьакхечира…кхин цхьа йоI а, цхьа стаг а 
тIедеара.

 Уьш, БехIижатгIарна тIе а кхаьчна, бистхуьлучу хенахь Хьаьнипатна шен 
кисанара, меллаша яьккхина йолу телефон, къора екаш хааделира. Гонахаберш ца 
кхоьтуьйту-у-ш, дехьо йолчу цхьана жимачу кулла тIехьа а яьлла, охьалахъелла, 
йистхилира иза:

 – Наниниг, хIун боху ахь, Хьав-а-а?!
 – Нана, хьо цIа йогIуш-м яц? – пхи-ялх шо долчу жимачу йоьIан зевне аз хезара 

нанна.
 – ХIинцца, дукха ца Iаш, йогIур ю нана цIа. Хьава, шу хIун деш ду? Мохьмад 

мичахь ву? Нанас аьлларг диний аша?
 – Дера, дина!.. Нана, оха хIун дина дийций аса – ладогIал: оха, бисмилла а 

даьккхина, шахIадат а далийна, Мохьмада «Ясин» доьшуш ладоьгIна пхийтта 
салават диллина, итт къулхIу а дешна, ши къулъаIузу а дешна, кхин а ламазан 
бисмилла а дешна… А-а-а!.. иштта Далла Iамалш йина оха, нана!

 – Дала къобалйойла шун Iамалш! Дика гIуллакх дина аша…
 ДоIа дирий аша?
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 – Деле догIа даийта бохуш, доIа дина оха, нана!
 – Дика ду. Кегийчу бераша доIа дича, догIа ма доуьйту Дала!.. Хьава, хIинца 

тоьур ду аша динарг. Хьо а, Яха а, шаьшиннан метта а ялий, дIайижа: хьалхе ду 
шуьшиъ ирахь Iен. Мохьмаде, нана цIа яллац,керта бIаьрг а тухуш, арахула саца 
ала. Нана хIинцца цIа йогIур ю, тIаккха вай цIиййина шура молур ю. Дика дуй?!

– Дика ду, нана. Тхойшиъ хьалагIатто диц ма делахь: сагIанан шура еза, хьуна, 
тхойшинна а, –жимачу йоьIан къамел чекхделира.

 Сихъелла, гулбеллачарна тIеяхана, юха а царах дIаийра Хьаьнипат.
 ЙоI а, нус а тIаьхьа а хIоттийна, веана схьакхечира карахь мангал а болуш 

Хьаьнипатан цIийнда Ахьмад а. Iуспегахьа а вирзина, массеран а Iуьйредика 
а еш, вистхилира иза. Цуьнан нийсархойх цхьа а стаг вацара шурин сагIане 
веана, цундела, хьал-де хаьттинчул тIаьхьа, жимма юьстахваьлла, мангалца къух 
дIахьакха хIоьттира Ахьмад.

 Ахьмадца схьаеанчу шина йоIана тIе бIаьргхIоьттира БехIижатан. Кортош 
хьулдеш, техкина даккхий йовлакхаш а долуш, хьорканашна тIехIуттуш еха 
кучамаш а йолуш, яххьаш тIехь бусалба бос лепаш, тамехь яра ши йоI. Юккъехула, 
Iа а ца елла, хаьттира БехIижата:

 – Хьаьнипат, и дIогара цхьаъ-м хьан йоI РупиIат яра, ткъа и шолгIаниг мила ю?
 – Дера ю, Йоккха Баба, вайн нус Малика, хIинцца бIаьста ялийна йолу… 

Шурин сагIане ян лууш яра хIара шиъ…
 – Бакъ еана… Дукхаяха хIара шиъ! Ма товш ю! Дешин буьртиг бу-кх хьан нус. 

Дала вовшашна марзъе шуьшиъ!
 – Йоккха Баба, вай кхузара чекхдевлча, хьо йолчу дахка дагахь ду тхо, хьан 

йитта а, листа а оьшург юй хьовсуш, жимма чохь-кертахь гIуллакхна хьовза, – 
элира Хьаьнипата, шина йоIа цIера беана боккха яй нийсачу метте охьа а хIоттош.

 – Дала догдикаде шун! Хьаьнипат, ма цаторийла ю, моьтту ахь, сан. Баккъалла, 
ма дика хир дара, шу даьхкича, – йоккхайийна, БехIижатан дагах гилгаш девлира. 
Денна чохь деш хилча а, кхачош доцу зударийн гIуллакхаш гулделлера йоккхачу 
стеган, бакъду, Хьаьнипата, ша лара а еш, тесна ца юьтура вала да воцуш йолу 
миска. Буьттий, шарбой мотт-гIайба, корера-неIарера, цIанйора. Чохь-арахь нуй-
девзиг хьокхий, нех дIайоккхий, гIум-горгамца шарамбой, малх санна, къагайора 
ков-керт… Цаевззачу йоккхура… ДIайолла а, дIаерзо а шена тIелаьцнера 
Хьаьнипата йоккха стаг. Шен кIентан метта лоруш, Ахьмадах шен веса а винера 
БехIижата…Ца Iебаш, Хьаьнипата дечу гIуллакхах тамхуьлий, цунна гонаха 
хьийзаш хуьлура БехIижат.

 – Хьайна сох балабина-кх ахь, Хьаьнипат. Дала сийдойла хьан а, хьан доьзалан 
а! Сайн кошан барз нисбан хьо йолччуьра, яла хьаьгна яй со-м, – бохуш, цкъа 
гонаха а хьийзий, тIаккха къайлайолий, цхьанхьа дIатуьйра. Кхано, ша массарна а 
йицъеллачу хенахь, юха а хесана чохь я бешарчу стоьмаш кIел айкхйолура, даима 
а, нийса-накъост а хилла, шена юххе даьлла лелачу шен цициге «делла-делла 
делара хьо, беллачаьрца делара хьо» бохуш, хаддаза барта луьйш. Хьаьнипат 
доггах хьаьвзича, шен керт муха къега хууш йолу БехIижат, кху шурин сагIанах 
санна, йоккхаера цо хIинца аьллачух.

 Боккха яй ша дIахIоттийна ма-елли, «БисмиллахIиррохьманиррохьийм» аьлла, 
БехIижатан ведар чуьра шура, айъина, яй чу йоьттира Хьаьнипата. Вукхара а изза 
дира. ТIаккха, жимма юьстах а яьлла, телефон кегош йолу йоI куьйгаэшара шена 
тIе а ехна, чехкка цунна дуьхьал йолаелира.

 – Соьга ладогIал ахь хIинца, хIей ЦIахьпату… Хьан цIе а ца хаьа суна… 
Чехкка гIой, и хьуьлла лаьттачу дитта тIехьа, цхьанна а ца гойтуш, и гIутакх охьа 
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а диллий, хьайн ведар а дохьуш, сихха суна тIе схьайоьл, – аьлла, йоI сихйира 
Хьаьнипата.

 – и… ху ю… гIутакх…сун ца хаъ, –аьлла, качъелла хьаьвзира йоI.
 – Хьуна хуур дац… Хьан «мамуляс»Iамо дезаш хиллера. Приходаш ма еттахьа, 

«Чау» бохуш, лелча, ца хаьа иза… Бумажный пакет с молоком!.. Усекла?!. Хьан 
хьажийна хьо иштта кхуза?

 – Сан майрас аллер-кх, – такхош, гIийлачу озаца элира йоIа.
 – Майрас аллер… Майро аллер… Маро аллер… – цаяшаре, къепалла йохош, 

массо а кепара дагардира Хьаьнипата. – Хьайн майрачунна дIамалае иза… 
ДIайолало чехка!.. – аьлла, иза човха а йина, юхайирзина, йоI тIаьхьакхиийтархьама, 
меллаша юхайогIура иза.

 Цу муьргехь, мичара вели ца хууш, хьацар-кIур хилла схьаиккхира цхьа жима 
стаг, тIус хьовзийна долу доккха маьIа-шиша а карахь. Шишан чохь и дуьззина 
шура яра гуш. Хьаьнипате мохь тоьхна, и саца а йина, дIакховдийра цо шегара 
шиша. 

 – Хьаьнипат!.. Сан кхин Iан йиш яц… ХIан!..дIаэцахьа… короче… дIалохьа…, 
– цхьа гIурт кеговелира кIант.

 – Ой!.. Собар, собар! Юхаоза хьайн алаша!.. ЦIе-м ца яьлла?!.. Ахь хIун леладо, 
Iодара ваьлча санна?!. ХIара хIун ю, ян мукъане а? – ала гIоьртира кIанта сихйина 
Хьаьнипат.

 – Суна дика ца хаьа и дийца… Сан нанас Турцера схьа телефон тоьхнера-кх: 
кхузахь сагIадоккхуш цхьа движени ю бохура-кх… Суна ца хаьа, … шура дIало 
бохуш,цхьа пал буьйцура цо… Сан машен ю Iина йисте хIоттийна, бердах чуяха 
сахьт дац иза… Короче… Со гIала дIакхача везаш ву…и шиша дIакхоссалахь, 
суна дезаш дац иза, – дешнийн юьхьигаш а кхоьллуш, сихвелла хьийзара кIант.

 – Ой-й!.. Лергахь кIожам багийча санна а ца хьийзаш, меллаша дийцалац 
хьоьга? – кIант юхаверзо гIоьртира Хьаьнипат. 

КIант-м и хезаш вацара. ГIутакх дитта тIехьа охьа а диллина, юхайирзинчу 
йоIах шен бIаьргкхетча:

 – Привет, старуха!.. ЦIахь вуй хьан бой-френд? – аьлла, чиллахь делла цхьогал 
санна, къажа а къежна Iачу цуьнга кхоссар а йина, махо ваьхьча санна, тIап-аьлла 
вайра кIант.

 – Хьо ма дан адаме!.. ЧIимаш биъначо а дуьйцур дац цо дуьйцург-м… Везан-
Дела, ийманехь нисдехьа тхо! Къинхетам бехьа тхох, я Рабби тхан Дика-Дела! 
–халла и ала ларийна Хьаьнипат иэсе яле, цунна тIаьхьакхиира хьаьрса йоI. 
ТIаьхьахIоьттина йоI а йолуш, гулбеллачарна гергакхечира иза.

Iуспа а, Ахьмад а цхьаьна, берриге а тIегулбелла, яйна гонаха дIахIиттина 
лаьттара.

 – … Дала мукъалахь, Дала вайн доIанна жоп лур ду. Вайна тIаккха догIа а догIур 
ду… – бохуш, къамел деш вара Iуспа. и дош шена ма-хеззинехь, Хьаьнипатна 
юххе а иккхина, цунна хьасталуш:

 – Цо ху бах?.. У нас…что… теперь дождь будет, да-а?! – эккхийтира хьаьрсачу 
йоIа.

 – Да!.. Дера, будет…с иглами, да с колючками…на том свете… хьуна а, хьо 
санначарна а, – оьгIазъяхар хьулдан гIора дацара Хьаьнипатехь. – Везан-Дела! 
Къина ма ларалахь сан хIара!.. Со тиларх ларъехьа, сан Дела!.. Со шайтIанан 
луурх Iалашъехьа, Къинхетаме волу Дела! – догдоьхна, гIорасиз а хилла, хьийзара 
Хьаьнипат.

 Уьш тIекхаьчча, шуьреш иэйина бевллера гулбелларш. Юкъал дикка лахахь 
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яра яй чохь шура. ГIийла хьоьжура БехIижат яй чу: цхьана хенахь иттех яй а, оццул 
черманаш а хуьлура кхузахь дIахIиттадой. Даккхийчу чамешкахь, чаданашкахь 
тIеттIа юттуш, иэеш, сихонца, шуьреш ятале бохуш, хIайт-аьлла, хьийзаш зударий 
а, божарий а хуьлура… Майда юьззина адам хуьлура гуллой…Адам дац хIинца… 
ГIайгIано Iуьйдура йоккхачу стеган дог…Аз доцу белхар хьийзара кийра…

 Лахохь, хьаьвзаргехь кхарна гергакхаьчна вогIу жима стаг гучувелира. иза 
юьртан имам волу Вахита вара. Тахана доллучул а коьрта шурин сагIа лорура 
юьртахь, цундела, кхузахь ша а хилча, бакъахьа хеташ, сихачу боларца вогIура 
иза.

 – Схьалол хьайн ведар!.. – аьлла, хьаьрсачу йоьIан пхьуьйшан тIам озийра 
Хьаьнипата. Цунна кIеззиг шура а йоьттина, юха цуьнан пхьаьрсах муьшкаеш, 
къайллаха бIаьца а йина, йоI юьстаха озийра цо.

 – и вогIург, жима велахь а, юьртан имам ву. Хьан духарна реза хир вац иза, хьо 
хIинца чехкка кхузара дIаяхча, бакъахьа хета суна… Кхин цу кепара, варийлахь, 
кху юьрта ара ма ялалахь… Хьажал хьайга! Хьох тера цхьа а вуй кхузахь?! Эхь 
дац хьоьгахь, данне а… ДIаяло чехкка, имам схьакхачале, – мел къийлаяларх, 
оьгIазъяхар лечкъо гIора ца карадора Хьаьнипатна.

 – Зуду-у, ахь ху бах, суна-м ца хаъ, –бIаьргаш детташ, дуьхьал хьоьжура йоI.
 – Ас хIун бохий?!. ЛадогIал, хьайна, хIета… иэхьан бос бац, боху, хьан юьхьа 

тIехь… ийманах цинц бац, боху, хьан сица… Бусалбаллин цхьа хьаса бац хьан 
хотIаца… Нохчийн зудчун цхьа зирх бац хьан аматца, – чуьраюьйлура Хьаьнипат. 
– Хьажал хьайн духаре … хьайн леларе, боларе!.. Ведар керчош, хIара тогIе 
хаьхкина хьийза хьо.

 – Со-м ца кхет… Ахь ху бах… Хаз ал ца мег? – цецъюьйлура йоI.
 – Хаза дерг ду, хьуна, хIара-м... Ас вон аларх Дала ларйойла хьо!.. Хьо кху 

юьрта ялийначунна ма хила и баркалла!.. Шуьшинна моьттург-м бакъ, хьаха, 
дац… «Макдональдс»… «Клёво»… «Чау!..» «Умей вертеться!..» Хьо-м, хьаха, ю 
«Макдональдс» чохь хьайн «дала-лай» диттина, кхуза, къаххаш юккъе, къайлаяла 
еана…«Со хIинца марехь ма ю…»«КIордийча, цIа йогIур ю…»«Дурдом 
какой-то…» Дурдом, хьаха, ю хьо кхуза схьахьажийна йолу хьан «мамуля»…
Шуьшшинна моьттург аьттехьа а дац, хьуна… Къемата-къиг йогIуш а чекхдер дац, 
хьуна, и-м. Хьан майра ву бохучун денден веше аса тховссехь ма-дарра довзуьйтур 
ду, хьуна, хьан гIуллакх-м… Цайошана тIеюжур яц хьо лалларх…МаIаш тIе дукъ 
а детташ,цIехьа гIур ю, хьуна, хьо-м… Хьуна хIун моьтту?!. Баккъал а, кхузахь 
тентакаш ю моьттуш еанера хьо?!.ХIара-м цхьана оьздачу нехан бен бай, шен 
бух а болуш… ийман а долуш, эхь-бехк а лардеш, шариIат а девзаш… Мичара 
яьлла а, хIун ю а ца хуучу хьоьга а, я соьга а шайн сийдойъуьйтур доцуш, шайна 
цIерш а тохкуьйтур йоцуш, гIиллакх-оьздангаллех бухур а боцуш, нах бай кхузахь 
бехарш-м… Божарша лардина ца Iаш, зударша а доладеш, эзар шарахь хIоьттина 
низам дай кхузахь-м… Со цхьаъ тоьур ю, хьуна, хьоьга кху кIотарахь «иблисан»ког 
ца ловзабайта…, – чуьраюьйлура Хьаьнипат.

 – Со гIалар ма яй!.. Тхан цигахь ишт ма даций, – бехказайийла гIертара йоI.
 – Хьо елара Петарбухера!.. иймансиз!.. и ду хьан кхетар?.. Долчуьнгахь ийман 

ду, хьуна, ша миччахь хилча а. Тоьлла ийман а долуш, оьзда нах беха гIалахь а.
– ТIаккх…ху ду хилларг? – цецъюьйлура йоI.
 – «Ху ду хилларг?!.» Къемат-де ду, къемат-де!..Туьканара шура а йохьуш, 

шурин сагIане йогIур юй, хьо йоцург?!. Адамашна дуьйцу хезна дац ишттаниг… 
Стенах йина ю и шура, хаьий хьуна?!. Телефон а кегош, ведар тIе хуий,Iа ткъа 
эвлан юккъехь…хьач кхаьллинчу маймало санна, муцIар а сеттош, зурманна 
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тIаьхьа хелхарш деш, нахана юккъе а хIуттий, йир лоькхуш, Iа ткъа, хьо санна… 
«Сэлфи» сурташ дохуш, нах кхардош… «Ху ду хилларг?..» ТIаккха хьох хилларг 
хуьлу-кх…Яйна тIаьхье, яйна тIаьхье… Ненан шурин чам ца бевзича, етт ца оьзча, 
…хасбеш ца лелийча… ГIабакхан хутал а ца гича, хьаьжкIан тхьум бIаьрга а ца 
яйча… Нохчи хуьлу иштта?.. Нохчийн мотт цабуьйцучух oлу нохчи?.. Туькана 
а хевшина Iийча, хьо саннарш деба-кх… Кехатан пакетахь йоллу вайн дегIан 
тIум… Мукадехкийн а, маймалийн а, черчийн а, лаьхьарчийн а син-тIадамаш 
(генно-модифицированный – !) иэдина кхача бу вайна баош…туьканахь бу вайн 
кхолламаш… Вайн синош а ду туьканара эцна… Кехатан синош… и оьрсийн 
мотт-м хьо йоцчунна а хаьий!.. Базарахь хьекъаш ду вайн догIмаш, хьарам дилха 
совдаьлла, тертина вайн чалхаш… Ахча-бохча ду вайн эла… Соьмаца дустуш ду 
доьналлаш… телефона чохь деш ду маренаш… интернета чохь лоьху нускал…
«Ху ду хилларг?..», тов!.. иза ду-кх хилларг!.. Хьо кхин хIун хилийта йоллура?!.. 
Дела оьгIазвахана!.. Цундела ца догIу-кх догIа а. ДогIанан мархаш дегаза хьийза 
вайна тIехула, вайна тIебожарна кхоьруш, къехка догIанан хIора а тIадам, вайн 
боьха лараш шена тIехь ца ловш, этIаш-лелха вай хьоьшу латта, – ша кхийринарг 
тIедеана, кхехкара шайтIанан караяхарх ларъяла гIиртина йолу Хьаьнипат.

 Жимма кийра хIаваъ а оьзна, юха йистхилира Хьаьнипат:
 – ХIа… и дуьтур вай хIинца. Ас юханекъехь Iамо ма-езза Iамор ю хьо. Хьан 

марнана схьаелахьара хIинца… Дависарг-яI!.. Ма оьзда стаг яра иза!.. Варийлахь, 
диц ма делахь аса дуьйцург… ХIинца ахь хIун дийр дай?!. Къуръана тIера цхьа 
а аят-сурат деша хаьий хьуна?.. Ца хаьа?..«Ла илахIа иллаллахI», «АллахIу 
Акбар»ала мукъане а хаьий хьуна?

– из хаъ, – гIийла жоп делира йоIа.
 – Делахь-хIета… бухIано санна, бIаьргаш а ца керчош… хьайн мас дIахьулъеш, 

нисъе хьайн йовлакх-цуьрг. Цхьанхьа а кхин дIаса ца хьожуш, хьайна мел хуург 
а доьшуш, хьайн новккъа хIоттий, чехкка цIехьа дIагIо хIинца. Хьо цIа ма-
кхеччи, ламаз а эций, хьайна хуъучу кепара, цу ведар чуьра шура цIий а яй, ахьа 
а, хьан цIийнадас а дIамала. Шайна хуъучу кепара Деле вайна догIа деха… охьа 
а хаий,делха ший а, «Везан-Дела, къинтIеравалахьа тхуна» – бохуш… ГIутакха 
чуьра шура кхуьнах ма иэе… Кхеттий хьо?!. ДIаяло хIинца!.. 

 Тентакьяьлча санна, бIагор а хьийзаш, доьхначу боларца гулбеллачарна 
тIеяхара Хьаьнипат. 

 ХIеттахь адамашна тIекхаьчна воллура юьртан имам Вахита а. Цунна тIаьххье 
схьакхечира Леча а, Iийса а. ГIалахь институтехь доьшуш ву и шиъ. Сийсара, 
ханъяьллачу хенахь, юьртарчу нийсархошца хиллачу шайн зIенан къамелехь 
хиъна хиллера царна тахана юьртахь шурин сагIа доккхуш хилар. ишттачу 
гIуллакхехь дакъалаца хьаьгна, цIавеанера и шиъ буьйсана тIаьххьа.

 Гулбеллачийн Iуьйре дика а йина, вистхилира Вахита:
 – Iуспа!.. Дукха луьста а дуй вай кхузахь?!. 
ГIайгIане волчу Iуспе хьаьжча, цуьнан юьхьа тIехь дийшира Вахитас Iуспин 

даг чохь дерг.
 – ХIаъ… хIаъ… Дера, хаац суна-м…– жоп даларан дуьхьа а доцуш, гIийла 

элира Iуспас.
 Шен кисанахь ека телефон саца а йина, Вахита юха вистхилира:
 – Кхин башха тIевогIуверг хир вац… Iуспа, доIа а дай, дIадерзадей вай хIара 

гIуллакх? 
 Вахитас шега кховдийна доIа цуьнга юха а дерзош, шен даккхий куьйгаш хьала 

а айдина, цхьа лерина доIанна кечвелира Iуспа. Массара а изза дира. Деле деха 
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Вахита волалушшехь, цуьнан кисанара телефон юха а ека йолаелира. Iаьрбийн-
маттахь долу шен доIа сихха дина а ваьлла, кисанара хьалаяьккхина телефон лере 
а лоцуш, Вахита юьстаха шершира, ткъа Iуспа доIанна лаьцна куьйгаш а долуш, 
вогIавеллачохь висира. Цо хIинца шеха ойланаш йора. Вахитас ден къамел башха 
цунна хазахь а тамаша бара. Вахитин къамел кхечарна хезара… БехIижатна а 
цхьаьна. Къаьсттана тидаме ладоьгIуш йоллура Хьаьнипат.

 – Со ларор вуй-те?.. Сан масех мероприяти ю тахана: хIокху сохьта шурин 
сагIанехь ву со юьртахь, кхузара ваьлча, мах бан безаш зуда ялийна меттиг ю, цул 
тIаьхьа, цхьана нехан туька дIайоьллучу меттехь дакъалацар а дехна соьга… – шен 
къамелахочуьнга ладугIуш, тIаккха вистхуьлуш, шен-шен кепара аз а хуьйцуш, 
къамел дIахьора Вахитас. – КIоштан имамо боху?.. Маса стаг валаве боху?.. Мичахь 
ю субботник?..Дика ду…хьожур ву… Со-суо хила везий?.. – къамел дерзош, 
телефон кисана а йиллина, юхавирзина, гулбеллачарна тIеволавелира Вахита. Цу 
муьргехь юха а йийкира цуьнан телефон. Юха а хезара Вахитин къамел:

 – ЛадугIуш ву… Делера салам-маршалла хуьлда хьуна а!.. Бохий-ца?! Беки-
юьртара заправкаш йолу Дакаш вуй иза?..Дала къобалдойла цуьнан мовлад!.. 
Баккъал, бах?!. МаршааллахI!.. Дала ворхI вешин ваша войла цуьнах!.. Хьажахьа, 
баккъал а, ма хаза кхаъ бу иза!.. Говраш хохкучу тогIи чохь доьшур ду, боху, 
мовлад?.. Дукха бегIийла ду!.. Ой! ВогIур вара, дера, со-м…со муха ца вогIу?!. 
Айхьа хIун дуьйцу хаьий хьуна?!. Дакашан диканна юьстаха латта бакъо ма яц 
сан… иза, комаьрша а волуш, шен дика лай волу дела, велла Дала цунна кIант: 
цуьнан бахаман доладан стаг вели цунна Дала… Хастам бу Цунна!.. Цхьа а 
гIуллакх дац – со дIакхочу, ала. Маршалла а ло Дакаше… 

 и къамел дерзош, IуспагIарна тIе а вахана, шурин сагIа къобалдеш, нохчийн 
маттахь масех дош а аьлла, Вахита дIавахара...

 – Iуспа-а… ва-а Iуспа!.. Ахь хIун эр дара?! Ахь алахьа кху кегийрашка масех 
дош! – елхаран къурдашца иэделла элира БехIижата, генавалаза волчу Вахитина 
тIаьхьа а йогIаелла. Чехкачу боларца дайн дегI а эцна воьду Вахита ирхонах 
чутуьлуш вайра йоккхачу стагана. ДIадаханчу шерашка хьаьжна доцуш, иэсана 
сема яра къена БехIижат. Лерса а, бIаьрса а дара цуьнан хIинца а дукха талхаза.

 – БехIижат, ас а хIун эр ду, хетий, кхаьрга, – дегаза вистхилира деза къамелаш 
дан башха Iемина а воцу Iуспа. – Сан хIун ду кхаьрга ала?.. ХIорш хIун кхетар 
бу тахана аьллачух, кхето безарш, коьрта долчунна, кхеран дай-наной хилча. 
Уьш кхетабеллехьара, хIорш кхето а дезар дацара. Тахана вай кхуза гулдаларехь 
схьагуш ду вайгахь долу де. ДоIа дан стаг а вац вайца (со-м, мацца а, воцчун новкъа 
ву), ур-атталла, доIанна, «Амин» аьлла, куьйгаш айба стаг а вац вайн кхузахь. 
Дала йитахь, бIе сов кIур болуш, лаьттина юрт ю хIара. Стенга дахана вай, мичахь 
ду вай?!. Хьалхо заманахь, Худи-гу тIе а волий, юьрта чу мохь а тухий, къеначу 
Ахьада кхайкхадора, хIара санна долу гIуллакх – иза тоьуш а хуьлура. Массо 
керта хабар тоьхна сийсара, ткъа кхуза гучуваьлларг, вайна ма-гарра, итт стаг ву. 
Вай Iазапехь ма ду, вайн даьхни а ма ду вай бахьана долуш Дала Iазапе лаьцна, 
дийнаташ а цхьаьна, олхазарш а цхьаьна, дитташ, бецаш а цхьаьна. Адамийн 
Iосалла яхана дуьненах а, Iаламах а. Ткъа вай кхоьруш а дац, нисдала дагахь а дац. 
Дала ийманчохь нисдойла вай! Доккха де хуьлура шурин сагIа доккху де. Адам 
доьлхура, Деле кхуьйкхура, Далла хьесталора… ДогIа доьхура… ДогIа дарах 
тоьуш дац, нисвалар ду цунна хьалхадаккха дезаш. ТIаккха бен буссур бац Делан 
къинхетам хIокху Лаьттан букъа тIе, аьлча а, хIокху боьхачу Iам чу. Боьхачу 
Iам чохь ду вай. ийман чохь нисдала, чIагIдала хьовса деза, – тIаьхь-тIаьхьа аз 
гIоргIлуш, дуьйцура Iуспас.
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 – АхIий-ахIий…, – бохуш, юкъ-юкъа БехIижатан елхар хезара.
Iуспин къамело дашийнера шогачу заманийн кхемано Iийшина долу 

БехIижатан гIийла дог. Iуспас доггах дечу къамело массо а хенахь, БехIижат 
йоцчун а, дог-ойла самайохура. Стеган даг чу дуьжуш хуьлура цуьнан хIора а дош. 
Адамашка иза вистхуьлучу хенахь, тобанна юкъара хьалхахьа гIерташ хуьлура 
хIора а, Iуспин аз шера хеззачу бохуш. Даго тIеоьцура Iуспин къамел. Дукха 
гIуллакхашна тIехь вевзинера юьртахь Iуспа: стаг дIавуллуш-верзош, хьарчош, 
махабеш, сагIадоккхуш, кешнийн доладеш; юьрта-кIоштахь, лула-кулахь дика-
вон хьадинчохь Далла а, халкъана а хьалха, моттаргIа йоцуш, доггах хьаьвзаш стаг 
вара Iуспа. Маьждиг-хьуьжар йоцуш, берзина беанчу муьрехь махкахь тоьллачех 
волчу Iеламстагана юххе хийшина, цуьнца Къуръан дешна волу Iуспа Далла ечу 
Iамалшца а вацара моттаргIане: цкъа ладам боллуш шен даг чу ша дижийна долу 
Делан дош, мискъала-зарратал хасар ца деш, шен даг чохь кхобуш, схьавогIура 
иза. Тахана а, нах лела бохуш, ца лела Iуспа маьждиге – ша кхоьллинчу Делан 
дуьхьа даггара лела…

 Юьртабахаман гIуллакхна куьйгалхойн дехарца Iуспа орцахволуш а, 
юьртахойн хьашт-дезарна, юкъ йоьхкий, хьаьвзаш а меттигаш дукха нисъеллера. 
Гуттар а Делан цIарца Iуспин цIеначу даг чуьра схьадолу дош адамийн бIаьргах 
хи доккхуш хуьлура. Кхоьлинчу ойланийн мархаш дIасаяьржий, гуттар а дегнаш 
серладуьйлура ладоьгIучийн…

 Хебаршка ихна шен юьхь-сибат чIечкъаоьхуьйтуш, хIинца а изза дан гIертара 
воккха стаг: 

 – Шурин сагIа деза лорура вайн дайша. Iеса нах массо а заман чохь хилла бу, 
хир болуш а бу. Бакъду, Iосалла дIатоттуш, ийман тIеозош, доккхачу маьIнехь 
гIуллакх ду хIара. Вайн бехканна елла Дала дуьненна а хIара йокъа, вайна бекхам 
беш, догIа сацийна Цо. Вай бахьана долуш Iазапе лаьцначу бежанийн кийрахь 
яьгна, кхарзаелла шура адамо цхьаьнаиэйина, мелча, алсам долчуьнгара ийман 
хесара долчуьнга даларе сатуьйсуш, алсам йолчуьнгара марзо иза кIезиг йолчуьнга 
ерзаре догдохуш, хьагI-гамо дIаяьккхина, вайн дегнаш цIандаларе догдохуш, 
иштта иэелла шуреш вайн кийра кхаьчча, бехкбоцчу хьайбанашка кхаьчна долу 
къа-бала вайна довзахьара бохуш, вайн зорхашкахула, пхенашкахула чекхъяьлла 
и ийманан шуьреш вайн дегнашка, вайн пехашка, хье чу кхачахьара бохуш, 
тIаккха вайн ийман тодаларе сатуьйсуш, вай Делах кхерар совдаларе сатуьйсуш, 
вовшахтухуш ду хIара шурин сагIа…

 – Ва-а-а Везан-Дела!.. Къинхетам бехьа тхох! Тхо къера ду тхайн Iосаллина… 
АхIий-ахIий, – аз хецна, йоьлхура БехIижат. Корта къовлуш, тиллина долу шен 
йовлакх дуьхьал а уьйзуш, цунна юххе теIара Хьаьнипат а. Цаьршиннан белшаш 
цхьатерра кхиссалора. Йоьлхура БехIижат… Хьаьнипат йоьлхура… Садукъделла, 
хурхурдан велира Iуспа а… 

 БIаьргаш детташ, хьуьйсура кегийнаш… ХIинца шайн бIаьрга гург телефонаш 
тIе даккха гIерташ, цаьпцалгаш санна, дехьа-сехьа лелхаш, хьийзара цхьа-ши 
кIант.

 – Кхузахь дина доIа Далла ца хаза йиш яц, кхузахь доггах бIаьргех баьллачу 
хин тIадамо латта ца хьандан йиш яц, кхузахь дохковаларан Дала хьесап ца дан 
йиш яц, кхузара шура дIакхаьчначу керта ийман-беркат ца хьовза йиш яц, кхуза 
шура йохьуш веанчух Дала къинхетам ца бан йиш муххале а яц…

 – Дада, массеран а ма баций етанаш, тIаккха шура мичахь хуьлу?!. – бехказло 
езаш, Iуспин къамелна юкъагIоьртира цхьа жимха.

 – ХIаъ, хьуна…чIогIа нийса а эли ахь, – цо аьллачунна реза ца хилла, севсира 
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юххехь лаьтта жима йоI.

 – Короче… аттарчий… – дош нисдечуха ваьллира кIант.
 КIанта кхоьссинчу дашо Iуспин къамел жимма кхечу тIегIан тIе дерзийра:
– Аттарчий, я еттарчий бац вай буьйцург. Ур-атталла, етт боцу стаг а вац бехке. 

Ваьшкахь шурин таро алсам йолу дела, шурин сагIа доккхуш Iедал дара вайн. 
Ткъа уьш йолчу махкахь хурманийн, я кемсийн сагIадаккха а тарло. Накхарех 
юьзна вешан мазлагIаш елахьара, мезан сагIадоккхур дара вай. ХIокху сохьта таро 
хилча, стоьмийн, я хасстоьмийн сагIа дан а мегара. Уьш хуьлийла дац: йокъано 
чахчийна, дIабевлла, – велхаран къурдаша салоьцура воккхачу стеган…

 …Йоьлхура БехIижат, чIогIа йоьлхура… дерриг а дегI кхиссалуш, йоьлхура 
иза… ТIаккха Iуспа а воьлхура. «Ва-а Тхан Къинхетаме верг, орцахвалахьа тхо 
мисканашна!» – олура БехIижата… «Везан-Дела, гечдехьа тхуна!» – Iуспас а 
олура… Хьаьнипат а йоьлхура…Кегийнаш хьуьйсура… Жима йоI а йолаелира 
елха… Ткъа ши кIант, цаьпцалгаш санна, дехьа-сехьа лелхаш, суьрташ дохуш 
воллура… 

 – Йоккха Баба, ва-а Йоккха Баба! Хьо мегар яц: дукха ма елхахьа. Далла хезна 
хир ду, хьуна, хьан доIа. Дала мукъалахь! – шен елхар сацийна, БехIижатан букъах 
куьг хьоькхура Хьаьнипата. 

 – Хьаьнипа-а-ат! Хьо цайина баба яла хьан! Хьо уллехь а йолуш ялар доьхуш 
яй со-м. Хьан беркат, хьан дикалла бахьана долуш Дала догIа лойла вайна!..

 Къевкъина синош жимма юха а дерзийтина, Iуспа юха а вистхилира:
 – Хьовсал, дукхадахарш, новкъадерг хIун ду?!. ХIокху сохьта бийшина Iохкуш 

бу цхьаберш… Вуьйш Хасу-юьртахь базарахь бу… Биснарш а, са ма-тессина, 
цхьаццанхьа шайн хьашт-дезарна бахана хир бу… Тилпонаш, аьлча а, и пуьтийн 
лаьжгаш буйна а лаьцна, хахкаделла ду стаг-зуда а, жима-воккха а… Урх хецна 
зударий… царал оьшуш дIахIиттина цхьаболу божарий… Варша йистошкахь 
а, вайн шовданашкахь а кIарраш сийсош, алу тIехь жижигаш доттуш бу, боху, 
машенашкахь шаьш хьала а оьхуш, арентIера зударий… Дийнна каппашца 
доьзалш дIахьоьлху, боху, хIордан гIамаршлахь Iахка... Кампьетарш олучу иблисан 
яьшканашна чубоьлла, боху, кегийраш, цIармата мел дерг лохуш... Кирхьанна 
тIехьара а буьйлуш, кхечахьа маренаш дан боьлла зударий…Соьман ден лай 
хилла, цунна суждане оьхуш, дастаме лела…ДогIа хIун аьлла догIур ду?! Дела 
оьгIазвахарна бехке вай ду. Тахана кхуза схьа а веана, вайца шурин сагIанехь хила 
везара хIор а, вайца доIанаш деш, Деле доьхуш, велха везара хIора а. Делах кхерар 
алсамдоккхуш, шен ийман тодеш, шен къиношна дохковуьйлуш, хьогаллина 
бIарзделла дуьне, хьайба, дийнат, олхазар, гIа-буц Iазапах хьалхадаккхар доьхуш, 
Далла велха кхуза схьаван везара хIора а… Дала къинхетам баре догдаха…
Дохковийла…Тобадан… схьаван везара хIора миска, валаза ца волуш волу массо 
а Делан лай… Везан-Дела, тхан доIанна жоп лохьа! Тхан шурин сагIа къобалдай, 
Хьайн нийса хьукма духуш дацахь, догIа лохьа тхуна! Тхан Iосалла бахьана 
долуш, Айхьа Дуьнене, Iаламе боссийна бала дIаайахьа! Хьайбанаш, дийнаташ, 
олхазарш, гIа-буц – дерриге а жил-Iалам догIанах Iабадехьа, Я Рабби хIай тхан 
Дела!.. Ахь гIийла-миска кхоьллина Хьан декъаза леш ду тхо…, – кхин дош ца 
олуш, сецира дог къевкъина Iуспа…

 – Амин, Амин, я АллахI!.. – бохуш, белхар сацо гIертара БехIижат а. 
 Вилхина, мустбелла шен ши бIаьрг а бакъийна, БехIижат жимма меттаяре а 

хьаьжна, вистхилира Iуспа:
 – ХIинца суна тIаьхьара ала массара а – тоба дийр ду вай. Леррина Iуспина 

тIаьхьара а олуш, тоба дира гулбеллачара.
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 – Дала къобалдойла вай даьккхина хIара шурин сагIа!.. ХIара бахьана долуш, 

Везачу Дала догIа лойла вайна!.. – аьлла, куьйгаш юьхьах хьаькхира БехIижата а.
Iуспин дехарца гулбеллачийн ведарш чу шура йотта йолаелира Хьаьнипат.
 – Цхьацца къурд бен ца кхачахь а, массо керта кхачийта хьовса, лулахошка а 

малийта хьовса сагIанан шура. Кхузахь шайна гинарг а, хезнарг а ма-дарра дийца 
массарна а… Дела къинтIераволийла вайна!.. – къамел а сацош, дIаваха дагахь 
хьалагIатта гIоьртира Iуспа. Хьаьхьамчо лаьттах дIалатийча санна, дазделлера 
дегI. Ахьмадан гIоьнца гIаьттина, чохь шурин тIовза леста шен битон а эцна, 
дIаволавелира иза.

 Хьаьнипата шура чуйоьттина ведарш схьа а оьцуш, шайн-шайн цIа дIасабахара 
гулбелларш. БехIижат-м, ша хиъна Iаччохь, лаьтта-бIаьра а йогIаелла, йисинера. 
Шен Iодика а еш, дIаоьхучийн а башха иэс деш а яцара иза. Дог къевкъина, 
кхохкийначу ойланаша кхолийнера иза.

– Йоккха Баба, вай дIадаха гIоьртича хIун дара-те?.. – аьлла, йистхиллачу 
Хьаьнипатан озо меттаялийра ойланийн жIуга хьаьвзина йоллу йоккха стаг. 
Ахьмад а, Хьаьнипат а доцург, кхин аддам ца дисинера цунна юххехь: берриш 
дIабахнера.

 – Елла яла со, дела-I… ГIуо, дера-кх. Вай хIун нисдер кхузахь…, – олуш, 
тасаелла БехIижат, цаьршиннан гIоьнца гIаьттира.

 – Йоккха Баба, хьо хIинца хIокху стага дIаюьгур ю… Со цкъа цIа яха хьожу… 
берашна шура а цIиййина, дукха хьем ца беш, ас ма-аллара, йоI а, нус а ялош, со 
хьо йолчу охьайогIу, хьуна… Дика дуй?!.. – ша хьалха аьлларг БехIижатна юха а 
дагадаийтира Хьаьнипата.

 – Дала сийде хьан, бабиниг!.. Сан орца ду хьо… сан гIортор… Сан дегайовхо… 
Хьаьнипат, ва-а Хьаьнипат, – иза генахь йолуш санна, сих-сиха соцунгIа а еш, 
йистхила гIертара БехIижат. – Хьуна ма ницкъ хили-кх тахана а… гуттар а санна… 
Ахь мел лелориг гуш а, ахь мел дуьйцург хезаш а яра со… ахь ловр дуй-те иза?.. 
Хьан гIайгIа-бала берриге а сан кийрахула чекхбели, хьуна… Паста санна, лилхи, 
хьуна, ас къийлина сан кийра…Хьайна мел хала делахь а, ян гIорталахь со йолчу…

 Хьем ца беш, БехIижат йолчу яхна, ша леринарг кхочушдира Хьаьнипата… 
Шаьш тахана динчух йоккхаеш, мерзачу дегайовхонца сарахь чуйирзира 
Хьаьнипат.

… ШолгIачу дийнахь, Iуьйрана, садаьржинчул тIаьхьа, юьртахь хабар делира, 
сийсара БехIижат кхелхина, аьлла…

… Доккха орца делира, вала да воцуш, цхьалха йисинчу мисканна: яккха 
шен дика цIе юьтуш, дIайирзира иза бакъдуьнене. Дукха адам дара кешнашкахь 
БехIижат дIайолла деана. Синтаршна кIел а, даккхийчу чарташна тIехьа а лечкъаш, 
къевкъинчу малхах хьулвала г1ертара массо а. Ц1еххьана стиглахь, мичара ели 
ца хууш, куйнан б1егг1игал цхьа марха гучуелира кешнашна т1еххула. Дакъа 
чукховдо нах кечбеллачу хенахь Бех1ижатна даьккхинчу коша чу цхьа кана 
хиллал т1адамаш а дегийна, махо яржийча санна, д1аелира марха… Амма… дог1а 
ца деара… 
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Декхар
Наха дика стаг ву а олуш, юьртахойн 

дикане-воне а воьдуш, хьанал къа а хьоьгуш, 
шен боккха доьзал хенерабаккха гIерташ вара 
шовзткъе пхеа шарал тIехваьлла волу Бетар-
юьртара Махьма. Куьйга далуш долу муьлхха 
а гIуллакх дан хууш вара иза: кибарчиг 
йиллар, тхов тиллар, кор-неI догIар, аьчках, 
дечиках гІуллакхдар. Нахана йолах болх бора 
цо, хIоккхул, оццул олий, мах а ца къовсуш. 
Цундела шайн гIуллакх юьртахошна кхуьнга 
дайта лаьара, хIара ворах хиларна а, дийриг 
кхо хаза а, дика а дарна а.

Арахь, тIееана, гуьйре лаьттара. Iуьйре, суьйре шелъелла йогIура, денош 
малх хьаьжна хаза латтахь а. ишттачу цхьана аьхначу дийнахь шайн рагIу 
кIелахь цхьацца пхьоладеш воллура Махьма, ков а диллина, цхьа нах уьйтIа 
бевлча. «ХIорш лаа буй-те? – аьлла, дагадеара цунна, ков тохар а, мохь 
тохар а доцуш, хIара тоба чоьхьаяьлча. Хьалхаваьлла шиъ, карахь цхьацца 
кехаташ а долуш, хьаькамийн кепехь ву, ала мегар долуш, вара. Цу шинна 
тIаьхьахIоьттина, тIемалойн къорза духар а дуьйхина, герзашца ши жимха а 
вара. 

«Ярабби Везан Дела! ХIорш бан мукъане а муьлш бу-те? Кхарах цхьа а 
суна вевзаш а ма вац, – сихъелла ойла хьийзара гIеххьа воьхна хьаьвзинчу 
Махьмин. ХьалагIаьттина, шен карара жIов охьа а йиллина, хьешашна 
дуьхьал велира иза.

 – Ассалам Iалайкум! – салам делира, буьрсо юьхь-сибат а долуш, хенаро 
волчу хьалхаваьллачарах цхьамма.

– Ва Iалайкум салам! Марша догIийла, хьеший! – велакъажаран гIийло 
суртхIоттийра хIусамдас.

– Маршалла хуьлда! Куразов Махьма вуй хьо? – хаьттира буьрсачо, шен 
кехаташ тIе а хьоьжуш. 

– Дера, ву-кх хIинццалц схьа-м. ХIун даьлла соьгара? – забар ян хьаьжира 
Махьма, хебаршкаяхана шен юьхь йолчунна тIе а ях а еш.

– ХIун даьлла бохург хIун ду? Кхин хIун далийта воллу хьо? Сто двадцать 
тысяч рублей газах декхар ма ду хьуна тIехь! – буьрса декара буьрсачун аз. – 
Хьо хIун дагахь ву? Iедална Iуьрг даьлла-м ца моьтту хьуна!

– Ца моьтту суна-м хIумма а! Оццул декхар сайна тIехь хуьлийла доцийла-м 
хаьа суна, – хIинца Махьма а вара оьгIазваха кийчча. – Суо дIадала декхар 
волу ахча хIора баттахь дIалуш ма ву со. КIира а дац ас газах, токах, хинах а 
ахча дIаделла. 

– ХIокху тхоьгахь долчу кехаташ тIехь ахь дIаелларг цхьакIеззиг хIума 
бен яц, – элира буьрсачунна юххехь лаьттачу вуткъа-вехачо.

– Компьютеро схьагайтина хаамаш бу-кх хIорш.
– Шун компьютеро хIун гойту ца хаьа суна, хан т1е ма-кхаьчча, ахча 

АРСАНУКАЕВ Муса
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дIалуш-м ву со, – аьлла, кIиранах яшазчу шен сирачу можах куьг хьаькхира 
Махьмас.

– Тхуна тIехь цхьа а декхар дац! Эцца чохь ду дерриге а киптанцеш, – 
элира, кхеран къамел а хезна, карахь доккха урс а долуш, яахIума ечуьра 
схьаеанчу, зоьрталчу дегIахь йолчу Махьмин зудчо Шумиста. 

 Хьеший цкъа цуьнга хьовсуш, юха цуьнгарчу уьрсе хьовсуш, цхьана 
ханна мотт а сецна, лаьттара. Герзашца болу кегий нах, зудчунна тIера бIаьрг 
а ца боккхуш, вукху шина накъостана юххехьа гIоьртира. 

 – Квитанцешка хьовсур дара тхо, уьш схьада мегар дарий? – элира 
буьрсачо мелла а кIеда. 

– Яло, схьада уьш, – элира зудчуьнга майраваьллачу Махьмас. – Хьеший, 
чоьхьадовла, шу неIарехь латто бегIийла дац суна. 

Амма «хьеший» чубахка реза ца хилира. ТIаккха мин-минотехь рагIу кIел 
йолучу неIарехула аракъедачу шен берашка гIанташ а даийтина, баьхкинарш 
охьаховшийтира хIусамдас.

Жимма хан яьлча, карахь квитанцеш а, кхидолу кехаташ а дохьуш 
гучуелира Шумист.

– Хьовсал, хIорш ду шуна уьш, тхаьш хала дахкахь а, декхар ца дуьту оха 
тхайна тIехь, – элира цо, кехаташ баьхкинчаьрга дIа а кховдош.

– Декхар шена тIехь цадитар хаза гIиллакх ду. Массаьргахь а иза делахьара, 
дика хир дара, – элира буьрсачо. – Ризван, хьажал хIокху квитанцешка. 

Шумиста схьадеана кехаташ шен накъосте дIаделира цо. Важа цаьрга 
хьожучу юкъана тийналла хIоьттира рагIу кIелахь. Махьма мелла а сингаттаме 
хеталора. Чучча пхьаьрсаш а доьхкина, ламанан тарх санна, лаьтташ Шумист 
а яра, кхара изий-важий алахь, чукхохкаяла а, дов даккха а кийчча а йолуш. 
Шегахь хилла урс чохь охьадиллинера цо. Махьмас цкъа а, шозза а бIаьца 
йира зудчуьнга чугIо бохучу маьIнехь, амма вукхунна цо йина уьшарш ца 
гира. иза, ижуна теба цIоькъалом санна, ладоьгIуш лаьттара, декхарна 
баьхкинчара хIун олу хьоьжуш.

– Квитанцеш-м ду кхеран, тIаьхьарчу кхаа шарна дерриш а, ала мегар 
долуш, амма… декхар ду-кх дIа ца делча ца долуш, – Ризван буьрсачуьнга 
хьаьжира.

– Махьма, шун квитанцеш кхачо йолуш дац. Гой хьуна, тIом дIабаьллачу 
шерашкара дуьйна схьайогIуш ма ю вайн налогаш, – дийца хIоьттира 
буьрсаниг. – Шун а, шу санна болчеран а газ дIахадо арадаьхна ду тхо, арахь 
тхан сварщикаш а бу и болх кхочушбан балийна. 

– Аша муха хадайо тхан газ? Мича бехкенна хадайо иза? Шайга дIаделла 
киптанцеш ца го шуна? Оцу метта, тхуна уллехь, корана дуьхьал кор а долуш, 
кевнна дуьхьал ков а долуш, бехачу тхан лулахошка хатта мегар ду шуна, тхо 
хьанал дехаш нах ду, тхуна тIехь цхьа а декхар дац! – чуьраелира Шумист, 
иштта а хала садетташ Iаш йолу. – ХIара хIун ду дан?! Аша ма хьийзаво? Кхо 
цIока яккха гIерташ-м дац шу?

 – Тхо цхьа а цIока яккха гIерташ а дац, тхайна тIедиллина декхар кхочушдеш 
ду. Шайна тIера налог аша схьалахь, газ хадор яц, – элира буьрсачо. 

– Вай даха, хIинца аша юьйцург харцо-м ю шуна. Сайн материальни 
положени ледара елахь а, дІадала деза ахча дIа ца луш ца Iийна со цкъа а. 
Декхар тIехь ца дитина ас, сайн ницкъ а кхочуш, – элира Махьмас, гIеххьачул 
воьхна а волуш. 
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– Хьайна тIера декхар схьадала хьажа хьо, тахана ахча карахь дацахь, 

гергарчаьрга, лулахошка дехий а, – хьехар дира Ризвана. 
 – Дера, йоьхур яцара-кх цхьа Iаьнзара кепек цхьана дега-м! Аша дуьйцу 

декхар тхуна тIехь дац! Со Iедале а, суьде а ер ю! Цигахь соьга ладогIа сан 
гергара нах бу. Аша лелош дерг нийса ду-дац а хуур ду суна! – чугIертара 
Шумист. – Шуна моьттург, хьаха, дац бакъ! Со кхочур ю цига тахханехь.

– ДIаяла, ма е гIовгIа! Хьада, дIаяло, чугIо. Дан дезарг хуур вайна тIаьхьа, 
– зуда теян гIертара Махьма.

– Ойн, ва стаг, цара юьйцу харцо ца го хьуна? Лаахь а ца лаахь а, ахча 
охьадилла ма боху цара! 

Шумиста Iедалехь а, судехь а гергара нах бу шен аьлча, буьрсаниг а, 
Ризван а вовшашка хьаьжира. Церан яххьаш тIе сингаттаман марха йоьссира.

 – Собарде! Сих ма ло! Девне ма довлий вай? Шуна тIехь билггал мел 
декхар ду-дац вай «Райгазехь» кхана къастор ду. Махьма, хьайн кехаташ а, 
дерриге а квитанцеш а дохьуш, районе дIаволахьа, – элира буьрсачо, хьалха 
буьрса декна шен аз хIинца иза цадовззал йолчу кепехь кIад а деш. – Шуна ма 
моттара къиза а ма дац тхо. Делахь, хIара тхан болх бу-кх, ца бича ца болуш 
болу. Вайн цхьаболу нах, шуна ма-хаъара, озийна яьккхинарг бен схьалур 
йолуш ма бац, тIаккха мелла а цаьрца шога ца хилча ца довлу.

ХIан, шун Iодикайойла! 
Шайн нанас гIовгIа яьккхича, арадевллера МахьмагIеран бераш. РагIу 

кIело юьззина могIарехь лаьттара уьш, тIуьршигаш санна, нисделла а долуш. 
Царах воккхахволчу кIентан 15 шо хир дара, ткъа жимахверг хIинц-хIинца 
когавахана хила мегаш вара. 

– Материальни положени дика яцахь а, доьзал-м дика дебна хьан, Махьма, 
– элира, вела а къежна, Ризвана. Цуьнан накъостий бийлабелира. Махьма 
цаьрга хьожуш, юха шен доьзале хьожуш, лаьттара хьеший кех бовлучу 
хенахь. Ризвана аьллачух дика ца кхийтира иза…

2016 шо, декабрь
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Брэдбери Рэй
Со хIетахь уьссалгIачу классехь доьшуш вара.
иза тхан хьехархо яра. Сан юххерчу 

шина-кхаа доттагIчунна хаьара тхойшинна 
вовшийн дезий.

Наха жима зуда, хаза а хилча, жеро а хилча, 
хIума олу, доцург а кхуллу. Тхойшиннан 
юкъаметтиг цIена яра.

«Оццул вовшийн дезаш долу тхойшиъ а 
вовшийн довзаза хилча, нахаца хIун хир ду 
цуьнан?» – ойлайора ас.

Со ца тешара нехан хабарех. Амма воккха 
мел хили а, уьш бахьанехь, юкъа херо 

юьйлира тхойшинна. Со и йолчу ца воьдуш, суна и ца гуш, масийтта шо а 
долура. ХIара дуьне, адамаш а суна жимчохь хетарш, моьттинарш дацара. 
Уьш моттаргIанаш хиллера.

Суна моьттура, тхойшиннан цхьаьнакхета новкъарло ян дуьнен чохь 
хIумма а дац, со цуьнца ирсе хир ву. ХIун дара иза, сол йоккха хилча? ХIокху 
дуьненахь шайл сийлахьнаш, шайл цIенанаш Дала кхоьллинабоцчийн а ма 
хилла царал баккхий зударий. ХIун дара ас и ялийча? иштта ойланаш яра 
сан. Амма, воккха хилча, кхийтира: дерриг а ду-кх тхойшинна цхьаьнакхета 
новкъарло еш, дерриг а. Нохчий я бусалба а хилла шарIаца лелаш боцуш, я 
керстанаша санна,  закон а ца лардеш, нах бу. Цу шинне а Iедалца мегаш дара 
ас и яло. Нохчийн Iадатехь мегаш дацара...

ХIетахь цо («Огонек» журнал дара, моьтту суна, и) цхьа дийцар делира 
соьга деша.

Хьехархо езаш вара дешархо. Цуьнца цхьаьна виса муьлхха а бахьанаш лоьхура 
цо. ЙоIа, ша собар-м дийр дара, элира, кIант воккхахиллалц, хьуна воккха ма-
хиллина йицлур ю-кх ша. Цо шен безамах, шена иза йицлур цахиларх а тешийра 
иза. Ахь ша йицъяхь, ша лийр ю хьуна, элира йоIа. Ша воккхахиллалц собардича, 
ша ялор яра хьо, элира кIанта. Амма, школа  чекхъяьккхина, гIала вахча, цунна 
йицъелира иза... Дуккха а шераш девлира иза цу юьрта ваза. Юха и дага а еана 
веъча, цуьнан кошан барза тIе кхечира иза. ХIара дIавахана дукха хан ялале, 
хIеттахь, сингаттамо йийна хиллера иза.

Цу хенахь ас башха тIе а ца лецира и дийцар. Суна цхьа туьйра хийтира и. 
Безамна тIехула вер-ваккхар, валар а Шекспиран произведенешкахь товра суна, 
кхечу яздархочуьнгахь, кхечу заманца а догIуш ца хетара. АтталгIа «Къоначу 
Вертеран баланаш» романан авторехь а.

Цу дийцарехь дуьххьара безам бахнарг кIант вара. Со – йоьIан дагара сайна 
хиъначул тIаьхьа бен – ца хьаьвзира цунна тIе.

...Сан ткъе пхиъ-ялх шо кхечира.
«ХIетахь иза хиллачул а воккха ву-кх со хIинца, – ойла хуьлура сан наггахь. – 

Ванах, мел хан яра цуьнан? Ткъе цхьаъ? Шиъ? Сан – ялхитта...»
Дукха хан яра уьш кхечу юьртахь беха. Цуьнан цхьаъ бен воцчу жимахволчу 

КАЦАЕВ Сайд-Хьасан
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вашас а тоххара зудаялийнера, бераш а дара цуьнан. иза мареяхаза яра.
Массаьрца а чIогIа ийна адам дара и.
Дукхахболчу зударшка лан а ца лора цуьнан хазалла, дикалла а. Нехан дегнаш, 

меттанаш а боьха ду. Цундела а кхуллу хир дара цунна тIехь доцург.
Гуш цхьа а бахьана доцуш, цхьамма молханаш лелийча санна, цIеххьана 

цомгуш хилира иза. Ког бара цуьнан лозуш, дарбанаш леладарх кхин гIоли ца 
хуьлуш. Амма и цунах лийр ю, бохург, ас аьттехьа а ца дуьтура.

Сайна дуьххьара и хезча тIе ца дитира ас. Цхьа кхин хир ю-кх цара юьйцург...
Хьайна дезна, девзина адам делча, дикка хан йоккху ахь, и велла бохург даго 

тIе ца дуьтуш. «и стаг велла вац. Цхьанхьа вахана ву иза. ЦIахь вац, дукха ца Iаш 
гур ду тхо», – ойла хуьлу. иштта хетара суна, дада веллачу хенахь а. Масийтта шо 
делира, иза кхин цIа вогIур вац, кхин гур вац, бохург сан кхетамо тIе ца дуьтуш.

ХIокху тIамо дукха хIумнаш гайтина нахана. Ланза а, тIехIоттаза а хIума дисна дац.
«Веллачух хьоьгуш цхьа зама йогIур ю. Бакълуьйш верг воьлхуш, харц луьйриг 

воьлуш», – баьхна эвлаяаша.
– Шен Iожаллица кхелхинчу адамна тIаьхьа воьлхийла а дац, – олу наха. – 

Дийнанаш беллачех хьоьгуш йогIур ю баьхна зама хIара ю-кх. «и муха хир дара?» 
– олий хетара хьалха.

Со цуьнан тезета ваханчу хенахь, нене аракхайкхийтира ас. иза, пхьарс а 
лаьцна, дуьхьал ялийра. Со гича, мара а кхетта, йилхира иза. Сан а бIаьргех хи 
делира. Соьга лачкъаделира иза. Амма сан дог доьлхуш дара.

ЙоI еллачул тIаьхьа нана а дукха ца ехира.
Цуьнан тезета вахаза висира со, чIогIа могушвоцуш хилла. Нехан вовшийн 

тIебахар, юьртара юьрта вахар а мелла лахделлера. Цабевллачу денна бен ца 
бовлура юьртах. ДIа ваьл-ваьллачохь хаш, эскарш а дара. Серло йоцуш, цхьанна а 
тайпана керланаш, хуьлуш лаьттарг а ца хууш, бIарзделла дара адам. 

Кхузахь, Украинехь, юьртан библиотекера еанчу Брэдбери Рэйн книжки тIехь 
карадо суна и дийцар. и ду аьлла, хета-кх суна, хIунда аьлча, шийтта шо хьалха 
доьшучун маьIна схьалацар бен, школьни программина юкъахь боцчу яздархойн 
цIерашца башха гIуллакх а дацара.

Брэдбери Рэйн – америкийн фантастан – «Безамах лаьцна дийцар» дешча, 
карлаевли суна и ойланаш.

«Гринтаунехь йолчу аьхкенан школехь хьеха Тейлор Энн еана кIира дара и. Цу 
хенахь цуьнан ткъе диъ шо кхаьчнера, ткъа Сполдинг Бобан дейтта а дацара».

и ду-кх цхьайтта-шийтта шо хьалха «Огонёк» тIера цо соьга деша делла дийцар. 
Кхин хуьлийла а дац. ЧIогIа атта, хаза а яздина дийцар ду и. Фантастически хIумма 
а дац цу тIехь. и дахар ду.

ХIинца, сайна езнарг а еллачул, со а цул воккхахиллачул тIаьхьа, суна, тохара 
санна, туьйра ца хета и. Суна иза цкъа а йицлур яц. Со дахарехь цуьнца цхьаьна ца 
кхеттехь, сайна мел евза йоI цуьнца юстура ас гуттар а. и санна юххера, гергара, 
хIаъ, гергара, цхьа а ца хетта суна. Я хIинца а ца хета...

«ХIун хир дара, иза яха йиснехь? – ойлайо ас. – ХIара бехъелла, сийдоцчу 
яьлла зама, галъевлла, хераевлла адамийн юкъаметтигаш, саьхьара адамаш 
гур дар-кх цунна».

Цуьнан ойлайича, и ялар, сайна лан мел хала хиллехь а, хIара зама, адамаш 
цунна ца гина, хазахета суна. иза дукха тIехдика, дукха тIехцIена адам дара. Цо 
ловр яцара хIара къизалла, хIара акхалла. Дала, и хууш, дIайигна и...
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Къоначу Хьамзатах

Виъ кIант ваpа къеначу Махьмин: Шота, Леча, Хьусайн, Хьамзат а. Воккхахвеpг 
бен дех, Махьмех, теpа ца хилиpа. иза собаpе, нахаца вазавала хууш, диканехь-
вонехь а дIахIоьттина, вевзаш, лоpуш а стаг ваpа.

«Важа кхоъ дукха аьpха ву. Хьанах теpа кхиъна-м хаац. Я дицделла-те суна? Со 
а хилла-те иштта?» – ойла йоpа къеначу Махьмас.

Латаp бен, кхин коьpта чохь хIума доцуш, кхуьуш баpа кIентий. Шайн кертахь, 
арахь а дан дезаш гIуллакх хилча, бекъа а лой, шишша вовшахлетара. Эшначара 
болх бора.

Цкъа дечиге кхоъ вахар нисделла, чот йоьхна Iара хIорш, шиъ цхьаннах лата 
йиш йоцуш. Кхара деттачу дагаpан гIовгIа а хезна, тIевеара хьуьнхо.

– Ассалам Iалайкум!
– Ва Iалайкум салам!
– Дечиг даккха мегаш ма дац кхузахь, – ала гIерташ волу: – Кадолийла шу! – 

элира хьуьнхочо.
– Дела реза хуьлийла хьуна а!
Хьуьнхо хIумма а воккхавуьйш вацара, ша кхарна тIе Iоттавелла а, Iедало шена 

тIедиллинчу декхарх а.
– Вай жимма буй-тIара йича муха хетар дара хьуна? – дIахьедиpа Хьамзата, 

болх ца бан оццул бахьана даьлла воккхавуьйш.
– Вай муха летар ду? Со цхьаъ бен вац, шу кхоъ ву, – элиpа хьуьнхочо.
– Цхьаъ хьоьгахьа хир ма ву, – элира Хьамзата. Юха сихха вежаpшкахьа 

вирзира. – Дехьа муьлхург волу? Эшначу шимма ворданаш ютту шуна...

Воккхахволу кхоъ жа лаpга а витина, гулдина дечиг цIа дан вахана Махьма 
Хьамзатаца.

– Же, кIант, хьалайоттал воpданаш, – элиpа дас.
– Тхайн невцана хьалхаpа болх бийp болуш вац со...
– и хIун ду ахь дуьйцуpг?! Мила ву шун нуц?
– Хьо ву-кх. Тхан нана яхана, тхан нуц вац хьо? Невцана  хьалхаpа гIуллакх 

дича, эхь ма ду.
– Хьан дена хила неIалт! – аьлла, диг а карахь чухьаьдда Махьма кIантана. – Ас 

гойтуp ву хьуна «нуц». ЖIаьла, вуо жIаьла.

Цхьацца воьpзуш, баккхийнаш чубиpзиpа. Хьамзата шен амал ца хуьйцуpа. 
Вежаpша, цхьа доьхнаpг ца лелийчахьана, Iадвуьтуpа иза. ХIуманах къаьхкина, 
кхеpавелла, ша бохучунна тIеpа юхавеpволуш вацаpа  иза. Цундела элиpа цунах 
бIо ца булу Хьамзат.

Нехан таppел еха яpа Хьамзатан шаьлта.
Ловзаpга нисвелча, уггаp а хазачу йоьIаца, шена кIоpдадаллалц хелха а вуьйлий:
– ХIаpа ловзаp дIадоьхна шуна, – олуpа цо.
иштта синкъеpамашкахула, белхешкахула а волавелла лелаш, дIайоьдуpа зама, 

нанас:
– КIант, зуда ялаехьа. Маьлха-Аьзни яpе хьоьжу хьо? – бохуш.
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Доккха тезет хIоттийна, да дIавеpзийpа вежаpша.
– Оцу куьпахь и виъ ваша мел ву, юьpтана тIе эхь догIуp дац, – олуpа наха.
Хьанна а гIо-накъосталла дан, вогIуpг тIеэца, воьдуpг дIахьажо а йиш йолуш 

баpа уьш. Цаpна дина дика-вуо, бекхам боцуш, дуьсуp доций хааpа. Уьш беза а 
безаpа, цаpах оза а лоpа.

Болх баp хIун ду хууш  я хаа лууш а вацаpа Хьамзат.
Шена ахча ма эшнехьа, вуьшта каpакхочийла дацахь, шен вежаpех цхьаьннан 

хIуъа а схьаоьций, дIаюхкуpа цо схьалуччух. Вукхаpа, жимма дов а дой, вуьтуpа, 
ша кхетаp ву, олий.

Кисана ши куьг доьллина, шок лоькхуш, декъа тIехула дIасахьаьвзича, 
несаpшна тусалора, иза йохка хIума лоьхуш хилар.

Цхьаболчаpа цхьа са аьpто стаг лоpуpа Хьамзат. Цундела а хиp даpа нахана 
цуьнца Iиттабала цалааp. Ларамаза шегара  салам схьа ца эцча, цо тIаpа тоьхна стаг 
вожийна меттиг а нисъеллеpа.

Цкъа Нохчмахка нисвеллачохь, хьала-охьа а ялоза ца йолуш хилча, аьлла, 
хазъеллачохь зуда ялийpа Хьамзата.

Генаpа захало ду аьлла, децIа еъча, йоI цIахь сацийpа нанас. «Вехаp воцуш стаг 
ву,– бохуpг а даpа стуннанна дагахь.– Баккхийчийн бага хьаьжна вац».

Хиллаpг хиъча, зуда йита вахаpа Хьамзат. Циггахь, цхьаьнгаpа-м мангал а 
баьккхина, стунцахойн хьаьжкIаш хьаькхиpа цо:

– Суна хIуьттаpе ян гIеpташ даpа шу? – бохуш.

...Юха, и охьавогIуш, буьйса юьйлиpа.
Оцу агIоp наггахь бен йоцчу хIусаме кхаьчча, неI туьйхиpа цо.
– Мила ву? – хезиpа чуьpа.
– Хьаша ву.
– ХIун оьшу хьуна?
– Буьйса яккха меттиг езаpа суна.
– Бехк ма биллалахь, вижа меттиг бац, – элиpа хIусамдас, аpа а ца волуш, неI а 

ца йоьллуш.
– Шу дуьйшучохь вуьжуp ву со, – элиpа Хьамзата.
– Яа хIума а яц.
– Аша юъуpг юуp ю ас.
– Кхечахьа гIохьа, хьаша, – элира хIусамдас.
«Кхин гIиллакх доцуш волу, ас дийp ду хьуна дан дезаpг-м», – аьлла, цеpан 

божал чуьра арабаьккхина боккха сту а лаьллина, цу буссехь охьавеара Хьамзат.
и бен а бийна, тила а бина, жижиг базаpа а даьккхина, доьхкинера цо.

Сту байнаpг а веана оццу базаpа. Стеpан мах кхайкхийна цо айкхаллина. 
Хьамзат сихха цIа а веана, стеран неI шайн юьртден кеpта тIе а оьллина, юха а 
базаpа вахана.

– Хьайн стеpан неI девзаp даpий хьуна? – хаьттина цо.
– Девзаp даpа, – аьлла вукхо.
– Схьадагаpдел, – аьлла, цуьнгаpа ахча схьа а эцна, стеран да вала а вина:
– ХIаpа дуй хьан стеpан неI? – аьлла, хаьттина.
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– Ду.
– Оцу чохь Iаш ву-кх хьуна и стаг, – аьлла, хIаpа шен сакъеpа вахана.– Ас, со 

вуьйцур вац алий, дуй баа ца боху хьуна хьоьга.

Шен сту лачкъийна ахь, аьлла, юьртден кочавахана важа. ХIаpа цуьнан неI а ду. 
Сту а охьабилла шена, ша айкхаллина делла ахча а схьало, бохуш.

Генадаьлла цу шиннан и дов. ТIе нах а гулбелла. Цхьаберш боьлуш, вуьйш 
цецбуьйлуш...

– Деяла вайн юьртден.
– Башха цецвийла оьшуш хIума а дац хьуна...
Айкхваьллаpг мила ву хиъча:
– Хьан сту бигнаpг а ву хьуна иза. Шуьший а хьовзо дина цо и. Хьоьгара а цхьа 

ледарло яьлла хир ю,– аьлла наха.
– Ша лачкъийначу сан стеpах соьгаpа ахча а даьккхина волчу, цуьнгаpа хIумма 

а юха хиp яц. Сан бехк бу, дера бу сан бехк, – аьлла, шен неI дIа а хьаpчийна 
цIавахана иза.

– Шота, вайна тоьъачул жижиг буха а дитина, совнаха долу жа а, даьхни а 
дIадоьхкича хIун даpа-те вай? Ца теша-кх со кху Iедалах, – элиpа Хьамзата цхьана 
дийнахь.

– Совнаха хуьлуш ца хуьлу даьхни. Хьайга хьажийна латтош хилча, тоххаpа и 
деppиг дIа а доьхкина, кхаьллина ваьлла хиp ваpа хьо, – хадийpа воккхахаволчу 
вашас.

– Ас ца элиpа ала дац хьуна...
– Тоийта!
Нехан даьхнеш схьадохуш, колхозаш йохку бохуш, хIума лелийpа кеpлачу 

Iедало. Хийла и Iедал бахьанехь паччахьан эскаpшца къийсина, шен цIий, са а ца 
кхоийна стаг дохковаьллеpа ша лелийначунна. ТIаьхьа даpа. Байттамал яI! Ма ца 
моьттура, ма ца моьттура.

Цаpах цхьаъ ваpа Хьамзатал воккхахволу Хьусайн а. ЦIен паpтизан. 
Деникинцашца, бичеpаховцашца а тIемаш бина.

ХIинца кхеpан кеpта а баьхкиpа.
– Ас бехиpа хьоьга, Шота, – элиpа Хьамзата. – Хьо и еppиг а сан бага эккхаpна 

кхоьpуш ваpа. ХIинца лаца хьайна! Даьхни дIадаккхаpх хIумма а дац хьуна, хьо 
Сибpех ца вахийтаpна баpкалла а бохуш Iе хьо!..

Iедал чIагIдалаpца д1аолурш алсамбевлиpа наха юкъахь.
– Со мотт бетташ вац, амма бакъдеpг дIаэp долуш ву, тхайн да велахь а, – шаьш 

лелоpиг иштта къобалдоpа цаpа.
ТIаьхьалойоцу бахам гулбан ца гIеpтаpа Хьамзат. ТIаьхьалонан ойла цо ян а ца 

йоpа. Тахана и воккхавевеш хIумма а дацаpа. Я Iедалца, я цунна дуьхьал болчаьpца 
а вацаpа иза.

«Оьшуpий-те хIаpа зулам? Вуо Iаш даpа вай?» – ойла йоpа цо. Амма дIайоьдуpг, 
мухха елахь а, цуьнан къоналла яpа.

Цкъа юьpтан гуламехь, pайонеpа баьхкина хьаькамаш а болуш, нах, ала хIумма 
а дуй шун, хаьттича, Хьамзата:

– Оцу колхозах ала цхьа-ши дош даpа сан, – элиpа.
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– Бакъахьа хиp ду, – элира куьйгалхойх цхьамма, хIара шаьш дуьйцучунна 

тIетан гIерта моьттуш.
– Болх бан цалууpг колхозе дIаязвала мегаp ду шуна. Со нийса кхеттехь, со 

санначийн меттиг ю-кх и. Колхоз – цавахаpан хIоз! – аьлла, нах белийpа цо.

– Нохчий беppиш элий бу моьттуpа суна, вайна юкъахь а хиллеpа дуккха а лай, 
– олуш хилла Хьамзата.

Базаpахь махбеш йолу Хьамзатан нана Табаpак, тIе милици а ялийна, 
лацийтиpа...

Юха вежаpех лечкъаш, некъа ваха ца ваьхьаш, нехан бошмашкахула лелаpа 
милцо.

Хьамзатан аьтто белиpа цунна дуьхьал вала.
– Тхан нана стенгахь ю? – хаьттиpа цо.
– Каpтолаш лахьо яхана, – элиpа вукхо.
– Къонахашна шаьлта Iуттуш ца хилла вайнаха, амма кIиллошна чакхъяккха 

еза и, – аьлла, Хьамзата цуьнан гайх яхийтина шаьлта, букъа тIехьахула аpаелиpа.
Циггахь мостагIчун дакъа а дитина, шен шаьлта а эцна, милице вахана иза, 

доьзалш болу шен вежаpий Iедале хьийза ца байта.
– Ассалам Iалайкум! – аьлла, камерана чувелиpа Хьамзат, набахтхочо тIаьхьаpа 

неI а къовлуш.
Цхьаммо а салам схьа ца эцча:
– Вайнехан цхьа а вац кху чохь? – хаьттиpа цо.
– Ду тхо-м...
– Шу хIун деш Iа ткъа? Салам схьа хIунда ца оьцу аша?
– IадъIелахь, чIогIа вист ма хилалахь! ХIокху гIазкхичо хьийзоp ву хьо.
Вахвелла, тIе хIума а тесна, маьнги тIехь Iуьллуш цхьа бIотIа гиpа Хьамзатана. 

Биснаpш кIажошка а хебна Iаpа.
– Собаp де аша. Ас бийp бу шуна кхуьнан болх, – аьлла, шен когаpа этка а 

яьккхина, и этка хьаькхиpа цо бIотIина. Коьpтах тухуш, дегIах тухуш.
– Со кхетта. Тоьаp ду. Со кхетта, – элиpа вукхо.
– Охьавосса. Хьуьлла кIажахь бу хьан меттиг, – элиpа Хьамзата.
– Цул тIаьхьа маpшо елиpа тхуна. иштта кIант ваpа Хьамзат, – бохуш дуьйцу 

цу чохь хиллачех цхьамма.

ДештIаьхье

ЦIийнах хьовса баьхкинчех цхьанна тIаpа а тоьхна, лециpа Леча а. Кхо бутт 
баьлча аpахийциpа Табаpак, амма шен кIенташна лозучу даго, хеназа дIаяьхьиpа 
иза. Шота Геpманан тIом болабалале, дешна нах лоьцуш, лаьцначохь кхелхира. 
Леча, Сибpех хьаннаш охьаеттачохь бохам а хилла, велла боху.

1956 шарахь Хьусайна Чоьхьаpчу гIуллакхийн Министеpстве дахьийтинчу 
кехатна дуьхьал деана жоп ду. Цо тоьшалла до, Хьамзат, набахтехь пехийн цамгаp 
а кхетта, 1944 шаpахь кхелхина хилаp. Амма билггал деpг хууш дац.

1992 шо.
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Цкъа а ца хиллачу кепара тийна дара 
маршрутки чохь. Суна уллехь хиъна йоккха 
стаг яра. ХIокху чохь а йоцуш санна, ойла-
не а яьлла Iара и. «Первый линехь сацае-
лахь», «Второй линехь сацаелахь», – олуш 
хезара кест-кестта. Сарахь балхара а, база-
рара а цIа боьлху зударий охьабиссош, цIе 
яьллачу орцах йоьдуш санна, сиха йогIура 
маршрутка.

Арахь Iаржъеллера. Сайна юххехь хиъна 
Iачу зудчуьн тидам беш, со а Iара. Ма генахь 
яра иза хIокху дуьненна! Йовлакхана чухула 
хаало ал чухта басаяьлла хеталора. ТIеюьйхина 
бедар а мелла а тиша хаалора. БIаьргаш чохь 

гуш, лазам боцург, хIума дацара. Ша-шеца, шен лазамца яра иза. 
«Цхьаъ дагадеана хир ду», – аьлла, хийтира суна. Iийна-а дагадеара, 

суо а сих-сиха ойлане йолий, наггахь сайн социйлина тIехйолуш хилар. 
Тидамера ца йолура суна йоккха стаг. Цуьнан вастехь, хьажарехь, духа-
рехь цхьаъ дара сан ойла ца хоьцуш, цунна уллехь сецош. «Шортта берийн 
бераш хир ду», – аьлла, дагатесира суна. Сайгахь сайчара латториг хууш. 

Чохь латийна стогар хиларна, корах арахьаьжча, гуш хIумма а дацара. 
Делахь а, йоккхачу стага кора тIера бIаьрг ца боккхура, шена бен гуш до-
цург леррина тергалдеш. ЦIеххьана, набархаяьлча санна гонаха хьаьжна, 
йоккха стаг юьйхира, цуьнан багара делира: «КIант, кхузахь сацаехьа!», 
– аьлла. Нийсса социйле нисъеллера маршрутка оцу хенахь. Маршрутка 
сецира, йоккха стаг неIаре дIатасаелира. Схьайиллинчу неIарх ара а хьаь-
жна, бехкала а яхна, йистхилира: «ДIагIо хьайна, дIакхаьчна а ца хилла!» 
– аьлла. Цул тIаьхьа хилларг инзаре дара. Шоферан оьгIазе аз даьржира 
чохь: «Шайн остановка лар ца еш, хьерайевлла хIуманаш санна, хатI доц-
чохь ги лелха-кх шу! Шу ма акха ду! Сацае, ма сацае! ХIун ю ахь юьй-
цург?!»

Чохь беккъа зударий бара. Цо дечу къамело массо а Iадийнера. Цхьам-
ма шега: «Хьо хIун дуьйцуш ву йоккхачу стаге?» – аьлча, иза-м дукха сиха 
дIасацийра: «и къамел хьайн майрачуьнца дийр ду ахь!», – аьлла. «Охьай-
осса! Ас кхин сацор яц хьуна!». Цо дечу къамелана дуьхьал цхьа дош ца 
олуш, йоккха стаг меллаша охьайоьссира. «Собарделахь», – аьлла, со а 
чуйоьссира. Iен ца елла, неIарехь йистхилира: «КIант, чIогIа оьзда йоцуш 
пхьегIа хилла хьо. Хьуна халахетахь а, шен хьашт долчу зударшца наха 
дийцича, шена ца товдолу къамел нехан зударшка дича, осалалла ю хьуна. 
Дала мукъалахь, хьоьца кхин дIаса ца яха хьожур ю со». «Ма гIохьа! Шун 

ЭЛЬДиЕВА Марет

Нана ю йоьлхуш
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хьанна оьшу? Шу муьлш ду?» Сайна тIаьхьа цо хьоькху мохь ца хазийта, 
мелла а сиха дIайолаелира со. Жимма дехьа а яьлла, шен тIоьрмиг тIе 
охьахиъна хиллера маршрутки чуьра охьайоссийна йоккха стаг. Со цунна 
тIе яхара. иза хIумма а гуш яцара. Цуьнан юьхь тIехула хаддаза охьауь-
дура бIаьрхиш. Даккхий синош дохуш, къурдаш дора цо. 

Цхьана мIаьргонехь суна хийтира, дуьненахь мел болчу нанойн лазам 
кхуьнан вастехь вовшахкхетча санна. Горгъелла, хебна, дуьненах, дахарх, 
ша доллучу хIуманах къаьхкича санна, дуьненна а дегабаамбича санна, 
агIор а йирзина Iара иза. ХIокху суьйренан тIеIаткъамаша холчухIоттийна 
со кхин а холчухIоьттира. Лерса эккхийтал чIогIа дуьнене, мохь ала лии-
ра: «Нана ю йоьлхуш, орцадала!» – аьлла. Дагадеара шоферо сайга: «Шу 
хьанна оьшу? Шу муьлш ду?» – бахар. Цуьнан тхойшиннах цавашар. 
ХIокху замано векал а вина, тхойша аьшнаш яр тIедожийча санна, шен 
Iиттарша цалазорна кхоьруш санна цуьнан тIеверзар. Ша нанас вина во-
цуш, тIурненера хьаша волуш санна, цуьнгахь ца хилла гIиллакх, лаьтто 
шен букъ тIехь и муха лов-те аьлла дагатассал цуьнан осала хилар. «Ва-
нах, нохчо варий-техьа иза?» – аьлла, коьрте еана ойла, жоп а доцуш, 
дIаяйра. Тхайн нана дагаеара. Елхаран мохь легашкахь, шад а хилла, таса-
белира. Дагахь Деле кхайкхира, кхуьнан дог хьаста сайна гIодар доьхуш. 

Йоккха стаг марайоьллира. Вовшашка цхьа дош ца олуш, тхойшиъ 
ехха йилхира. Елхарх мелла а шен дог Iебича, юх-юха а цецъюьйлуш, 
хетта юьйлира: «Хезирий хьуна цо соьга дина осала къамел? Нана яла 
сан кIентийн! Ма сиха къастор дара цара цуьнца дерг, схьабелахьара». 
ТIаккха суна сагатдан елира: «Со бахьанехь охьайоьсси-кх хьо, ма не-
къахьовзам баьккхи ас хьуна». «Ца баьккхи, нана», – элира ас, суо а айса 
аьллачух цецйолуш. иза а цецъелира. Цхьана юкъана тийналла хIоьттира. 
«ГIо хьо. Со а меллаша дIагIур ю», – элира цо эххар а. «Цхьана гIур ю 
вайша»,– жоп делира ас, халла хезаш. ТIаккха, цхьаьна цIехьа йолаелира. 
Тхойшиннан гIеххьа некъ бан дезара, цуьнан цIа кхача. Сан-м кхин а дIа 
яха дезара. ГIийлачу озаца Ахийрата (иза хиллера цуьнан цIе) шен лаза-
маш буьйцуш, цуьнан тIоьрмиг а схьаэцна (и гIеххьа беза хиллера) некъ 
бира охашимма. Ахийрата дийцира шен ши кIант тIепаза вайна хилар а, 
уггар жиманиг Нохчийчохь тIом болуш, яккхий тоьпаш еттачу хенахь 
вийна хилар а, цхьана кIентан бен тIаьхье цахилар а, и доьзалш дозанал 
арахь бехаш хилар а, Юьртара ков-керт деса латта дисна хилар а. Деса-
чу дуьненахь тIекхача тайпана, гергара стаг а воцуш, чолхечу дахарехь 
шен лаам болчо, тховса цу шоферо санна, човхош, дог дохош, ехачух тера 
дара Ахийрат. «Жимма могуш йоцуш хилла со. ХIуманна йицло, ойлане 
яьлча»,- бохуш, бехказаюьйлура иза. «Далла йицъелла, нахана совъяьлла, 
дIатекха-кх». Цуьнан аз дегадора. «КIентан кIантанна цIе тиллина ас, ша 
муьлхачу некъенах ву хаийта, АртагIа аьлла»,- бохуш, юкъ-юккъехула 
шен дог лозург а дуьйцура цо: «Мацца а цкъа цIа ван ма тарло. Ков-керт а, 
юьртдега гIо а дойтуш, цунна дуьтуш кехаташ кечдина. Цуьнан аз тIаьхь-
тIаьхьа сихлора, цхьамма къамел хадорна кхоьруш санна. - Сайн вийначу 
кIентан а, берийн ден а, сайн марненан а, марден а кошан баьрзнаш а 
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тодина, гIелъелла йогIуш яра со. Ойлане яьлла хилла-кх... корта дика а 
ма бац, да велла бисарг… чIогIа оьзда нах бара сан марзхой… дукха хан 
юкъа ца юлуш, тIаьхьий, хьалхий белла дIабоьвли-кх…хIара дуьне даа 
со а йитина». Соьга схьайирзира: «Хьоьга хIумма а хоттуш яц… хьан даг 
чохь а хир ма бу шортта бала… нана юй хьан»? «Яц. Кхелхина». «Елла ма 
яла хьо, пекъар. и-ии-й маржа дуьне яI, ма дош дац-кх хьо!» Тхойша иза 
ехачу кхечира. «Со схьакхечи. Дела резахуьлийла хьуна! Хьо чуягIахь, 
вайшимма чай-м мер ду цхьаний». Цуьнан Iодика а йина со цIехьа йо-
лаелира. Ойланаш а еш, дIайолаеллачу суна тIаьхьакхайкхира Ахийрат: 
«Хезий хьуна, хьайн цIе йийцахьа… сох цхьаммо а нана аланза масийтта 
шо дара… хьо мичахь Iаш ю хуур ду суна… йогIур ю со». Со дIаяхара. 
Буьйса еха яра. Сан шортта хан яра, лаахь – елха а, лаахь – «Нана ю йоьл-
хуш», – бохуш, ойла ян а, я нана дахарх тешо дуьне орцахдаккха. Орца-м, 
бакъдерг дийцича, цу шопарна а, цунах тера болчарна а дала дезара.
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   * * *

«Стиглахь седарчий мел дукха ду, 
Царна юкъара цхьа седа мел хаза бу.
Армехь солдаташ мел дукха бу, 
Царна юкъара сан ваша мел хаза ву!»

Со жима йолуш йиш лоькхура ас хIора 
буса стигла а хьоьжуш, армехь волчу сайн 
воккхахволчу вешина сагатдеш... 

Цкъа цхьана дийнахь тхайн куьпарчу сайн 
нийсархошца-берашца ловзуш яра со. Цкъа а 
дицлур дац суна и де... Пхи-ялх шераш бен долуш 
а дацара тхо. Амма вайн халкъан кица нийса-м ду - «Ша доллушехьа ира долу 
кIохцал». Суна схьахетарехь, дуьххьара хилла чов хир яра и... Кхин хьалха а, 
я кхин тIаьхьа а хилла, бераллин муьрера хIуманаш, башха дага а ца догIу. 
Цул тIаьхьа хиллачу тIамна тIе тоьтту дерриге а. и бахьнехь хийцамаш хилла 
хир бу иэсехь, аьлла хеташ. ХIунда аьлча, жимма а йоккхучу тоьпан эккхар 
хезча, со йолччохь гонаш тийса йолало, олура, со чохь. Ткъа и айса деш хилар 
суна дага а ца догIура... Мацах хиллачу чевнах дуьйцуш ярий со-м... иштта, 
тхо ловзуш Iаш долуш, доттагIчо эли-кх, тхуна юкъара сехьа а яьлла: «Хьан 
ваша Армера цIа а вогIур вац, и цигахь цхьана тIам тIехь велла хир ву!» . Со 
йолччохь Iадий со оцу дешнаша... Цкъа дуьххьара ца тийши... Шел боккханиг 
кхин богIур боцуш, кхерам беа юха даге. .. ХIинца санна, дагадогIу суна и де 
а, и къамел а, оцу тхайн ураман муьлхачу меттехь со лаьтташ яра а... Дерриге 
дагадогIу!.. КIеззигчу хенахь цхьацца ойланаш а йина, дукха сиха цIехьа хьаьди 
со, елха а йоьлхуш. Нанна мара а хьаьрчаш, сайга аьлларг дIадийци... Соьга ла 
а доьгIна, ненан къажар а догIу суна дага: «Вай, бакъ ма дац и...»,- олуш. Суна 
къежнехь а, ненан кийра а ша биллина-м хир бара оцу дешнаша... Дукха сиха 
сан са меттадало ницкъ кхечира цуьнан. Цул тIаьхьа сайн доттагIчух къахка 
йолаелира со. Цуьнга ишттаниг аладаларх хIинца а ца кхета со... 

Цкъа цхьана дийнахь ша цхьанхьа йоьдуш, цуьнан нанас тхоьгахь йитнера 
и. Маьнги тIехь кхиссалуш, ловзуш Iаш яра тхойша. Мелла а и сайна гергаян 
йоьлча, цунах чам баьлла йолу со, къаьхкаш, юха а хилла, маьнгин гIевланна 
тIехула керччина охьа а кхетта, сайн аьрру куьг кагделлий а дагадогIу суна. 
ДоттагIчун «довхачу дешнийн» лазаме тIаьхьало яра иза. 

Цул тIаьхьа, йоккха хан юкъа ца юлуш, цIа веа сан Армера ваша. Оццул 
аса цIа варе сатийсина ваша дуьххьара гича, кхераелла, со дIаедда – дагадогIу 
суна. Юха, шена тIе а кхойкхуш, салтичун куй хьала а теттина, ша вовзийтича, 
едда тIе а яхана, со къевллина марайоллийтира ас. Юха цо шен караэцча, 
ма воккха а, лекха а хетара суна и!.. ДIавоьдуш хилларг аьттехьа ма вацара 
и! Ваша могуш-маьрша цIа веъча, кхидIа а доттагIалла лелийра ас оцу сайн 
жимчу кIохцалца. Цкъа а я къада-м а ца дира, сайна дага а догIуш, сайна 
цуьнан дешнаша йинчу чевнах дерг. Я цуьнца кхи дов даьлла меттиг дага а 
ца йогIу. Жима хиллехь а, ша а дохкояьлла хила а ма тарлорара и... 

иСРАиЛОВА Луиза
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Дукха хан ялале нускал а далий оха тхайн вешина. « Дера даха гIоза-маьрша, 

тхан ваша а, керла нус», – йиш Iамийнера ас. Баьхкинчу хьешашна мел дукха 
лекхийтира соьга и тхан дас. и де а беркате хиллера, и нус а, и эшар а!.. 

Цул тIахьа ткъе масийтта шо а даьлла.Тховса синтаршна хи дуьллуш со 
а йолуш, цхьа тамашена серлайолуш хийти суна сайн букъ тIехьа йолу агIо. 
Цхьамма чуьра чиркх латийна хир бу аьлла, дIахьаьжча, латийна цхьа чиркх 
бац , седарчех йоьттина стигал йоцург. Ткъа царна юкъахь суна бIаьцаш еш, 
серлабаьлла цхьа седа-м бара... Мацах, сайн пхи-ялх шо долуш, вешех терниг 
хоьржуш, ас лерина лехнарг и бу, аьлла хеташ, со а ю-кх!..

Хьо а дIагIо хьо…
Хьо а дIагIо хьо... ГIо-те... Кхи шуна тIаьхьаделха а бIаьргех бала бисина 

хин тIадам а бац тхан- м... Амма дIахаалахь, хьуна чу са а диллина, хьо кога 
ира а хIоттийна болу Даймохк айхьа буьтийла... Хьох-м и кхета а тарлора 
хьуна, нагахь цамгарна дарба лаха хьо новкъаволуш велхьара. ТIаккха, цо 
шен беркатечу орамийн хьесашца хьуна дарба даллалц, хьоьца некъ бийр 
хиларх а со тешна яр- кха... Я велира хьо Iилма карадерзо Iалашо хIоттийна 
араволуш. Хьо санна долчу адамашна хьайх пайда баларе сатесна...ТIаккха 
хьан Даймохк , ша хьуна чудиллина са эрна ца хиллий хаарна, нана елла 
буобер санна, гIийла белха а тарлора... Амма хьо иштта Iалашонаш йолуш 
ца ваьлла ара... Хьан Iалашонаш хьахо суна а хета эхь... Дукха сиха дицделла 
хьуна тIемаша къинхетамза беринчу шен букъа тIехьа цо хьо ларвар... Хьо 
ларвина ца Iа... Вайх хIора а… Хьуна сагатдинчу цуьнан бIаьра хьажа, хьан 
юьхь елахь а, тамаша бу-кх... Мацах цкъа хьан нанас, хьох цхьаъ хиларе 
сатуьйсуш, гIийла хьан техкийначу аганан къинна а догIур ду велха дог-м... 
Вайн дозанал дехьа айхьа хьайн гIулч тасале, дика ойла елахь... Даймахкаца 
цхьаьна оха мел сатуьйсур ду хаьий хьуна хьо дохковаларе?..

   * * *
КIадъелла... Корта хьийза... КIордийна дерриге а... ХIоьттина... ДIайижа 

сатосу... ДIакъовлу бIаьргаш...
Доккха дакъа... Гонаха юьйцина керт... Лоха а долуш, кIайн цIа... ЛаппагIа 

ала догIу а хаац. Амма хаза доладина ду... Тоьхна кIайн кира... Боршам хьаькхна 
бух а болуш. Шена тIевоьху цо... и-м аса сатийсина цIа дай... Чоьхьайолу... 
Цхьа а совнаха хIума дац... Дуьххьара тидам тIехь сецнарг – цхьалха кхозу 
чиркх. Юха цхьана сонехь дIатарбина дечиг-маьнга… ТIе даржийна истанг 
а долуш. Вукху агIор нохчийн пеш, шена тIехь гIийла шок етташ чайник а 
йолуш. Пеша бухахь дика дIанисдина дечиг. Юккъехьо лаьтта лохо оьшна: 
шена тIехь кIайчу кисан юкъахь дерш хьокхамаш хир дара... Кедахь кIеззиг 
шекаран бIелигаш а... Боккхочу кедахь – муьста-берам... Ткъа пенаш... Куьйга 
шарбинчу поппарна тIехула тоьхна кIайн кира а болуш... Жимма лилан бос 
кхеташ... Пеша кIелахь хьаьвзина Iуьллучу цициган тидам а муха бийр бац?.. 
ГIенаша хьоьстуш Iуьллучух тера ду иза а... ДIанисбинчу назбарша тIеийзайо 
шайна... ТIейоьху…Царах цхьаьнца лерина гIовла а тойина, набарна дIатовжа 
лаьа... СинпаргIато... Набаран тар... Цхьаъ чухула волалуш хаало... Жимма 
йовхо совъяла йолало... Схьахетарехь, бабас шен бой тесна тIе?.. Цул тIаьхьа 
наб чIагIло... Кхин самаяла а ца лаьа... Синтем... ПаргIато... Аьхналла...
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КУСАЕВ Iадиз

Шима волчохь…

Шима волчохь Шуьйта-гIалахь
Со ву хилла хийлазза.
Миска ву верг цуьнан Iалам
Ганза, цигахь хилаза. 

Шима волчохь даиманна
Сайн цIахь хетта суна суо.
Къамелашкахь, серий санна,
Дешнаш дуцу говза цуо.

Шима волчохь Шуьйта-гIалахь
Со буьйсанаш яьхна ву,
Сатасарца гуш дIо арахь
Гуьйрено къарзбина гу.

Шима волчохь буса дукха
Iийна тхойша къамел деш,

Малхо хил дехьарчу дукъан
Бохь къагголац, дашо беш.

Отин чоьнан коран англин
Гурахь бара иза гуш,
Со даим тIе вуьжчу маьнгин, 
ГIовла санна, хеталуш.

Бевзи нах а Шима волчохь,
Турпалхоша дузий цIа,
Мелиматца хуьлуш холчохь,
Сакъералуш Чорица.

Цкъа, МIаьчигца къовса олий,
Хоьхкуш цуьнца аьрха дин,
Мохьамадна улло волий,
Хьехахь ларвеш Нажмуддин.

Нарк, кхор кхоллуш, бецийн тулгIеш
Махо ловзош, некъ бина.
Ширчу бIаьвнийн шога тIулгаш,
Куьйга хьоьстуш, дохдина.

«Тхан Iаламал хазниг дуй-техь?»–
Хоттуш, доьгIуш жоьпе ла,
Воккхавера Шима, Шуьйтах
Даггара деш дозалла…

Со тахна а Шима волчу 
Вуьгу наггахь гIенаша,
и ца гича, хIутту холчу,
БIаьргаш дузу бIаьрхиша.

Вайца и дахаран бешахь
Хир ву, ца еш моханаш,
Дийнахь цхьамма мукъна дешахь
Шимин байтийн могIанаш.

Юбилей

Окуев Шимин 80 шо
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АХМАДОВ Муса

Жимачу лаьттан доккха дахар

Окуев Шимин дахарх а, кхоллараллех а

Нохчийн литературина цхьа шатайпа беркате даьхкира дIадаханчу бIешеран 
60-гIа шераш. Махках даьккхина дехачу кхойтта шарахь кхоллараллехь дош 
ала йиш йоцуш, баланехь хиллачу халкъо шена юкъара хьалхатеттира похIма 
долу кегий нах. Цара къоман литература кхиор керлачу тIегIане а даьккхира. 
Уьш тайп-тайпана бара шайн йозанан хотIаца, исбаьхьаллин гIирсашца, 
дуьнене хьежамашца. Амма уьш массо а цхьаьнатухург сийлахь а, деза а дара 
– культурина гIуллакхдеш шайн дахар а, зама а ца кхоош, доггах къахьегар. 
А. Сулейманов, М. Кибиев, М. Дикаев, Я. Хасбулатов, Ш. Арсанукаев, Хь. 
Сатуев, С. Гацаев, I. Шайхиев, С. Юсупов, А. Садулаев – еккъа оцу цIераша 
а дуккха а дуьйцу нохчийн литература езачарна. Царалахь шен башхачу, 
цхьаннах а терайоцчу кхоллараллица билгала ву Окуев Шима. Поэзехь а, 
прозехь а цо кхоьллина дуккха а произведенеш шайн исбаьхьаллин мехалла 
цкъа а йоврйоцуш ю.

Окуев Шима вина 1937 шарахь Соьлжа-ГIалахь гIуллакххочун доьзалехь. 
Цуьнан дас Окуев Хьамида ткъеитталгIачу шерашкахь жигара дакъалецира 
Нохчийчохь хиллачу хийцамашкахь. Цо болх бира Нохч-ГIалгIайн ВКП(б)-н 
обкомехь. Нийсонан гIо лоцуш а, къонахалла йолуш а стаг вара олий хьаха-
во иза хIинц-хIинца а наха. 1937 шарахь Окуев Хьамид, лаьцна, чувоьллира, 
«халкъан мостагI» ву аьлла. Мукъаваьккхинчул тIаьхьа, 1952 шарахь, Алма-
Атахь кхалхар хилира цуьнан.

Боккхачу доьзалан дукъ Шимин нанна Арухина тIедуьйжира. Цо цхьаннан а 
ала хIума доцуш, бакъйолчу нохчийн нанас санна, дIа а кхийхьира и декхарийн 
дукъ. КIентан Шимин синкхетам кхиорна боккха тIеIаткъам бинчух тера ду 
нанас. Цунна тоьшалла до шен «Лай тIехь цIен зезагаш» цIе йолчу романехь цо 
кхоьллинчу ненан башхачу васто а, яздархочо шен масех книга нанна лерина 
хиларо а.

1954 шарахь, 7 класс чекх а йоккхий, шахте, лаьтта бухара белхаш бан воьду 
Шима. Шаьш 1957 шарахь Даймахка цIадерззалц бо цо и болх. ЦIавирзича, 
Шуьйтан районан газетин редакцехь жоьпаллин секретаран балха хIутту иза, 
поэзехь кхоллараллин къа а хьоьгуш. 1957 шарахь «Ленинан некъ» газетехь а, 
«Орга» альманахехь а араюьйлу цуьнан дуьххьарлера стихаш.

Амма, Советски эскаре кхайкхарца доьзна, шина шарна юкъараболу цуьнан 
болх. Эскарера ваьлча, цо чекхйоху КПСС-н ЦК-н Лакхарчу партшколан 
партин а, советски а белхалой кечбеш йолу курсаш. Цул тIаьхьа, Нохчийчу 
вуха а воьрзий, тайп-тайпана белхаш бо партин райкомашкахь, газетан 
редакцешкахь, ишколашкахь 1973 шо кхаччалц. Оцу шарахь иза халчу цамгаро 
лоцу. и бахьана долуш пачхьалкхан белхаш бита дезнехь а, кхоллараллин болх 
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бита-м муххале а ца битира цо. Мелхуо а, кхин а чIогIа, ша ца кхоош, бора. иза 
кхоьрура, кхоллараллехь ша  дан дагалаьцнарг кхочушдан ца кхиош, висарна. 
иштта хила а хилира: Делан Iожалло иза вайна юккъера дIакхалхийра 1986 
шарахь, декабрь баттахь.

* * *

ХIун дара Окуев Шима литературе валийнарг? Шеко йоцуш, Даймахке, 
цуьнан лекхачу лаьмнашка, ламаройн ярташка, шовданашка, халкъе болу без-
ам бара.

Урх ийзош, екаеш гаьллаш,
Буьйса шен дин сецош ю,
Лакхахьара чукхийдаш, лаьмнаш
Хьаннашна барт бохуш ду…

иштта дешнаш шен мехкан Iаламах ала ницкъ кхочур бац, нагахь и безам 
хаддаза даг чохь кхехкаш ца хилча.

Дуьххьарлерчу шен стихашкахь Окуевс дуккха а дуьйцура Даймехкан 
Iаламах. Цундела мелла а готта а хетара цуьнан поэзин гураш, цуьнгара лоь-
хура синхаамийн тайп-тайпаналла, автора шен билггала йолу ойланаш йовзий-
тар. Амма оцу хьехамашка ла ца дугIуш, Шимас, къар ца луш, хIора керлачу 
книги тIехь чIагIйора шен кхоллараллин кеп.

Цхьана стеган ойланел дорах ду ткъа беттан серлонехь Iохку лаьмнаш, я 
бердах детталуш, охьадогIу Орга, я боьранашкахь, лайн хIур хIаваэ бохуш, 
хьийза дарц, я догIанна язлуш, анайистехь гулло мархаш гайтар, ма-ярра гай-
тар?

Хала ду оцу хаттарна хадам боллуш жоп дала. Амма цхьаъ бакъ ду: дахар, 
цуьнан муьлхха а сурт дуккха а кIорга а, шуьйра а, маьIне а ду цхьана стеган 
хьекъалечу дешнел, могIанел.

Цундела ду, аьлла хетта, Окуев Шима шен ткъе итт шарал сов болчу кхол-
лараллин новкъахь юьхьарлаьцна кеп, дахар (Iалам а, адамаш а) ма-дарра гай-
таран кеп ца хуьйцуш, иза кIаргъеш, иза тоеш-шаръеш схьавар.

Амма дахар йистйоцуш ду шен шораллица, цу чуьра хиламаш, гIуллакхаш 
коьрта а, коьртаза а ду. Цундела яздархочун уггаре а хьалхарчу декхарех цхьаъ 
ду оцу хиламийн, гIуллакхийн къастам бан хаар.

Дахарера схьакъастийначу суьрташца, амалшца, хиламашца яздархочо 
кхолла деза шен керла дуьне, тIаккхий бен ала таро хир яц яздархочун йозанех 
бакъйолу исбаьхьаллин произведенеш.

Окуев Шимин кхиамаш а, эшамаш а и къастам ма-оьшшура бан ницкъ кха-
чаре терра хилла гуттар а.

Стихашкахь Даймехкан Iалам гайтинчул тIаьхьа, Окуевс шорбира шен ти-
дамехь болчийн гуо. иза оцу Iаламехь дехачу адамийн амалш, леламаш гайта 
гIоьртира. иза цо прозехь дора. Дуьххьарлера прозин книга арайолу 1966 ша-
рахь – «ЧIиро бехдина сий», кхин кхо шо даьлча – «Чора» цIе йолу забаречу 
дийцарийн гулар.
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Яздинарг бакъ хила деза – иза яра Окуевн кхоллараллин коьрта принцип. и 

лехам буьззина кхочушбеш хилла вайн халкъан ширчу илланчаша.
илланча ша а, цунна гонах хевшина ладоьгIуш, дагна Iаткъам совбаьлча: 

«ЭйтI, маржа дуьне яI!» – бохуш, маьхьарий детташ, наггахь бIаьргех даьлла 
хи дIа а доккхуш, Iийраш а чIогIа тешаш хилла илли тIехь дуьйцург билггал 
бакъ хиларх. и тешам, цхьа а шеко йоцуш а, «бIаьрза» а хилла – уьш тешаш 
хилла йишйоцчух а, масала, дин адаман маттах кхетарх, иза тIомабала йишйо-
луш хиларх…

Окуев Шимин кхоллараллехь коьрта тIегIа хилла дIахIоьттира цуьнан дуьх-
хьарлера «Лай тIехь цIен зезагаш» цIе йолу роман.

ТкъоалгIа бIешо долалучу хенахьлера ламанхойн дахар, цара шайн мар-
шонехьа дIабаьхьна къийсам гойтуш язйина яра иза. Хиллачеран, леллачеран 
къастам барехь массанхьа а хила ма-лаъара ца нисделлехь а, романехь дуккха 
а ду шайн маьIница кIоргачу символшка доьрзу дахаран суьрташ. (Масала, ро-
манан чаккхенехь Iабина ша лечу хенахь лай тIе Iена цIий зезагех тарделла, 
бIаьсте йолуш санна хета меттиг…). Ткъа иза исбаьхьаллин произведенин чу-
лацам философски шоралле баларан коьрта билгало ю. 

1985 шарахь араяьлла «Юьхь» цIе йолу авторан керла роман «ЦIий, латтий» 
бохучу трилогин хьалхара книга яра. Цу тIехь гуш дара Окуев ша дукха хенахь 
дуьйна лоьхучу кхоллараллин кепана хьанала виса гIертар.

Романехь далийна ломахь хилларш, авторо дехха кхетамехь литтина, кхе-
чарах леррина схьакъастийна ду. Произведенин хIотторо а, сюжетан иралло а 
иза еша дог доуьйту ешархойн, романа тIерачу дахаре церан болу тидам мал 
ца болуьйту.

Нагахь Шимас хьалха язйина произведенеш шовданаш хиллехь, Iожалло 
вайна юккъера дIавиггалц цо язъеш хилла трилоги оцу шовданех хилла Орга 
ду. Цо чулоцу дуккха а вовшех тера йоцу амалш, церан юкъаметтигаш, хал-
къан дахаран тайп-тайпана агIонаш.

иштта догIу Орга а, кегий хиш, шовданаш шена чухудуш, шен бердаш хил-
ла лаьттачу лаьмнийн дегнех кхиа гIерташ, хьомечу лаьттан тIулгаш, чхернаш, 
дечигаш шен кийрахь лелош.

«Юьхь» цIе йолу роман Окуев Шимас кхуллучу, халкъан дахар чулоцучу 
хин юьхь яра. Оцу произведенин агIонаш тIехь вайца даха дисна бIе шо гергга 
хьалха билггала долчу лаьтта тIехь цкъа даьхна адамаш (шен турпалхойн 
леламийн билггала йолу географи гайтар а ду Окуевн йозанан хотIехь). Мел 
доккха хIума ду иза, ойла йича, – вайна довза таро ю масийтта шо хьалха 
баьхначеран дахар: церан гIуллакхаш, ойланаш, хабарш, аьзнаш, цIераш, 
забарш, хьекъале дийцарш, иллеш, церан Iоттабаккхамаш, церан ирсе я декъаза 
денош, церан хазахетарш я бIаьрхиш… Уьш вайца бу.

Шеко яц, романан турпалхой: МIаьчиг, Маржан, Жаьмбиг, Салаудин, 
Микаил, Василиса, Мария, кхиберш а – гуттаренна а дешархойн даг чохь 
буьсур бу, уьш яздархочун ойланийн бустамаш боцуш, шайн синош а, дог-
ойла а йолуш адамаш долу дела.

Романехь гойту ламчохь бехачу къехойн социальни кхетам самабаларан, 
церан оьрсийн белхалошца а, салташца а долу революционни доттагIалла 
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чIагIдаларан процесс дешархо тешош ю. Цуьнан бахьана ду шен и идея 
публицистикан кепехь юьхь-дуьхьал схьа ца юьйцуш, исбаьхьаллин васташца 
авторо денъеш хилар.

Дахам ма-дарра гайта деза бохучу шен кхоллараллин принципна хьанал 
виса гIертаро кхоьллина ю, аьлла хета, романехь ялийна, цхьаболчарна мелла 
а товш ца хета тарло забарш а, суьрташ а. Амма авторан эстетикан лехамашка 
диллича, уьш иштта хила дезаш ду, аьлла а хета.

Вайна ма-хаъара, ламарой шайн бегашца мелла а «маьрша» хуьлу цхьацца 
хIумнашна тIехь. иштта, вайн лахенцарчу нехан цхьадолчу кицанийн ламчохь 
шайн вариант хуьлу, «ийза а ца луш» аьллачу дешнех лаьтташ.

Цундела, автора шена къастийна эстетически система а, ламаройн психоло-
ги а тидаме эцча, и меттигаш иштта хила йогIуш санна а хета. Бакъду, цхьаерш 
ца хиллехь, бакъахьа дара. Уьш бахьанехь дуккха а резабацарш а кхолладелира 
ешархошна юккъехь.

Окуевс романехь юьйцург, Россин имперехь массанхьа а санна, Нохчийчохь 
массо а хIуманна тIехь: экономикехь, Iер-дахарехь, оьздангаллехь – кIорггера 
кризис йолу зама ю. Оцу хенахь дукха гучубовлу къуй, курхалчаш, зуламхой, 
осалнаш. Цундела, хIетахьлера хьал ма-дарра гайтархьама, нисъелла романехь 
царах дикка агIонаш.

Къуй а, царах терранаш а социальни хиндерг долуш бац. ХIан-хIа, хила йиш 
яц царах къечу халкъан дикачу дахарехь къийсамхой а.

Къоланаш а дитина, хьаналчу къинхьегамна тIеверзар ца хуьлу къуйн тхьам-
дин Демгин Микаилан, кест-кеста и дан шен лаам хилар цо дийцахь а.

Трилогин «ЦIий, латтий» цIе йолчу шолгIачу книгехь (1987 ш.) вайна го иза 
а, цуьнан накъостий а хIаллакьхуьлуш – кхин тайпа чаккхе церан хила йиш а 
яцара.

Чолхе , къиза а бу Садин МIаьчиган кхолламан некъ а. Цуьнан бахьана а, 
хетарехь, социальни дахарехь ду. МIаьчиг я къехо а вац (мацах цкъа хиллехь 
а), я хьолахо а вац, я къу а вац, я революцигахьа а вац, я даррехь цунна дуьхьал 
а вац. иза юкъаметтехь ву. и ю цуьнан дакъазалла а, хIунда аьлча вуой, дикий 
латточу къийсамехь юьстах латта йишйоцу дела.

Шен билггала болу дуьнене хьежам боцуш, даго хьоьххург деш лелачу 
МIаьчиган валар а хуьлу къиза: Гикалогахьа вала дагаеанчу цо, «шечарна» 
(деникинхошна) тIе яккхий тоьпаш тохуьйту. ТIаккха, вукхара иза, йоккхачу 
тоьпан биргIанна тIе а воьхкий, къизаллица воь.

Трилогин шолгIачу книгехь, Окуевс хьалхачул а дукха, тидам тIебохуьйту 
боккъал а хиллачу исторически гIуллакхашна а, нахана а.

Вайн бIаьргашна хьалхахула чекхбовлу халкъан дахарехь революционни 
хийцамаш барехьа болу къийсамхой: А. Шерипов, Н. Гикало, А. Носов, 
Жангирин Жаьмбиг, Дурдин Iабдулла. Вукху агIор царна дуьхьал лаьтта 
историн боламан чкъург юханехьа карчо гIерташ болу, Нохчийчоьнан тайп-
тайпана «верасаш»: Чермоев Тапин «правительствон» векалш, Нажмудин 
Гоцинский, Узун-Хьаьжа, Арсанукаев иналкъ, деникинхойн эпсарш.

Оцу халкъан кхолламаша голатухучу хенахь гучубовлу Iоттабаккхамаш, 
мацах цкъа хилла девнаш, вовшашна резабацарш, дирзина аьлла хетта, юха а 
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Iийжа девлла даьIнаш (тайпанаша латтанаш къийсар, масала) гойту яздархочо, 
паччахьан заманахь хилла цуьнан социальни харцо Iора а йоккхуш.

«ЦIий, латтий» романехь Окуев Шима гIоьртина революци а, граждански 
тIом а болу хан ма-хиллара а, шуьйра а гайта. Цундела нисделла кхузахь масех 
сюжетан зил а, дуккха а турпалхой а, хиламаш а. Зама а, оцу заманан адамаш 
а – уьш ду романан коьрта турпалхой.

Дика нисъелла хIокху романехь халкъан дахар, церан забарш, Iалам гойту 
меттигаш, мелла а кхачам болуш ца хета исторехь хиллачу турпалхойн васташ.

Окуев Шимин «Юьхь» роман араяьлча, цунна тайп-тайпанчу наха йина бес-
бесара критика. Царна чIогIа ца тайнера революцин «майрачу лаьмнашна» юк-
къехь къуй а, курхалчаш а, харцахьалела зударий а, деш-дуьтуш а доцуш, бев-
лла лела нах а хилар. «и хIун ду, мегар ма дац! Сийлахь-Йоккха Октябрьски 
революци йинарш уггаре а цIена адамаш ма ду, цундела ма ю цара кхоьллина 
парти а «Вайн заманан хьекъал а, сий а, иэхь-бехк а!» – бохура цара массара а, 
бакъду – кхечу дешнашца.

Окуев цкъа а дагахь вацара (суна герггара вевзара иза) Iедална дуьхьал а, 
партина дуьхьал а произведенеш язъян. Мелхуо а революци а, цуьнан баьчча а 
хестош стихаш а, поэмаш а ю цуьнан. – иза шен заманан векал вара.

и иштта делахь а, шен прозехь ма-хуьллу дахарна герга хила гIертара иза.
Цуьнан романашкахь мел дерг цкъа мацах хилла, я хилла аьлла, цхьамма 

дийцина ду, кIезиг  ду автора шеггара кхоьллинарг. ПохIма долу яздархо хи-
ларе терра, Окуев ша вахана бакъдолчунна дуьхьал. Дахар, къаго а, я хаздан а 
ца гIерташ, ма-дарра гайтар яра цуьнан Iалашо. Цундела нисъеллера револю-
ционерашна юккъехь и вай лакхахь йийцина «тIах-аьлла берзалой» (оьрсийн 
маттахь «люмпенизированни элемент» олу царах).

ХIан-хIа, ца гIертара Окуев Октябрьски революцин сий лахдан, мелхуо а, 
цунна хастам бан дагахь вара иза. Вара, амма бакъдолчунна хьанал а вуьсуш. 
Цундела цуьнан «Юьхь», «ЦIий, латтий» цIе йолчу романийн коьртачу тур-
палхойх цхьаъ, МIаьчиг, волалуш волу къу ву, ткъа къуйн кхерчан дай Микаил 
а, Хамберд а, Тапа а, кхиберш а, церан юкъара хIусамнана Хьасипат а рево-
люцин дуьхьа шайн са а, пха а ца кхоош, лета, дукхахберш хIаллак а хуьлу…

Окуевн трилогин кхоалгIачу книгин цIе «ТIаьххьара верас» ю. Цу тIехь а бу 
хьалхарчу шина книги тIехь хилла а, керла а революционераш: шен дена топ 
тоьхна волу Вата а, наха харцахьаяьккхина цIе тиллина волу Паш-Мохьмад 
а, жимчохь дуьйна вуон лелаш, хьуьжарехь молла охьахуучу гIанта тIе маха 
буьллуш, шайн цIенна уллехула тIехбовлучу нахана ловсакхаш етташ, шайга 
баьхкинчу хьешашна маьттаза хIумнаш лелош хилла волу БинтIуз а, коьртаца 
цомгаш болу нах хьийзош, зударех хелхавуьйлуш лела Сетта-Эмин а, иштта 
царах теранаш а.

Ойла кхоллало: цхьана Шуьйтара революционераш хилла хир бу-кх иштта, 
кхечахьара берш цIена хила тарло.

ХIан-хIа, кхечахьара берш кхин а оьшуш хилла. Цунах кхетар ву, А Плато-
новн произведенеш ешнарг. МогIарера берш стенна буьйцу, революцин тхьам-
данех цхьаъ хиллачу Сталина лелийнарг а вайна хууш ду. ХIинццалц схьа 
«адамех уггар къинхетамениг» («самый человечный человек») иштта хилла 
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цахилар а гучудели тIаьххьарчу хенахь. ДуьххьалдIа иза Делан Iожалла бахьа-
на долуш ца кхиъна шен цIуьхIарца Сталинца дукха зуламаш дарехь нисвала. 
Делахь а ша валале дика катоха кхиъна «дада ильич» а.

Ойла кхоллало: оцу тайпанчу наха динчух дика болх хила йиш а ярий хал-
къана? Цкъеллиг-цкъа а яцара. иза иштта хиларх вай кхийти 73 шо даьлча. Цу 
тIе дерриш а ца кхийти…

Ткъа тахана масална ялочу, вай шайх тардала гIертачу пачхьалкхашна и 
къайле гучуяьлла дукха хан ю. Цундела цара шайн къаьмнаш лар а до револю-
цех. ХIунда аьлча, муьлххачу а революцино беш болу «дика болх» кIезиг бу 
цо бечу вуочу балхал.

Мичахь хила тарло революци?
Къоман бакъдолу гIиллакхаш а, дин а гIелделлачу махкахь. 1917 шарахь 

и тайпа мохк Росси хилла, цундела цуьнан халкъ Iеха а делла Дела емалвечу 
баьччанех.

Октябрьски революци боху ун вайн халкъа юкъахь, Россехь санна, чIогIа ца 
даьржира, хIунда аьлча оцу заманахь вайн гIиллакхаш а, бусалба дин а чIогIа 
хилла, меттахь хилла халкъан хехой, халкъан Iуй – эвлаяаш. Нохчаша рево-
люцехь дакъалацар дара шайгара дIадаьккхина латта духадерзор, маршонехьа 
болу цхьана ханна юкъахбаьлла къийсам юхаденбар. Классови тIом боху и ун 
юьхьар а лаьцна, вовшийн хIаллакдеш ца хьийза хьекъал кхаьчна хIетахь вай-
нехан. Шен Iалашо нохчийн махкахь хилла революци гайтар хиллехь а, Оку-
евн романашкахь го, цхьадика, нохчий оцу заманахь вовшийн байъал хьера-
бевлла цахилар.

Революций, къоман паргIатонехьа болу къийсаммий – тайп-тайпана 
хIумнаш ду. Уьш вовшахъиэдар Iаламат зуламе а ду. Революци – халкъан цхьа 
дакъа вукху декъана дуьхьал далар ду, ницкъаца Iедал каралацаран Iалашонца; 
революци халкъана юккъера тIом бу, нехан вовшашца барт иэгIар ду. Ткъа 
къоман паргIатонехьа болу къийсам – иза арахьарчу ницкъаца дIабахьа безаш 
бу, иза кхиамца дIабахьарна оьшу халкъа юккъехь барт хилар, халкъан барт 
чIагIбар.

Тахана вайн махкахь а го революцин билгалонаш: иэхь-бехкан, гIиллакхийн 
гурара девлла адамаш, алсамбевлла къуй, талорхой, денна а бойу нах, лахбелла 
адаман дахаран мах, долуш дерг лачкъош, доькъуш, хIуй-пака доккхуш ду, 
тIекхуллуш хIумма а доцуш, урамашкахула буьйлабелла лела Булгаковн, Пла-
тоновн произведенешкара денбелла тур-палхой, цIа а ца боьрзуш, мажош а 
евлла. Царна юккъехь наггахь го суна Окуев Шимин книгийн турпалхой а. 
«Муха ду гIуллакхаш?» – олу ас цаьрга. «Кхораш биъначу нелан санна», – жоп 
ло цара.

Окуев Шимин кхолларалла дахарехь кIоргга орамаш долуш хиларан тоь-
шалла ду иза…

Шимин похIма, дукха хьолахь, цуьнан стихашкахь го: чулацам а, хорма а 
говза цхьаьнауьйш, вовшийн тIуюзуш хуьлу цуьнан.

иштта юморехь кхиаме къахьега таро йолуш а вара Окуев. Цунна тоь-
шалла до цуьнан «Чора» цIе йолчу книго. Цо санна, вайн къоман синкхетам-
на тIеIаткъам бина книгаш дукха хир яц. иттех шарахь бахбелира и беркате 
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тIеIаткъам. ДIай юьртарчу забарчин, илланчин Чорин леламаш боьшуш, ер-
риге а Нохчийчоь йоьлура. ЦIерадахаро дог таIийна, цIадирзича а харц Iедало 
садаккха ца дуьтучу вайн нохчийн къоман синмогашаллина Iаламат чIогIа оь-
шура и самукъадалар.

Чорех долчу дийцарийн кхиамо кхоьллира дуккха а, Окуевх тарбала 
гIерташ, керл-керла забарчаш кхуллуш, церан леламаш дIаязбеш болу авторш. 
Амма церан цхьаьннан а аьтто-м ца хилира цу кхиаме кхача. иза кхеташ а ду. 
Бакъйолу кхолларалла а, тарвала гIертар а къаьсташ ца хила йиш яц…

Кхузахь хьахо йогIу Окуевн йозанан хотIан кхин цхьа башхалла а. Автора 
къеггина гучу ца доккху шена шен романан турпалхойх хетарг, цо ца хадабо 
церан хадаме мах. Цо гойту уьш дахарехь, гойту церан гIуллакхаш ма-дарра. 
Цо мелла а къайла хьо шен цаьрга болу безам я цабезам.

иштта ма ду Окуевс шен стихашкахь хийла дийцина, хIокху романехь йок-
кха меттиг дIалоцуш долу садоцу Iалам а.

Iаламо цхьабосса малхехь къагадо я догIанехь лийчадо лаьмнийн тIулгаш а, 
тайп-тайпана дитташ а, басах ирхъоьху некъаш а, ежаш йохку говраш а – иза 
массаьрца а цхьабосса ду…

Окуев Шимина деза а, сийлахь а дарж хетара яздархо хилар. Шен дерриге а 
дахар, кхоа ца деш, цо дIа а делира вайн къоман дахаран суьрташ кехат тIехь 
духакхуллуш, Нохчийчоьнан Iалам а, цуьнан адамаш а дуьйцуш. Цундела 
вайн, кху дуьненахь бехачеран, бакъо яц Окуев Шима а, и санна болу къоман 
бакъболу кIентий а бицбан, цара динчуьнан хьурмат ца дан, церан йозанаш 
юх-юха а ара а хоьцуш, тIекхуьучу тIаьхьенашна уьш ца бовзийта. Церан цIе а, 
кхолларалла а яржор, Iалашъяр вайн оьзда декхар а ду.

* * *

Окуев Шимех хIара могIанаш яздеш, суна хаддаза хьалха лаьттара айса 
цуьнца къамелаш деш яьккхина хан. Суна ялхалгIачу классехь доьшуш волуш 
вевзинера иза, Шуьйтан районан газетан редакце вахча. ХIетахь цо Iаламат ме-
хала хьехамаш бора суна, наг-наггахь сан стихаш зорбане кеч а йора, цхьацца 
хийцамаш а беш. Бакъдерг дийцича, со цкъацкъа реза а ца хуьлура цхьаболчу 
хийцамашна, амма Шиме цунах лаьцна хIума-м ца олура: боккха бара сан хье-
хархочуьнга болу сий-ларам.

1979 шарахь Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университет чекхъяьккхина аь-
лла, дипломаца цхьаьна суна республикан хьаькамаша елира (кхечу сан на-
къосташна а санна) националист боху цIе. «Пхьармат» цIе йолчу къоначу яз-
дархойн цхьаьнакхетараллин куьйгалхо хилла аьлла, кховдийра соьга и дарж. 
и бахьанехь, университетехь хьехархочун балхахь ца вуьтуш, юьрта хьажийра 
со.

ишттачу хьолехь сан произведенеш арахеца хIуттуш цхьа а зорбанан орган 
яцара, цхьа Шуьйтан районан газет доцург. Цу газетан редакце сайн рогIера 
дийцар дIа а лой, со Шима волчу воьдура. Со гуттар а кхоьлина гучу Шимас 
довдора суна:

– Нахах хьаьрчина чIир а яц, вийна-ваьккхина стаг а вац, хьуна тIекхаьчна 
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хIума а дац…

Наггахь, шен чохь лаьттачу фортепианона хьалха а лахлой, цу тIехь нохчийн 
шира мукъамаш локхура, къаьсттана ладугIу эшарш. Ехха лоькхура, мукъамца 
цхьаьна дIаса а техкаш, кIорггера ойланаш а еш. Эххар а фортепианон белхар 
саца а дой, соьгахьа воьрзура Шима. ишкапа тIе пIелг а хьажабой, цо олура:

– Оцу чохь ю хьуна ас язйина хIумнаш. Со ца кхиахь, уьш арахецалахь. Со 
веха вехар вац хьуна…

ХIаъ, иза цомгуш вара, цунна хаьара шен цамгаран халалла а. Амма цкъа 
а кхоьлина а, дуьненах самукъа ца долуш а, ца гира суна Шима. Мелхуо а, 
самукъане, нахаца тIекаре, шен ерриге а хан кхоллараллина дIалуш, цунах вок-
кха а веш, вехара.

Окуев Шимас дукха яздора шен тIаьххьарчу шерашкахь. Яздаре терра лак-
хайолура цуьнан корматалла а. ХIетте а, дукхалла дикалле яларан процесс чек-
хъяьлла яцара цуьнан кхоллараллехь, амма иза хаддаза дIайоьдуш-м яра.

иза тешна вара, бакъйолу исбаьхьаллин произведенеш кхолла ницкъ хал-
къан дахар довзаро, барта кхолларалла хааро лур бу аьлла. Цундела хуьлура 
иза гуттар а нахаца, баккхийчеран хьехамашка ладоьгIуш, синкъерамашкахь, 
ловзаршкахь кегийрхойн амалш тергалъеш, ярташкахула волавелла лелаш… 
иза институтан аудиторешкахь а ца Iемаш, дахарера Iемара яздархо хила. Цун-
дела ю цуьнан произведенеш нах кхеташ а, царна езаш а. Бакъду, цуьнан шен 
ледара агIо ю: дешарца атта Iама тарлуш долчух шен халкъаца тIаьхьакхиа 
гIерташ Шимас къахьегар а го цуьнан произведенешкахь.

* * *

«Сан Шуьйта» – иштта яра Окуев Шимас 1962 шарахь арахецначу дуьххьар-
лерчу поэтически гуларан цIе. ХIетахь дуьйна кхин дукха шор ца елира Окуевн 
кхоллараллин географи. Амма цуьнан жимчу лаьттан адамаш вайна массарна 
а довза лууш а, церан гIайгIайнаш я хазахетарш вайн массеран юкъара хеташ 
а хилла дIахIиттина. Окуевс шен кхоллараллица кхин цкъа а тIечIагIдо дукха 
хьалха дуьйна яздархошна гучудаьлларг: мел жимчу лаьтта тIехь а дIадоьдуш 
ду доккха Дахар. иза ган а, малхе даккха а хаарехь йоллу яздархочун говзалла. 
иза караерзорна тIехьажийна дара Окуевн дерриге а дахар…

Зазадаккхаре кхаьчна боьдура Окуевн кхоллараллин некъ. Дуккха а дара 
цо дан дагалаьцна. Амма ца кхии. иза дIаваха, вайца даха шен иллеш а, шен 
книгаш а, шен забарш а йитина.
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Поэзи

Сан некъ

Сан некъ бу дахарехь 
Стаг хьоьгур воцуш, 
ГIаш, говрахь, кеманца 
Лелалур воцуш, 
Ойланийн кхерчахь бен 
Ган таро йоцуш. 
Байташца барт боцчун 
Дан амал доцуш. 

Галцаш ю, гара бу, 
Гонаш ду, гунаш, 
Геннахь бу, генаш ду
Эзарнаш декъна,
Тилла ву, тийначу 
Мукъамца воцург,
Дог делош, дог делхош 
Aлa дош доцург. 

Хийланна халонца,
Белхамца бина,
Бала а, безам а,
Беркат а гина,
Къоначо, къеначо 
Шен сий а дина,
Сан некъ бу сан цIарца, 
Сан цIийца ийна.

Декъалйо, декъалво 
Цу новкъа верг ас. 
Къахета, къахьоьгуш 
Ловр долчух бакъ-харц, 
Ойлано айвича,
Батта тIе ваьлла, 
Чухьаьжна лун долчух 
Халкъана шен аз.

Сан некъ бу, Нохчичоь,
Некха чохь лелош, 
МогIанца, мукъамца 
и хастор дебош.

Со – нохчо, со вахчо 
Цо лаьмнаш делла, 
Хастамбо и хасто 
Суо гIел ца велла!

иштта ду, доттагIа,
Сан некъан тача,
Атта-м дац и толлуш 
Хьан даг тIе кхача.
Некъ аса бийцарна 
Бехке ма велахь,
ГIалатло сан хиллехь –
Тояй, гечделахь!

Дарц

Дин хоьхкуш, де уьду, 
Дахкарлахь лечкъаш.
Шад етташ и чехош,
Маса мох бу.
Лайн чимаш хехкало 
Карзахе, текхаш,
Шок етташ, айелла 
Аренаш ю.
Ламанаш хьулделла, 
ГIовгIанах дедда. 
Тембайна, церг хьекхош, 
Хьаннийн дукъ ду. 
Шовданаш шелделла.
Шу кIела девлла,
Органо хазош берг 
Шийла мохь бу.
Дерриг а жилIалам 
Къилбехьа хьаьдда. 
Эвлайистехь оьллина 
Къорза куз бу.

Йштта а доца де,
Дорцехь дух хаьдда, 
Бодано айдина,
Ловзадеш ду.
Шок етташ, мохь бетташ, 
Корах каетташ,

ОКУЕВ Шима
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Шелделла чугIерташ 
Лайн чимаш ду. 
Туьнкалгах урх туьйсуш, 
Дой сецо гIерташ,
Тхан тхов тIехь тата деш 
Дорцан бIо бу.
иштта ю, ирча ю 
Хьо Iаьнан суьйре,
Арара хазабо 
Карзахе мохь.
Iаламна хилла чов 
ДегIах чекхъюьйлу,
Дагна а базбелла 
Ойланийн мохь!

Орга

Шийла хьан тулгIенаш
Къийсало бердашца,
Шакарца бетташ шайн
ОьгIазе мохь.
Екхначу буьйсанан
Тийналла яйарца
Цо, чехош, къехкабо
Эсаре мох.

Лаьхьанан бен хьочу
Лечанах тарделла,
Чухьодий, йоккху ахь
ГIайренах йист,
Ламанан и чхераш
Текхадан ницкъ хилар,
Уьш делхор хьайн лоруш
Кхолламан ирс.

ХIей, Орга, эрна ахь,
ТулгIенаш екаеш,
Маьхьаршца чехабо
Эсаре мох.
Лаьмнаша, ловзадеш,
Аренга хьо даккхарх,
Суна го аренгахь
Хьан гира мохь.

Цигахь ахь аренаш
Ялташца хьекъайо,
Хьовзайо беркатна
ХIоттийна хьер.
Кхузахь а лахъехьа

ОьгIазе хьайн гIовгIа,
Лахдехьа тем боцуш
Даима лер!

хан

БIаьстено мела мох 
Масабина хоьхкуш,
Аьхкено хьоькхуш мохь, 
Дохк, мархаш лоьхкуш, 
Гуьйрено гуо бохуш, 
Зезагаш хьоьшуш,
Хан уьду, хецна урх 
Озо да воцуш.

Бос дIахьой, бай хуьйций, 
БIаьсте дIайолуш, 
ШуьлIанан мотт буьйций, 
Аьхке чекхйолуш,
Мархаша дой хохкуш,
Гуьйре тIейогIуш,
Хан уьду, хецна уpx 
Озо да воцуш!

БIаьстене схьаваьлларг
Аьхкене волуш,
Аьхкене дIаваьлларг 
Вехар ву бохуш,
Гуьйрено ша лаьцнарг 
Эсаршца огуш,
Хан уьду, мохь аларх 
Сацо да воцуш!

новкъахь

Лаьмнашка дIахьежна 
ГIелвелча, хIун де ас?
Дог гIepтарх кхин дегIо болх ца 
бо. 
Мукъамехь лахделла 
ДогIу сан иллийн аз,
и сецча хIун аьр-те Даймахко?

Жимчохь сатийсинчу 
Ламанех Iабац со,
ЛадегIа кIордадац шовдане.
Ткъа даго ма-бохху 
Сан дегIе балац болх,
Ца Iебаш хьоьжу со дуьнене.
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ДIавуьжур ма вара 
Дахарна ницкъ гулбан,
Сацац сан дог-ойла цуьнца бен... 
Ткъа наб ян вижинчохь 
СадоIуш со вахлахь –
ХIун аьлла хьожур ву Даймахке?

Буьйса

Дешица кхелина
Сискаллал горга хIоз
Боданехь, айбелла,
ГIар йоцуш шершара.
Кхерчара цIе йоьжна,
Яьржинчу алунан
Кегийра и суйнаш
Стигалахь лепара.

Мажделла бешан гIаш
ХIаваэхь ловзадеш,
Лаьмнашца тийна мох, 
Урх яйна, кхерстара.
Бай-бецан куза тIехь,
Тхин туьтеш лепадеш,
Стиглара седарчий
Эсала сегара.

Шед тоьхна, лахенга
ТулгIенаш хаьхкина, 
Бердашца, бухь буьйгIуш,
Шовданаш керчара.
Цу попан хари тIе
Дерзина га кхетта,
Вотанца гIаьттина
Хьаннийн аз декара.

Сан хьоме Нохчийчоь!
Хьан хаза буьйсанаш,
Стиглара седарчий,
и дато шовданаш,
Ойланехь туьйсина,
иллешка дерзийна,
 Сайн даг чохь декийна,
Ас хьуна духало!

Барз

Айбелла, Iаржбелла, 
Малхехь макхбелла, 
Iовраша йист йиъна, 
Духехь базбелла. 
Iожална хастам беш, 
Дахарна – арз,
Лаьтта хьо лаьттаха 
Къаьстина барз!

Хьуна тIехь со лаьтта, 
Хьоьшуш хьан латта, 
Кадетташ куьйгашца 
Хедаеш буц.
Амма хьо хийцалац, 
Iийдарх ас, лаьцна, 
Дохалац соьга хьан 
ХатI доцу куц.

Ас хьаьнга мохь тоха,
Со хьаьнга кхайкха? 
Хьаьнга де ас бечу 
Бохамна арз?
Ас хьаьнга гIо дехий 
Карчаде латта,
ДIабойуш къадоцчу 
Хьан кошан барз?

Хийла кIант хан йоцуш, 
Хеназа лаьцна,
Дахарх дог хьегош 
Ахь вигна дIа.
Хийланнан кхерч бохбеш, 
Летта цIе йохош;
Ахь далий Iожаллин 
Шийла и Iа!

Да велла биса хьо 
Айбелла лаьтта,
Iожалло шен дуьхьа 
ХIоттийна барз.
Хьуна тIе ког хьоькхуш, 
Дуьне мел лаьтта.
Декар ду сан иллин 
ГIел ца лун аз!
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Халонаш, харцонаш дуьхьалхIиттарх, 
стогаллех, доьналлех ца вухуш, халкъо, 
махко «Къонах», аьлла тиллина сийлахь цIе 
лелош, шен дахарх чекхваьллачу, нохчийн 
гIараваьллачу поэтана-яздархочунна 
Мамакаев Мохьмадна лерина язйо ас хIара 
поэма.

ДАКАЕВ СаIидбек

Къонахчух дош
(Поэма)

и данне дацара
Набаран гIенах,
Сурта тIехь ма-варра,
Юьхьдуьхьал гора,
Куьг кхоччехь варий и-м,
Вацара генахь,
Соьгахьа вирзина,
Букъ тоьхна корах.

Велахь а, вацахь а,
«и… ву-кха», – аьлла,
Со цуьнга хьаьжжинчохь
Висира воьхна.
Со веха лаьттира, 
НеIарехь сецна,
Вистхила ца хIуттуш,
Лаьтта бIаьрг боьгIна.

Поп санна, онда дегI
ГIантара гIаттош,
Цуо соьга, вистхуьлуш, 
Кхайкхира герга:
– Дийцал ахь, цIе муха
Лелайо? – хоттуш,
ЦIандина куьзганаш
Доьхкира бIаьргех…

Соьгахьа бIаьрг тесна,
ЦIе йоккхуш тIаккха:
«Мичара, мила ву?» –
Хаьттира соьга.
Цаваьлла, кийрара
Масех дош доккхуш,

Жоп дала дийзира,
Эхьхетта, вогуш.

и вар-кха ас вовза
Сатуьйсуш хилларг,
Куьг кхоччехь, Теболтан
Лам санна, лаьтташ!
Харцонех дазделла
Дукъ белш тIехь Iилларх,
Ницкъ тоьънарг, ца вужуш,
Доьналлехь латта.

Цуо, хьалха яржийна,
Йийшира тIаккха,
Ас вовшахтийсина
ЭгIаза байташ.
Церан мах хадийра
Ца богIуш, боккха,
Ойланаш хьаийна,
Даге къурд байта.

Ца гIерта, дош екха
Сайн байташ йийца,
Къонахех тарвина,
Со цаьрца вийца.
Ас боху, дош ала
Вацахь а говза,
Дуьненан ирс дар-кха
Къонахий бовзар…

и вар-кха, къонахийн
МогIаре хIиттош,
ЦIе йоккхуш вийцинарг,
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Вуьйцуш верг наха.
Даима нахалахь
ЮьхькIайчу хIуьттуш,
Лела дош дитинарг
Шел тIаьхьа даха.

Куьг делла: «Сан жима
ДоттагIа!» – аьлла,
Со а ву сайн цIарах
Довха дош хезнарг.
и суна дицделла,
Гена ца даьлла, –
Леладо ас иза
Дагах дIатесна.

Къонахчо деллачу
Куьйгера яьлла,
Йовхо ю хIинца а
Сан куьйгах юьйлуш.
Дуьненан мах болу 
ирсан кхаж баьлла,
Со Iийна воккхавеш,
Дог курадуьйлуш.

Халкъана, махкана
Сагатдеш, лезна,
Довха дог гIиттадеш
Турпалчу кийрахь,
Генара мохь тоьхна,
Аьлла дош хезна,
Лаьмнаш а, цецдевлла,
ЛадоьгIуш Iийра.

Шелоно шакарца
Кадетташ шийла,
ТIехь доцчу къиношна
Базбелла бала,
Генарчу Даймахке
Сатуьйсуш хийла,
Лайна цуо ца туьгуш,
Кочара бала.

Цул тIаьхьа дIадевлларш
КIажошца хьоьшуш,
Хан-зама дIайоьду,
Берг тесна, гена.
ТIулгаш тIе хьаьрк тесна,
Йозанаш доьшуш,

Кхета уьш цахиларх
Дицдаллал къена.

Ехачу ирхенийн
Белшех катуьйсуш,
Халонех дуьйцина, 
Некъаш ду деха.
Ца къарлуш, Iожаллин
Кхийсаршца къуьйсуш,
Даьккхина доьналла
Даима деха.

Органо къонахийн
Ойланаш луьттуш,
Буьрсачу тулгIенийн
КIайн чопеш кхуьйсу.
Куьйсачу кхераш тIе
Йозанаш хIуьттуш,
ТIулгаша шайн маттахь
Къонахий буьйцу…

Генарчу заманан
Йохалла муьйлуш,
ТIулгаш тIе лар тесна,
Язделла хьаьркаш
Гулдина, тIулгашца
Къамеле вуьйлуш,
Цунна вайн дайн амалш
Карийна цаьрца.

Хьаннашка, даккъашка
Буьрса гIов тесна,
и чуьйна йоккха-топ
Ца хеза юьйлуш,
Махкана, къомана
Сагатдеш, лезна
Къонахчун кийрара
Дилха дог къуьйлуш.

Юкъ ехка, шаьлтане
Ца кхийда дада,
и пенах кхозуш ю,
Меттах ца йолуш.
Лестаяц и, дегIан
Меженаш кхада,
Кхин цуьнга цхьаммо а
«Стаг ве», – ца олу…
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Генара деана,
Сан корах летта,
Мас-Iаьржа чIегIардиг
Цхьаъ дуьйцуш дека.
Бос-хаза олхазар,
Тоьар ду. Кхетта.
Хууш ду, безамо 
Ца бойтий бегаш.

ЧIегIардиг, ма-дарра
Ахь дийцахьара,
и вовза аьтто хьан
Мичара баьлла?
Кост эцна хьо хьажош
Даймехкара,
ХIун дара хьоьга цуо
ТIаьххьара аьлларг?..

Накъостий, гIовтталаш,
Ма Iелаш ховший.
Къонахийн сий лара,
Когаш тIе хIитта.
Вай бертахь дехийла,
Дезийла вовшийн,
Ког тийса харцонаш
Дуьхьал ца хIуьттуш!

Даймахко хьакъвина
Геланча хилла,
Къонахчо деана
Даймехкан косташ:
Мегар дац, боху цуо,
Лар некъах тилла,
Дог доккхуш, адамийн 
Даг тIера восса.

Даймахко хьакъвина,
Цуо вайга боху.
Биц ма бе ненан мотт,
ГIиллакхаш къоман.
ЮьхьIаьржа хIиттавеш,
Уьш хьеша вогIург,
Лаьтта тIехь цаьрга хан
Яккхийта чомахь.

Серлонан садогуш,
Седанах летта,
Юьхь ца гуш деха ду
Къонахийн дахар.
Царех дош гулдина
Вай тIе-кIел детташ,
Дийцаро кхачадац
Мел гена даларх.

Вайгара схьаэцна,
ТIаьхьено кхана
Замане дуьйцур ду 
Къонахех лаьцна.
Къонахий кхачабахь,
Дуьне ду цхьалха,
Доладан да воцуш,
Духу, хан кхаьчна…

ДоттагIий, накъостий,
Ма Iелаш ховший.
ДегI нисдеш гIовтталаш
Къонах тIевогIуш.
Вай даъал, сил дукха
Дезийла вовшийн,
Юккъешха безаман
Херо ца йолуш!..
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АХМАТУКАЕВ Адам

Са дийна – хIунда?

ЗӀаьнарийн Ӏасанаш тӀехь
Малх хьоьжу регӀан дукъ тӀера.
Хетар ду цунна хьох эхь,
Кхана ша денбала хьелахь.

Ламазан хан хиларо 
Яссош хьох юьзна ков-берте,
Йоссор ю маьркӀаже цо –
Хьан лорах – къорачу керта.

Гел санна, хьийзина тӀе
Дуьненна тийсина гонаш,
ХӀетте а – ва хӀунда-те? – 
БӀаьрг-сема хьоьжу хьо гонах.

Чуван а ца висча, я
Вигийта бух а ца бисча,
ХӀунда ду дийна хьан са,
ДегӀана совваьлла виснарг?!

Ца кхиъна…

Наний?
Ненах дош хьахош я дуьйцуш,
Лерг таӀийна, Ӏийча бакъахь верг а,
Дийца доцчух борах пал а туьйсуш,
Хье чу волу, чуьрках вулий лергах.

Сой?
Со-м дийцар гулдан а ца кхиъна,
Воьжна лаьтташ аьллачунна дас, цой.

Эххар церан коьрте а со хиъна,
Тохабелча уьш сан дуьне дассо.

Иштта дац!

Нана ели дӀа, 
Нана йоьлли дӀа…

Бала боьссина
Нах дӀатийна Ӏа,
ЦӀехьа воьссина
КӀант а тийна Ӏа.

ХӀан-хӀа, иштта дац!
Елларг нана яц!
КӀант ву велла верг –
ТӀехь ца хилла верг.

хенагуо

Буьйса юлу. Ӏуьйре 
Малхо гӀаттайо…
Тешамзачу уьйрех
Ӏиттавелла со.

Цара хьехна хьесап,
Буьйда ваьшта хьош,
Лардинера, иэсан
Васхала хаош.

Гулделлера тӀаьхьа,
Семма дулуш лерг,
Са а кхуьуш тӀаьхьа,
Къаьхьа лайна дерг:

БӀаьсте – йогӀу тӀома,
Аьхка – кхехка хье,
Гуьйре – елха йолий,
Йоьду Ӏаьнна кӀел.

Буьйсанах де хуттуш,
Шерийн урчакхо
Сан боларах гуттар
Буора хенагуо.
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Баьхьа санна бӀаьста, 
Хьежа сонара
Висча дуьйна, къаьстарг
Дац сан хьомара*.

Амма ду и, дожа
Герзо туьйсуш пал,
Шун хьовзийна, кхожах
Да ца хьоьгу хьал.

Буьйса йоларх, малхо
Ӏуьйре гӀаттаер…
Айкх ца волий хьалха –
Некъ а гал ца баьр.

Ши де

Кхоан цӀарах ваццал,
ирсах дуьзна де
Дара – мацах да сох
Хилла аьлла дерг.

Оццул тамашийна
Дерг кхин догӀур дац,
Моттаделла, Ӏийна, 
Хилла-кха со харц.

Кхин де хилла сан и
ирс тӀедузур дерг – 
Дада хилларг санна,
Деда хилла де.

Даймехкан латта 

ХьаргІанийн бодано 
 виначу лаьмнашна гуо беш, 
Жоп доцуш дисира 
 сан пхенаш озийна хаттар: 
Сох хила доьгІна те 
 бехчалгийн кхолламан буобер? 
Сох хила доьгІна те 
 сагІина сеттина хаттар? 

Мецачу кийрара 
 йишхаьлла мукъамаш бохуш,
Къорачу иллешца 
 со лийриг цахилар къедош, 

Ас хІора буьйсана, 
 шелделла дайн ардаш охуш, 
Лехьийна лазамаш 
 денлора, сан гІенаш хедош. 

Ас маьлхан зІаьнарех 
 туьйсура дахьийна пІелгаш, 
Шелоно хедийча 
 сайн дечиг-пондаран мерзаш.
иллеша къардора 
 сан лорах хІиттина белхарш, 
Къилбехьа таьІна со 
 лаьмнашна дуьхьала верзош... 

Дорцаша якхдинчу 
 сан даг чохь мекха яц, муо бен,
Жоп доцуш ца дисна 
 сан пхенаш ийзийна хаттар – 
Ца хила доьгІнера 
 бехчалгийн кхолламан буобер,
Ца хила доьгІнера 
 сагІина сеттина хаттар. 

Кхетта со: лаьмнашна 
 херделла сан некъаш доьхча, 
Сан иллин мукъамо 
 со новкъавоккхур ву атта. 
Ас дечиг-пондаран 
 мерзашка жимма ладоьгІча, 
Сан когийн айрашна 
 хаало Даймехкан латта. 

къежлуш ду гІенаш 

Сан ненан гІевлангахь 
  къежлуш ду гІенаш, 
Аганан эхь-бехках кхийрина. 
Шен кІентийн когаш тІе 
  хІиттина хенаш 
Цо Делан дикане кхийлина. 

Сан лаьттан гІевлангахь 
  денлуш ду гІенаш,
Заманан эхь-бехках кхийрина. 
Хиллачун, хиндолчун 
  юкъ йоьхку хенаш
Цо кІентийн дегнашка кхийлина. 

* Хьомара – дуьхьа



62

Орга - 2017 (4)
Сан лаьттахь денлуш ду 
  сан некъан генаш,
Ас сайн ден амалех Іийдина... 
Сан ненан гІевлангахь-м 
  къежлуш ду гІенаш, 
Аганан эхь-бехках кхийрина. 

Доьзал  

Чоь юьзна кхиънера доьзал, 
ЮргIа а цхьаъ долуш берийн… 
Ткъа хIинца да-нана – къоьжа, 
Доьзалш а шайн-шайн бу берийн. 

Керта бIо боьссича санна, 
Хьийзачу кIенташа дада 
Воккхавево-кха шайх, амма 
Къа доцчу бехках ю нана. 

Дуьнен тIе цо хIокху буса 
Йоккхун ерг цкъа маре гIур ю… 
Дех-ненах йисина хIусам 
Вежаршна ма яссалур ю… 

Ломан кІажахь 

Ломан кІажа суьйре тийна юссу, 
Экха санна, лорах богІу бода. 
Хьаша хилла, тховса лома вуссуш, 
БІаьрса хеба озийначу Іодах. 

ХьаргІа санна, стиглахь кхозу буьйса,
Шенна йисна цІе-кІур хаьлла кІотар, 
Ткъа ас цуьнца къора лаьмнаш къуьйсу,
Ла ца делла цо сайх бІаьрзе буо дар. 

Къуьйсу шийла, еса, екха керташ – 
Дедайх бисна верас воцу бахам. 
Лаьхьа санна, дегІах лазам хьерчаш, 
Лаьа кхузахь юхадендан дахар. 

Іийжа йоллалц лазаевлла берчаш, 
Со ян гІертарх сайн мел йолу таро, 
Шерийн шело чухуьйдина кхерчаш 
Бох ца бо-кха сан саьхьарчу цІаро. 

Синлазамийн цІарах марсайолий, 
Гатло цунна кхерчан шийла кийра. 

Амма, шерийн хорам самаболий, 
ГІора хелаш, юхахьаьвза хийла. 

Ян ца туьгуш, эххар и дІайов-кха, 
Кхузахьлерчу дедайн дахарх терра. 
Буьйса йоьду, вуьтуш со кху новкъахь – 
ЦІахь а воцуш я вáлаза цІера. 

Буобер санна, даг чохь къорра воьлхуш,
Ас сайн лазам цунна тІаьхьа хоьцу. 
Амма иза, син ткъесашца лелхаш, 
Орца лоьхуш, ломан кІажахь соьцу. 

ГІаргІулийн илли 

Суна ца хиъна, 
Суна ца хиъна 
ГІаргІулийн илли 
Лазаме хиллий. 

Дахаран некъаш 
Ойланех хьекъаш, 
Кхетта со хІинца, 
Кхетта со хІинца: 

ГІаргІулийн некъаш – 
ГІайгІанийн некъаш, 
ирсечийн некъаш – 
Даймехкан некъаш. 

Цкъа дагаваллал… 

Паччахьаш бохабеш йогIучу хенахь, 
Паччахьаш балабеш йогIучу хенахь, 
Оьздачу кIенташа кхойкхучу хенахь,
Кхайкхамна орца ца гуллучу хенахь, 

Дуьненах бала беш йогIучу хенахь, 
Сий дерг и доцучух къехкачу хенахь,
Доьзалш шайн лааме буьйлучу хенахь,
Дай царна долара буьйлучу хенахь, 

Сайна тIехIиттина киртигаш эшош, 
Суна кху доккхачу дуьненахь оьшуш
ХIумма а дацара, цкъа дагаваллал 
Да-нана дендар бен Дала.  
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АРЦКХиН ГАР

Синхаамийн мукъамаш

Еха хир ю тховсалера буьйса,
Елха йисна мархех тегна стигла,
Кхачаделла  хьо чохь йолу  туьйра,
ГIан а хаьдда,  хьоьца долчу ирсах…
Iаьржа хир ю буьйса тховсалера,
Дассаделла дуьне, тийна, къора…
Сатийсамаш боцуш, стомарлера,
Хьоьх со хаьдда, хеташ дахар дорах…
Беса, чаьмза  хир бу хIара кхоллам,
Къаьхьа  хир ду  гонах мел дерг тховса,
Ахь битарна даг тIехь цхьаллин хIоллам,
Хьо а йоцуш, йогIу цхьалла  йовза…
Муха хир ю буьйса, Iаьржа  йолуш,
Дуьне хьаста кхета седа боцуш,
Хьан васт къаго зевне мукъам боцуш,
Дешнаш дассаделла, хьо ца йогIуш?..

* * *
Мархаш юккъе ирах доьлху некъаш,
Латта доцчохь, бода, цхьалла  лехна,
Кхузахь шена стелахаьштиг къекъа,
Дохк я  мархаш  йочанашна, ехна…
Лакхехь, цхьаллин бода стиглахь сецна,
Къинош даьржаш,  кхоллаелла чилла,
Вайн дегнашкахь шеко-орам хецна,
Дохковийла  къиза хорам хилла.
Лаьттахь  атта дахар ца карийна,
Стиглахь мукъна синтем лаха сайна,
Ас сайн тIемаш, кагдан ластадина,
Деган лазар хьоьца дисар тайна…

* * *
НеI къевлича арахь вуьсуш хилча,
Арахь витна со ахь вицвийр вара,
Дог шелдича соьх ша хуьлуш хилча,
Соьх ша бина, хи тIехь тIай дийр дара.
Ас хьо цунна бехке йийр ма яц-кха,
Безам боцчохь тIай ца хуьлу вала,
Хьо сан дагна арахь юьсуш яц-кха,
НеI тIекъовла, хьоьх сан безам хада!..
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* * *

Эхь хета суна сайн сих, хьуна хьалхахь,
Бехк хета суна хьоьх,  кху лаьттан букъахь,
Со хьаьгна хьежначу  хьо йинчу  малхах,
Хьо йоцуш ца ваха  къарбарна дуй ас…
Эхь хета суна хьан хазачу бIаьргех,
Уьш  дело, ирсе дан бахьна ца лехна,
Хьан кура дог хилла  дешнашна аьрга,
и дохдан, и хьаста амал   ца мегна… 
Хьан ага техкинчу ненах эхь хетта,
Хьо хьоьстуш кхиинчу Дадех бехк хетта,
Хьан дахар сирла дан хьуьнар ца хилла,
ДIавоьду   чIурамах дага дог дитна…
Хьуна ма мотталахь со тIулгах вина,
Дог долчохь сан лаза дац дага хIума!
Мерзачу къажарца  ахь  марца  кхиъна,
Пондаран  мерзашца дог дуьту хьуна!..
Рицкъанаш, кхолламаш гулбечу дийнахь,
Хьо йолчохь рагI лаца ца кхиъна висна,
Тахна а висна со хьан дагна хийра,
Со цхьаллехь лаьтташ ву, цу рогIехь хIинца!
ДIадаьлларг схьадерзо сайгахь ницкъ хилча,
Долуш дерг тадан а чот йисча карахь,
Хьан сина йовхо лун суй, алу хилла,
илли ас эр дара хьан элпийн цIарах!
Цо таво  бIаьрзениг са деъна, хьевзаш,
Цомгуш верг, самукъне, меттара гIоттуш,
Эзарнийн  цIерашлахь сан цIе а евзаш,
Хьан даго со верзош, мерза кхаъ боккхуш!
Къухдаьлла, некъ байна сан дахар дисна,
Хьоь кхойкху дешнаш шаьш декарна  деса,
Вайн рицкъийн хIоттамаш къайленехь бисна,
ДоIанна жоп доцуш, дог дисна деса…

* * *
Мархаш юккъе ирах доьлху некъаш,
Латта доцчохь, бода, цхьалла лехна,
Кхузахь шена стелахаьштиг къекъа,
Дохк а, мархаш  йочанашна, ехна…
Лакхехь, цхьаллин бода стиглахь сецна,
Къинош даьржаш, кхоллаелла чилла,
Вайн дегнашкахь шеко-орам хецна,
Дохковийла  къиза хорам хилла.
Лаьттахь  атта дахар ца карийна,
Стиглахь мукъна синтем лаха сайна,
Ас сайн тIемаш, кагдан ластадина,
Деган лазар хьоьца дисар тайна…
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* * *
Сан бIаьргийн мерзаш тIе шен пIелгаш туьйсуш,
оцу хьан хазалло лекхначу эшарша
со вахар дезарехь соввохуш хилла ца хиллехь...

Хьан матто шегахь мел сецошдерг суна
хьан елакъажаро дийцина хилла ца хиллехь…

Хьуна тIе бIаьрг хIиттош тIехволучуьнга
со гома хьежна а хилла ца хиллехь…

Ас хийла, малх гIоттуш, хьо йицъян еш хилла чIагIо
сарале уьттазза йохош а хилла ца хиллехь…

сан дагалецамехь хьо хьайл а хаза хир яцара.

Суна кху саьхьарчу дуьненахь яккха
йиссинчул хан йисна хьуна сан ойланехь яккха.

ХАБАЕВ исмаил

Сайн къоман иэс деха соьца...
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Бенойн БойсагIарин чуьртана йоза

Керлачу чевно бен чевнаш ца йицъечу,
тезетан кевнашна гIораш ца духкучу махкахь
дуьненчу довлале дойъучу берийн
синошка мостагIчо кхийдочу харцонца нисъеш, 
чIир эцна вара и шен цхьаъ бен доцучу куьйгаца.

Шен цхьаъ бен боцучу когаца ша лоьху маршо
шен дилха аьгначу дIаьндаргийн йозанех тешаеш,
батта чохь мекхано лацарна кхоьруш,
баттара даьккхинчу туьран да вара и,
луьрачу къийсамехь шен буьрса куц дайча,
мостагIийн дойн кхесарш ира а хIуьттуш.

Шена кху дуьненал тешаме хетачу
динах ша доьхкаршца дIавехка алар бен,
хIумма а дацара цунна кху дуьненах эшна.

Аганаш деш волу пхьар вац и тангIалкхаш ешверг!
ТангIалкхан муш а бац кохкараш тоьгучо буцуш!

Шен ахдегI ша дийна волуш дIадоьллина
дуьненан турпал ву кхузахь дIавоьллина.

   * * *
«Со къарван да ма вац!», – аьлла биинчу дуйна ца хаьа – 
ша къера буйла.

Сан гIалатана а ца хаьа – 
ша саьхьарчу нехан самукъа дуйла.

Къена къанваллалц ваха а ваьхна, «дош яц хIара…» –
аьлла, и кхо дош бен кху дуьненах ала 
кхин хIума а доцуш, дIаваханчунна а ца хаьа – 
со шех нийса кхеттийла.

Цхьаболчу машарна а ца хаьа – 
шех маршонан коьрта тIера цхьа чо ца бешийла.

СагIадоьхучу цигонийн зудчунна а ца хаьа – 
сан ши киса ша кхийдочу куьйгал деса дуйла.

Нах Iовдал хетучунна а ца хаьа –
шеца Iовдалалла къевсича, тола да воцийла.
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Суна букъ тIаьхьашха олучу дашана а ца хаьа – 
ас шена корта айббина лела бакъо еллийла.

Iожаллин гIайгIа йолчунна а ца хаьа – 
ша оцу гIайгIанах хьалхаваккха Iожалла бен йоцийла.

Хийла, ша яйча, со дуьне дезарехь соввийлинчу йоIана а ца хаьа – 
сан карарадаьлла, дайначу ирсан бIаьргаш – шен бIаьргаш дуйла.

«ГIовгIа ма е!», олучунна а ца хаьа –
ша а гIовгIа еш вуйла.

Сан хIуьнан мостагIчунна а ца хаьа – 
ша цкъа а сан тешам буьйш долу герз дийр доцийла.

Шен сингаттаман йист лаха мохь дIа а хьежош, 
дитта буьххье а хиъна Iаш йолчу хьаргIанна а ца хаьа – 
шен илли сан гIайгIанах лаьцна дуйла.

Со куьзгана дуьхьала хIоьттича, 
суна дуьхьалахIуттучунна а ца хаьа – 
шена гушверг ша вуйла.

«Ца хаьа», – бохуш долчу шина дашанна а ца хаьа – 
шаьшшиъ дукхачу хаттаршна жоп хилла дуьсур дуйла.

Дукха ду и цахуушдерш.
Я царна а ца хаьа-кх – шаьш шайн барамал дукха дуйла.

    * * *
Нохчийчоь! 
Мохк безар – и муха цамгар ю 
дийцалуш лоьралла доцчу кху дуьненан кийрахь 
хьеннан а бакъо ю, со лартIехь вац аьлла, хета… 
сайх мел цакхетачух со нийса кхета! 

Сох кхета – 
хьан цIе а, эхь-бехк а сел деза 
лийринарш бирзинчу хьан лаьттан мах хаа беза… 

сох кхета – 
хьо ларъеш дуьне цецдаьхначийн 
доьналла дуьйцучохь хих буза бIаьрг хила беза… 
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сох кхета – 
ахь лайнарг, хьан бIаьрга мел дайнарг 
ца дицдан кхоларна дихкина иэс хила деза… 

сох кхета - 
кIантана хIу лахар дицдина 
да гича, пхьегIанах аталуш дог хила деза… 

ВоIа шен да хестор я дас шен воI хестор санна, 
хьо хестор оьзда цахеттал, хьо суна сайн хетта. 

МостагIчун бIаьргех хьан кIенташа шайн баккъаш санна, 
ас хийла шеконах лардина хьох долу тешар 

Эчиган Iазапехь, болатан баланехь 
хIу дарах, доь дарах ларъелла, хьо дийна-маьрша 
кху дийне яларехь цхьа Делан къайле цагаллал 
са бIарз ца делла сан – и тешар меттара ду сан. 

Кхин дог ца догIу сан сайн сица са догIуш 
йоцучу пхьоьханехь, томанна, дегаза вела. 
Ас сайна букъ тIехьа олучу дашана 
юьззина бакъо ло шен корта айббина лела! 

ненан коша тIехь

Ма дукха хан ю-кх, нана, ахь со Iуьйранна гIаттоза.
Ахь хьайн довхачу, хьайн ховхачу куьйгашца кечбинчу кхачанах 
     ас бат тохаза ма дукха хан ю-кх.
Хьо хIинца кху кертахь Iаш ю...хIинца хьо хаьттина цхьа а ца вогIу вайга.
Cо, вогIуш ма-хиллара, юха а зерате веа хьо йолчу, хьоьга сайн 
                                                                                           йоьхна ойланаш йийца,
сайна хуьлуш болу цатемаш кху дуьненчохь, сайн гIайгIа, 
     сайн дохковийлар хьоьга далхо...
хьо дуьхьала йист ца хуьлу...

Хьан кхалхар-м бекхам санна диси суна.
Хьо соьца ма дика яра, со хьоьца ма дика ца хилла...
     иштта оцу лазамо хьийзаво-кх со, нана...
хьайна там лоьхуш-м ца яьхнера хьо кху дуьненчохь...
      тхох цхьаъ хилахьара-кх бохуш,
тхо нахал оьшуш ца хилийта гIерташ, и гIийла лол бетташ, хала хене юьйлуш.....
хьан мах тхуна ма кIезиг хууш хиллера, оцу къизачу лазаро 
      лаца а лаьцна, хьо кIелйиссалц.
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Сайна цхьажимма а хьоьгара цатам хилча, айса неI тIееттар ца дицло суна.
Со велла велара и ца тухуш. Цкъа хьуна вас ца еш, цкъа халахетар ца деш, 
соьгара хIуъа а даьлча а, суна эзарзза къинтIераяллал къинхетаме долу и хьан 
кIеда дог цкъа ца дохош, уьттазза велла велара со...

Тахана юха а кху кешнийн хьаьрма а веана, хьан кошан барза тIе куьг хьоькхуш,
дагахьбалламийн чевнаш Iийжайо сан. Со ма чIогIа дохковаьлла-кх, сан до-
хковалар ма тIаьхьадисна-кх...

Хьо сайна хIетте а къинтIера яьллийла-м хаьа суна.
Со ца ваьлла сайна къинтIера.
Со цкъа а вер вац сайна къинтIера.
Дала эхарт декъаладойла хьан, нана, дуьне атта диина-м ца яха хьо.
Хьуо яккха ма езза къинтIераяккха со ца кхиарна, къинтIераялалахь суна,
къинтIераяла ца хууш яцара хьо...

Сайн къоман иэс деха соьца…

Соьца веха 
гIийлачу нехан дог эшош, Теркаца хьала-охьа ваьхна волу элашна ца гIуьтту 
эла Мусост шен олаллах вохийна волу Адин Сурхо. 

Соьца беха 
«дуьзна куьйра санна, набарна теIаш, аганан гIожа тIехь пхьаьрсан дуол туьй-
суш айса хьуна баийна и хьена кIайн кхача экханан цIий санна, хьарам би ас 
хьуна, ахь хьуо ледара гайтахь», – бохуш, кIентий мохк ларбан новкъабаьхна 
болу наной. 

Соьца веха 
Ушурма, мостагIа ца везаш, зу тIера к1охцаллаш санна, шен дегIа тIера чо 
гIиттина волу. 

Соьца веха 
Дадин-Юрт йоккхучу дийнахь Iаьмаран Заза шена тIееъча, 
«хьешана диначу дуьхьаларчу оти чохь, баьрччехь шу а долуш, духхехь тхо а 
долуш, оцу хьайн ц1оцкъамийн багара буора ши бIаьрг ас сайга хьажабе аьлча, 
кхоьлина буьсур бу моьттура хьуна! Тахана хуур ду вайна кIант майра мила 
ву», – бохуш, тур баттара а даьккхина, хьийзина волу БахIадаран Муьстарг. 

Соьца веха 
Майртуьпара Оччар-Хьаьжа, I825-чу шеран июль беттан I6-чу дийнахь Герз-
лойн-Эвлахь къаной а гулбина, церан юьхь йохуш, осал къамелаш деш волчу 
инарла Грековс тIе а веана, шен маж лаьцча, бос баьхьна, дукха оьгIазвахана, 
хьалаяьккхина шаьлта тоьхна, ша волччохь и Греков а вожош, инарлина Лиса-
невичана чов йина волу. Оцу 3I8 воккхачу стагах цхьаъ дийна ара а ца велира 
Герзлойн-Эвлара. Уьш берриш байъира. 
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Соьца веха 
ЦIонтаройн ШоIип-Молла, «хIокху махкахь хIора стага шен сий шен туьрца 
лардо», – баьхна волу. 

Соьца веха 
шен доллучу дахарца даккхийчу хьуьнаршна хьаштдерг дегI доцийла, са дуйла 
гайтина волу Бенойн БойсагIар. 

Соьца веха 
шен машарах Iийдало куьйгаш чилхьесан гIоьмашца а дихкина, 
когех буржалш тоьхна, ша лаьцна вуьгуш, 
«Хьан дуьхьа воьлхий ша-ма…», бохуш, 
Нохчийчу вухахьежна волу Кишин воI. 

Соьца веха 
ГIубха, шена ирхъолла кхиэл кхайкхочу кхиэлахочо: «ХьалагIаттал хьо! Ахь 
пачхьалкхана ши эзар соьмана зенаш дина. и зиэ такха хьан ницкъ кхачахь, 
тховса кху кхиэлах хьалхаволу хьо»,– аьлла, шега тIаьххьара дош делча, курра 
хьала а гIаьттина: «и зиэ такха сайн ницкъ кхочур бу, аьлла хета суна, шеко а 
йоцуш, амма, со кхоьллинчу Делора, тховсалерчу хIокху кхиэлах хьалхавала 
Iуьрг даьлла Iаьржа ши шай лур ма дацара ас шуна!»,– аьлла, охьахиина волу. 

Соьца веха 
Эвтархойн Ахьмад 
Таркхойн Шовхала Нохчийчуьра, цIе йолу, бу-боху кIентий ша волчу 
хьошалгIа а бехна, Iуьйранна дуьраниг, делкъана мерзаниг, суьйранна чаьмза-
ниг буьллуш, кхузза царна хьалха кхача а биллийтина, хIоразза а тоъал дуучух 
кхетта нохчий бухабевлча, «хIара ма тамашийна хIума ду, дуьра а, чаьмза а, 
мерза а цхьатерра ма йии аша», Шовхала аьлча: 
- Тхо хьан шуьнехь чемаш хержа даьхкина дац. Нехан хьаьвди тIехь дин а бер-
стар бац, нехан шуьнехь къонах а верстар вац, – аьлла волу. 

Соьца веха, 
аренашка дохк доьлча, аренаш идош, даккъашка дохк доьлча, даккъаш цоь-
стуш, малхбалера малхбузе кхаччалц ша волавелча, дегI дижжол меттиг теша-
ме а йоцуш, шен дашах ши дош ца дан дакъазваьлла лелаш ву ша, хIора нохчи 
вийначух чIир эцаза а Iийр вац ша бохуш, тоьпах ваша а вина, нийсо лоьхуш 
лелла волу Харачойн Зеламха. 

Соьца деха 
хьуьнар къуьйсуш бердашца дой сецош, шалха бина гуо цхьалха а берзош, 
цхьалха берзийна гуо нилха а боккхуш, куьг кхочехь верг туьрца воруш, куьг 
кхочера ваьлларг мажарца а лоцуш, дойшна хилла чевнаш бухкаршца а къу-
ьйлуш, догIмашна хилла чевнаш доьхкаршца а къуьйлуш, шайн доллу дахар 
– къийсам болуш баьхна болчу нохчийн дикачу кIенташна наноша бераллехь 
баьхна аганан иллеш. 
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Соьца еха 
хан йоцчу хенахь вогIучу хьеше а ладоьгIуш латтийна йолу нохчийн хIусамаш. 

Соьца беха 
тешнабехкаца ца нисбина тешнабехк а, ямартлонца ца нисйина ямартло а. 

Соьца еха 
Нохчийчоь Деле халбатехь ехначу устазийн къайленаш… 

сайн къоман иэс деха соьца… 

Цхьалла 

Кху Iаьнан шийлачу, екхначу суьйренан батто,
суна схьахетарехь, лачкъийна хьан елакъажар.

Цхьалла бен йоцийла, кхетта со,
стаг ша-шех Iадо а,
вай цхьаьна яьхьначу 
хазачу хенан мах хадо а.

Ахь хийла сан кхачамбацаршна къийлинчу бIаьргаш чохь
ас хийла ешнера
со къайлах везачу мехкаршца йолу хьан гамо.

Цундела дош лорур ду ас хьан доккха са даккхар,
цу дийнахь хьо йист цахиларна хьох бехк ца баккха.
Цу дашо соьгара дийлина цхьадолу гIалаташ
дохкур ду хьох болчу сан дагалецамийн кхиэле.

Iадийна стаг санна, обанах хьаьрчина,
хьаргIанан маьхьаре ладоьгIуш, суо сайца лаьтта со.
Са арахь дуьсуш бен тховса сайн хIусаме верзалур вац со –
хьан елакъажар а лачкъийна Iаш ду и беттаса.
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ЦIерпошт тIаьхь-тIаьхьа чехкайолуш яра. 
Прохладне олучу станцехь билет а ца нисделла, 
новкъабохучуьнца барт а бина, со вагон чу 
хьалавелира. Яьсса меттигаш цахилар гуш дара. 
Уча а ваьлла, сайчух цхьаъ хир дац-те, суна 
меттиг хир ю а ма-аьллера, бохуш, лаьттара со. 
Дехьо йолчу ткъех шо хир долчу, чIогIа безамечу 
йоIах бIаьргкхийтира сан. Шен мотт дIалуьстуш 
йоллура иза. Гоь лакха тIе ца йиллалуш йоллучу 
цунна, и хьалаюьллуш гIо а дина, кхин а цхьацца 
хIуманна тIехь цунна накъосталла а дина, 

дехьаволуш, цо соьга охьахаар дийхира вайн маттахь. Ткъа со воьхна лаьттара. 
Цкъа – делахь, ишта хаза вайн къоман йоI хилар суна дозалла дара, шолгIа – со 
новкъабохург ларъеш а вара, цо сайна меттиг баларе сатуьйсуш. 

– Охьахаа, охьахаа, ахь суна новкъарло ца йо хьуна, меттиг яьсса ма ю, кхин 
кхуза хууш цхьа а ма вац! – элира цо. Со охьахиира. Корех арахаьжча гора 
дIауьду цIенош, хаза бIаьстенан юьхь.

– Цкъа а хьо нохчий хир ю аьлла, дага а догIур дацар-кха суна, – элира. 
Къамел доло дешнаш лоьхучу:

– Со а дера яра, суо галъяларна кхоьруш. Делахь а хьан Iаьржачу месаша, 
гIеххьа таьIначу юьхь-сибато майралла-м лора суна, хьо вайн къомах ву аьлла. 
Хьуна хала-м ца хийти-те, ас ишта хьайн васт хIотторна?

– Со верг ву-кха со, халахета хIума дац иза-м.
– Бакъ ду иза, – аьлла, тIетайра йоI.
– Вайшиннан къамел дахдала тарлуш ду, бехха некъ бу вайн бан безарг, 

цундела суна вайшиъ девзаш хилча, нийса хир ду, аьлла хета. Доцца аьлча, сан 
цIе Iела ю – Алик, – элира ас.

– Сан цIе Малика ю, – аьлла, цо шен цIе яьккхира.
– Ас хьох Алика ала мегар дарий? Алик, Алика ма хаза дека и ши дош?
– Мегар ду. Бакъдолуш, вай Дала цхьана хIуманна довзийтина моьттуш-м ю 

со. – элира йоIа, забаренна санна.
– ХIунда?
– Стенна делахь а, суна ишта хета-кх.
– Алика, ас цхьа хIума хатта мегар дарий хьоьга?
– Хаттал, хIун хатта воллура хьо?
 – Оццул хаза йоI, юххехь цхьа а воцуш, цIера ара муха ялийтина?
– Со хьанна оьшуш ю? Со генара йогIуш ю. Москвара… ХIан-хIа – 

Курганера… ткъа и меттиг цхьамма лаьцна хиллачух тера ду, амма цхьа а гучу-м 

БОРХАДЖиЕВ Хожбауди

Суна тIаьхьа ма хьажалахь…

Гочдарш
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ца велира, – аьлла, къамел стенна делахь а, дIахьовзо гIоьртира йоI.

– Со чIогIа воккхавина ца волу-кх, хIара меттиг сайна кхачарна, – элира ас. 
Ойлане велира со.

Студентка ю-те хIара, я да-нана цигахь балхахь хир ду кхуьнан, уьш болчуьра 
йогIуш хила а тарло хIара. Генарачу Уралера йогIу-кх хIара, мухха делахьа а. 
ТIаьххьара сайн ойлано схьалаьцнарг бакъ хила тарлуш хийтира суна, хIунда 
аьлча, оццул цIенна гена а ваьлла, деша ваха гIала ю аьлла ца хийтира суна 
Курган. Ткъа балха ваха магайора сан сино иза.

– Бехк ма биллалахь, да-нана долчу йоьдуш ю хьо, я да-нана долчуьра йогIуш ю?
– Со цIакхачаре чIогIа сатесна болу сайнаш Грознехь бу, ткъа Кургане со 

цхьа гIуллакх хилла яхнера.
– Цу хьайн яхана-ярах, дехьа туькана яхана еъча санна, ма атта дуьйцу ахь?
– Синтеме хила хьо! Соьца ваша а вара. и шен цхьана гIуллакхна Москвахь 

висина. Ткъа сан Уралехь долчу гIуллакхах аьлча… ала дош ца карош санна, йоI 
къамел сацийна Iара.

–Iаддадитий вайшимма и къамел! – аьлла, йоьIан бIаьргаш суна 
тIедогIаделлачохь севцира. ХIоьттина тийналла йохо ца хIуттуш со Iашшехьа, 
ша долийна къамел, ела а елла, дIадерзийра Аликас.

– Ойланаш цкъацкъа ма-ярра дIа ца алало-кх, мел ала гIортарх, – элира ас.
– Бакъ ду иза. Делахь а вешан ойланаш йовзийтий вайшимма. Стенна ойлане 

вара хьо?
– Сан даг чу цхьа тамашийна ойла иккхинера-кх! 
– ХIун ойла яра и, Алик?
– Вайшимма керла киншка кхуллуш санна, ткъа цу киншканан дуьххьарлера 

агIо вайшиннан къамело дIайолош санна.
– Сан а кхоллаеллера из-за ойла. Цхьа хIума бакъ ду: и киншка вайшимма 

язйийр ю моьттушша-м яц со… ТIаьххьара цо аьллачу дешнаша сан дог, уьрсо 
цостуш санна, лазийра. Делахь а къамел дахдала тарлуш дара.

– Алика, и киншка шимма язйича, нийса хир дара, моьтту суна. Амма, хьо 
реза ца хилахь а, хаалахь, ас и язйийр ю, цуьнан коьрта турпалхо хьо а хир ю!

– Сайна бехк цабиллар доьху ас, шу божарий муха адамаш дай, хIуъа делахь 
а, хIума къийса дуьйлало шу. Хьуна со мила ю а ца хаьа. Девзина а довлале, сох 
киншка язъян дагахь ву хьо. Со тешна ю-кх, и язъян хьо дIа ма волавеллинехь, 
цуьнан хьалхара агIо, реза а ца хилла, ахь дIакхуссур хиларх! 

 Дагахь а доцуш, оццул цхьа хаза, экаме суна хетта йоI, киноактрисах 
ирина Мерашниченкех тар а елла, дIадуьйцучуьнга ла а ца дугIуш, чу са дилла 
дицделлачу робатах тар а елла, чIогIа дуьхьалйирзинера.

– Алика, хьуна хаа ма ца хаьа сан дагахь дерг. Со, Ванга санна, хIума хууш 
хила а ма тарло?

– Делахь, суна суо а ма евза дика. Суо евзина а ца Iаш, арахьа дерг го.
– Хьох долчуьнан маххадо безарг со ма ву. Хьоьга а хьоьжуш, и болх беш ма 

ву со!
– Галваларна кхерам бу хьуна хьо, хIунда аьлча галвоккхучу куьзганашца 

хьоьжуш ву хьо!
– Ахь хIуъа бахахь а, хьоьца долу деригге а суна товш-м ду, со ахь муьлххачу 

а куьзганех чекххьоьжуш ву бахахь а!
–Уьш-м луурш дара. ЦIерпоштанан чкъургашка ла а доьгIуш, айхьа 
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кхуллуш туьйранаш дара хьан уьш-м ахь. Ткъа адаман куц-кеп галдоккхучу 
куьзганех дерг аьлча…

 Цуо юха-юха элира и дешнаш. ТIаккха, цхьаъ ала дагахь хилира иза. Делахь 
а цхьана хIуманна, ца олуш, сецира… Цуьнан тIунделла бIаьргаш дIахьоьжура 
генна, малхчубузучу агIор. Цу хенахь ша хила ма-деззара дахар дара вагон чохь 
дIадоьдуш. Цхьаъ крассворд еш воллура, дехьо кхиберш кехатех ловзура, цхьаъ 
вара В. Высоцкийн эшар локхуш. Алика хьеян суна ца лиира. Схьагарехь, суна 
ца бевза, соьга бийца ца луу лазамаш карла а бевлла, цара дог дохийна, Iара иза.

ЦIеххьана схьа а йоьрзуш, шен бIаьргаш совцийра Аликас сан сахьт тIехь.
– Алик, цхьа сахьат даьлча вайн цIерпошт Грозне кхочур ю, суна дуьхьала 

деана сан да-нана хир ду. Ткъа хьо хьайн Гуьмсе дIа а вахана, хьайн дахарехь вехар 
ву. Цкъачунна, вахавезарна, цхьацца гIуллакх эцна вахана, лелла, цIа вогIуш ву 
хьо. Ас хьан дахарх цхьа а хIума ца хаьтти хьоьга, сайна ца оьшу дела. Ахьа а 
ма лолахь соьга оцу тайпана хаттарш, уьш хьуна а оьшуш дац, хIунда аьлча кху 
вайшиннан цхьаьнакхетаран тIаьхье хир яц. ХIорда юккъехь дуьхьалкхетта ши 
кема санна, Грознехь дIасакъаьстар ду вай. Дехар ду хьоьга: даккхий къамелаш 
ма дахьара ахь вайшиннах, юха а цхьаьнакхетарх. Цу къамелашца ахь хьуо, хIун 
дан деза ца хууш, цхьана кIажа верзор ву.

– Алика, ахь дуьйцучо цецвоху со. Цу хьан къамело, хьо ган лаарна а, хьуна 
тIекхача лаарна а тIехь, кхин а чIагIво со. ХIинца со кхетта, хьо марехь ю.

– ХIан-хIа, хьо галваьлла, со марехь яц, я герггарчу хенахь хир ала а хаац. Цу 
агIор хIумма а дац. Ахь хьуо зуда ялийна а вац бохуш, дуйнаш баарх хийцалур 
долуш хIумма а дац хьуна. Схьагарехь, хьо дика а, аьлларг аьлла а долуш, къонах 
стаг ву. Хьо саннарш, ас чIогIа лору. Суна чIогIа лаьа хьо ирс долуш ваха.

– Дика ду делахь, Алика. Ахь бохург дийр ду ас. Хьуна со оьшуш ца хилча, 
хьуна суо эшийта ницкъ бац соьгахь. Хьо дукха сихъеллий-те, туьллучу тIайн 
кIелхьара когаш дIадаха? Нийса а, хьекъале а хIума дуй-те ахь дийриг?

– Хьалххе когаш дIадахар гIолехь ду, кхано тIай дагочул, хьо-хьуо а кхетар 
ву-кх вай вовшахкъастале!

 ЦIерпошт Грозне кхочуш яра. Пассажираш, тIоьрмиг-хIума схьаоьцуш, 
охьабисса кечлуш бара. Ткъа Алика пенах корта а товжийна, бIаьргаш а хьабдина, 
йогIура. Юьхь-дуьхьал яьхкинчу месаша юьхь-сибат ах дIакъевлинера цуьнан. 
ишта и кхин а хаза яра. ЦIерпошт сецира. БIаьргаш схьадиллира цо. Тхойшиъ 
вовшашка хьаьжначохь дисира.

– Дагахь латто сурт даьккхин ахьа? иштта дагахь латтаелахь со. иштта дахар 
ду-кх хIара. Цхьаьнакхетар, вовшахкъастар а. Ас доьху хьоьга, тIаьххьара сан 
дехар кхочушдехьа. Хьо кхин дIа ваха везахь а, охьа а воссий, дехьавалахьа, юха 
тIехуур вара хьо. Хьо бухахь а витина, охьайоссалур яц-кх со.

– ХIан-хIа, Алика, хьоьца Iодика ян лаьа суна.
– Мегар дац. Со арахь лоьхуш суна дуьхьалбаьхкинарш хир бу. Ас Делах 

доьху хьоьга, дехьа чу валахьара хьо, суна тIаьхьа ма хьажахьара хьо! ирсе 
вахар хуьлда хьан!

 Ас цо бохург дира. Со дехьа чу велира, амма тIаьххьара Аликех бIаьргтоха 
бахьана лоьхура ас. «Суна тIаьхьа ма хьажалахь, аса Делах доьху хьоьга…» – 
декара сан лерехь. Iа-м ца велира со. Вагонан неIаре а ваьлла, со хьаьжча, шен 
гергарчу нахана юккъехь дIайоьдучу Аликин хьаьрса месаш яра гуш, аьрру 
коганна тIе таьIаш йоьдура иза. Шийла хьацар туьйхира суна. «Ша астагIа йолу 
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дела, суна ша ган ца лиъна хилла-кх цунна. и хилла-кх, цо шена тIаьхьа ма 
хьажалахь аьлла, соьгара дош даккхар». Со-сайх эхь а хетта, айса цунна делла 
дош кхочуш ца дарна, цунна со гуш санна, юьхьIаьржа а хIоьттина, сан бIаьргаш 
шаьш дIакъовладелира. Алика дIаяхара…

1987 шо

 Цул тIаьхьа дукха шераш дIадевлира. Цхьана хазчу суьйранна со вара 
«Юбилейни» кинотеатрана хьалхарчу гIанта тIехь хиъна Iаш, кино дIа йолало 
хан ларъеш. Хетарехь, хаза хила мегаш кино яра иза. Бакъду, цуьнга хьовса 
баьхкина нах кIезго-м бара. Цу кинох дерг тIе яздина, пенах кхозучу суьрте 
хьаьжча, со гIеххьа шеконе-м вуьйлура, хаза юй-те и бохуш. Цхьа гIуллакхна со 
Грозне вахча, кино ца хьожуш цIа ца вогIура со. 

 Сахьийзаш со, айса эцначу газеташка бIаьргтоха, царах цхьаъ ас 
схьадоьллушшехь, суна хьалха лекхо, спортсменах тера а волуш, цхьа жима стаг 
сецира. иза дIасахьийзара. Сих-сиха сахьт тIе хьожуш, схьа мел йогIу автобус 
ларйора цо. ЦIеххьана схьа а хьожуш, соьга хаьттира цо: «ХIун яздо?» – аьлла.

– истори юхаязъеш ю-кха, – элира ас.
– Кхета со… Горбачёвс массо неI дIа а йиллина, бакъо ели газетчикашна 

шайна луург язда. ХIинца уьш бу-кх вовшашна тIехлелха гIерташ, дIаяхна хан 
бехъеш, къаьхьаде деш, – олуш, суна юххе охьахиира и накъост.

– Къаьсттана Сталинна тIехь деш дерг къаьхьаде ду, ишта партина, Ленинна 
а, – элира ас, айса доьшу газет охьа а дуьллуш.

–Хьо партеххьа-м вац? – аьлла, хаьттира цо 
 – Дера вац. Ткъа хьо?
– Со паргIатлатархойн спортан союзан декъашхо ву, и суна тоьаш а ду, – 

элира сан лулахочо.
– Цецвала хIума ду: вайшиннах цхьа а партехь а вац, тахана хIоьттинчу 

хьолана вайшиъ тIетан везаш вара, ткъа вайшиммо а тамашена къамелаш до.
– Лакхарчу Iедало еллачу маршонах со ца теша, хIунда аьлча, вайниг санна 

йолчу дукхакъамнаш дехачу пачхьалкхехь, и санна долчу гIуллакхо, цхьа зулам 
дан тарлуш ду… 

 Тхойшиъ къамел деш а волуш, еана схьахIоьттира можа, «Паз» автобус. Цу 
тIера охьа а йоьссина, кхо шо хир долчу жимачу йоьIан куьг лаьцна, тхойша 
волчу агIор схьайолаелира можа месаш йолу цхьа тайна зуда. Сан накъосто, 
хьала а гIоттуш, бехк цабиллар дийхира.

– Тахана сайн хIусамненаца а, йоьIаца а кино гIур ву аьлла вара со. Кино 
хаза юй-те? 

– Арахь цара дIатоьхначу суьрте хьаьжча, хаза йолчух тера ду, – аьлла, 
кхин дош ца алалуш, сецира со. Суна хьалха лаьттарг Алика яра. ТIедуьйхинчу 
духаро, лекха кIажаш болчу мачаша кхин а хазйина, исбаьхьачу суьртехь яра 
иза. Юххехь майра а волуш, и сайца къамеле ер йоцийла хаьара суна. Амма, со 
тешна вара, цунна со вевзина хиларх. Цо сайх бIаьргаш лечкъорехь кхийтира со, 
и сан бIаьра хьажа кхоьруш хиларх. 

 Уьш дIабоьлхуш, царна тIаьхьа а хьоьжуш, со воккхавера, сел хаза 
цхьанакхеттачу царах. Цхьаьна чIогIа товш бара уьш. Алика шен йоьIан куьг 
лаьцна йоьдура, ткъа юххехь верг гора чIогIа товш. Дуьненахь цаьршиннан дика 
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накъост и хирг хиларх тешна вара со. Уьш неIарх чоьхьабевлча, со меттавеара. 
«Ванах, Алика хьалха астагIа ма яра, тахана и астагIа ма яц»? Суна хьалха 
хIоьттира тхойша вовшахкъастар, дагадеара цо соьга дина дехар: «Ас Делах 
доьху хьога, суна тIаьхьа ма хьажалахь!» – аьлла. Дагадеара хIетахь и астагIа 
лелхаш, дIаяхар, цо ма хьажалахь аьлча а, со тIаьхьа хьажар, тахана астагIа а 
йоцуш, хазчу боларца и дIаяхар а. Суна сайх эхь хийтира. Куьйгашца юхь 
дIакъевлира ас, цаьрца сайн цIийелла юхь къайлаер йолуш санна. 

 ЦIеххьана сайн киснара билет дагадеара суна: «Со а ма ву и кино ларъеш, 
цунна билет эцна Iаш!» – аьлла, сихха хьала а гIаьттина, чувахра со. Со 
чукхаьчча, кино дIайолаелла яра. Жимма сайн бIаьргаш боданах доьлча, суна 
дехьо хевшина Iаш, сайн ойлано лоьху, девзаш долу кхо адам гира. Царна 
тIехьара меттигаш яьсса яра. Со Аликина тIехьарчу гIанта охьахиира. БIаьрган 
йистаца схьахьаьжначу цунна шена тIехьа хиъна Iаш со вуй хиира. Хезаш хир 
дара цунна ас доьIу са а. Со башха кино хьожуш а вацара. Ас сайн садуура: 
бакъо юй-те сан кхунна юххехь Iа бохуш, ойланаш еш. Аликина дагайогIу хир 
ю хIетахь, вокзалехь, соьгара яьлла ледарло, со тамбур чуьра охьацавоссар, со 
шена тIаьхьа цавалар а. Цуьнан цу тIехь дегабаам хилла хила а тарлора, ша соьга 
тIаьхьа ма вала аьлла, дехар динехь а. Кино чекхъялале дIаваха веза со, аьлла, 
ойла кхоллаелира сан. Делахь а, со дIавахале, киснара кехат ручка схьа а эцна, 
ас цуьнга яздира: «Со воккхавоь хьох. Суна йиш елахь, къинтIераялалахь, ас 
дечунна…Алик». и кехат ас, цунна юххерчу паргIатчу меттехь охьабиллинчу 
цуьнан тIоьрмиг чу диллира. Ас дийриг кхераме хIума дара Аликина а, суна а. 
Делахь а, дерриг хаза чекхделира. Суо араволуш, неIсагIехь юхахьаьжира со, 
тIаьххьара а цуьнах бIаьргтоха. Аликас, жимма схьа а йоьрзуш, дерригенах а ша 
кхеташ юй хоуьйтуш, корта таIийра. иштта ас а. 

Цул тIаьхьа нисса бархI шо делира, Алика кхин суна ца гуш.

1995 шо

Дуьххьара чубеанчу тIамо хIоттийнарг ирча сурт дара Грознехь. Вон хьал 
дара цигарчу базарахь, цунна гонахьа а: дохийна цIенош, аьтта урамаш. Шина 
агIор берш а, къар ца луш, яхь дIа ца яла гIерташ, мохк отуш бара. Россин 
тIемалоша, хьалхарчу деношкахь шайна дукха зенаш хиларна, кхоамза этира 
гIала. Россин эскар а, цуьнан ницкъаш а бевзаш волу Дудаев, Масхадов хууш 
хила везара хиндерг. Шайна хиндерг хаахь а, Кавказехь уггар хазчу гIалахь 
уьш тIом бан кечбелира. Ши кIира даьлча, ерриг вайн гIала аьттачул тIаьхьа, 
уьш цу чуьра арабевлира. Дудаевс, цуьнан гоно а тIамна кIел тесира, шайн цхьа 
галъевлла Iалашонаш бахьана долуш, хаза гIала, ткъа ишта цхьана а хIуманна 
бехке доцу халкъ а, мохк а.

 Цхьана дийнахь «Юбилейни» кинотеатр хиллачохь лаьттара со. Сан коьрте 
хьийзара тайп-тайпана ойланаш. Дагалоьцура хилларш, цу чохь со кино хьежар. 
Ткъа тахана кинотеатр хиллачохь, махо а лоькхуш, пенаш лаьттара.

Суна генабоццуш чIерий духкуш цхьа зударий лаьттара. Хаза а, даккхий а 
чIерий дара цара духкурш. Аьтто агIор лаьтта цхьа зуда чIерий цIандеш яра. 
ЧIара эца тIевеанарг дIа ма вахханехь, шен можа месаш дIа а хьулйина, и зуда 
кхин вогIург ларван хIоьттира. Цунна тIевогIавеллачохь висира со. Со муха 
воьду а ца хууш, оцу зудчунна тIевахара со. ЧIерий духкуш лаьттарг Алика яра.
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– Дийна чIерий хуьлий шуьгахь? – аьлла, забар йира ас.
– Дехьо Сунжи чохь ду хьуна дийна чIерий. МIара-м ца ло хьуна? – аьлла, 

чордо йистхилира Алика.
– Алика, хьоьгахь товш-м дац хьуна чорда йистхилар, – элира ас.
Мохь ца хьакха, шен бета дуьхьал куьг а лоцуш, Iадийча санна, сецира иза.
– Алик, хьо вац хIара?! – элира цо, цхьанна хазарна кхоьруш санна.
– Ву…
– Суна хьо сих-сиха дагавогIура, – элира цо, тIевеанчу эцархочух къахка а ца 

къаьхкаш.
– Суна хьо а йогIура…
– Вайшиннан дийца шортта хIумнаш ду, моьтту суна? Хьан хан юй? – аьлла, 

хаьттира цо, со реза хир вуй хууш санна.
– Ахь хIун дуьйцу?! Ханна-м дера ю шортта! Хьалхауллург чIерашна тIе 

тесира цо. ДIогахь охьахаа гIант ду, цига охьахаий вайша? – аьлла, гIант долу 
агIо гайтира Аликас.

Некъал дехьа а даьлла, цхьана гIанта тIе охьахиира тхойшиъ. 
– Алика, хIара гIант дагадогIий хьуна? – аьлла, хаьттира ас дегочу озаца.
– Дера догIу. Хьо Iийра-кх кху тIе хиъна генарчу I987 шарахь. Хьуна юххехь 

хиъна Iийра сан цIийнада. Сайн йоьIан куьг а лаьцна, со шуна тIе еара. Аликас 
хала дора къамел. Цуьнан бIаьргаш чохь хиш дара.

– Хьан боккха сингаттам болчух тера ду ?
– Дера хилла, Алик. Уьш боцуш бу, – элира цо.
Ас доггах, халахетарца кадам бира цуьнга. 
– Гой хьуна, тIамо цхьа а ца кхоаво. и дохийна цIенош гой хьуна? Цу чохь 

адамаш даьхна, цара бераш кхиийна, цу чохь дахар кхихкина. Ткъа тахана хIун 
хилла царах? Цхьа пенаш дисина. Декъаза адам, декъаза Нохчийчоь! БIархиш 
оьхуш, дуьйцура цо. Со и паргIатъяккха гIертара, делахь а иза шен дог Iаббалц 
елхийта езара.

– Алик, жимма кIайн асанаш яьхкинехь а сан дахарехь, со шена бухахь 
йина седа ирс доцуш седа хилла, моьтту суна. Вай дуьххьара цхьанакхетар 
со новкъахьовзамехь лазаяран бахьана хила тарло. Со тойинарш Курганера, 
Москохара говза лоьраш бара. Уьш ца хиллехь, заьIапхо а хилла, яккха езар яра 
ас дуьненчохь кхин дIа йоккху хан. ишта, со сайн дарбанна яхана йогIуш, довзар 
хилира вайн а. Цул тIаьхьа со дикачу маре яхара. ЦIийнда чIогIа дика стаг вара 
сан. Ма дика вара и соьца. ДагадогIий хьуна, хIокху меттехь, со яре хьоьжуш, 
хьоьца цхьаьна хиъна Iийра иза. Тхан чIогIа хаза бераш дара: йоI, кIант… ХIинца 
и шадерриг а ца хилча санна, дIадаьлла. 

– Алика, хьан деган чевнаш хьея-м ца лаьара суна, делахь хьо суна шадерриг 
дуьйцуш яц. ХIун ду хилларг?

– Суна хала ду и дийца. Декабарь баттахь ас ламчу, тIом боцчу хьовсийра бераш. 
Сан хIусамда, хIусамаш а йитина, цхьанхьа ца веара. Ткъа и ша вита суна ца лиира. 
Массарна а, кхо-диъ де даьлча, тIом дIа а баьлла, гIалахь маьрша дахар дIахIуттур 
ду моьттура. Январь бутт болалуш, дийнахь а, буса а ца совцуш, бомбанаш еттара 
Россин кеманаша. Минотана а ларми чуьра арадовла йиш йоцуш, цу чохь дара 
тхо. Цкъа цхьана суьйранна тхуна ларми чу хабар кхечира, тхан цIенош догуш ду, 
аьлла. Сан хIусамда цига дIахьаьдира, хIуъа яьккхина а, кIелхьараяккхалур яц-те, 
аьлла. Шаршуна юкъахь киншканаш а йолуш, сихха юхавеара иза. Юха дIавахара. 
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Хьевелира иза. Цуьнах дерг хаа лиъна, со цунна тIаьхьа яхара. ЦIийна маьIIехь, 
бомбанан гаьргаш а кхетта, верриг цIийх а вуьзна, лайлахь вийна Iуьллучу цунна 
тIекхечира со. Ерриг киншканаш а яра цIийх юьзна. Киншаканаш чIогIа дукха 
йоьшура цо. Шен долахь дукха киншаканаш яра цуьнан. Уьш гулъеш вара иза. 
Наха гIо а деш, ас иза луларчу цIенойн тховкIела дIатакхийра. ШолгIачу дийнахь, 
тIедеттачу герзашна бухахь, тхаьшна боккха кхерам а болуш, луларчу нехан 
беша дIавоьллира иза. иза дIаволла кечвеш, цуьнан гIодаюкъахь тхуна карийра 
Айдамиров Абузаран «Еха буьйсанаш» киншка. Цунна чIогIа дукхаезаш киншка 
яра иза. Цхьа оьрнаш бен кхин хIума дацара тхан цIенош хиллачохь. Тхан децIа 
а дохийнера. Февраль бутт чекхболуш, со Грознера ара а яьлла, Толстой-Юьрта 
яхара. Дукха хала дIакхечира со сайн бераш долчу. ХIетахь уьш цигахь бара. Ши 
бутт бара суна уьш ганза… Алика йоьлхуш, тIехбуьйлурш а совцура, юха, долчух 
кхета а кхетий, дIабоьлхура.

– Дала сох а, сан гергарчарех а жимма мукъане а къинхетам хIунда ца бина-те? 
Цхьаболчара къинош леторах, бехкебоцурш стенна къила бахана-те? ЦIийнда а, 
бераш а дели сан, массо а хIума, чим хилла дIадели. Суна бинарг даг тIера кIорга 
мо, сингаттаме а, къаьхьа дагалацам… 

 Бераш мукъане могуш-маьрша гаре сатуьйсура ас… Со дIакхаьчча, юьртахь 
доккха тезет лаьттара. Бомбанаша масийтта стаг вийнера. Цаьрца цхьаьна сан 
ши бер а дийнера: итт шо кхаьчна йоI а, пхи шо долу кIант а. Цу дийнахь со 
хьера ца йолуш, муха йисира ца хаьа суна.

Цуьнан белшаш, куьйгаш дегадора … Цунна гIо дан, дагна паргIато ян лууш, 
хьоьжура со цуьнга. Амма къаьхьа шад, боккха хорам лаьттара сан логехь… 
ЦIеххьана йоьлхучура саца а соцуш, цо соьга хаьттира: «Хьан гIуллакхаш муха 
ду Алик? Дахар муха ду хьан»?

– Вон дац, – элира ас. 
– Ма дика ду-кх, цхьаболчарех мукъана а ца хьаьрчаш, тIехбаьлла и бала.
– Алика, соьгара хIун оьшу хьуна? Ас гIо дийр дар-кха хьуна. Сан белхан 

даржашкахь бевза-безарш бу, сан хьуна гIо дан аьтто хир бу?
– ХIумма а ца оьшу. Сан да-нана Поволжье дIадахна. Кестта со а цига дIагIур 

ю. Со кхин ца Iало кхузахь: хIара йохийна гIала, хIара доцу дахар… Кхин 
са ца деттало соьга кхузахь, хIара къематде гуш. Цкъа кхечу махкахь ехар ю 
со. Дала машар а, паргIато а схьалур яц-те кху махка а. Юха цхьа хан яьлча, 
вайшиъ вовшахкхетта, юхаметтахIоттийначу, «Юбилейни» кинотеатрехь кино а 
хьожуш, дахар хир дац-те кху махкахь?

– Дала мукъалахь, – аьлла, тIетайра со. 
ЦIеххьана схьа а хьожуш, цо элира:
– Алик, ишта чаккхе хили-кх ахь хIинца а язйина а йоцчу хьан романан..! 
Цигахь тхаьш дIасакъаьсташ, тхуна ца хаьара, кхин а цхьа тIом гур буй а, 

кхин а вонаш догIур дуй а, кхин а дегаIийжамаш богIур буй вайн махка…
2002 шо 

Гочдинарг Алиев Мохьмад
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ГIена кхоьлаха цхьана йоккхачу хIусамехь 
тхо цхьа ткъех адам хуьлу Iаш. Тхуна юккъехь 
зударий а, бераш а, баккхий нах а бу. Тхаьшна 
массарна а дика евзачу цхьана хIуманах лаьцна 
оха къамелаш дахь а, тхаьш дуьйцучух кхеташ а я 
вовшийн хезаш а дац тхо. ЦIеххьана тхан хIусаме, 
екъачу гIовгIанца тIома йогIий, чухула а хьаьвзий, 
пена тIе охьахуу цхьа ши ге еха сагалмат. иза 
мелла а мозанах я зIуганах тера яра. Боьмаша-
боьхачу басахь дегI а, шера декъа тIемаш а, 

сонара, цIийх буьзча санна, цIарула цIен корта а, иштта цIен, яржийначу мIараш 
юккъехь пардош долуш, бевлла когаш а болуш яра и сагалмат. Оцу тамашийначу 
сагалмата сацамбоцуш корта охьа-хьала, аьтту-аьрру агIор хьийзабой, когаш 
тIехь меттахъхьей, тIаккха цIеххьана пена тIера гIоттий, татанца чухула тIома 
лелий, охьахуий, юха а ша Iаччохь цхьа ирча меттахъхьеш, сабIарздой, кхераман 
шовкъ йоуьйтура тхуна. и тайпа хIума цкъа а ганза долчу оха, цхьа а цунна 
тIеваха ца ваьхьаш, иза тIомаяьлча, тхайх хьакхаяларна кхоьруш, геннара 
йовлакхаш лестош, маьхьарий хьоькхура: «ДIаяккхийша и цIармата хIума!» – 
бохуш. иштта холчахIиттина дохкучу тхуна юккъехь, оха лелочух ца кхуьуш, 
цецваьлла, белшаш хебош, вела а воьлуш, боккъалла а, тхо стенах кхераделла, 
доьхна хьийза, ца хууш, Iаш вара цхьа нисвелла, шурула кIайчу аматара жима 
стаг. Цунна я хаза а ца хезара, я ган а ца гуора и чуеана тхуна юккъехь Iаш йолу 
чамбоцу сагалмат. ЦIеххьана цу жимчу стагана шен хьежар тIедоьгIна а Iийна, 
тIомаяьлла тIеяханчу оцу сагалмата, шина бIаьргана лакхуо, хьаьжа юккъе, 
ю тоьхна, и жима стаг, гIийла «ахI» алар бен доцуш, вийна охьавиллира. Цул 
тIаьхьа и ирча моза дIабахара. ТIаккха кхийтира тхо, и хIун хьаша хилла.

Чорпа

Жоьра Бабин цхьаъ бен воцу, ткъолгIачу шаре ваьлла, юьртахь уггаре а дика 
белхало хилла лаьттина волу кIант, веллера. и кIант дIаваьлла аьлла хезна, и 
дIавуллучу дийнахь, Бабина дуьхьалаяхана хилла оцу юьртан мехкан сту. Кхунна 
чохь нисъелла йолу веллачу кIентан нана хилла цIенкъа юккъехь лаьттачу 
стоьла улле а хIоьттина, аьтту куьйга, – аьрруниг, шад санна, кхозуш а долуш, 
– кIуьрзбиллинчу яй чуьра цхьана Iайга тIаьхьа, важа Iайг бете кхоьхьуш, чIогIа 
лерина, екха чорпа юуш лаьтташ. Юьхь къаьрзина Iаржъеллехь а, бIаьргаш 
цIийбелла бистинехь а, килсехь санна, синтеме а, лерина а яра Баба.

«Ва Дела!» – аьлла, хийтира стунна, – кхуьнга-м хIокху минотехь хIума 
а яало. Ма аьрха амалш ю-кха кхеран!» ТIаккха цунна дагадеара, масех шо 

ТУРГЕНЕВ иван 

Сагалмат
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хьалха шен исс бутт кхаьчна йоI елча, шен синтемана садаIа яха йолаха шега 
лацалушшехь, оцу еллачу йоьIан чIира кхобуш, ша ца лоцуш йитина, чIогIа 
аьхна хилла йолу, Петарбухана уллера аьхкенан Iойла а, и аьхке ша гIалахь 
яккхар а. Чорпа юуш йоллучу Бабега, кхин са а ца тохалой, стуьно олу: 
«Татьяна, къинхетам белахь, со цецъяьккхина ахь. Ванах, хьуна хьайн кIант 
ца везара? Хьан чам ца баьлла юучух? Муха яало хьоьга и чорпа?» «Сан Вася 
велла, цундела со а лелла яьлла. Дийна йоллушехь ма баьккхина сан корта. Ткъа 
чорпа хIунда йойтуш ю: иза туьха тесна ма ю», – олуш, гIийла йистхиллачу 
Бабин чуэгначу беснеш тIехула лазаме бIаьрхиш юха а охьадуьйладелира. 
Белшаш а саттийна, сихха араелира сту. Цуннам и туьха дораха ма нислора.

Шоршал 

Аьхкенан Iуьйренан хIуо дегIах хьерчаш Iуьллу со меттахь, хьалха санна, 
наб яйна. Кора кIелахь декачу хIаргIа шоршало марсайохуш, Iийжайо сан деган 
чов. Цуьнан эшаро суна гIоли ца яхь а, сайн лазаман соьга ойла ца йойтуш, со 
хьеревеш, сан синтем бойуш ду: боьхачу, тешхачу урамашка, лекхачу тхевнаш 
тIера ледало догIнийн Iовраш санна, беа бехк-гуьнахь а доцуш йиша-вешин, 
беза-бевзачеран Iенаш лаьтташ долу цIий. Эзарнашкахь сан вежарий, махкахой 
леш бу хIинца цигахь, генахь, лекхачу гIаьпнийн пенаш кIелахь. Эзарнаш 
сан вежарий шуьйра гIаьттинчу Iожаллин бага кхуьссучу Iовдалчу, сонтачу 
баьччанийн я дохкобовлар а, я къинхетам а бац, цхьа а тайпа лен-алар а доцуш, 
хIаллакьхуьлуш лаьттачу адамах. Бакъо-харцонан нуьйжа хилла, кена цевнаш 
оруш елахь а, замано гойтур ду-кх цу цIевнийн кенаш деса хиллехь а я ялтийн 
буьртигашца хиллехь а. Сайн чевнашна, сайн сингаттамашна велха а, тийжа а 
йиш яц-те сан? Коьрте дагар оьху, садукъдеш, салоьцу. Зуламхочо санна, сайн 
корта кIордийначу шийлачу гIайбица лечкъабо аса.

Довха, деза бIаьрхиш Iийдало сан беснеш тIехула, балдаш тIе. Ванах, 
бIаьрхиш ду-те уьш, я цIийн Iовраш ю-те?

Со гIаьттира буса

Со буьйсана меттара гIаьттира… Суна тарделира, бодашкарчу корана тIехьара, 
сайн цIе а йохуш, сайга цхьамма кхойкхуш санна. Аьнгалина юьхь тIе а таIийна, лерг 
диллина, бIаьра а вогIавелла, сецира со. Амма цигахь, корана арахьа, цхьанаэшшара 
синтем байна еккъа диттийн гIовгIий, сацам боцуш лелар хуьйцу, юькъа, кIуьрза 
мархашший юьсура шаьш ма-ярра, уьззуш. Цхьа а седа стиглахь а, я цхьа а къуьда 
лаьттахь а. Сингаттаме бодделла цигахь, кхузахь – сан даг чохь санна. Амма 
цIеххьана, генна цхьанхьа, кхолладелира гIийла аз. иза чIагI-чIагIлуш герга а деана, 
адаман озехь а декна; гIел-гIеллуш, дIатуьйш, суна юххехула тIехтилира. 

«Iодикайойла! Iодикайойла! Iодикайойла!» – хеталора суна цуьнан 
дIатерехь. ЭхI! и дерриг а сан чекхдаьлла, дерриг а сан ирс – шадерг аса 
хьистинарг, суна дезнарг – кхин юхадогIур доцуш, сан Iодикаеш дара! Цу сайн 
Iаь хиллачу дахарна сужда а дина, со метта вижира, каш чу санна. 

ДаватIа, хилла велар-кха со каш чохь!
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Кхана! Кхана!

Ма деса, гIаддайна, биэберса хуьлу-кх муьлхха а дахаран де! Ма кIезиг лар 
юьту-кх шена тIаьхьа дено! Цхьа а маьIна доцуш сонта уьду-кх сахьт сахьташна 
тIаьхьа! ХIетте а, адамна даха-м лаьа: дахаран ларам а бо цо, цуьнга а, шен 
хиндолчуьнга а сатуьйсу цо. Ванах, хиндолчу муьлхачу а дикане хьоьжу-те 
иза! Амма, цунна хIунда моьтту, кхин денош, тIедогIу дерш, тера хир дац 
хIинцца чекхдолучу дийнах? Дера иза цунах кхета-м ца кхета. Цунна-м цуьнца 
ойла ян а ца лаьа. и-м дика а до хьуна цо. «ХIара кхана, кхана!» – бохуш, ша-
шена синтем бо цо, оцу «кханено» ша коша виллалц. Коша чохь-м ишта а я 
вуьшта а ойланаш йийр ма яц.

Хьо вилхира

Хьо вилхира сан вонна, со а вилхира ахь сайх бинчу къинхетамана.
Велха-м хьо, хьайн вонна воьлхура. и хьайн вуо соьга деана гуш.

Вахаран хьесап

Синтем хила лаахь: адамаш а довза, ваха хьуо а ваха, хIумма а дан а ма-
гIерта, динчунна дохко а ма вийла.

ирс долуш хила лаахь – цкъа хьалха сингаттам лан Iама.

Хьаьнца къовса…

Къовсало хьайл хьекалечу стагаца: иза тоьлур ву хьол…, амма оцу хьайн 
иэшамах пайдаоьцур бу ахьа.

Къовсало хьайца нисса хьекъал долчу стагаца: тола шуьшиннах муьлхха а 
толахь а – къийсаман хьаам хилар бен, кхин зиэ хир дац хьуна.

Къовсало хьайл хьекъална иэшначу стагаца… – цунах тола гIерташ-м ма 
къийсало; цунна хьуо пайдехьа хила мега алий, къовсало-кх.

Къийсалохьа сонтачуьнца: сий, пайдий ца хилахь а, хIунда ца мега, наггахь 
мукъана а самукъадаккха.

Варийлахь, Владимир Стасовца ма къовсалолахь!

Iалам

ГIенна кхоьлаха лаьтта бухарчу лекхачу нарталан тхевнаш долчу 
маьждигана чоьхьаволу со. и дерриг маьждиг дуьззина бухарчу лаьтта 
цхьабосса шатайпа серло ю цу чохь. Маьждиг чохь, тулгIенан баьццара 
басахьчу духарца, хиъна Iаш чIогIа товш зуда ю. Куьйга корта а лаьцна Iаш 
йолу иза, кIоргачу ойланашка яьлла, аьлла хетало. Со оцу сохьта кхета, и 
зуда ша Iалам хиларх. и сайна ма-хиъинехь, сан сине лераман шийла кхерам 
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буссу. Хиъна Iачу зудчунна юххе а воьдий, цунна лерамца сужда а дой, 
вистхуьлу со: «Ва тхан массера а нана! Хьан ойланаш стенах ю? Адамийн 
хиндолчух-м яц хьан ойланаш? Я и адам ирсечу аьттоне муха кхачор аьлла 
ю-те?» Зудчо меллаша соьга хьажийра шен Iаьржа, буьрса бIаьргаш. Цуьнан 
балдаш хьалушшехь, зевне декачу, огачу аьчках терачу озуо хазийра: 
«Сан ойла дера ю сагалан настарпхидин гIора алсамдаккхарх, цунна 
мостагIех кIелхьарбала аьтто хилийтархьама, хIунда аьлча тIелатарний, 
дуьхьалоярний юккъехь хилла йолу нийсо йоьхна, цундела иза метта ца 
хIоттийча ца йолу».

«Муха? – элира аса. – Хьо цуьнан ойлаеш ю? Ткъа тхо, адамаш, хьан хьоме 
бераш дац?» Зудчо, мелла а шен цкъоцкъамаш дусош элира: «Дерриге а синош 
ду сан бераш. Аса цхьатерра церан гIайгIа а бо, цхьатерра уьш хIаллак а до». – 
«Амма, дика… кхетам… нийсо, – аьлла, шабар-шибар дира аса юха а.

«Уьш-м адамийн дешнаш ду, – хазийра аьчкан озуо. – Суна ца девза я дика 
а, я вуон а. Кхетам сан Iадат а дац – ткъа нийсо хIун ю? Айса хьуна делла са, 
схьа а эцна, кхечарна дала йиш ю сан: нIаьнешна я адамашна – суна бен а 
дац. Ткъа хьо, цкъачунна хьуо ларло, суна новкъарло а ца еш!» Со дуьхьала 
цхьаъ ала воллушехь… гондахьара латта, къора узарш а деш, дегийра – ткъа 
со самавелира.

ГIамаран сахьт

Ларйоцуш, цхьатерра чехка а дIаоьху денош. Iаламат сиха доьду-кха дахар, 
чухчарна хьалха гIовгIа йоцуш хеда ахк санна. Iожаллин чарха озачу куьйгара 
сахьташ чуьра гIум ма-эггара, оьгу-кх иза нисса цхьана барамехь. Массо а 
агIор Iаьржа бода хьаьрчина, со меттахь Iуьллучу хенахь суна хIоразза а хеза: 
сайн гIийла, цхьанаэшшарчу шур-шурца дIаоьху дахар. Суна кхоам ца хета 
я цуьнан а, я кхоам ца хета сайга хIинца а далушшехь даза дуьсучух а. Со 
кхоьру-кх. Суна хетарехь, сан маьнги юьххехь лаьтташ ю-кх меттахъхьердоцу 
и Iожалла.

Цхьана куьйгахь гIамаран сахьт, ткъа важа цуо, айбина, кхазадо сан даг 
тIехь. Дегош деттало некхах сан дог, ша тIаьххьара детталуш сихделча санна.

Хьенан бу бехк?

Цо соьга кховдийна шен ховха, босбоьхна (макхделла) куьг аса кIоршаме 
дIатеттира. Цецъялар гучуделира цуьнан къоначу, хьомечу юьхь тIехь. Къуона, 
эсала бIаьргаш Iоттабаккхамца хьоьжура соьга. Сох ца кхетара къона цIена са. 
«ХIун бехк бу сан?» – бохуш, шабар-шибар дора цуьнан балдаша.

«Хьан бехккий? Массарел а сирла малик, уггаре а лекхачу стигалан нуьран 
Iаьрчашкахь, хьол хьалхе бехке хила тарло-кх. ХIетте а хьан бехк чIогIа бу-кх 
суна хьалха. Хьо тIе ца кхуьуш болу, хьан беза бехк, цунах хьо кхето сан ницкъ 
ца кхочу, хьан бехк?

ХIан, хIара бу-кх: хьо – къоналла; со-къаналла».
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ЖIаьла

Чохь тхойшиъ ду: сан жIаьлий, сой. Арахь угIуш буьрса дарц ду. Вовшийн 
леррина бIаьра хьоьжу сой, жIаьлий. Соьга цхьаъ ала лаахь а, шена луург ца 
алало цуьнга, мотт цахааре терра. Ша-шех а ца кхета иза. Со кхета – хIокху 
минотехь, – сан а, кху жIаьлин а цхьа дог-ойла хиларх а, тхойшинна юкъахь 
цхьа а тайпа башхалла цахиларх а.

Тхойши а цхьаъ ду, хIунда аьлча, цу жIаьлин а, сан а дегIан чархаш 
серлайохуш богуш берг цхьа синан суй болу дела. Iожаллин тIоман шийлачу 
хIоно ма атта бойу и синан суй адаман белахь а, жIаьлин белахь а. Цул тIаьхьа и 
суйнаш хьенан муьлха хилла хьаьнга къасталур ду. ХIан-хIа! Я жIала а, я адам 
а дац бIаьрахьежарех ирс оьцуш. Церан цхьатера вовшашна тIедогIаделлачу 
бIаьргаш чохь ду деккъа цхьа синош, Iожаллах кхоьруш, вовшех гIортораш 
йина.

ТIаьххьарлерчу хене вахар

Цхьана хенахь чукаре йолуш, даггара доттагIалла лелийна волу тхойша, 
пайдабоцчу хIуманна тIехь ийгIина, къаьхьа къаьстира. Цул тIаьхьа масех шо 
даьлча, и сайн доттагI лаьттинарг вехачу гIала нисвелира со. Цигахь хиира 
суна иза лен цамгар кхетта Iуьллуш вуйла а, цунна суо ган лаьий а. Со, вахана, 
цуьнан хIусаме кхаьчча, лерина вовшийн бIаьра хьаьжира тхойша. Цамгаро 
дакъазаваьккхина хиларна, суна халла бен ца вевзира иза. Можа, худавелла, 
кIунзал баьлла, цIагара къоьжачу можца; кучан йозалла ца лаяларна, кескашца 
иза ерина, тIеюьйхина Iаш вара иза. Цуо, сихха соьга, – цамгаро даьжна, лазаро 
хуьйдина, – куьг схьа а кховдош, шен гIора ма-дду бахахь а, суна ца къаьстачу 
дешнашца салам-маршалла делахь а, я суна барт тохар делахь а, – цхьаъ ала-м 
элира. Хьан хаьа и, цо хIун бохура? Цуьнан аьгна накха сийса болабелира, 
бIаьргаш серладевллехь а, царна чуьра бIаьрмециг Iовдабелла, керчина 
ледабеллачу шина хина тIадамо бIаьрхи хилла хьулдира цамгаро чахчийна 
долу йоIабIаьрган кIегий. Дог доьхна хиира со цуьнан маьнги уллехь лаьттачу 
гIанта. Цуьнгахь долчу хьоло бIаьрса кхолийна волчу аса, цо кховдийна 
саламан куьг лаца дагахь дIакховдийна сайн куьг, кхечу цхьамма схьалоцуш 
санна хетта, со лерина хьаьжча: тхойшинна юккъехь тийна, кIайчу аматахь, 
лекха зуда тосаелира суна. Коьртера охьа когаш кхуолош оба яра цу зудчунна 
тIехь. Цу зудчун кIорга хьела бахана беса ши бIаьрг цхьанхьа а хьоьжучух тера 
а бацара, я цкъа а иза йистхилчух тера цуьнан кIайн, оьгIазе балдаш а дацара. 
Оцу зудчо куьйгаш вовшахтесна абаден-абдалц маслаIат дира тхойшинна. 
ХIаъ… Iожалло бира тхан барт.

Резахилла стаг

Шахьаран урамновкъахула, ира-карахIуьттуш, ведда вогIу гIеметтахIоьттина 
стаг. Цуьнан дегIан меженаш самукъане, тIахъаьлла лелаш ю: бIаьргаш лиэпа, 
балдаш диэларо къажийна, юьхь-сибат лелина, – воккхаверах самалхадаьлла 
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цуьнан. ХIун дика хилла-те цунна? Да воцуш бисина бахам кхаьчна-те я шен 
белхан даржехь лакхаваьлла-те? Я дика кхача биъна, шен могашаллах юьзна-
чу токхечу дегIан меженех воккхавево-те иза? Ванах, Польшин паччахьа Ста-
нислава шен бархIсаболу даржан жIара оьллина-те цуьнан коча, иза вазвеш. 
ХIан-хIа. ДоттагIчунна ша тоьхна мотт, наха эладита дина буьйцуш хиларна, 
адамаш цу маттах тешаро воккхавево иза. Шен доккха доьналла а, корматалла 
а хета цунна нах тешачу агIор бевза-безачарна шега моттбеттабалар.

Ши хьолахо

Со волчохь хьолахо Ротшильд хестош: «Цо шен хьолах дийнна эзарнашкахь 
сагIа ло бераш кхио, цомгашчарна дарба дан, къеначарна Iуналла дан, – 
бохучаьрца, аса иза хестош вазво. Айса иза хестош вазвечу хенахь, суна дага 
ца богIуш ца буьсу цхьа миска ахархочун доьзал а, цо шен къечу хIусаме 
тIелаьцна долу йиша-вешин буо а. «Вай Катка тIелацахь, – баьхнера зудчо, – 
тIаьххьара нахарташ цунна гIур ма ю, хударна таса туьха дала меттиг боцуш 
дуьсур ма ду вай». «Ткъа вайна-м, иза теза а мегар дара», – аьллера муьжгичо, 
цуьнан цIийндас.

Э-э, ма гена ду-кх Ротшилдана оцу муьжгичуьнга кхача.

Воккха стаг

ТIекхечи Iаьржа, хала денош… Хьан цамгарш, хьомечу адамийн лазамаш, 
къаналлин шелонан бода… Дерриге а хьуна дезнарг, ахь лелийнарг юхадогIур 
доцуш, дуьжуш, духуш лаьтта. Ломан когашкахь ю хьан некъан йорт. ХIун 
дан деза? ГIайгIане хила веза? Я, синтем а байна, хьере? Хьайн а, кхечеран 
а, ахьа иштта дог оьцур дац. Кхаркхетта дакъалучу диттан гIа эгIаза нилха 
хилахь а, хила ма-деззара баьццара хуьлу. Хьуо Iовддий, къурд бай, хьайн 
дагалецамашца хьайна кIоргехь гулделла лацаделлачу сине хьо верзахь, хьан 
мацахлера, хьо цхьаъ бен кхуьушвоцу дахар къегар ду хьуна хьалха: шен 
бIаьстенан хIоца, керлачу соьналлийца, хьестаран ницкъаца. Амма, варийлахь, 
ларлуш хиллахь…, ма хьежалахь хаьлха, декъаза воккха стаг.

Йоккха стаг

Со вара эрна арахула схьавогIуш. ЦIеххьана суна тосаделира, лерина байн 
ког луьйзуш, сайна тIехьа цхьаъ вогIуш санна. Юхахьаьжначу суна гира: 
эгIаза, букараяхана йоккха стаг. Цунна тIера духар – цхьа тIелхигаш яра. 
Оцу тIелхигийн уьйригна юккъера схьагуш можа, дукха мажаръяхарна мере 
йирзина, иръелла багахь къомс йоцу юьхь яра. Со тIевахча, йоккха стаг сецира. 
«Хьо мила ю? Хьуна хIун оьшура? СагIадоьхург-м яц хьо? СагIа оьший хьуна? 
– аса аьлча, иза йист а ца хилира. Охьа а таьIна, лерина цуьнан жIормака юьхь-
сибате со хьаьжча: цуьнан шина а бIаьргана лацаделла мокха мархийн пардош 
дара, цхьаццадолчу олхазарийн бIаьргаш дукха къегинчу маьлхан серлонах 
лардеш хуьлуш ма-хиллара долу.
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Йоккхачу стеган бIаьргашна лацаелла марха, меттахъхьердоцуш, бIаьрган 

кIаг хьулбеш, яьржина яра. «СагIа оьший хьуна? Суна тIаьхьа хIунда оьху 
хьо?» – аьлла, аса юха а хаттар дича, йоккха стаг, мелла а хаба а хебна, хьалха 
санна, йист а ца хуьлуш, лаьтташ яра. Со сайн новкъа дIаволавелира. Амма, 
юха а сайна тIехьа байн, цхьанаэшшара, къайлаха ког луьйзуш тарделира 
суна. «Юха а и зуда ю-те иза! Суна тIаьхьа иза хIунда яьлла?» – аьлла, суна 
хетарца цхьаьна дагадеара. – «Ванах, ша бIаьрзе хиларе терра, некъах тилла, 
сан лорах, адам дехачу метте кхача гIерта-кха хьуна иза», – аьлла. Амма, 
юха а синхьере хилира со, хIунда аьлча, йоккхачу стага, суна тIаьхьаэхарал 
совнаха, суо тоьттуш санна, сан лаамаза, шена луъ-лууче, цкъа аьтто, тIаккха 
аьрру агIор нисвеш, оьхуьйтура со новкъа дIа. иштта дIаоьхучу суна, суо герга 
мел кхочу уоре а йоьрзуш, дика хьалха, новкъа юккъехь хааелира, цхьа Iарж 
а луш, шорло хIума. «Ванах, каш ду-кх иза! Коша валош ву-кх кхуо со», – 
аьлла, дагадеана со, саца а сецна, юхахьаьжча – суна тIехьа лаьтташ яра йоккха 
стаг. ХIинца цунна сагора хIунда аьлча, къаьрзина оьгIазечу, къинхетамазчу 
олхазаран бIаьргашца хьоьжура иза соьга. Со тIе а хилла, лерина хьаьжча, юха 
а бIаьргаш тIе марха а йогIий, цхьа бIарлагIа хуьлу йоккхачу стагах. «ЭхI! 
– олий, дагатосу суна, – сан кхоллам бу-кх хIара гужам – адаман оьмаран 
кхоллам, цхьа а стаг шех валаза йолу. Кхунах волурий-те со? Валалахь, дика-м 
ду! Делахь а, хьажа мукъане хьажа со», – олий, со нацкъар а волий, кхечу агIор 
дIаволало. Суо ма-ваххало чехка со вахарх, хьалха санна тIекхиина догIучу 
йоккхачу стеган куогийн татанах ца валало со. Тохара ма-эххара, хIора сайн 
гIулчаца, хьалха гучу Iаьржачу орана герга а оьху со. Эккхийна яло пхьагал 
санна, мичча со иккхича а – изза хуьлура: ор хIоразза а суна хьалха а нислора, 
цу орана со тIелоьллуш йолу йоккха стаг суна тIаьхьара а ца йолура. «Собардел 
цкъа! Лиен ян еза аса иза. Цхьанхьа а ца воьдуш, саца со?» – олий, со лаьтта 
охьахуу. Хаза ца хазахь а, синкхетамца хаало суна: йоккха стаг цхьа-ши гIулч 
сайна тIехьа лаьтташ хилар. Хьалха дIахьоьжуш Iачу суна хаало: хIоразза а 
суна хьалха нислуш хилла йолу оран Iаьржа хьоькх, сайна герга текхаш. «Ва, 
Дела!» – аьлла, воьхна, со юхахьаьжча, йоккхачу стага шен къомс доцу бага, 
къежа а еш, соьга йистхуьлуш, олу: «Вер вац хьо сох!»

Гочдинарг Домбин Вахьидан Хьамзат
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ИРА ДЕШнАШ, кИЦАнАШ А 

Шира Египет
Бахьана доцуш къийсар – иза стаг Iовдал хиларан билгало ю. 
Аьллачу дашал а гIолехь ду, хабар цадийцар.
Турпална, Iилманчина, хазачунна, уьш стенгга а бахарх, чубаха хIусам 

карор ю.
Цхьа стаг тIам тIехь майра хилча, дерриге эскар хуьлу майра, цхьа стаг 

кхоьруш хилча, массо а хуьлу кхоьруш.
Кхерам боцчу хенахь ларло, кхера а кхера; кхерам тIебеъча, ма кхера, 

цуьнца къовсало.
ДоттагIчуьнга хIума еха а ма еха, яла а ма ло. Декхаро, тукаро кIади 

санна, хадор ду шун доттагIалла.
Хан-зама дIаяьлча, доттагIчух мостагI хуьлу, ткъа мостагIчух – доттагI 

хуьлу, хIунда аьлча шена хуьлу аьтто чIогIа бу массо хIуманал а.
Сийдолу стаг охьакхетча, буьрка санна кхета, сийдоцу стаг – хоттан 

карчолаг санна, кхета.
Хьайна цатовриг, нахана а ма де.
Цкъа а, ца хуьлу дика ишттанехьа.
Беро дуьйцуш делахь а, пайдехьчу къамеле ладогIа. Воккхачо дуьйцуш 

делахь а, сонтачу къамеле ла ма дегIа.
Вон ган а гуш, цунна дуьхьало цайинарг, вон динарг санна, бехке ву.
Сийдолчу стага шена уллорчух диканиг бен ца олу, цуьнца и дикалла 

яцахь. КIезигчу стага ледарлонаш бен ца юьйцу. Цаьршимма дуьйцург 
дуьйцуш – дуьххьарлерниг хьалавоьду стигала, шолгIаниг – лаьтта буха.

ТIебеанчу балина молха – цуьнан ойла цаяр. Цуьнан ойла мел йо а, иза 
дIа ца болу, тIеттIа совболу.      

Хьекъал доцург,  мел кIезиг хIума долийча а, воьхна хьийза, ткъа хьекъал 
дерг, мел доккха хIума долийча а, собаре хуьлу. 

Дукха уллехь а, дукха генахь а ма хила паччахьашна, цIарна, 
баккхийчарна, зударшна. Дукха уллехь хилахь, цара хIаллаквийр ву хьо, 
дукха генахь хилахь, уьш пайденна хир бац хьуна.

Малъелла церг, Iовдал хьехамча, когах дахана кIохцал дIадаккха деза 
шен орамца, тIаккха бен карор яц хьуна синпаргIато.

Цо хьо дешица кхалахь а, мостагIчух а, хьуо ца везачу зудчух а ма теша.  
Тешна  хилахь, веллачех ву хьо.

Хьайх доьзна доцчу хIуманах ларло, хьайх доьзна долчунна гергахьа 
хила хьажа. 

Доккха хьекъал ца оьшу, хьайх тешарг Iехо; йоккха майралла ца оьшу, 
шен некха уьн тIе вижна Iийриг вен.

Къаналлехь ирсе ваха, жима волуш шортта къахьега деза.

 Сийдолчу нехан сийлахь ойланаш
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ШИРА кИтАЙ

конфуций (кун-цзы)
Сийдолу стаг, цкъа а ца воьду нехан лорах.
Дикачу стагана шен  декхар хаьа, ледарчу стагана шена пайдехь дерг бен 

ца хаьа.
Дика стаг дукха вуза ца гIерта я бахам болуш ваха ца гIерта. Цо гIуллакх 

сиха до, хабар меллаша дуьйцу. Дикачу нахаца хабар дуьйцуш, цо ша-шен 
нисво.

ЦIеначу стага массо а хIума шен ницкъаца до.
Шина стагана юккъехь суна карор ду Iамо сайна пайдехь долу хIума. 

Диканиг сайгара царна дIалур ду ас, церан ледарлонашна тIехь Iемар ву со.
Деша, массо хенахь хьекъал ца тоьаш санна, и хьекъал хьайгара массо а 

хенахь, дайна, дисарна кхоьруш санна.
Уггар хьекъал дерш, уггар Iовдалш кхечаьрга Iама ца ло.
Вехаш ву хIумма а цахуург – цхьа а, шех ца кхетарна кхоьруш ца хуьлу 

иза.
Хьуо нахана цавовзарх ма кхера, хьайна нах цабовзарх кхера.
Сийдолчу стагаца къамел цадар и стаг вар ду. Сийдоцчу стагаца 

къамелдар – дешнаш дар ду. Хьекъал долчо стаг ца войу я дешнаш ца дойу.
Халахетар дац суна, сайх нах ца кхетча, халахетар ду суна, суо нахах ца 

кхетча.
Кхо некъ бу стагана хьекъале хIума дан: 
Хьалхарниг, уггар диканиг – ойлаяр;
шозлагIниг, уггар аттаниг – наха дийриг дар;   
кхозлагIниг, уггар халаниг – хIума зиэр.
Цхьана дийнахь, Конфуций ломана уллехула чекхволуш, цхьа зуда яра 

охьайижина йоьлхуш. Цуьнан лерам беш, шен пайтона тIехь охьатаьIна, 
Конфуций ладоьгIуш вара цо хьоькхучу маьхьаре. Шен дешархо вахийтира 
цо, оцу зудчунна тIе гIой, цунна хIун хилла хатта, аьлла.

– Хьо иштта, ялаетталуш, гIайгIане хилар дуьххьара дуй-те? – хаьттира 
цо цуьнга.

– иштта, ду иза – аьлла, жоп делира зудчо: – Цхьана хенахь цIоькъалоьмо 
мIараш тесна, йийра сан марнана. Цул тIаьхьа цо вийра сан майра. ХIинца 
тIаьххьара  а сан кIант вий цо.

– ТIаккха, хIокху меттера дIа хIунда ца йоьду хьо? – хаьттира Конфуцийс.
– ХIоккхехь волу паччахь къиза вац, – жоп делира зудчо.
– Диц ма делахь цо аьлларг, – элира Конфуцийс. – Къиза паччахь 

буьрсачу экханал а кхераме ву хьуна.
Дика стаг цкъа а вуьсур вац ша цхьаъ, цунна массо а хенахь карор бу 

лулахой.
Дикачу стагана массо а хенахь диканиг го, вониг ган ца Iамадо цо.
КIезигчу стагана массо хIума а бIостанехьа го.
Хьайл дика боцчу нахаца доттагIалла ма леладе.
Цхьажимма дика хила хьаьжчхьана, хьоьга вониг далур дац.
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Дикачу кIанта ша цомгуш хиларца бен шен дена а, нанна хала ца 

хоьтуьйту.
Дикачу кIанта, вист а ца хуьлуш, лов хало, ткъа кIезигчу стага хало 

тIееъча, гIовгIа дукха йо.
ДоттагIашна хьехам беш, цаьрга далундерг ала, уьш диканна тIебалош, 

гIиллакхех ца бохош. Толам хинбоцчохь хIумма а дан ма гIерта. Хьуо 
юьхьIаьржахIуттур волу хIума ма леладе.

Цхьамма хаьттира: «Нийса дуй вонна дуьхьал дика дар?» Хьехархочо 
элира: «ТIаккха стенца декха деза дика? Вон нийсонца декха деза, ткъа 
дика – диканца».

Хала ду зударшца а, ледарчу нахаца а юкъаметтиг ларъян, улле балабахь, 
уьш хьоьца эвхьазабевр бу, генабахахь, уьш хьоьца гамлур бу.

Дика стаг массаьрца а бертахь веха, ткъа ледара стаг – ша саннарш 
лоьхуш лела.

Некъаш цхьатерра ца хилча, Iалашонаш цхьаьна ца хIиттало.
Массо а стаг, ша санна, ларар, хьуо-хьайца санна, нахаца хилар – цул 

лакхара хIумма а дац.
Дика нах кхечу нахаца бертахь беха, царна тIаьхьа хIиттина ца лела, 

кIезиг нах кхечу нахана тIаьхьа хIиттина лела я цаьрца бертахь ца беха.
Нагахь ойланаш хьан Iовдал яцахь, ахь дийриг хир дац Iовдал.
Массо а хенахь «дIаьвшах» вуьзна ву оьгIазе стаг.

кИтАЙ

Лао-Цзы (Ли-Эр) 
Дикачу нехан Iедал – дика дар, цхьаьнцца а, хIумма цакъийсар.
Атта хилла  барт тешаме ца хуьлу.
Шена массо а хIума хаьа моьттучунна хIумма а ца хаьа.
ХIума хуучуьнан хабар кIезиг хуьлу, хабар дукха долчунна хIумма а ца хаьа.
Дикачу стага дукха хIума до, динарг ша дина бохуш, хестамаш ца бо, мел 

деза хIума дича а, ша дина ца олу, хIунда аьлча – цунна ца лаьа шен хьекъал 
нахана каро. Хьекъале стаг серлонехь гучувала ца гIерта, цундела ца къега 
иза; цо шех лаьцна хIумма а ца дуьйцу, цундела хуьлу иза сийдолуш; цо 
ша-шен  хеста ца во, цундела ву иза лераме, ша айба ца гIерта иза, цундела 
ву иза нахалахь воккха.

Дукха дуьйцучун аьтто кIезиг хуьлу.
ТIом, паргIато яккха Iалашо йолуш беш белахь, иза зулам ду.
Iедалан законаш, омарш дебачохь къуй а, талорхой а деба.
Лаккхара гIиллакх долчарна цкъа а ца хета шаьш гIиллакх долуш, 

цундела бу уьш иштта лакхара гIиллакх долуш.
Уггар доккха зулам кIезигчу хIуман тIера дIадолалуш ду. Дуьнен тIехь 

мел хуьлу доккха зулам кIезигчу хIуманах кхоллалуш ду, иштта, мел доккха 
хIума а кIезигчу хIуманах кхоллалуш ду.

Дика тIемало цкъа а оьгIазгIур вац.
Хууш хIумма а доцуш, хIума хууш санна леларг, цомгуш ву.
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Шен хьолах тоамбийриг  вехаш ву.
МостагIий бацахь, тIом а хир бац.
Хьайн ойланашна тIехь тергам бе, иза юьхь ю ахь дечу гIуллакхийн.

Сюнь-цзы
Хьайн бераш муха ду ца хаахь, церан доттагIашка хьажа.
Сан ледарлонаш гойтург сан хьехархо ву, ас дина дика гойтург – сан 

доттагI ву.
Дешарна тIехь саца мегар дац, гIиллакхе доцчу хаттарна жоп дала оьшуш 

дац. ГIиллакхе доцу къамел дуьйцуш делахь, цуьнга ладегIа я хIумма а 
хетта а оьшуш дац.

Къийса лууш волчуьнца къийсавала оьшуш дац.
Диканиг гуш делахь, цуьнца лераме хила веза. Ша-шега хьажа веза: «Дуй-

те соьца иштта диканиг?» – аьлла. Вониг гуш делахь, цуьнга цабезамца 
хьажа веза. «Дуй-те соьца иштта вониг? – бохучу маьIнехь.

Шира весет
Дика тIедеъча, диканах дезар эца, вон тIедеъча – ойлае.
Вонах самукъадолург бекхам боцуш вуьсур вац.
Кхиэл сиха ца йо вон динчунна, цундела ца кхоьру адамийн дегнаш 

вонах.
Паччахье хьаьжжина хуьлуш бу цуьнан гуо а.

Сулима-Пайхамар  
Хьекъал долчу зудчо цIа дийр ду, хьекъал доцчо иза дохор ду.
Пана арахь вахар гIолехь ду, оьгIазечу зудчуьнца вехачул а.
СагIадоьхучунна хIума ца луш ма Iе, нагахь хьан куьг яла ницкъ болуш 

делахь.
Шена уллерниг ца везаш велахь, цо латориг къа ду, къечу стагаца иза 

комаьрша велахь, иза дика стаг ву.
Девне юьхьиг – хи хецадалар санна хIума ду, иза генадалале дита.
Къен стаг цIийзачу хенахь лергаш дIакъовлуш волчунна, иза ша цIийзачу 

хенахь цхьаьнна а хезар вац.

Сирах
Массарна а хьайн дог-ойла дIа ма елла, цара хьайна Iовдаллийца баркалла 

ала ца лаахь.

кЕРЛА вЕСЕт

Матфей
Хьоьца йолу серло бода хилча, тIаккха бода хIун ю?
Еха, лур ю шуна: леха, карор ю шуна: неI тоха, дIайоьллур ю шуна: 

йоьхушволчунна – ло, лоьхушволчунна – карайо, неI тоьхначунна –   
дIайоьллу.

Дика нах комаьрша бу.
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Дика нах цIена дог-ойла йолуш хуьлу.
Дика нах маслаIате хуьлу.
Йоьхушволчунна – луо, юхалург йоьхучунна пе а ма тоха.
Бакъдерг бахьана долуш арабаьхнарш  дика нах бу.

Иоан
КIенан буьртиг лаьтта тIе боьжча – иза ца лахь, ша цхьаъ буьсур бу: иза 

лахь, цунах дуккха  а стом хир бу.
Шех муьлхха а тайпа къалаториг, оцу къинан лай ву.

Лука 
ХIун пайда бу, дерриге дуьне цо даьккхича а, иза ша леш хилча?
Бакъдолчо маьрша во.
Дукха долчуьнгара дукха доьхур ду, дукха деллачуьнгара а, доккхур ду 

оццул.

 Марк
Хьуна дуьхьал воцург хьоьгахьа ву.
ЛадогIахь, лергаш долчунна хезар ду.

ШИРА ГРЕЦИ

Аристотель
ХIуманан доладар – иза ахгIуллакх ду.
Уггар  стаг гIелвеш а, вохош а дерг – иза гIоранца  дукха болх ца беш 

Iер ду.
Дика а деш, кIеззиг дар гIоле ю, иттазза сов деш, вониг дечул а.
Iилма долчунна а, доцчунна а йолчу юккъехь башхалла, дийна волчунна 

а, веллачунна юккъехь санна ю.
Дешарехь кхиаме хила, дешархо тIаьхьакхиа веза хьалха воьдучунна, 

тIаьхьа вогIург тIекхиаре а ца хьоьжуш.
Хьекъале стаг шена томечу хIуманна тIаьхьаваьлла ца лела, тамехь доцу 

хIума дIадаккха гIерташ лела.
 
Дика жайна ду, нагахь яздархочо ала дезарг ала ма-деззара аьллехь.
ДоттагI – иза, шина дегIана чохь дехаш цхьа дог ду.
Лай-стага – лай лору, эло – эла.
Iилманца хьалха воьдург, гIиллакхца тIаьхьавуьсуш велахь, иза юханехьа  

воьдуш ву, хьалха воьдучул.
Массо хIуманна тIехь беламе хIума бен цагар и стаг ледар хиларан 

билгало ю, хIунда аьлча беламе хIума массо а хенахь тIехула ду.

Гочдинарг Хасханов Самради
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МУСАЕВА Асет

Дарин йовлакхашца гайтина 
халкъан васт

Цхьаволчо хьалхе дуьйна шен говзаллина 
«кечамбахь» а, Газиева Мадинин дахарехь 
иштта ца хилира. Чохь суьрташ дехкина я лер-
рина Iама гIерташ хилла а йоцу иза, ша сурт-
диллархо хир ю аьлла сацам хилла, исбаьхьал-
лин школе яхара шен деца. Ур-атталла, ша 
диллина сурт а  ца даьхьнера цо шеца, хIетте 
а, кхуьнга дикка хьажа а хьаьжна (кхуьнгахь 
похIма хилар хааделча санна), хIара школе схьаоьцу элира хьехархочо. иза 
дара 1999-чу шарахь Оренбургерчу исбаьхьаллин школехь. ГIараваьлла 
суртдиллархо а, музыкант а вара кхуьнан дуьххьарлера хьехархо Черни-
ков Анатолий. Суртдиллархо хила лаам хиллехь а, шех бIобоьлла яцара 
Мадина, амма хьехархо тешна вара кхуьнгахь долчу похIмах. Пхеа ша-
рахь дешначул тIаьхьа а, Анатолий Яковлевич волчу занятешка йоьдура 
Мадина, школерчу исбаьхьаллин пхьалгIахь суьрташ дахка (юкъарадеша-
ран школа чекхъяккхалц бакъо яра йоьIан цига эха). ТIаккха хьехархочо 
шен белхашца  къона суртдиллархо исбаьхьаллин училище йигира. Цара 
шаьш, хазахеташ, схьаоьцур ю, дешаран керла шо долалуш схьайола эли-
ра йо1е. Амма цигахь долу хьал девзича (тIе а хьоьжуш, адамаш дахкар, 
иштта кх.дI.), иза нохчийн йоьIан меттиг яц аьлла, цига ца яхара Мадина. 
Школа чекхъяьккхинчул тIаьхьа архитектурин институтехь деша лаам хи-
лира цуьнан. Шен белхаш а хьош институте яханчуьра, кхераелла, шен  цу 
декъехь говзалла яц, аьлла хетта, цIа еара иза. Амма дохко ца елира йоI. 
Цига ца яхнехь а, пайдехь кхин говзаллаш караерзийра цо: медицинин тех-
никехула инженер, ингалсан меттан гочдархо. 

2012-чу шарахь Оренбургера Нохчийчу цIа еара Мадина. ЦIаеанчул 
тIаьхьа, исбаьхьаллин пхьалгIа схьайиллира цо. ПхьалгIахь йоллушехь, 
Соьлжа-ГIалин № 91 йолчу школехь шина шарахь а, цул тIаьхьа № 3 йол-
чу гимназехь шина шарахь а ингалсан меттан хьехархочун болх бира Ма-
динас. Суьрташ дахка Iамош бераш делахь а, шен пхьалгIах исбаьхьаллин 
студи ца йо суртдиллархочо, хIунда аьлча, дукха хьолахь, шен кхолларал-
лин белхаш бо цо цигахь. 

«ПохIме стаг массо хIуманна тIехь а похIме хуьлу», – олуш ду. ишт-
тачарех ю Газиева Мадина а. исбаьхьаллин суртдилларехь говза хилла а 
ца Iаш, кхузаманан исбаьхьаллин тайп-тайпана кепаш а караерзийна цо. 

Культурин дахар
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Леррина цу гIуллакхана цхьанхьа 
а дешна а, Iемина а йоцушшехь, 
барельефан жанрехь белхаш бан 
йолаелира иза. Дечиг агар а, кхий-
ран хIума яр а хазахеташ йолчу 
цунна чIогIа тайра архитектурин 
гIишлош кечъярехь шуьйра яьр-
жина йолу барельеф. Дозанал ара-
хьарчу говзанчийн белхашка хьоь-
жуш, цо сиха карадерзийра кхийра 
агарца суртдиллар. Уьш, дукха 
хьолахь, тайп-тайпана зезагаш, 
кхийолу ораматаш хуьлу. Кхийран 
экъанна тIехула, тIедаьлла а дуь-

туш, аьгначу суьртах олу барельеф. Цу кепара белхаш чIогIа хьашт хуьлу 
кхузаманан лехамашца шайн чоьнаш кечъечарна – чуьра интерьер хаза а, 
шатайпа а йо барельефо. иштта, 2014-чу шарахь, суртдиллархочуьнца Му-
состова Заремица цхьаьна Соьлжа-ГIаларчу Кхузаманан искусствон туь-
шахь хиллачу шен дуьххьарлерчу гайтаме даьхнера Мадинас барельефан 
кепехь долу шен белхаш. 

Цу кепара, искусствехь шена хазаделла долу муьлхха а хIума карадер-
задо Мадинас. ГIамарна тIехь суьрташ дахка а Iемина, шен пхьалгIахь бе-
рашна лерина «ГIамарца арт-терапи» занятеш а йолийна цо. ГIамарца (я 
гIамарна тIехь) суртдиллар тIаьхьарчу хенахь дуьненахь даьржина а, наха-
на чIогIа хазахеташ а ду. Нохчийчохь иза дIадолийнарг Газиева Мадина ю. 

Мадинин да хилла куьйгана чIогIа говза. «Эчиган юьхках чIоьндарг  а 
ялур яра цуьнга», – олуш хилла наха цунах лаьцна. Къоналлехь дуьйна 
гIишлошъярехь дукха къахьегна, гIараваьлла гIишлошъярхо хилла ву иза. 
Ц1енош арахула а, чуьра а кечдеш, пенаш тIехь суьрташ дохкуш хилла цо, 
эчигах кевнаш а, кхийолу хIуманаш а еш хилла. Цуьнгара схьа хир ду Ма-
динин похIма а – шен пхьалгIахь пенаш а ша кечдина цо. 

Дуьххьара ша исбаьхьаллин школе яхча дас шена эцна басарш а, шен 
дуьххьарлера суьрташ а, хьоме хеташ, тахана а лелош ду Мадинас. ХIетахь, 
шаьш атта дохкуш а доццушехь, уггаре а тоьлла гIирсаш оьцуш хилла дас 
суртдиллар марзделлачу йоIанна. исбаьхьаллин школехь говзаллин (про-
фессиональни) басарш Мадинин бен ца хилла. Цундела, шен бераллин 
дозалла дан бахьана хилла кхуьнан. «Уьш-м тахана а ду, хIетахь санна, 
шайца дика сурт диллалуш», – дуьйцу Мадинас боккхачу безамца. Тахана 
18 шо кхаьчна, «Ленинград» аьлла т1ехь яздина, шатайпа хьожа йолу  ба-
сарийн шира ботт цо лелайо.

ЦIера Олхазар-КIотарара бу Мадинин доьзал. Ялх йиша ю цуьнан. Уьш 
берриге а, Мадина санна, дахарехь шайн меттиг а карийна, къахьоьгуш бу: 
цхьаъ лор ю, важа инженер, кхоалгIаниг – Нохчийн Республикин хьакъйо-
лу журналист, иштта кхидIа а. 

Ткъе пхи шо Оренбургехь даьккхинехь а, гуттар а Даймахкана сагатдеш, 
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шен цIа Нохчийчохь дуй а хууш, кхиъна Мадина. Даима а «кхана цIа доьл-
ху», бохучу ойланца Iийна иза цигахь. Нохчийчохь а йоцуш ша яьккхина 
хан, нохчийн яздархойн книгаш йоьшуш, къоман гIиллакхаш, Iадаташ ган 
а, Даймехкан хазаллах Iаба а хьоьгуш яьккхина дела хир ду, тахана Газиева 
Мадинин кхоллараллехь нохчийн халкъан васт, амалш, аматаш гучудий-
лар. Къоман Iадатийн сийдеш, хIусамехь нохчоллин Iаь лаьтташ кхиинчу 
цо даима а ойлайора нохчийн зудчун дахарехь йоккха меттиг дIалоцучу 
йовлакхан. «Нохчаша шаьш дина йовлакх а доцуш, хуьлийла а ма дац?» 
хаттар кхоллалора ойланехь. иштта, нохчийн культурин исторехь, ша сан-
нарг кхин хилла йоцу, мехала проект дага а лаьцна, цу тIехь дукха къа-
хьегна, лаккхарчу тIегIанехь иза кхочушйина цо. Лахьанан (ноябрь) бет-
тан чаккхенгахь схьабиллина, карара гIуран (декабрь) бутт чекхбаллалц 
Соьлжа-ГIалахь А-Хь.Кадыровн цIарахчу пачхьалкхан галерейхь лаьттар 
болчу  «Нохчийн аматаш дареш-
кахь» цIе йолчу гайтаме даьхна 
ду Газиева Мадинас шен куьйга 
суьрташ а дехкина, оцу суьрташца 
кхоьллина нохчийн дарин йовлак-
хаш. 2013-чу шарахь дуьйна царна 
тIехь болх бина суртдиллархочо. 
Бустамийн бух кхуллуш, тайп-
тайпанчу архивашкахь, куьйгагов-
заллин искусствон нехан доларчу 
коллекцешка хьоьжуш, Нохчийн 
Республикин музейшка а, библи-
отекашка а лелаш, болх бина цо. 
КIадин дизайн караерзийна. Рос-
син гIарабевллачу суртдиллархойн а, дизайнерийн а гIо лехна, Россехь а, 
Францехь а тайп-тайпанчу пхьалгIашка а ихна. КIадин дизайнан а, модин 
а, коьртаниг – къоман культурин а берриге лехамашца догIуш долу хьалха-
ра кхо йовлакх Францехь дина Мадинас. Пхеа шарахь болх бинчул тIаьхьа 
9 сурт, тайп-тайпанчу бесашкахь уьш хилар лерича, 22 йовлакх ду искус-
ство езархошна гайтаме даьхнарш.

Цуьнан хIора а йовлакх – цхьа шатайпа дуьне. ХIоранна тIехь а гайтина 
вайнехан хаза гIиллакхаш, ламасташ, Iадаташ, аматаш. Белхийн цIерша а 
гойту церан чулацам: «Даймохк», «Шовданан йист», «Къанойн кхеташо», 
«Бустамаш», «МаслаIат», «Мукъам», «Нана», «Вежараллин халкъ», «Хал-
къан барт». 

«Даймохк» цIе тиллинчу йовлакха тIехь автора дехкинчу лаьмнаша, 
бIаьвнаша, маьлхан зIаьнарша, хьаннаша Нохчийчоьнан исбаьхьалла гой-
ту. Нохчийн кхерч а, Iер-дахар а гайтина цу тIехь аганца, пхьегIашца, ис-
тангашца. Даймохк а, шен кхерч а дIахьулбина лаьттачу къонахчун васт 
кхуллуш вета болу коч а, чоа а ду диллина. Шаьлта а, турс а ду къонах-
чуьнгахь – иза муьлххачу а хенахь Даймохк, кхерч ларбан кийча хилар 
гойтуш. 
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 Вайна хууш ма-хиллара, дукха ширачу заманахь дуьйна, Iаламо исбаь-

хьаллица хазйинчу метте – шовданан йисте богIуш хилла юьртара кегий-
нах а, мехкарий а. Кхузахь кхоллалуш хилла безам а, хинболчу доьзалан 
бух а. «Шовданан йист» цIе тиллинчу суьртехь Газиева Мадинас башха 
гайтина нохчийн къоман уггаре а хазачех долу и ламаст. БIаьвнаш, лаьм-
наш, Даймехкан исбаьхьа Iалам, кегийчу наха дIабуьзна цхьа го, карахь 
кIудалш йолчу мехкарша буьзна шолгIа го – и дерриге дIатарделла цхьана 
йовлакх т1ехь. Кегийчу нехан а, мехкарийн а магIарийн юкъ къастош бил-
лина нохчийн бустамех хIоттийна болу гуо бу. Оцу магIанашна тIехула 
дехкина истангаш а ду нохчийн къоман бустамашца кечдина, ширачу за-
манахь санна. Суртдиллархочо гойтуш долу васт чекхдоккхуш, оцу суьр-
тан юккъехь гуш шовданан хи а ду, цу йистехь дош а делла, вовшахкхетта 
къоначу шиннан некъаш санна, вовшаххоттаелла ши кIудал а ю.

Нохчийн къоман уггаре а хазачу, оьздачу Iадаташна юкъахь ду воккха 
стаг ларар. Массо а заманахь нохчийн къаной, шайн юьртахь долчух жоп а 
луш, тайпанийн, тукхамийн дай а хилла, лаьттина. Диканехь я вонехь хьал-
хабовлуш а, цхьана зуламна я ледарлонна бехкечунна кхиэл еш, иза нисван 
везахь, хьехар деш, я дан догIу таIзар деш, иштта кхечу гIуллакхашкахь 
а мехала сацам тIеоьцуш вовшахтухуш хилла Къанойн кхеташо. Доккха 
маьIна лелош хилла и хаза ламаст а гайтина суртдиллархочо «Къанойн 
кхеташо» ц1етиллинчу шен цхьана йовлакха тIехь. Шен исбаьхьаллин ой-
лане хьаьжжина, башхачу кепехь дехкинчу хьаьрсачу хьечан синтаршца 
тIедуьзна автора и сурт.

Нохчийн бустамаш – халкъан кхоллараллин уггаре а хьалдолчу дакъ-
ойх цхьаъ ду, цуьнан орамаш генна, эзаршерийн кIоргенашка доьлху. 
Муьлххачу а бустамехь шен ойла, чулацам, дийцар хуьлу, билгалонийн а, 
хьаьркийн а маттаца шен халкъах лаьцна дуьйцу цо: цуьнан амалх, кхолла-
мах, башхаллех. Нохчийн халкъан дахар бустамийн тIамаршца кхузаманан 
кепехь гайта Iалашо йолуш дина ду автора «Бустамаш» цIе йолу йовлакх. 
Бустамашца кечдинчу истанган сурт хилла ца Iаш, вайнехан зударийн 
гIабали кечйо бустамаш а, къоман синкхетамца йогIуш йолу тайп-тайпана 
тIамарш а ю цу тIехь.

Зудчо шен коьртара даьккхина йовлакх юккъе тесча, мел вайнехан 1ада-
техь доккха дов а, мел йоккха оьгIазло царна юккъехь хиллехь а, оццу 
мIаьргонехь машар беш хилла шина довхочо. Дехьа-сехьа кортош охьаох-
кийна, шаьлтанаш охьаяхийтина лаьттачу шина къонахчун а, царна юккъе 
кIайн йовлакх а тесна, дов дерзаран бахьана хиллачу йоьIан а васташца, 
шен сий-лараме хьаьжжина, йоI мелла а лакхахь а йолуш, «МаслаIат» цIе 
тиллинчу йовлакха тIехь сирла гайтина суртдиллархочо дуьненахь а шен 
хазаллица гIарадаьлла долу вайнехан и Iадат. 

Нохчийн къоман гIиллакх-оьздангаллехь а, культурехь а йоккха мет-
тиг дIалоцу пондаро, хуьлийла иза дечиган, кехатан я Iадхьокхург. Цаьрца 
цхьаьна нохчийн мукъамаш кхолларехь шайн дакъа дIалоцуш ю вота а, 
зурма а. и берриге гIирсаш гойтуш диллина автора «Мукъам» цIе йолу 
сурт.
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Ша дуьне а, Iалам а кхоьлличхьана, Дала зудчунна делла уггаре а сий-

лахь дарж ду – нана хилар. Массо а халкъашлахь еза лерина елахь а, вайне-
хан кхетамехь къаьсттана лекха меттиг дIалоцуш ю нана. иштта, вайнехан 
наношна лерина, нанас вайн дахарехь дIалоцуш йолу меттиг билгалъяк-
кха лууш, шен цхьана суртана «Нана» ц1е тиллина автора. Ненан кIеда-
мерза, ховха васт гайтархьама, ага техкош Iачу цунна гуонаха дуккха а 
зезагаш дехкина, хIунда аьлча Iаламехь уггаре а ховха а, хаза а дерг зезаг 
ду. ТIекхуьучу тIаьхьенна Даймохк безийтарехь нанас дIалоцуш йолу мет-
тиг билгалйо, аганахь доьзалхо техкочу цунна тIехьа гуш долчу дай баь-
хначу лаьттан Iаламо. «Хьомсара сан нана, бовхачу хьан некхехь стиглар-
чу седане дуьххьара хьаьжна со»,  – суьртан лакхахь далийначу нохчийн 
гIараваьллачу яздархочун Мамакаев Мохьмадан дешнашца автора гойту 
берана доллу дуьне схьадоьллург а, дахарх йолу цуьнан дог-ойла кхуллург 
а нана хилар.

Вайн вежараллин халкъан сий-ларам а бина, гIалгIашна лерина цхьа 
йовлакх дина суртдиллархочо. «Вежараллин халкъ» аьллачу белхан коьрта 
дакъа дIалоцуш ю ГIалгIайчоьнан пачхьалкхан байракха тIехь йолу «маьл-
хан билгало». Оцу билгалонна юккъехь вайнехан зударийн къоман духа-
ран – гIабалин чаьрпазан тIехь хуьлу бустамаш дехкина автора. Гондахьа 
Даймехкан латта а диллина. 

КадыровгIеран доьзало нохчийн халкъан барт чIагIбарехь дIалаьцна 
меттиг гойтуш диллина ду «Халкъан барт» цIе йолу сурт. Йовлакх ма-дду 
дIасаяьржина зIаьнарш – тахана Нохчийчоьнна тIехула къегинчу маьлхан 
серло, нур ду. Суьртан юккъехь долу дитт – КадыровгIеран доьзал, цунна 
гуонахара исс гуо – нохчийн исс тукхам. Машшашца вовшаххоьттина ду го-
наш, иштта царах хоьттина ду диттан орамаш а. Цу кепара, нохчийн дерриге 
тукхамаш (тайпанаш) цхьаьна а тоьхна, шен орамашца халкъах боьлла, цу-
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нах боьзна бу КадыровгIеран доьзал. Дитта тIехь дуккха а стоьмаш ду – оцу 
доьзало шен халкъан дуьхьа къахьегаран беркате тIаьхьенаш ю уьш, вайна 
денна гуш йолу. 

и проект дагалоцучу хенахь Мадинин хилла коьрта Iалашо яра: Рос-
сехь а, доллу дуьненахь а вайн башха культура, истори йовзуьйтур йолу, 
ша саннарг кхин йоцу, нохчийн «бренд» кхоллар. Ширачу заманахь дуьйна 
таханлерчу дийне кхаччалц нохчийн зудчун васт кхуллуш, цуьнан оьздан-
галлин, сийлаллин, ийманан, эхь-бехкан, кхетамаллин амат дузуш схьадеа-
на ду йовлакх. Цундела, нохчийн зудчун дахарехь йовлакхо дIалоцуш йолу 
маьIне меттиг тидаме а лерина, вайн вешан йовлакх ца хуьлийла а дац аь-
лла, ша дагалаьцна мехала Iалашо кхочушйина Газиева Мадинас. Дерриге 
нохчийн халкъо дозалла дан хьакъ а болуш, баккъал а, къоман васт кхул-
луш, тIаьхьарчу тIаьхьенашна а буьсур болу сийлахь болх бу цо бинарг.


