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СУМБУЛАТОВ Дени

 «Кавказ, хьо яра сан да-нана хилла...»
ДIадаханчу бIешеран 30-чу шерашкахь тайп-тайпанчу жанрашкахь язйина 

дуккха а керла исбаьхьаллин произведенеш зорбанера араевлира нохчийн 
яздархойн. Оцу поэтех вара Мамакаев М., Гадаев М-С., Мамакаев I. Уьш 
бара нохчийн маттахь вайн къоман поэзехь керла дош аьлларш, шайл хьалха 
аьллачу исбаьхьаллин дашах шен дикаллица, говзаллица къаьсташ долу дош 
аьлларш.

Мамакаев Iаьрбин ялхитта шо бен дацара «Рабфак» стихотворени цо 
язйинчу хенахь. I936-чу шарахь дуьххьара зорбанера араевлира Iаьрбин 
стихаш. Цуьнан стихаш, кхечарех тера йоцуш, керла яра шайн кепаца, чула-
цамца, мукъамца. Iилманчо Минкаилов Э. чIагIдарехь, силлабо-тонически, 
дактилан кепехь нохчийн поэзехь дуьххьара стихаш язйинарг Iаьрби ву. Ха-
зачу мукъамехь, цIеначу нохчийн маттахь язйина стихаш хазахеташ йоьшу-
ра дешархоша, царех цхьаерш иллешка, эшаршка а ерзийна, лоькхура хал-
къо: «БIаьстенан Iуьйре», «Баркалла хьуна», «Хелхаран бал», «Маржа яI!» 
БерхIитта-ткъа шо бен дацара поэтан цуьнан дешнаш тIехь даьхна иллеш 
а, эшарш а Нохчийчохь, тIаьхьо – Нохч-ГIалгIайн республикехь лоькхучу 
хенахь. Дукха къона волуш вевзаш а, везаш а волу поэт хилла дIахIоьттира 
Iаьрби. Вевзаш а, везаш а хиларо цуьнан дахаран сирла, цIена некъ син-
гаттамо кхуьйлира. Ткъа шо бен дацара поэтан СССР-н яздархойн Союзан 

Мамакаев Iаьрбин – 100 шо
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декъашхойн могIаршка иза тIеэцча. Кхоллараллин новкъахь итт шарахь бен 
къахьега ца витинчу, кхоллам ца хиллачу Iарбис дуккха а лаккхара исбаь-
хьалла йолу произведенеш язйина. ХIора а дош, шен сих а доккхуш, по-
эта яздина дела, керла васташ кхоьллина дела, дешархочун сих кхеташ ду. 
Сих кхеташ, дог хьостуш а ду, цуьнан хIора а дашехь хесториг Даймохк, 
безам, Iаламан хазалла, доттагIалла, ша вина, шен бералла дIаяхана Тер-
кайист йолу дела. Говзанчо исбаьхьа хаза диллина сурт бIаьргашна хьалха 
дIахIутту, Iаьрбин «Сарахь Теркан тогIехь» стихотворени ешча (и стихотво-
рении шен I7 шо долуш язйина Iаьрбис):

Ма хаза ю-кх хьо, шера тогIи,
Хьайн бай тIе цIен зезаг даьлча,
Ма хаза ю-кх хьо, Теркан гIайре,
Хьайна тIе баьццара къаж яьлча.

ДIо варшахь къоркхокха бека,
Малх а бу регIа тIе лахлуш,
Мархашлахь кIайн куьйра техка,
Суьйренца чудерза кечлуш.

КIудалца йоI хи дан йогIу,
Ша хьегнарг веъний а хьоьжуш,
Велакъежаш, кIант дуьхьал вогIу,
Хьалххе, ша аьндерг а кечдеш.

Уьш совцу. Цара безам буьйцу,
Терк доьду, иллица Iенаш,
ДIадевлларш, хиндерш цара дуьйцу,
Даккхийде и шиъ, шайн ирс гуш.

Со Iийна цу Теркан тогIехь,
Виц а лой, тулгIеша хьоьстуш,
Цу тогIен эсалчу хIонехь
Мархашца са тIемадуьйлуш.

Меллаша малх хьулло регIахь,
БIаьргашна чухьоьжу бодаш,
ДоттагI! Цу суьйренца тогIехь
Хьо Iийний, Терке а хьоьжуш?

Ма хаза ю-кх шера тогIи,
Шен бай тIе цIен зезаг даьлча,
Ма хаза ю-кх и Теркан гIайре,
ГIамар тIе баьццара къаж яьлча!
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Цхьа могIа, цхьа дош шена юкъара дIадаьккхича, и исбаьхьа, хаза 

кхоьллина сурт поэта ма- кхоллара хирдоцу дела, ма-ярра дIаязйира вай 
и стихотворени. Iаьрби поэт-лирик вара, уггаре а ховха шен синхаамаш 
дешархочун сине а, даге а дIакхачо похIма долу лирик. Iаьрбис, вай лакхахь 
ма-аллара, дуьххьара нохчийн литературехь кхоьллира говза васташ. Шен 
бIаьргашна гушдерг дIаяздарх тоам а бина Iачу поэтех вацара Iаьрби, шена 
гушдерг куьце, васте дерзийна, хазачу дашца варкъ а даьккхина, бIаьрг 
хьостучу суьртехь дешархочуьнга дIакхачо говзалла йолчу поэтех вара.

Цундела похIма долчу Iаьрбин тоьлла стихаш цIеяххана бевзачу поэташа 
Э.Багрицкийс, А.Тарковскийс, Н.Асановс гочйина, I938-чу шарахь Москвахь 
арадовлучу «Халкъийн доттагIалла» («Дружба народов»), «ЦIен седа» 
(«Красная звезда») журналийн агIонаш тIехь арайийлар ларамаза дацара. I940-
чу шарахь араелира поэтан хьалхара «Теркан тулгIенаш» цIе йолу стихийн, 
кхаа поэмин дакъойх лаьтта гулар. Оцу шарахь дешархошка кхечира «Винчу 
юьрта» цIе йолу повесть. I94I-чу шарахь араелира «Нохчийн лаьмнашкахь» 
цIе йолу поэма, Iаьрбин цIе нохчийн литературехь гуттаренна а яха йитина 
йолу. Поэтан хIора а произведенино керланиг деара нохчийн литературе. 

Харц мотт а бина, йоцу цIе а кхоьллина, поэт набахтехь яккха итт шо 
хан а тоьхна, чувоьллира. Ростов, Красноводск, Чита, Хабаровск, Магадан 
гIаланашкарчу лагершкахь, набахтешкахь дIаяхара Iаьрбин дахаран ялхитта 
шо хан. Оцу ялхитта шарахь дейтта шо Магаданехь даьккхира поэта. 
Мацалла, шело, шена дукхабезачу Даймахках, йиша-вешех, доттагIех, 
уьйрех къастар хала лайра поэтан экамечу даго. Цунна цигахь девзира дика 
а, вон а адамаш. Вевзаш волчу поэто, журналисто Кусаев I. ша Мамакаев 
Iаьрбих язйинчу статьяхь боху: «Гулаган эпопеян шерашкахь Мамакаевна 
бевзира, доттагIаллин уьйраш тийсаелира бевзаш болчу дуккха а нахаца: 
СССР-н халкъан артистца  Жженов Г., цIеяхханчу конструкторца  Королев 
С., яздархочуьнца Солженицынца (цо поэтна совгIатна делла куьйгайозанаш 
хIинца а лардеш ду I. Мамакаевн музейхь), эшарш лакхархочуьнца Русланова 
Л. (Iаьрбина цо совгIатна елла шен эшарш тIехь йолу экъанаш музейхь ю)».

Оцу уьйраша ваха ницкъ лора цунна, кханенах дог а ца дуьллуьйтуш. 
СССР пачхьалкхан баьчча И. Сталин веллачул тIаьхьа набахтешкара арабе-
хира цхьаболу тутмакхаш. I944 чу шарахь нохчийн халкъаца цхьаьна Казах-
стане дIабигинчу шен гергарчех, доьзалх I956-чу шарахь дIакхийтира Iаьрби. 
Оцу хенахь «Къинхьегаман байракх» газетан редакце вогIура поэт шен керла 
произведенеш  йохьуш. Нохчийн маттахь газет арадаккха, наггахь радиоху-
ла вайнехан эшаршка, мукъамашка ладогIа коммунистийн партино, Iедалан 
куьйгалхоша а бакъо ю моттийтина хан ю иза. Кхин йоккха маршо, бакъо 
ца хиллехь а, кхоллараллин нехан кIеззиг аьтто белира вовшахкхета, шаьш 
язйинарг вовшашна еша, шаьш язйинчех Iедало магийнарг газетан агIонаш 
тIехь араяккха. Цу хенах а, Iаьрби шена вовзарх а иштта яздо шен «Дагалеца-
машкахь» нохчийн халкъан яздархочо Айдамиров А.: «I957 шеран бIаьстенан 
юьххьехь Алма-Ата ваха дагадеара суна, сайн дийцарх а, стихех а хIун деш 
бу хьажа а, яздархой бовза а.

Апрель бутт чекхбала иттех де дисинчу хенахь Алма-Ата вахана со 
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«Къинхьегаман байракх» газетан редакцехь цхьаьнакхийтира Арсанов С., 
Мамакаев I., Музаев Н., хIетта яздан буьйлабеллачу Эдилов Х., Ведзижев А., 
Боков А., Ахматова Р., Джамалханов З., Гадаев М-С Даймахка дIаваханера. 
Со цигахь волуш дийцаре дира сан «Къоналла» дийцар а, стихаш а. Стихех 
дерг-м Хасмохьмада соьга сайга дийцира. Уьш ледара го бохура, ритм, рифма 
а йоцуш, стихийн техника а ца ларъеш язйина. Иза бакълоьра. Суна ца хаьара 
рифма, ритм хIун ю. ТIекIел биъ я бархI могIанаш язбичахьана, стихаш хуьлу 
моьттура суна. Сан дийцарх къамел дира Ведзижевс. ЛадоьгIуш бара Боков 
А., Джамалханов З.. Ахьмада къамел деш чувеара Мамакаев I.

Iаьрбин кхолларалла суна жима волуш евзинера, чIогIа еза а еллера. Цуьнан 
дуьххьарлерчу книгин – «Теркан тулгIенаш» – цIе йолу стихийн гуларан му-
жалт даим а дагахь лаьттара суна: сийначу Теркан тулгIенаш, Iаьрбин сурт а.

Суна Iаламат чIогIа езаеллера цуьнан кхолларалла, къаьсттина – «АслагIа, 
Селахьат» цIе йолу поэма. I942-чу шарахь лаьцна, ГУЛАГ-н лагершкахь дейт-
та шо даьккхина, дукха хан йоццуш реабелитировать а вина, цIа веанера иза… 

И сан дийцар хастийра Iаьрбис. Мотт а, чулацам а дика бу бохуш, суна 
хIун ю ца хуу композици, сюжет, кульминаци а хьехош. Iаьрбис ма-хесттора, 
и сан дийцар дика доций хаьара суна, аьттехьа а. ХIетте а, цуьнан къамело 
чIогIа маслаIат дира суна. Оцу сан дог доьхначу миноташкахь Iаьрби цига ца 
нисвеллехь, цо суна и маслаIат ца динехь, хьанна хьаьа, литературехь болх 
дIатесна хила а магара ас».

Абузаран тоьшаллехь билгалдолу цхьаъ, иза коьрта а ду: Iаьрби цIена са 
долуш, дог дика долуш стаг хилар. Халкъах а, махках а къаьстина, набахтеш-
кахь, лагершкахь  яккхийтинчу хено кIоршамалла, хьагI, дегаволла ца кхол-
лаялийтина Iаьрбин амалехь.

Нохч-ГIалгIайн республике цIавеанчу Iаьрбис ша яздархойн Союзехь йоц-
цачу хенахь литконсультант болх беш дуккха а къоначарна гIо-накъосталла 
дора. Партин могIаршка ша юхаметтахIоттийча, партбилет схьацаэцарна, 
литконсультант волчуьра дIаваьккхира Iаьрби. Зорбанера ара ца йоккхура 
«Винчу юьрта» цIе йолу повесть. Бахьана? Оцу повестехь хьахийна I3 шо 
нохчийн халкъо Сибрехахь даьккхинчу I3 шарца кхоллараллин нехан дашна 
тIехь терго латточара дозар, повестехь юьйцург кхин хан, кхин зама, кхин хи-
ламаш белахь а. Юха а, антисоветчик аьлла цIе а тиллина, психбольнице вил-
лира Iаьрби. И хала киртиг цунна тIехIоьттинчу хенахь орцахвеара, I.Кусаевс 
дийцарехь, Нохч-ГIалгIайн республикехула «Правда» газетан собкор волу 
Сергей Воронин. Цо, I940 шарахь зорбатоьхна хилла повесть Москварчу би-
блиотекера Соьлжа-гIала еана, гайта езачарна гайта а гайтина, тоьшалла дира 
«Винчу юьрта» повесть вайнах Сибреха бигале язйина хиларан. Цул тIаьхьа 
бен мукъа ца ваьккхира Iаьрби.

Харцонаша, набахтешкахь, лагершкахь лайначу баланаша, дукхаеза 
йиша Тамара хеназа кхалхарца боьзначу сингаттамо а могашалла эшийнера 
Iаьрбин. 

Дуьненахь яьккхинчу йоццачу хенахь шена дукхабеза болх бан, шен йи-
ша-вешех, доьзалх марзо эца а ца витира поэт. Цуьнан иштта кхоллам хила-
ран бахьана деккъа цхьаъ дара: Iаьрбина шен халкъ, Даймохк безар, похIма 
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долуш хилар. ПохIма долуш хиларна – хьагI йолчарна ца везара; халкъ а, 
Даймохк дукха хазачу нохчийн маттахь хесторна – Iедална ца везара. Iаьрби 
нохчийн литературехь дуьххьарлерниг ву доггах Кавказ, Нохчийчоь, нохчийн 
къам хестийначех, ша оцу хастамашца лаьмнийн баххьашка хьалавала а ца 
гIерташ:

Сан лекхий
Я лохий
Хила ца деза:
Юккъера стаг ву со,
Хьан Iин чохь кхиъна.
Кхиийнарг,
Iамийнарг со нохчий беза,
Кавказ, хьо яра, сан
Да-нана хилла.
                («Кавказе маршалла»)

Наггахь бен шен паргIат ца хиллачу хенахь Iаьрбис язйина стихаш вайн 
поэзин жовхIарш лара мегар ду. Поэзи езархошна иштта хета а хета уьш. 
Муьлххачу хьелашка ша хIоьттича а, кхоллараллица йолу зIе, шовкъ ца хадош, 
ца гIеллуш, вехара поэт. I957-чу шарахь араяьллачу «Органан тулгIенаш», 
«Нохч-ГIалгIайчоьнан поэзи» (Москва, I959шо) гуларшна юкъаяхара Iаьрбин 
стихаш. Iаьрбина дика евзара, дукхаезара тайп-тайпанчу къаьмнийн поэзи. 
Къаьсттина дукхаезара цунна Есенин С., Лермонтов М. стихаш. Церан 
стихаш, 30-чу шерашкахь ша радиохь болх беш волуш, хаза ешарал сов, 
нохчийн матте гочйира: «Ангел», «Казачья колыбельная», «Горные вершины», 
«Прощай, немытая Россия»; «Измаил-бей» поэмин дакъа а. Беха бацара 
Iаьрбин дахаран а, кхоллараллин а некъ. Шен сил дукха халкъ деза, халкъана а 
веза поэт Мамакаев I. харцонаша дагна бина ницкъ бахьанехь хеназа Iожалло 
дIаваьхьира шен доттагI Айдамиров А. волчу Мескита хьошалгIа вахханчохь. 
Иштта яздо Абузара Iаьрбин дахаран тIаьххьарчу минотех: «Со волчохь цо 
кхо-диъ де доккхуш, тхойшинга хабар кхечира: Грознехь нохчий, гIалгIай а 
юха махках бахар дIахьедеш митингаш, демонстрацеш еш бу, цара партин 
обком а, кхин цхьамогIа пачхьалкхан учрежденеш дIалецна, нохчашна етташ 
бу аьлла. И гIуллакх чIогIа Iаьткъинера Iаьрбина… Iаьрби, шен дог дика дац 
аьлла, когара мачаш дIа ца йохуш, дIатевжира. Хьалха цо суна дийцинера, 
шена шозза инфаркт хиллера бохуш. ТIаьххьара  хилларг шен йиша Тамара 
кхелхича а хуьлуш…Цхьа сахьт далале Iалви а, цуьнан хIусамнана Хама а, 
цаьрца республикин могашаллин министран заместитель Цутиев а, районан 
больницан коьрта лор а кхечира. Iалвига, халла масех дош олуш, вистхилла, 
цхьа сахьт даьлча, дIакхелхира Iаьрби. Иза дара I958 шеран 26 августехь. 
Со воьхна хьийзара. Дуьненахь суна уггар дукхавеза сан доттагI со волчу 
хьошалгIа веача, цIеххьана дIакхелхинера. Iаьрби цIена, бакъонца нохчийн 
халкъан кIант вара. Цхьа гушдоцчу пхенашца шен халкъаца дозаделла дара 
цуьнан майра дог. Оцу дийнахь карладевлла, Iаьткъина хир дара Iаьрбина 
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шен ден хьуьнаре дахар, цуьнан хилла Iожалла, бехк-гуьнахь доцуш ша 
лацар, ГУЛАГ-н лагершкахь ша яьккхина пхийтта шо хан, шен халкъ махках 
даккхар, оццул дукха баланаш лайначу шен халкъах ца Iебаш, оцу деношкахь 
цунна дуьхьал Соьлжа-гIалахь лелош дерг а.

Iожалло хеназа Iаьрби дIа а вигина, цхьана шаре а ца делира тхойшиннан 
цIена доттагIалла. Амма оцу кIеззигчу хенахь лаьттина и доттагIалла ерриг а 
оьмарна сан даг чохь дисира…»

Иштта ваьхна, шел тIаьхьа шех лаьцна ала хастаме дош а дитина, дIавахара 
поэт, прозаик, публицист, гочдархо Мамакаев Iаьрби. Iаьрби дIакхелхина 
шо даьлча дуьнен чу ваьллачу поэта Бисултанов Аптис Iаьрбина лерина ша 
язйинчу стихотворенехь баьстина поэтан Iожалло шен дагна бина хораме 
шад:

Илланчин куьйгаш пондаран пиллигаша бен ца дохдо.
ГIорийна когаш даймехкан лаьтто бен ца бохбо.
Рояль а ша бу дечигах бина –
Цуьнан а ма хилла цкъа орамаш.
Полонез лакхийтийша,
Даймехкан ноти тIера дIайолаяй,
Къастаран ноти тIе кхаччалц.

Iаьрби винчу юьртахь, Лаха-Неврехь, Эдуардан (Iаьрбин кIентан) 
дIадолорца схьайиллина болх беш ю литературно-мемориальни музей. Оцу 
музейхь дIахьо поэтан дахаран, кхоллараллин некъана лерина тайп-тайпана 
мероприятеш: яздархошца цхьаьанакхетарш, Iилманан-практически конфе-
ренцеш.

Цуьнан озехь хаало даймахкана, шен халкъана  хьанал ваца цуьнан хилла 
боккха лаам, дуккха а дика гIуллакхаш дан цакхиарна кхерар.

Iаьрбин «КIанте» цIе йолу стихотворени муьлххачу а дас шен кIанте дан 
мегар долу весет санна ю тахана а, иштта хир ю иза кхана а:

Варий, кIант! Нахаца
Тешамберг товш ву,
Хьоме мохк безалахь,
Нанна бер санна.
Стаг волчо во-дика
Цхьабосса ловш ду,
Оьзда гIиллакх ларделахь,
Вайн дайша санна!

Iаьрбин дахаран некъ хилла, шех масал эца, весет санна тIелаца хьакъ а 
болуш. Цундела ву иза, Поэт аьлла цIе яьккхича, дуьххьара дагабогIучийн 
могIарехь хьалха лаьтташ.
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МАМАКАЕВ Iаьрби

Суьйренга лестина
Сан шерийн йорта.
Дог, шек ма далалахь,
Хьалхе ду алий.
Йисинчу хьайн ханна
ГӀоза а далий, 
ЙогӀучу суьйренан
Беркат а ларий,
Ӏуьйранна ца динарг 
Дан кхиа гӀорта,
Кхетаммий, безаммий
Хилийта шорта.

Мох болуш, хӀорда тӀехь
ТулгӀенаш санна,
ДӀаиди, дӀаихи
Вахаран денош.
Хиллачийн ойланехь
ГӀаларташ дебош,
Дийлинчу гӀалатийн
ТӀаьхьеша вегош,
Шерийн дукъ дазделча,
Малонан анна,
Къонахчун дог, буйна
Ма гӀолахь тахна.

Яздан ницкъ боллушехь,
Ца яздеш дисна,
Дагахь дерг дӀаяздан
Таро ца хилла,
Безаман алонна
Хьо юьстах тилла.

Лаамца,
Лаамза
Некъаш тӀе дийлла,
Кхолламо гамдинарг
Ницкъ боцуш нисдан,
Хиллачу гӀелонна
Хьо кӀел ма дислахь!

Хьайн мукъам,
Хьайн ойла
Ма-ярра хьолахь,
Эхь деца, дагахь цхьаъ,
Дуьйцуш кхин хилча,
Поэт бакъ-нийсачу
Некъах дӀатилча,
ЦӀенаниг бехдича,
Боьханиг дилча.
Гонахе бакъонан
БӀаьргашца голахь,
Стаг кхарда йиш йоцчу
Амалца гӀолахь!

Заманан мукъамца
Хьо детталолахь,
Хьайн къоман къонахий
Вежарий лоруш,
Хьайн мехкан мехкарий 
Хазбан дош олуш,
Хьо дахарх
Царна кхаъ хилийта,
Лоруш,
Уьш реза хинболчу 
Некъаца гӀолахь,
Хьайна вон аьндолчу 
Дашах ларлолахь!

Хьо сецча,
Хьо лаьттах 
Ийначу бай тӀехь 
Баьццара буц хир ю, 
Зезагаш девр ду...
Хьоьх тешнарг наг-наггахь 
Хьан коше вер ву:
«Ӏаьржа дог дацара», – 
Хьуна цо эр ду.
Тахна ахь къонахчун 
Стогалла гайтахь, 
ТӀаьхьеша лорур ду 
Хьо даим шайлахь.

Цхьайолу суьйренаш 
Ӏуьйренел тоьлу,
Атта дац xlapa дуьне 
Ма-дарра довза.
Дахаран сурт дилла 
ГIорта хьо говза,
Хьайн дешнаш доьшучун 
Дог даккха ловза.
Къоналла хастае,
Даима йоьлу,
Стом боцчу ойланел 
Мерза дош тоьлу.

Ойланаш – кхокхарчий 
Мархашка яха, 
ДӀадевлларш, долуш дерш, 
Хиндерш а дийца, 
Халкъана шайн дахар 
ДӀаделларш бийца, 
КӀезгалла,
Осалла,
Сийсазъеш, йийца,
Хьайн хенан теш хилий, 
Дуьненахь даха,
Тайна дерш,
Оьзда дерш 
Иллеш тIе даха!

Цкъа ца леш висна вац 
Цхьа а стаг лаьттахь. 
Сохьтан сий ца лоьхуш, 
Халкъана язде,
Иллица ирсехьа 
Къахьегар дазде,
Заманан йохалла 
Лендоцург дазде.
Хилийта безаман 
Беркат хьайн хьаьттахь,
Хи гIyp ду – 
ТӀулгаш ду 
Дуьсу дерш меттахь.

Даге
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Нах безаш,
Нахана ша везаш
Ваха,
Шен халкъан воI волчун 
Бу ирсан корта.
Хьо винчу мехкан хьал 
Хилийта шорта,
Халкъана 

Хьайн дахар 
ДӀадала гӀорта. 
ГӀуллакхийн сий цкъа а 
Дойур дац наха:
Поэтан вахаран 
МаьӀна сов даха!

  Даймох

БӀаьстенан Ӏаламо хаздо шу, ламанаш,
Гуьйренан салоно токхдо шу, ламанаш,
Мокхазах суй санна, шух ваьлла волчунна 
Там хилла маьлхан де го суна ва тахна.

Йийначу кондарийн вовшашца кхелина,
Сирлачу шовданийн хьесашца ерина,
Сан дагна сел езна Даймехкан аренаш,
Шул мерза хӀун хир ду яхь йолчу дагна!

Ва хьоме Даймохк!
Хьан сирлачу некъашкахь
Уьншарехь дуьйна хьайн хиллачу декхаршлахь,
Дуьненан некъ гойтуш, халкъийн ирс кхолларна 
Са яла дан дезарг хьехахьа ва тхуна.

Дуьххьара дуьненна дӀадаккха бода-дохк 
Ирсан некъ гайтина, ва нана – тхан Даймохк,
Шен нана санна, хьо 
Марзонца безна верг 
Зен вовр вац – теша со – 
Декъала хуьлда хьо!
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ЭЛЬДЕРХАНОВА Зайнап

Ахматова Раиса – экаме къонах зуда

Нохчийн зударшлахь Нохч-ГIалгIайн АССР-н халкъан поэтесса йолчу Ахма-
това Раисел ирсе зуда ян а яц, моьттура суна цхьана хенахь. Ма-дарра аьлча, сан 
школин шерийн хенахь иза иштта-м сан дукхахболчу нийсархошна а хетара.

Цуьнан сирла васт синтем кхуллуш дара. Дош наггахь бен ца олуш, елакъажар 
а цхьа экамечу нохчийн зудчун, интеллигентан ма-хиллара дара. Болх, низам а 
доцург дуьнен чохь  кхин хIумнаш а дуйла хаа ца кхиош, школах дерриг дуьне а  
тарлой, шен ирс лаха ца кхуьучу хьехархочух чIогIа тера дара цуьнан  советийн 
чомехь кечъялар а. 

ХIетахь нохчийн цхьаъ бен йоцу зуда-яздархо, Нохч-ГIалгIайн АССР-н Яздар-
хойн Союзан Правленин председатель массарна а, массанхьа а евзаш а, лоруш а 
яра. Иза кхоллараллин суьйренашка кхойкхура, цунах дагабуьйлура кегийрхой.  
Нехан дIасабахар машенца а наггахь бен доцчохь  цо кеманара кемана а хууш,  
дора белхан гIуллакхийн некъаш.

Нохчийн халкъо дозалла дора цунах. 
Ирсе хеташ а хиллера иза.  Цуьнан даима а делакъежна бIаьргаш а хиллера 

бIаьрхишна юккъехула дела Iемина. Цуьнан елакъажар а хиллера дакъазаллина 
дуьхьаллуьйцу «кирхьа». Атта дацара, нохчийн халкъан векал а хилла, СССР 
пачхьалкхехь евзаш  нохчийн зуда хилла   яха.

Литературин хьаьрман баланаш боцург, кхин а мел дара уьш, цуьнан цIе, сий 
бахьанехь кхочушхилла диканаш, беркаташ.

Раисина резабоцурш а нислора, т1аьхьашха хабарш дуьйцурш.  Са къен нах 
боцуш я вай а, я нах а ца хилла. Ала марзбеллачара олу. Амма, шен халкъ а, 
нохчийн мотт а ма дукха дезаш хилла-кх цунна аьлла, хийтира суна, Нохчийн 
Республикин халкъан артистко Дадашева Тамарас дIалокху Раисин «Йина мохк» 
байташ тIехь яьккхина эшар  хезча. «Нохчийчоь, сан хьоме Даймохк, хьан уьйтIа 

Ахматова Раисин – 90 шо
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кхаьчнарг   ю бIаьсте!».

ХIара ерриге а Нохчийчоь а шен уьйтIе хеташ хилча, ма безаш а хилла-кх  
цунна Даймохк!

Цуьнан поэзино бовзуьйтура граждански хьежам.
Советийн заманахь атта ма дацара патриот хила. Даймохк безачух, нохчалла 

ларъечух «националист»  ала  сихлурш а бацара к1езиг. Атта дац политикиний, 
къоман воданий юккъехула шен юьхь ларъеш д1аяха.

Суна даима а дагахьбаллам буьсура, Раисех  дош кIезиг аьлла хеташ. Иза 
поэтесса хиларал совнаха, кхин шех ала хастаме дош доцуш, кхин дина дика 
гIуллакх а доцуш, яьхна хилла хир ма яц олий, хетара.

Нохчийн халкъан яздархоша Шайхиев Iалвадис «Оьзда стаг яра иза» а, Бек-
султанов Мусас «Зуда-ламанхо» аьлла а  Раисех язйина эссеш йийшира ас. Церан 
хIораннан дош мехала ду. «Раиса кегийрхойн гIуллакхе лерина хьожуш яра», – 
боху 1алвадис. Мусас дуьйцу цо Яздархойн Союзехь диначу гIуллакхех а, цуь-
нан дахаран чаккхенах а. «Зуда-ламанхо» эссе юккъера кийсакаш ялайо оха:

«Ленинан цIарах йолчу майданна генайоццуш яра цуьнан квартира, берийн 
библиотекина тIехула.

Сарахьуо кхокхашна хIума туьйсуш гуора суна иза кест-кеста, уллехь цхьа а 
стаг а воцуш, даима кIелдIашхахула, дIасалела нах а ларбеш,  шена вевзарг, вист ца 
хуьлуш,  тIехволий а хьожуш».  «Суна тIаьххьара гуш а циггахь гира иза, сарахь, 
кхокхашна хIума таса араяьлла лаьтташ. ТIеоьллина цхьа тишо,  овкъаран басахь 
халат а йолуш, кога  кIархаш а туьйдина, жимма букар а таьIна, чIогIа тишъелла, 
эгIаза гора иза цу дийнахь. «Со зуда ма ю», – цуьнан дешнаш орца хилча санна 
хета суна тахана, массаьрга а цо даьхна орца, массаьрга а даьхна орца...»

«1992-чу шарахь,  Соьлжа-ГIалахь д1акхелхира иза. Каш-м  ШаIмин-Юьртахь 
ду, моьтту суна, цуьнан, ша йиначу лаьттахь. Цу юьртара яьккхинера иза маццах 
цкъа  Даймахкаха...».

Раиса-м тишъелла, кхокхий дузош, Нохчийчоьнан коьртачу майданахула 
дIасалелачу нахана йовза  хьовха, нохчийн хIора юьртана, шовданна, тIулгана 
йовза а хьакъ-м хиллера. Со ца гIерта, иза я ас я кхечара тахана шен цIарах хаста-
маш бан йисина миска хилла ала. Амма Раиса ша баккъал а  ма-хиллара «со зуда 
ма ю» боху Раиса санна, юха кхин цкъа а йовзийтинчу нахана баркалла-м боху 
ас. Ахматова Раисех яздина кхин цхьа тоьшалла карийна суна. Оцу экамечу зуд-
чун къонахаллах дуьйцу оцу тоьшалло. 1944-чу шарахь вайнах махках баьхча, 
оцу экамечу зудчо вай цIадерзо г1ерташ лелийначу бахьанех дерг хиъча дуьйна, 
сан гергара стаг ю Раиса, сайн доIанашна юкъалоцучу йижарех цхьаъ.

Тхан белхан накъосто, нохчийн журналистикин къаночо, вайн халкъ Казах-
станера цIадирзича «Даймохк» газетан хьалхара номер вовшахтоьхначу тобанах 
цхьаъ волчу Магомаев Салавдис  2011-чу шарахь книга зорбане яьккхича дий-
шира ас Раисин а, кхин а шина зудчун  а хьуьнарех. «ХIетахь догIа мела хуьлу-
ра» ю книгин цIе. Оцу тIехь дагалецамаш, дийцарш, гочдарш  ду. Шен 83 шерах 
60 шо хан газетехь болх беш  яьккхина цо. Салавдис яздинарг вайн халкъан сел-
ханенца доьзна ца хуьлийла дацара.

И ойла тIечIагIъеш карийра суна книгин чулацам. Иштта и книга йоьшуш, 55-
чу агIонна тIе кхаьчча,   С. Магомаевн «Н.С. Хрушев: «Хир ю шуна шайн Кав-
каз» аьллачу эссена тIе кхечира со. Иштта йолало эссе: «Нохчийн, гIалгIайн шайн 
Даймахка цIадерзаран дегайовхо уггаре а алсамъяьллачу хенахь, 1956-чу шеран 
аьхка, Алма-Ата веара КПСС-н ЦК-н Хьалхара секретарь Хрущев Никита Серге-
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евич. Оцу деношкахь  алсамбевлира редакци богIучу нехан барам. Массарна а хаа 
лаьара Н.С. Хрущевна тIекхача йолчу таронах лаьцна. Цхьана дийнахь тхо дол-
чу редакцехь гулбелира нохчийн интеллигенцин  цIеяххана болу векалш. Царна 
юккъехь вара Гайрбеков Муслим, хIетахь Казахстанан Компартин ЦК-н инструк-
тор, тIаьхьа нохчий, гIалгIай цIаберзоран вовшахтохараллин комитетан председа-
тель, Нохч-ГIалгIайн Республика меттахIоттийначул тIаьхьа – республикин Ми-
нистрийн Советан Председатель, Татаев Ваха, хIетахь Алма-Атан пачхьалкхан 
филармонин директор, тIаьхьа Нохч-ГIалгIайн Республикин культурин министр, 
цIеяххана волу хелхарча Эсамбаев Махьмуд, «Къинхьегаман байракх» газетан ре-
дактор Абазатов Мохьмад, жоьпаллин секретарь Габисов Бисолта, редакцин от-
делан заведующи Магомаев Хасмохьмад,  яздархой Хамидов Iабдулла, Музаев 
Нурди, Магомедов Нохьа, редакцин кхиболу белхахой а,  хьеший а.

Гулбеллачара сацам бира: Н.С. Хрущевна тIе нохчийн къоман делегаци яхий-
та.  Ткъа муха, муьлш бахийта? Мехкан хьалхарчу куьйгалхочунна тIе кхача атта 
хиларна уггаре а бегIийла хийтира цига зударий бахийтар. Цунна къастийра ре-
дакцин белхахой: поэтесса  Ахматова Раиса,  Бакашева Раиса, Казахстанан куль-
турин министерствон белхахо Нинциева Нина». КхидIа а дагалоьцу Салавдис 
Раиса Н. Хрущевна тIе кхачар (Раисин 28 шо хилла хIетахь):

– Схьадийцал шаьш деана гIуллакх, со ладугIуш ву, –  элира цо. Ахматова Раи-
сас а, Нинциева Нинас а дийцира редакцехь тхо цига даха кечдеш,  шайга дийца 
аьлларг: – ТIекхечира сан рагI.

– ХIинца хьан рагI  ю, дийцал хьайна лууш дерг,  – элира И.С.Хрущевс, – 
кхидIа а дуьйцу Раисас.

– Схьадийцал хIинца.
– Советийн  Союз, вайн мехкан кхечу халкъийн а санна, вайн юкъара, тхан а 

Даймохк бу, – элира ас. – Амма тхаьш дина, тхайн дай баьхна мохк хьоме хета 
тхуна. Цуьнга сатуьйсуш, кийрара бала дIа ца болу тхан. Цундела тхуна чIогIа 
лаьа тхешан  Даймахка, тхешан цIа юхадерза. И ондда лаам болуш, дикане сату-
ьйсуш ду тхан дерриге а нохчийн халкъ.

Н.С. Хрущевга и къамел деш, со дагахь а доцуш, легашка  шад хIоьттина, 
хорам хилла, кхидIа йист ца хилалуш, елха йолаелира. «Ма елха, – элира Н.С. 
Хрущевс, – иштта хаза бIаьргаш доьлхуш товш дац, уьш доьлуш,  дахарх сакъе-
ралуш хила деза».

– Со елхарна бехк ма биллалахь, – элира ас. – И елхар ас дехар дарна хилла 
дац  хьуна, дехар деш цкъа  а ца боьлху нохчийн зударий. Сан елхаэккхар, тхайн 
боцу Даймохк хьахийча, тхаьш цуьнга сатийсар дагадеана, хилла  дара. Бехк ма 
биллалахь суна. 

– Елха мегар дац. Ткъа шайн баккхийчаьрга  ала: дехачу кхойтта шарахь са-
диттина аш. Йисинарг дукха хан яц.  Хир ю шуна шайн Кавказ, шайн республи-
ка, шайн  Даймохк, шайн цIа».  

Иштта хилла-кх иза «нохчийн зуда-ламанхо»…
Вай лахара мах хадабо аьлла, хета суна, вайнехан зударийн хьуьнарийн. Я мах 

хаддане а хада а ца беш, хьаха а ца беш, еххачу хенахь буьту. Иштта дерг кхечу 
къомах болчу зударша дина хиллехь, наха церан доьналла дуьйцуш тоххара ки-
нош яьхна а, иллеш баьхна а хир дара. Доцург дийцар марздаларе санна, хилла-
хилла диканаш дийцарна а марзлойла вай! Дала гечдойла Раисина… Дала шен 
къинхетамах ма йоккхийла иза…
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 нене
Цхьа сингаттам баьлча, 
Хилча хазахетар,
ИогӀур ю хьо йолчу – 
Ахь дӀакхайкха со.
Со йоьлуш – хьо ела, 
Елхахь – сан дог эца, 
Ларъе къаьхьчу балех, 
Хьехар суна деш.
Дахаран цу цӀергахь 
Тоъал со а яьгна.
ХӀетте а ю дуьне 
Хазахеташ со.
Нислора, тӀам бойна 
Олхазар а санна,
Со южуш а, амма 
ГӀоттура хьала.
Ахь до суна хьехарш, 
Ларлуш хила бохуш, 
Даима сагатдеш,
Ларйо хийла со.
Йина мохк, хьо, нана –
Шу ю-кх сан гӀортораш,
Шуьшиннах а яьлла,
Лелалур юй со?
Ас сайн халчу хенахь 
Лайнарш диц ца делла,
Гина буьйса къагош,
Кхетта шовзткъа малх.
Дахар – и ду дахар, – 
Нисло дагахь доццург,
Текъамаш яц безаш,
Кхаьрда дозаллех.
Лор яц хьо, делахь а,
Дарба деш, ахь хийла 
Когаш тӀе хӀоттий со,
Дагна гlopa луш.
Ахь ницкъ а лой, майрра 
Йолий гена ара,
Буьрса дарц а эшош,
Бора ас сайн некъ.
БӀаьрса хьан артделла,
Эшна дегӀан гlopa,
Къежъелла месаш го 
Кортали кӀелахь.

КъинтӀера а ялий,
Доьху хьоьга, нана,
Дарбане куьйгашна 
Баккхийта цкъа барт!

* * *
ДоттагӀий, я седа, я малх гур боцуш, 
Дуьнен чохь со шайца йоцчу хенахь – 
Декийта сан иллеш, со карлайохуш, 
Кхерстийта даима вайн лаьтта тӀехь.

Безаман шабарш сан иллешка дайта, 
Лепийта, хилла шайх Ӏуьйренан тхи. 
Адамашка даима хаза ойла яйта 
Лууш ю, со цаьрца цахиларх кхин.

Дахарехь дерриг дан ницкъ
  сан ца кхаьчна, 
Хийла ас, гӀо эшна, Ӏений бӀаьрхиш... 
Иллешка дайта сан дан ницкъ
  цакхаьчнарг, 
Халкъана гӀуллакх деш, декийта уьш!

* * *
КӀайчу даькхнийн
ӀиндагӀашлахь
Ойланехь цхьа
Лела со.
Цхьа кӀайн марха
Техка стиглахь,
ГӀургӀаз санна
ХӀорда тӀехь.

Сайн дагахь ас,
Буьхьар хӀуттий,
И кӀайн мархаш,
Лоьцу схьа.
Уьш, марахь ас
Эвла яьхьна,
Берашна 
Йоькъур ю дIа.

Лоллур ю дIа
Ас сайн гӀайгӀа,
Мохе яьлла,

АХМАТОВА Раиса
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Лаьттар ю
Бераш ловзуш,
Самукъадаьлла,
Со а цаьрца
Ловзур ю.
  
Царна, дог сайн
ПаргӀатдаьлла, 
Эзар ловзар 
Ӏамор ду.
.. .КӀайчу даькхнийн
ӀиндагӀашлахь.
Ойланехь цхьа 
Лела со...

* * *
Сайн шераш дӀаэхарх, кхерац, 
Гиччош сайн къеждаларх, елхац, –
Жималлехь сатуьйсуш лехнарг
Карийна. Харц хастам лехац.

Бес-бесар хилла сан денош...
Мел халчу новкъа со яларх,
Суо йина юрт йицйой лелаш
Хилла яц минотехь цкъа а.

Пепнаш го дийнна цхьа бода,
Хиш хеза эшаршца декаш,
Казбек лам го лепаш дӀогахь,
Ойланехь кӀадбелла хета.

Шена тӀе кхоьллина гӀовтал,
Кхузахь цкъа Ӏуьйренаш кхехьна
Пушкина. Сан махкахь башха
Поэмаш Лермонтовс яьхна.

Нохчийчоь! Сан хьоме Даймохк,
Хьан уьйтӀа кхаьчнарг ю бӀаьсте!
Со, кхоллам хьайчух дӀаийна,
Къоналло шозлагӀа хьаьсти.

* * *
Ас бехк ца буьллу, 
Со йолчу цаварна,
Со оьгӀаз ца яхна,
Хьан кехат цадарна.

ХӀуммаъ дац, хьомениг,
Суна там ца бича,
Хийцамаш ма хуьлу –
Со царна ю кийча.

ХӀинца а хьалхара
Дац суна дӀадолуш
Хьан бӀаьргийн схьахьежар
Вайша цхьаьна долуш.
Ахь дина къамелаш
Сан лерехь лаьтташ ду,
Юьхьа тӀера цӀена бос
ХӀинца а лепаш бу.
 
Хийла де дӀадахна,
Хьоьга ас сатуьйсуш,
Хийла ас ларйина
Яхъелла буьйсанаш.
Ас бехк а ца буьллу,
Хьан кехат цадарна,
Со оьӀгаз ца яхна,
Со йолчу цаварна.

ХIун хилла суна?
 
Хууш яц, хӀун хилла сайна:
Ницкъ кхачац йовза хьан къайле,
Я сан дог кӀадделла-техьа,
Я хьан дог шелделла-техьа?

БӀаьргаш чохь гергарло кхайкхош, 
Лийхира вай вовшийн куьйгаш. 
Дегаза хилла-те довзар?
Я хилла хьо харцдерг дуьйцуш?

Сайн хӀусам шелъелла хета, 
Декхна де хетало буьйса,
Хьо ца гуш, сагатло – кхета: 
Безамо даг чохь кӀеж туьйсу.

Дог паргӀат лелачу хьуна 
Хаац, со сагатдеш хьегар.
Хууш яц, хӀун хилла сайна, 
Лалац-кха хьо сайца эгӀар...
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БЕКСУЛТАНОВ Муса

Ирча Iуьйре

Воккха стаг Къаьхьир, туька ларъеш, хехь вара, цу балхана динчу жимачу 
цIалга1 чохь буьйсанаш йохуш.

ЦIалг туькана уллохь дара, геннара гуш, котамийн куьрк2 санна, жима а хиэ-
таш, мелла а букар ца таьIча, дегI ма-дду хьаланисвала аьтто а боцуш: Къаьхьир 
ша лекха стаг а вара, ши метар гергга гIоьрташ. 

Аьчкан пеш а лаьттара чохь, хих дуьзна ведар а дара, наштаран тас а долуш; 
вижа-гIатта аннех йина цхьа готто терхи а гуора. 

Цу буса – аьхкенан буса, – маьркIаж-ламазана тIаьхьа, жимма дIатаьIна а 
Iиллина, кхин стогар ца латош, пхьуьйра ламазана корта а тоьхна, пеша мехкадаьт-
тан тIадам Iанош, цIе хьалаоьзна, пеша тIе чайник а хIоттийна, пхьаьрсан аьрру гу-
ола кIела гIортош, агIорваьлла, суьлхьа даккха волавеллачу Къаьхьирна, шен кора 
хьалхахула чекхволучу цхьана стагах бIаьрг кхийтира. 

Стаг вехха – когел хьалха корта гучу а болуш, – меллаша чоьхьавелира, салам 
дала а вицлуш.

Къаьхьир ша Iуьллучуьра хьалахиира, Iабдул-ВахIаб а вевзина. 
– Ахь хIун леладо, ва къонах, къу санна, тиэбаш, дуй, салам-Iалам а ма дац 

хьан?! – бегаш бира Къаьхьира, юха, Iабдул-ВахIаба шега делла салам схьаоьцуш, 
иза мара а воьллина.

– Жимма луьйш-олуш, хьоьца хан йойур яр-кх, аьлла, сехьавели-кх со, Къаь-
хьир, хIокху аьхкенан заманахь, дIатаьIна а валале, Iуьйра-ламазана гIатта везаш 
ма-хуьлий, – элира Iабдул-ВахIаба, – чохь кхин хIума-м дац, йоккха стаг юй ирахь? 
– олуш, хьакха-хьакхалуш, хьалаваьлла, Къаьхьирна уллохь, терхи йисте охьа а 
лахвелла.

– ДIаIаш ю, дуй, йоккха стаг а, Алхьамдулиллахь, дика лела кху сохьта, – элира 
Къаьхьира, «цхазз»деш, кIежъяккха йолаелла чайник цIенкъа охьа а хIоттийна.

– Иза дика ду, иза дика ду, – сацавелира Iабдул-ВахIаб, ша хIун дийца деза виц-
велча санна, шина куьйган пIелгаш вовшахтосуш, цхьанаэшшара корта а ластийна. 

– ТIаккха, хIун ду хьо лелачухула, наха хIун боху? – иштта цхьа, хабаран зIе ца 
хадо санна, генаро хаьттира Къаьхьира, Iабдул-ВахIабехьа букъ а берзийна, пеша 
тIехь цхьаъ-м деш воллучу. 

– ХIума дац... хIума ца боху... кIантера кхин хабара-м ца кхаьчна? – элира 
Iабдул-ВахIаба юккъехула, ша иза хIунда элира ца хууш, воха а воьхна.

– ХIара ду, ала, хIума дац кхин... бутт хьалха цхьа кехат-м деънера цаьргара, 
даьхнийн ферма еш ду шаьш, беа-пхеа баттахь довла там бу, бохуш, – жимачу чай-
ник чу чай а тесна, басар доккхуш хьийзачохь вистхилира Къаьхьир.
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Къаьхьирна товш стаг вара хIара Iабдул-ВахIаб, шена Дала деллачух тоам а 

беш, нехан воне-дикане а хIуттуш, элирий-бахарий, боху, цхьаболчу нехан долу и 
хабарш а доцуш, юьртарчу почтехь шен хьанала къахьоьгуш воллуш. Баккхайчу 
нахаца хаза гIиллакх лелош стаг а вара ша: Дела хьан, аьлла, цкъа а и пенци схьаэ-
ца почте ваха ца дезнера кхуьнан а, цу йоккхачу стеган а... Iабдул-ВахIаба шен бел-
хало йоуьйтура кхеран пенци схьадохьуш, белхало дIасаяьлла хилча, ша а вогIуш, 
кхара куьг таIо деза кехат а хуьлуш шеца.

Мел воккха, къена я бохь тIе бохь баьлла тIеман баьчча хьо хиларх, хьайца ле-
лочу гIиллакхо хьайл жимачуьн а жимха во-кх хьох – Iабдул-ВахIаб кхулла итт-
пхийтта шо жима а вара. 

– ХIун боху шун газеташа, Iедало хIун дуьйцу? – хаьттира Къаьхьира, шега 
доттийта чай, бохуш, Iабдул-ВахIаб дуьхьалтийсалушшехь, шаьшшинна чай дотта 
а волалуш.

– Хьан доьшу уьш, и газеташ... гуттар а партина хестамаш, кхочушйина пала-
наш бен, цу тIехь дуьйцуш кхин хIума а ца хилча, – Iабдул-ВахIаба халла, велааь-
шна даран кеп йира, бIаьргийн хьажар цхьанаметта лацаделла а гуш.

– Иза а бу-кх цхьа болх тIаккха, шайн белхаш бийцар а, – хазийра Къаьхьира.
– Болх-м бара иза, нах хьийзабо-кх, дуьйцург цхьаъ а долуш, лелош дерг кхин 

а хуьлуш, – Iабдул-ВахIаба аьлча: 
– ХIан-хIа, хIета, хьо Iедале бакъдерг дийцита-м ца воллу, кIант! ТIаккха-м, хьо 

ваха, дийнахь сарралц цхьа а Iедал лаьттар ма дац хьуна, шен бакъдерг цо дуьй-
цуш хилча... 

– Цундела хаддаза Афганистанера схьакхоьхьуш декъий ду-кх нехан керташ-
ка, кхара бакъдерг ца дуьйцу дела! – дуьххьара шена дийца луучунна тIе велира 
Iабдул-ВахIаб, ша беъна некъ – берза-берзо-о-ш, – цхьана хорша берзо дагахь, – 
беа бехк боцуш, таттабелла, цу халкъана коча а бахана, – олуш. 

– Бехк боцчохь, дийна хилар а бехк ма бу, ва кIант...  хьо хьераваьлла, дуй, дахка 
бехке хиллалц Iийча, цициг мацалла лийр ма ду! – велавелира Къаьхьир,  бIаьлг 
болу шекар кераюкъе дуьллуш, цу тIе бIостанехьа Iайг бетта а волавелла.

– Схьагайтал, со хьажа цуьнга, – Iабдул-ВахIаба шен киснара мокха хьаладаь-
ккхира, – кхуьнца дикох кагбала там бара и бIелиг... вуьшта, бакъдерг аьлча, атта-м 
и песок олу шекар хир дара вайшинна, – аьлла.

– Ахь хIун дуьйцу, ва кIант, хи малар санна, хIума ма дац хIара чай малар, дуй, 
хIара боккха болх а, боккха синкъерам а ма бу хуучунна, дера бу... хьалха, хаза, чай-
ник чу хи дуттуш, хине кIеж а йоккхуьйтий, тIаккха басар а кечдой – цу юккъехула 
хьайн ойланаш а еш, – юха, этоне, дуй хьуна, дуй, и чай схьа а дуттуш, «тIоххехь» 
шекаран бIелигах кескаш а йохуш, уьш матта тIехь а ловзош, юха чайнах бехха 
къурд беш, дуй, иштта цхьа болх бу-кхи хIара, мискачу стеган синкъерам санна, 
дуй... виро, хи санна, «хир-тIур», аьлла, дIамолуш а доцуш. 

– Эйт, маржа яI-кх, Къаьхьир, и Афганистан хьахаеллачуьра, аьлча, боху ас, ма 
доьналле лайра-кх Шалажерачу оцу цхьана галачо шен кIант цигара – Афганиста-
нера – вийна цIавалор ...кIант цхьаъ бен а ца хиллера хьуна цуьнан... докъе дIа-м 
ца хьаьжира: 

– ХIоьттинарг Делан кхел ю, кхин хIумма а дац, – олуш, кадам схьа а эцна, нахе 
хаза хьал-де а хаьттина, дуьненан къамел дан волавелир-кх, – Хьенеха аьллера, 
Минеха дуьйцура, бохуш, –Iабдул-ВахIаба аьлча, Къаьхьир жимма сацавелира, 
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вист ца хуьлуш, ойланашка воьдуш санна, юха, метта а веъна: 

– Нахехь доьналлаш ма ду, Iабдул-ВахIаб, вай санна, кIезга хIумнаш ма яц нах, 
дуй, –  олуш, корта а ластийна. 

– Дера, Къаьхьир, берд хаьрцина, ши кIант а вийна – Органа чIожаца некъ бок-
кхуш хиллера уьш, – кешнашка дIадахьа кечдина Iуьллучу  оцу шен шина  кIентан 
декъишна тIехь лаьттина да гина ма ву хьуна со, дера ву! БIаьргех охьа хинтIадам 
тешна а ца богIура цу ден, дийна волуш санна, цу шинца хаза къамел а дина:

– ДIаэца ший а! – аьлла, декъий дIа а эцийтина, сехьа а ваьлла, охьахиир-кх, 
эхартехь пайдехь хиндолу цхьацца хIума хьахадайша вайна, шайна хуучо, – олуш. 

– ХIай-хIай! – элира Къаьхьира, «хIаъ-хIаъ» бохуш санна, корта хьала-охьа ла-
стийна, кхин вист ца хуьлуш, саца а сецна 

– Цу дийнахь, Къаьхьир, цу дийнахь ца хиллачу доьналлах, цул тIаьхьа дан 
хIума а-м дац хьуна, дешначу наха дийцарехь... хьуьлла лакхахь Iийначу Сулай-
ман Денин кIант, Iай, лам чохь, шен карах топ яьлла, вала а велла, буса- Iуьйкъахь 
дакъа цIа а кхаьчча, кхано – зударийн гIар а, нехан белхар а жимма лах а далийти-
на, – дакъа долчу чоьхьаваьллачу Денас, дIаэцал тIера шаршо, аьлла, шаршо дIа а 
айяйтина, шен кIентан ерзинчу белшах а, пхьаьрсах а бIаьрг кхетча: 

– Дай-ваший вала хьан, ондаваьлла а ма хилла хьо-м! – элир-кх цо, Къаьхьир, 
кхин вист а ма ца хилира, дIа аравелир-кх, хаза хьала а нисвелла.

– ЭхI маржа, дукха хилла-кх уьш, Iабдул-ВахIаб, дукха гина-кх вайна, дуй, 
Казахстан а тоьар яра хIара дуьне ца лера, кху наха вуьтуш хилча, кхара вита-м 
ца вуьту, бала баьхкина боцуш санна, дуьненах каеттачу... цхьа кхиниг дийцахь 
вайна, Iабдул-ВахIаб, дуй, валанза-м, Дела воцург, вер вацара, – элира Къаьхьира, 
чайнах къурд беш, стака буйнахь а сацийна.

– Дуьсур долуш ду-кх хIара, Къаьхьир, хIуъа дийцича а, жима вара, аьлла, хьо 
тIаьхьа а вуьтур воцуш, воккха вара, аьлла, хьалха а ца воккхуш... Дала шен-шена 
елла раж ю-кх хIора а стагна... жима вара хьуна Довтагирин Ахьмадан кIант, кхечу 
махкахь, Урал олучу хи чу а вахна, велла цIа валийна волу. Цу дийнахь, и дакъа 
цIа кхаьчча, Ахьмадца дакъа долчу чувелира со... Ахьмада, докъана уллохь саца а 
сецна:

– Маржа, кIант яI-кх, дегаондо дIаяьккхи-кх ахь вайшинна, дегаондо йий-кх 
ахь хьайца! – элира-кх цу дийнахь, кхин багара дош а ца долуш, – Iабдул-ВахIаба 
аьлча, Къаьхьир жимма хьакхавелира, цхьаъ-м дагадеъча санна, кIелдIашхула 
ВахIабехьа хьажар а кхоьссина. 

Буьйса, юкъал тIех а яьлла, дикка Iуьйренга лестинера, хIара шиъ цхьацца ду-
ьйцуш Iашшехь, седарчий гIеххьа аз а луш. 

Беттан серло а даьллера гена, гергахь хилла бутт а жимлуш.
Iабдул-ВахIаб хIета а цхьацца дуьйцуш вара, дукхахьолахь, белла нах а буьй-

цуш, Къаьхьира – ца ваьлла – наггахь юкъе дош а хIоттош.
Масехазза чай а мелира, Къаьхьира дуьненан къамел долошшехь, Iабдул-

ВахIаб,–  волу-волу-у-ш – юха а шечунна тIе а волуш:
– Элистанжарчу Буолин воI кхелхинчу тезета, кху вайн юьртара Хожа-Ахьмад, 

БайIелий, читода Халид а эцна, вахнера со, Къаьхьир, цхьа иттех шо хьалха. Суна 
хIетталц гина стаг вацара и Буола. ГIерачу3 дегIахь, воьлано4, цIен бос а болуш, 
хаза тамехь стаг хиллера Буола ша. 

ДIагIуо, аьлла, тхо дIа а хьедина, тхоьца  машена тIе схьавеара Буола. Сан на-
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къостий юха а кадаме дешнаш а аьлла, шайна халахетар дийца хIоьттича: 

– Кхин кIант, аьлла, хIума-м дера дацара иза, делахь а, жимма вай аьллачунна 
тIехь-м вара, – элира Буолас, юьхь тIе велар дадош, юха, цул тIаьхьа... 

– Ва, Iабдул-ВахIаб, собар дехьа цкъа, хьо белла нах буьйцуш ма ву суна тховса 
хаддаза... кхин хIума-м дац цигахула?! – Къаьхьир цIеххьана шеквелира, Iабдул-
ВахIаба ша – вуьгу-вуьгу-у-уш – цхьана хIуманна тIе вуьгуш вуйла хиъна, садеIа 
а соцуш.

– ВоI воцуш ву-кх, Къаьхьир... воI велла-кх хьан! – мохь иккхира Iабдул-
ВахIабе, бIаьргех хиш хьовдале, аьлла, Къаьхьир схьа мара а вуллуш. 

МIаьргонаш яхъелира, шераш санна, озалуш. 
– Наха-м ца..., – Къаьхьиран аз дегийра.
– ХIан-хIан, дог иккхина... 
Тийналла лацаелира, дуьненах экха санна, ден иэсехь хан а хьаьвзаш: цкъа бер 

гуш, юха жима стаг, тIаккха гIеметта волу къонах а... 
– Ваша хилахь суна тахана, вошалла дехьа, Iабдул-ВахIаб... йоккхачу стагана 

дуьхьал хIоттахь! – Къаьхьира аьлча, Iабдул-ВахIабан бIаьргех охьа хинтIадамаш 
керчира, цхьа-цхьацца керчаш, меллаша охьа, юха «жож», аьлла, ерриг юьхь а 
тIадош.

– Петар-Бухера, малх бузале, новкъа бевлла уьш, Къаьхьир... телеграмма кхе-
чира сарахь, – Iабдул-ВахIаба, киснара схьадоккхуш, дуткъа-деха кехатцуьрг къев-
лира шен буйнахь. 

НIаьна кхайкхира, орца даккха санна, буьйсанах дакъош деш. 
Моллин аз а иккхира: «АллахIу Акбар – хезаш, – АллахIу Акбар» 
Iуьйра-ламазе хIоьттина ши къонах а лаьттара, – маржа! – ден кийрахь цхьан-

хьа жоьжахати а кхехкаш, ден даг чохь – хастам а Далла, кху ирчачу Iуьйранна 
собар шена деллачу!

2015-2018 шш.

1 ЦIалг – жима цIа.
2 Куьрк – бун.
3 ГIерачу дегIехь – юккъерачу дегIехь.
4 Воьлано – верстино.



20

Орга - 2018 (4)

Стигала тIай

Со дукха леллера ваьлла, суо сайна ца карош я, карийча, тIепаза вовш…
… со итт-шийтта шарахь Сибрехула хьийзинера, божалш деш, тхевнаш тох-

куш, цул хьалха – бер долуш, – ткъе кхо шо кхаччалц, хIора аьхка жехь а вол-
луш…

… со хилаза лам бацара, со шелваза – догIанаш а… 
… лам чохь буьйса хаза юлура, аьхкенан буьйсанаш… 
… со воьра цу хазалло… 
… со воьлхура, и хазалла лан а ца лой, хазалла дукха хаза хиларна… 
… сан дог чуьра хьалагIертара, са додура, тIепаза довш…
… суна яздан лаьара тIаккха я мохь хьакха, вада, акхавала…
… со ца яздича, ца Iалора я соьга яз а ца лора, сайна ма-хетта, ма-лаъара…
… тIаккха, со чуьра арахьодура, цхьанхьа-м дIа – мичча а ваха, кху гIалех 

кхо гуо таса, жимма вицвала я Iехавала, суо-сайца виса, сайх кхета…
…со машен-тIалх а латайой – шийтта-кхойтта шеран «десятка» олург, – 

хаьхкина, хьаьдда ваххана, Органа йистте дIакхочура, жагIаш тIе охьахууш, 
беро санна, хи тIехула перс лелхуьйту тIулгаш кхийса, доьдучу хина генна 
тIаьхьа хьежа, цкъа юхаверза, я хьеравала, я вицвала бераллица…

…вицвала чIогIа хала хуьлура, жоьжахатахь виц ца лора, ткъе цхьаалгIачу 
бIешеран ткъоалгIачу шерашкахь…

…хIунда ца мега – хетара хьуна, – адам а хилла, адам санна, велха я вела, 
я когашIуьйра ида тхи диллинчу баца тIехула… дуьне цхьа Iаь ма ю, хIаваан 
гезгамаша, кепатоьхнарг ирс а дац, маьрша йоцург поэзи а…

…дийцийтахь Г.С-на шайна луург кху нахе, амма

Гар, цагар – и бен ца хеташ,
Пайдабоццу забарш еш,
Лийли атта дуьхьалкхеташ,
Лийли атта тергалъеш…

…кхечо иштта олийла-кх мацца а цкъа езначуьнга, чекх сагучу деган 
гIайгIанца… атта ма дац шен са лиэха, шен лазам бовза а:

Буьйса хаза, буьйса тийна,
Седа боду стиглахь раз,
Хьо со воцуш муха Iийна,
Ши бIаьрг Iаьржа сан Кавказ?

…маржа, цIена дерг ма дайн хуьлу-кх, дозаллийца аьхна дайн, моттаргIа 
санна, чолхе а доцуш…

…дош – иза хьан хатI ма ду, хьан син юьхь, деган мукъам, адаман дош – 
адам санна:
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ДIаIе хьайна!
ДIаIе, марша Iойла!
Хаза суьйре лести маьркIаже,
Хийла йин ас
Хьоьца мерза ойла,
Иштта меллаш, эсал дIахьожий.

… хIорд буззал я лаьмнех йоттал, аьлла, киншкаш дIаса листина-кх ас, 
цаьргахь суо каро гIерташ, цхьана дашца цхьа дуьне кхолла, цхьана хьажарца 
– ткъесан алу а…

…ша вевзинарг я ша-шен вийцавелларг хила вогIу-кх художник, кхана-лама 
а доцуш цхьаьна – велла гучу шех ен ойланаш Iожална а йитина, цхьа наггахь, 
тилларг санна, кест-кеста шеца ша вуьсург…

…ша караван хала ма ду, цхьа ши могIа кхолла санна, цхьа ша-шаха кхолла-
елча санна, кхоллалуш йолу аьрха бIарлагIа…

…цхьа могIа а тоьа-кх хьуна, цхьа дош я цхьа аз, шерашкахь мукъамца вага; 
цхьана васто а во-кх поэт, цхьана мукъамо илланча санна, оьшшучохь цкъа 
гайтинчу доьналло къонах а…

…дагалецамехь гуттар а лозуш, дуьнено кхуллу басарш, дукха деза ду-кх 
дуьненал, ша хаза юйла хаар бен, и хазалла йовза ницкъ боцчу гIорасизчу 
адамна а…

…гар, хазар а санна, зовкх ду-кх хьан дагалецам а, цхьаь цхьаллехь хьо 
висича…

…со ламанца жехь лелаш хиллачу сох – берах – тера эханна ах вац-кх со 
тахана, кху адамех дIатарвелла, кху заманца, хьелашца а…

…моьтту хир-кх дуьненна а – суна я шуна, массарна а – къоналлехь велла 
илланча, поэт я художник цхьана бахьано вийна-ваьккхина, зама чекхъяьлла, 
велла а воцуш…

…стаг, вахарх, дийна ма вац, шен декхарна, Iалашонна дийна, иза тоххарехь 
велла ма ву, ша беъна некъ чекх а баьккхина, тIаьххьарчу цIерпоштане хьоь-
жуш…

…хIора а ву-кх иштта дийна-велла, цхьаъ жимчохь, важа – къанвелча, 
кхолагIниг ненан кийрахь а, хеназа велла цхьа а воцуш, шен некъ чекхбаьккхи-
ний бен…

…хIаъ, хIетахь, беран хенахь, ламанца со жехь лелаш, экха а, буц, лам а, хи 
а, со а – дерриш а цхьаъ дар-кх тхо, цхьана маттаца, цхьа са долуш, детталучу 
цхьана дагца а… бецахелиган мотт бар-кх соьца, дуьненан синпха а, хIара дуь-
не со волуш санна, со ца хилча, доцуш санна…

…ма ирсе а хилла-кх со, ирс хIун ду цахаъал, сайца, цхьаллехь, дуьне – со, 
со – дуьне хиллачу генарчу сайн бераллехь…

…хIетахь дуьйна суо лоьхуш – бераллин зовкх-ирс лоьхуш, – кху хене вели-
кх со, хIинц-хIинца хиэташ – карийна-кх, я гина-кх, я лаьцна-кх мотталуш, 
– цкъа безамо Iехавеш, юха доттагIаша, доьзалша тIаккха, хан хенаца хийцая-
ларца хийцалучу кху дахаро кхус-кхуссуш, юьстах кхуссуш, со мила ву а, хIара 
хIун ду а – бераллехь хилла дуьне, самах хьовха, гIенах а доцуш, – массо а 
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хIума цIенна дIа а даьлла, са а артделла, кхетам а сецна, цхьа дуьне, дуьне, бо-
хуш, кху нахана тIаьхьа уьдуш: «Сацахь, мIаьрго, исбаьхьа ю-кх хьо!»1 бохучу 
цу ирсах а хаьдда…

…декъала ша вевзинарг ву-кх, вевззинчохь саца хиънарг, шен долчуьнца 
шен ирс а кхуллуш, шен маршо, гIайре йинарг, кху дуьненна – малхо санна – 
шех, шен сих, шен вахарх лаьттан кховрана йовхо луш…

…цхьа хьаьрк я цхьа сиз хьан – хьол хьалха цкъа а хилла доцу хIума, – цхьа 
басар, бос я аз…

…ца хьоьгу-кх – хIан-хIа! – воккхаве-кха, тера доцу шен аз долчух, шех 
тера кхин доцу хатI долчу цхьана боларх я кепах, цхьана могIанах а, цхьаллехь 
цхьамма ша-а кхоьллинчу…

…шен иэшамашца девзина зовкх доькъийла-кх эшначо, ша санна цкъа туо-
ла гIаьттинчу цхьаь догучу цхьалхачу сица…

… со массо а хилла-кх кхузахь, хIинца – тахана – цхьа а воцуш, суо верг бен 
я иза а, цхьа са боцу беса ойла санна…

…юха, къуьйсург а вехийла-кх, шен эшамехь туола гIаьттинарг, шеконаш 
айкх юьйллушехь…

…хьан боху-кх юха а тIаккха, тоьлларг бен, тоьлла вац, цхьана эшначо бел-
ларг бен, цхьа а толам а ца хилча шен…

… ма тов-кх суна Хименесан кІеда васташ, Мачадон фонтанаш а, сайл тоь-
ллачу йозанхойн синан Ӏаьмнаш, гӀенийн гӀовла…

… хьан серло хьуна, аьлла, яц-кх, ахь кхечунна елларг бен, кхечо хьуна ма-
яллара… 

… декъашхо воцучу ирсах ирсе а мила хилла-кх…
… масех са хуьлур-кх сан цхьана хенахь – дийнахь цхьаъ, буса кхин а хуь-

луш, – хӀинца цхьаъ бен ца дисина, къийсам боцу къаналла санна, цхьанхьа 
цхьа геннара бералла-м иэхьало, жимаелла хилла бедар санна, маццах сох йи-
сина…

… беро я хьоьца дисинчу беро бен ца туьллу-кх лаьттара хьала стигала 
тӀай… стигал лаьттара йолалуш ю-кх, дӀога цигара, юьрта йисттера… 

… сан – беран – дуьнене хьаьжча, хӀумма а йоцу хӀума хилла-кх тахана сан 
– воккхачун – сила-а хета хӀара дуьне…

… хӀунда толлу-кх массо хӀума, туьйранна мохк а ца буьтуш я сатийса цхьа 
къайле а…

… Ӏилмано стеган мах байбо-кх, тӀехдаьккхинчу Ӏилмано нах вовшийн ак-
харой а еш, шаьш вовшийн хIаллакдарца…

… хьанна а цхьанна къилба доцуш вахар а ду-кх цавахар…
… ша волччохь ву-кх къонах а, дехьа-сехьара кхиссарш а йоцуш, доьша 

хьеначу аттачуьра…
… суо каро лиънера-кх, дӀавахале, дашца каро, кехат тӀехь могӀа бита а, 

дегнашкахь – марзо а…
… дайначу ирсан лар лехар а хилла-хилла-кх цхьа ирс, йиъкӀов цхьана 

жимачу кертахь сийна бай а гуш, лакха хьалахьаьжча, – стигал а сийна, кӀайн 
мархаш а, сецна кхозу… тийналла а, меллаша тийна доьду хи а, яйн механ 
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Ӏаь а, патарийн хеза къора мотт а, тийналлехь, аз хиэдаш, къорачу шабаршца 
хьоьсту нускал а…

… дош хала хилла-хилла-кх, чIогIа лехарх, атта карор а доцуш, кхуллушехь 
хьан амалца, совгӀат санна, делла ца хилча…

… дош девзинарш бан-м бара хьуна, дуьненан маьӀ-маьӀӀехь, шераш а, 
бӀешераш а хуьйцуш, хийца-хийцалу-уш дӀаихнарш…

… ма зовкх дара-кх – зовкх яӀ-тов! – кехат тӀехь цара дийриг, церан могӀа, 
амалш церан…

…Джон Фанте товра хьуна чӀогӀа «Ченашка хатта» повесть цуьнан, «Тиф-
фанехь Iуьйре» а Трумен Капотен….

Селин ма кIант вар-кх – Фердинанд Селин – шен «Буьйсанан чаккхенга 
некъ» цIе йолчу романаца, «Педро Парамо» а Хуан Рульфан…

…хьуна езначех Тургеневн «Ася» а яра, Селинджеран «Френни», «Iина 
тIехуларчу рож юккъехь» а.

…уьш дукха яра, кIезга а хеташ, царах яра ахь зовкх хьегна Хемингуэйн кхо 
роман а, «Воккха стаг, хIорд» повесть а йолуш…

…Фолкнера охку амалш, маржа, Кнут Гамсун а шен толамашца…
Повесташ а Айтматовн, Едигей а шен иэшамашца, «Яйна хIусам» Йонас 

Авижюсан, Хименесан «Платеро а, со а», «Жима эла» а Экзюпирин…
Бунин ткъа, хьан Бунин, шен «Чангин гIенашца», «Арсеневн дахарца» а, 

ма дукха бар-кх, кхин а масане, хьуна даггара безна хьеший, церан дашах ирс 
девзина, декъалчех цхьаъ вар-кх хьо…

«…хьо – хьо ву», – ала а веза-кх стаг дуьнен чохь, хьайл тоьлларг – тоьлла 
ву, ала, цуьнан сий дан, тоьллачуьн сий…

…лер доцуш, къора хилла а, бIаьрг боцуш, бIаьрзе а, цхьана къоман хуьлда-
кх хьо, «со къам ду» бохучу къоман, гIорасизчу хьайх воккхаве… ма хала ду-кх 
цхьаь цхьалха вала, цхьа воккхавер дисна а, сатийса тIаьхьа хIума а доцуш...

5.I0.20I8 шо

1 Сацахь, мIаьрго, исбаьхьа ю-кх хьо! – Гетен дешнаш.
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ХАБАЕВ ИсмаIил

Ойланаш

«Селхане йицйинчу къоме тахане а кхоллалур яц, тахане йоцчу къоман 
кханенах даха дог а дац» – аьлча, вай харц хир дац. Вайна гуш, вай теш а 
долуш, lилманца кхиа а кхуьуш, хийцалуш ду дуьне. Наха стигланийн 
хlаваашкахула некъаш дехкина а, нах беттан букъа тlе биссина а ю дикка хан.

Шайн синхьашташний, шайн догlмийн аьттонний адамаша ца беш, ца 
кхуллуш а гlирс битина а бац. Цу тlера дlадоладелла lер-дахаран хатl хийца-
далар а, адамийн ламасташ хийцадалар а, юкъаметтигаш хийцаялар а.

Чкъуьйригна хилла зие цкъа мацца а тlамаре кхочу. Делахь а, адам адам 
хилла дисна. Адамийн догlмаш тlехь керла меженаш ца евлла. Адам адам 
хилла диса дезаш ду, сийна цlе яьлла дуьне догуш лаьтташ делахь а. Адамал-
ла дlаяьлча, адамна ша адам хилар дицделча, гучуйолу акхаралла. Акхаралла 
гучуяьлча, оьздангалла а дlайолу.

Адам галдолуш хуьлу, адам тиллуш хуьлу, гlалатдолуш хуьлу. Амма ди-
качух, нийсачух масал эца а, цуьнца нисдала а декхар ду хlора адам, Дала и 
экханах къастош, цунна делла хьекъал долу дела.

Ша мила ву-те, ша хьенан тlаьхье ю-те, ша хlун дохьуш, хlун дан веана ву-
те дуьненчу, хlун дитина, хlун эцна воьду-те ша дIа а аьлла, ша-шега хаттар 
делла, оцу хаттарна жоп лахар ду стаг хилла ваха а, стаг волуш вала а lалашо 
йолчу хlора стеган декхар.

«Нанас дена ма войла тешаме воцу кlант», – баьхначу нехан тlаьхье ю вай! 
«Нанас дена ма войла яхь йоцу кlант», – баьхначу нехан тlаьхье ю вай!

Хьо дlаваьллачу дийнахь хьох бухадуьсучу тоьшаллин даш тlера гlуьттуш 
lаь а хир яцахь, оцу lаьнаро дохдеш хьан верасийн дегнаш хир дацахь – хьо 
шозза велла хьуна. Хьуна бевзаш, хьо вевзаш мел хиллачу нехан, хьо хьахий-
ча, хьо дагавеача, цIоцкъамаш тlунлуш хир дацахь, хьо кхузза а велла хьуна. 
Хьох эца дисина нахана цхьа а дика масал ца хиллехь – хьо бlозза а велла-кх 
хьуна.

Дикане сатуьйсург диканах теша веза. Вай тешна ду-кх диканах. Дикачу 
тlаьхьенах тешна а ду-кх вай. Дикачу наха деш ду къомах къам.

Къомах дика цlе йоккхуьйтурш а бу къоман дика нах, хьекъал долу нах. 
Дика нах бахьана долуш лаьттина бу хlара мохк, дика нах бахьана долуш 
латта безаш а бу хlара мохк!

20I2 шо 
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Жайнаш

Оцу хьайн къоман вуон хIуманаш ма чIогIа гойту ахь оцу хьайн йозанаш-
кахь, и дан хIун ду аьлла, шега хаьттича, и суна сайн къам дукхадезар ду-кх, 
аьллера ,боху цхьана яздархочо. «Нанас хастийна йоI нахала а ца яьлла, дас 
хастийна дин хьалха а ца баьлла», – олуш ду. Шен ледарлонаш хьахош хила а 
деза къам, яханчу хенашкахь шегахь дийлинарш гIалаташ хиллийла а хиина, 
кхин юха уьш ца дийлийта, цунах хьехар а хуьлуш. И хьехар хуьлуш доцчу 
къоман сатийсам эрна бу. Хьекъал долчу стага уггар хьалха шегахь лоху хил-
лачунна бехк. Вайн къоман мостагIий дукха хилла даим. Тахана а бан а бу. 
ХIинца а ден букъахь, ненан кийрахь а боцуш, дуьненчу бахка безаш а бу. 
Гушволу мостагI-м хала а вац, оцу гушвоцчу мостагIчо кIелонна боьгIначу 
гурах ларвала хала хуьлу, синан само ца хилча. Ткъа и синан само хьекъална 
гIийла хилча, ца дешча, хуьлуш яц. 

Хьуна а, хьан чкъурах болчу нахана а, аша шен дуьхьа синош дIа а луш, 
оццул и Испани еза хетар хIун дара-те, аьлла, шега журналиста хаттар дича, де 
Голльин накъост волуш, фашисташна дуьхьала Мадридехь турпала чекхваь-
лла волчу французийн яздархочо Андре Мальрос доцца жоп делла цунна: «И 
дера ду - Дон Кихот кхоьллинарг испанхо хилар», аьлла. Кхидолчу къаьмнаш-
на «яздархо» бохург, «хьекъалча» бохург мел деза ду, мел сийлахь ду гойту 
оцу масало, и яздархо шайн къоман а воцуш, кхечу къоман велахь а. Цхьанна 
дагадан тарло: «Вай цаьрца хIунда дусту, уьш даккхий къаьмнаш ма ду», – аь-
лла. Шаьш муьлш ду а хууш, нах муьлш бу а хууш, ойла а, кхетам а лаккхара 
болу муьлхха а къам ду доккха, цхьа юрт йиллал бен и дацахь а. И санна долчу 
къаьмнех хилла а ду и «даккхий къаьмнаш». 

Дешарца а, ешарца а долу гергарло чIогIа гIийла ду вайн къоман, къаьсттана 
кегийрхойн. Таханенан а, кханенан а лазам и бу. Шен мотт а, нехан мотт а, шен 
къоман барта кхолларалла а, литература а, бIешерашкахула кху дийне кхаччалц 
шен къомо бина некъ а бевзаш, дуьненан истори а евзаш, шен Дела а, дин а дев-
заш хила веза къонах. ХIуманна хьесап дан хууш, хIуманна сакхуьуш, мостагIийн 
кIелонашна тIекхуьуш хир ву и тIаккха. ТIаккха иза, шех пайда а оьцуш, шен 
Iалашонаш кхочушъян, цхьаммо а шена хьалхара вала а, вохка а, цIерга кхосса а 
вуьгур вац цкъа а, тахана Iеха а беш, нохчийн кегийрахой ма-биггара. «Хьекъал 
долчо Iовдалчуьнан куьйгашца лаьхьа лоцу», – баьхна. Эццехь ю и кIело. Цунах 
цакхетар – боьхна болх бу. Хьекъална эшна а хилла, ша нахана атта а, ворах а 
хетийтина, шех нахе пайдаэцийтар – эхь ду къонахчунна. Лазамна дуьйцуш ду 
кхузахь мел дуьйцург, дийцар декхар а долу дела, хьан къоман кхане хьох йоьзна 
а йолу дела, хьан лазам – вайн юкъара лазам а болу дела, миччахь хилча а хьо 
хIокху къоман юьхь йолу дела, хьоьгара даьлларг массаьрга а кхочу дела, вайн 
къомах волу хьо цхьана муьлш бу а цахуучу наха левича, Iовжаме долу дела. Юха 
оцу наха, хьо яхье воккхуш, карзахвоккхуш, хьуо майра лом ду аьлча, хьан са а 
къералуш, хьо хьуо-хьайх воккха а вуьйш. Майра делахь а, лоьмехь синан само 
хуьлу. Я цкъа а цхьогало Iеха а ца до лом. Цундела ду и лом. Цхьогалшна тIаьхьа 
а хIуьттуш, церан хIиллано ледеш лелаш делхьара – и лом а хир дацара, наха 
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дустарна а далош. Цундела лоруш хилла нохчаша барамал тIехйолу майралла – 
Iовдалалла. Хьо-м сох нийса ца кхета а мега. 

Бусалба пачхьалкх уггар хьалха шен дегIаца, шен цIийнан беа пена юккъехь, 
шен доьзалехь дIахIотто хьажа веза къонах. Шена худар дан а ца хууш, нахана 
хьовла дан воьдуш ца хуьлу. Ша цамогуш волчо нахана дан цхьа а дарба дац. 

 – Зеламха, цкъа а тIамехь эша ма ца оьшу хьо? – аьлла, шега хаьттича, – «Суо 
тоьлур воцу хIума долош вац со», – аьлла, боху, Харачойн Зеламхас. Латарой, 
майраллой, тIом барой веш вац къонахчух къонах. Лата-м жIаьла а, экха а лета. 

Кхоьруш а волуш, девнехь ка ца йолуш хила йиш юй къонах, аьлча, хила йиш ю. 
«Хьо кхоьруш хIума дуй, Бийболт?» – аьлла, шега хаьттича, «Ду, Делан Возалора, 
– аьлла, боху, Таймин Бийболта, – цхьа дала цадезарг а даьлла, сий дарах кхоьруш 
ву-кх со даим...Даим кхоьруш ву-кх со», – аьлла. 

Хьоьца майралла къовса веана ша аьлла, цхьа къонах шена тIевеъча, «Хьо тоь-
лла хьуна», – аьлла, боху, цуьнга Харачойн Зеламхас, – со нахаца майралла къийса 
араваьлла вац.» Иштта хилла нохчийн къонахийн амалш. 

Оцу масалша а гойту юха а, тIаккха а, къонахчух къонах веш дерг – хьекъ-
ал, кхетам хилар. Вайн къомана тахана а, кхана а, кхана Iийча а коьртаниг 
Iилма дара, майралла яцара. Майралла даим ца оьшу дахарехь. Даим хьашт-
дерг – хьекъал ду. Майралла оьшуш цхьа мур богIу, оцу муьрехь хьоьгахь и 
хилчахьана. Нехан цIенте яха (маре) арайолучу йоIанна совгIатна бархI бIе 
шо хьалха ваьхначу шайн поэтан Шота Руставелин «ЦIоькъалоьман цIокалахь 
турпал» поэма луш ламаст ду гуьржийн. «Къам» бохучу дешан шуьйрачу 
маьIнехь кхиъна къам хилар ду и, шен дерг дуйла а хууш, цуьнан мах а хууш. 
«Жайнаш дагорал даккхий а хуьлу зуламаш. Царах цхьаъ: уьш цадешар 
ду», – аьлла поэта Иосиф Бродскийс. Оцу зуламах хьалхадовллалц, вайн къо-
ман мостагIаша кIелонаш еш, къам а хилла, дIадаха дуьтур дац вай цкъа а. 
Цуьнан ойла ян еза. Ойла еш хила боху вайга Дала. 

 20I6 шо

Къоман барт

Хьалха заманахь, юрт яккха бIо богIуш, оцу юьртахь бежан рагI ю-яц хьажа 
стаг вохуьйтуш хилла. «РагI елахь – юьртан барт бу, юрт атта яккха а лур яц, 
юьртан низам ду, кечам чIогIа хила а беза», – олуш хилла баьччано.

Барам бац коьртаниг – дукхий, кIезгий хилар – коьртаниг барт бу. «Барт болчу 
цицигаша барт боцу жIаьлеш эшийна», – олуш ду вайн халкъан. 

Цкъа цхьана заманчохь цхьа ламаст лелла вайн махка чохь: цхьана билггал 
йолчу меттехь, шена билгалйинчу хеначохь тайпанаш вовшакхеташ, боккха яй 
боккхуш, оцу цхьана яй чохь кечдинарг цхьаьна даа а дууш, мехкан той деш. 
Доккха маьIна ду оцу белхан! Къоман барт латтийна цо. Вовшийн дезарой, 
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вовшийн дашарой бен ца латтабо къоман барт. Ша-ша баьккхича, хIора а пIелг бу, 
уьш цхьаьна дIакъевлича, буй хуьлу пIелгех. 

Цхьа зама яра... вайна дага цаяллал гена а яц и... вало, гIой, лулахошка дехий, 
бепиг даийта ала, белахь, хох баийта ала, туьха даийта ала, олий, эвххьаза 
бер дIа а хьажош. Куьпахь, лула-кулахь цхьа доьзал, цхьа йиша-ваша санна, 
бертахь, мел мерза бехара нах. Мел хазахета тахана, и хIуманаш дагадаьхкича а! 
Дуьненан аьттонаш сов мел бевли а, адам гIиллакхашна гIеллуш хиллера, тIера 
бала а, сингаттам а дIаайбелча, лайнарг дицлуш. Шога а, къиза а ду адам тахана 
вовшашца. Синцамгарша нехан дегнех тIулгаш дина. ХIора стага цуьнан бахьана 
шегахь лаха а дезаш, и шегахь карийча, цунах дIацIанвала а везаш. Вайна ваьшна 
вовшех къахеташ а ца хилча, вай вовшийн дезаш ца хилча, вайх къахета а, вай деза 
а вац кху дуьненчохь цхьа а. Воций вайна хаа а хиъна! 

Эзарзза ягийна Нохчийчоь, эзарзза метта а хIоттийна! 
Эзарзза дийна нохчийн къам, эзарзза ден а делла!
Дела воцург накъост воцуш, болх Деле а белла, дIагIиртина ду вай даим.
Ца вича, вешех а ца хуьлу ваша. Ваша ван везаш ву. Хьекъал долчу стага шен 

мостагIчух а во шена ваша. «ГIалат доцу ваша ма лехалаш, бераш, ваша воцуш 
дуьсур ду шу», – баьхна Хьаьжас, Дала къайле тойойла цуьнан. Шен ши мурд 
шина куьйгах тера ву шуна, баьхна, цхьана куьйго важа куьг цIан а деш.

Дуьненчохь дукха хан яьккхина ваханчу дедас шен цхьаъ бен воцчу кIентан 
кIантанна иштта веса-кехат дитинера: 

«Массо а хIума, хан тоьхна, хенаца а ду, хан йоьдуш ю. Сан хенан сахьт сецна. 
Ша лехнехь – дика а, ша лехнехь – вуон а карон долчу хIусамехь кхачалуш бу 
хIора стеган некъ. Цундела, хIара кехат кара а лаьцна, доьшуш Iаш волчу хьоьга 
весет ду сан: набаро Iехаво хьуна, набаре хьуо Iеха ма вайталахь. Далла муьтIахь 
воцуш, Далла еш Iамал йоцуш, Делан къинхетаме дог дохуш, Делан дикане сату-
ьйсушверг – дIатесна хIу а доцуш, кха тIе ялта даларе сатуьйсучух тера ву хьуна. 
Дала бохург а дитина, Дала бихкинчу некъаца ирс лоьхушверг – боданехь зинга-
тан лар лоьхучух тера а ву хьуна.

Стаг маьрша хила везаш ву. Маьрша хилалахь! Хьо маьрша хир вац хьуна, кхе-
чуьнан маршо хьо лоруш вацахь, хьо цуьнан маршонна тIекхийдаш велахь. Дуь-
нено хIара дегI доккхуш, бекхам боцуш дисина хIумма а дац хьуна, цундела шен 
маша бузуш йоллучу гезгана а новкъарло ма елахь.Уггар майраниг ву хьуна наха-
на цатам а бина, нахана мотт а бина, нахана вас а йина, чу а вахана, ша сахуьлунга 
вер ву-вац ца хууш, набарна дIатовжа ваьхьарг. Цул майра стаг вац хьуна хIокху 
малх схьакхетачу а, малх чубузучу а дуьненахь. 

Хьайн гIалатах а кхералахь. Шех кхоьручух бен ца кхоьру хьуна гIалат. 
Хаза дош сагIа дац хьуна, хьан кийрара хьаладаллалц.
КъинтIераволуш хилалахь, къинтIеравалар де долчу стеган амалех ду хьуна. 

Наха дора алий, наха шайн догIмашна магош долу мегашдоцург хьайн дегIанна а 
магадай, нахаца а ма нислолахь, сий хир дац хьан. Вуочух ларлучух бен ца озало 
хьуна вуониг.

ГIиллакхах ца воха гIиллакх а, собарах ца воха собар а хьоьгахь ду хьуна, ахь 
цунах пайдаэцчахьана. Собарна гергахь цхьа а хало а хало яц хьуна. 

Хьайн дегIал воккха мостагIа карор вац хьуна, хьайн сил дика а болуш хьехам 
карор бац хьуна, ахь цуьнга леррина, дикка ладогIахь. 



28

Орга - 2018 (4)
Кхин башха доккха хIума а дац хьуна хIара хIора сахьтехь дIа генадуьйлуш 

долу дуьне, кхуьнга ша Iеха а вайтина, хIара бахьана долуш нахаца эгIа а эгIна, 
коша вижжал.

Сий долуш вехийла хьо, сий долуш воьрзийла хьо!» 

…
Иштта ду тIарикъатан хIума – хьикматах дуьззина а долуш, хьо гIиллакхца, 

догдикаллица кхиош, дегIана тIехь тола Iамош. Шен дегI цакъарлучуьнга цхьа а 
къарлур вац. Цундела тIарикъат – тIом бу. Цу тIамах чекхвала чIогIа хала а ду! 
Цу тIамехь лаьтташ мел верг эла а ву. ЭЛА бохуш долчу дешан маьIна шуьйра ду 
нохчийн кхетамехь. Деккъа, долахь, чухIиттина лай бу боху маьIна дац цуьнан. 
ЭЛА – иза тIедухучуьнца а, леларца а, маттаца а, даарца а, маларца а оьзда а волуш, 
осалчу хIуманах ца вешаш, ша-шен а лоруш, наха а лоруш, нах лоруш, ша волчу 
меттехь билгала а волуш стаг ву. «Элах эла веш дерг – гIиллакх ду», – баьхна.

ТIарикъат бахьана долуш дин а, гIиллакхаш, мотт, духар а, кхидолу мехала 
хIуманаш а ларделла вайн къомана. Шелонна жIаьлеш цIийзачу генарчу пана мах-
ка а даьхьна, даа а доцуш, мала а доцуш, эрна ара охьакхиссича а, динах, оьз-
дангаллах а ца духуш, ваьш дIадаьхьнарг лардина, юха а деана вай. ХIара доллу 
уммат лардинарг а, цуьнгахь ницкъий, гIорий латтийнарг а ду тIарикъат.

МоттаргIанаш йоцуш, дин даггара а, Делан дуьхьа а, Iилманан бух тIехь ле-
ладойтуш йолу шариIатан тIум ю тIарикъат. Ихьсанний, тIарикъаттий цхьаъ ду. 
Дела вовзарца, Дела везарца, Дела хьахорца, Делах бен цакхерарца хьох вуьззи-
на бусалба стаг во тIарикъато. ТIаккха хьуна деши а, хоттан гIорзолг а цхьатерра 
хуьлу. Хьо дуьнено ца Iехаво тIаккха, тIаккха иблисе а ца лацало хьо, кIелонаш 
яккхий елахь а. Мел долчу хIуманан бух – Делах кхерар бу. «Хьо Делах кхерахь – 
кхин цхьаннах кхера дезар дац хьан», – баьхна Турпал-Iелас, Дала юьхь лоьрийла 
цуьнан. 
…
Лаккхарчу лакхене хьекъаллий, Iилмий даккхалц, къомах къам хир ду бохучух 

дог дилла мегар ду. Хьекъал долчу стеган хуьлу гIиллакх хаза, хьекъал долу стаг 
хуьлу динца уьйр-марзо йолуш. Къонахчух къонах вешдерг – хьекъал ду. Хьекъал 
хилча, ларло къам а, цуьнца цхьаьна цуьнан мотт а. Хьекъал хилча, эхь а хуьлу, 
яхь а хуьлу, кхидIа адамана синна маьIне, кхетаме мел долу хIума а хуьлу. Хьекъ-
ал доцу стаг хуьлу Iеса а, осала а, лела ца хууш, дош дош доцуш, лен амал йолуш а. 

Салахьуддин Аюбис, жIарахойн баьчча хилла волчу Ричардах цамгар кхетча, 
цунна стоьмашший, даа-малий а эцна, цуьнга хьажа шен лор вахийтина хилла. 
ГIиллакх хаза долуш а, са оьзда долуш а, тIарикъатан стаг хилла и. Иштта и хиларна 
Дала тола а вина. Цунах Европерчу керста наха а яздина, и вазвеш, и хестош. 
Цуьнан эскаршна юккъехь жуьгтий а хилла, керста нах а хилла, оцу жIарахойх 
леташ. Шена тIе карабаьхкинчу йийсархойн наной баьхкича, цара шайгара бала 
шена балхийча, бIаьргаш тIунделла хилла Салахьуддинан. Шен бIаьхошка лаха а 
лахийтина, кIентий дIа а белла, дIабахийтина цо церан наной. ДIабахийтина а ца 
Iаш, махках бовллалц, уьш ларбеш, дехьа-сехьа ха а хIоттадайтина царна. Цундела 
яьккхина цо Иерусалим жIарахойх маьрша а! И Пайхамаран гIиллакх тIехь хилар 
бахьана долуш. Ша Макка йоккхучу дийнахь, шен асхьабаш къиза байъа а бойъуш, 
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харц-пайхамар ву хьо, бохуш, ша сийсазвинарш, шен некъаш хедийнарш, шена 
баккхий кхерамаш тийсинарш шен куьйган зуламах маьрша битинарг ма вара 
вайн Пайхамар, шена дукхавезна шен деваша Хьамзат вийначунна а, массарна а 
къинтIера а волуш. 

Шеца къиза хиллачаьрца а къиза цахилларг вайн Пайхамар ма вара! 
Шеца шога хиллачаьрца а шога цахилларг вайн Пайхамар ма вара!
Делера салам-маршалла хуьйла цунна!
Ша Зайдица ТIоифе дин кхайкхо а вахана, цигарчу бахархоша: «Хьо воцург, 

Пайхамар а вина, ваийта стаг ца карийра-техьа Далла?» – бохуш, аьшнаш веш, 
тIулгаш детташ, эккха а вина, йоккхачу гIайгIано лаьцна, чевнаш цIийх Iийда а 
луш, ша Iаш, «хьуна лаахь оцу шина лома юккъехь Iовдур бу хьуна ша уьш, Дала 
хьан омар кхочушдиэ аьлла, даийтина ду ша» аьлла, Джабраил-Малик шена тIе 
доьссича, «ХIан-хIан, Джабраил, церан баккъашкара Далла бен Iибадат ца деш, 
Цуьнца накъост ца веш долу охIла даларе сатесна ву хьуна ша», – баьхнарг ма вара 
вайн Пайхамар!

Делера салам-маршалла хуьйла цунна!

Нах дине ца богIу агIо лелор ма яц динан мостагIчо бен! 
Шега мотт ца луьйш долчу хьайбано а бала а балхош, чохь садолу а, содоцу 

а хIума шена елха а йоьлхуш, Къинхетамениг, lаламаш кхолла а кхоьллина, уьш 
кхиош-кхобуш волчу Дала Шен lаламах къинхетам беш, къинхетамца ваийтинарг 
вайн Пайхамар ма вара!

«Деза-доккхачу гlиллакх тlехь ву хьо! Хьо цаьрца дашца кIоршаме а, шога а, 
дог-буьрса а хиллехь, хьуна букъ тоьхна, хьох дlабирзина хир ма бара уьш», – аь-
лла, Дала хастийнарг вайн Пайхамар ма вара!

«Дин доцург динца къарвелаш (дин марздарца, хаздарца, гIиллакхца къарвелаш 
и)», – ма баьхна Делан гергарчу наха а.

Пайхамаран суннат – хаза гIиллакх ма ду. 
Хаза гIиллакх – Дала толадо!
Де долуш волу стаг цкъа а къиза ца хуьлу. 
ТIе куьг кховдийча а, коьрта тIера мас цуьнан хьайича а, чIире диллал зулам 

лоруш, дийнначу тайпанна тIе эхь дужуш, хьаша лоруш хилла Нохчийчохь, и 
хьаша мостагIех велахь а. 

ТIамехь дуьхьал нисвеллачу мостагIчуьнан говрана герз тухуш ца хилла нох-
чаша цкъа а. И хууш болу салтий даима а говрашна тIехьа лечкъаш хилла. Къин-
хетам бу и, цаьрца баьхна болу. Къонах къинхетаме хуьлу садолчу хIуманца а. 

Лермонтов букъ берзийна лаьтташ хилар бахьана долуш, ца вуьйш витина ву, 
боху, нохчаша. Цунна юьхь-дуьхьал вирзина лаьтташверг вийна, хIара Iожаллах 
хьалха а вуьтуш. 

Ушурмин заманахь, Алдахь хиллачу тIамехь, лазийна, нохчашна каравеана 
хилла цIарна а цIе яххана волу турпалхо Багратион. Тийналлин мур беанчу юкъ-
ана, барми тIехь дIа а ваьхьна, нохчаша шайн мостагIашна дIавелла иза. Дуьхьал 
веанчо хаьттина кхаьрга, мел мах беза шуна, аьлла. Тхуна цхьа а мах ца оьшу, тхо 
къонахчух мах оьцуш дац, аьлла, буха а бирзина, дIабахна нохчий. 

Далла дуьхьал бахна и нах, шайх яккха еза цIерш а юьтуш, шайх эца даккхий 
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масалш дуьтуш, хьо тахана шайн доьналлах воккха а вевеш… шаьш дайъа веанчу 
мостагIчуьнца а шайн гIилкхах ца бухуш, нийсонах ца бухуш…къена вахана, къа 
дисарна а кхоьруш, хьаша вахана, бехк бисарна а кхоьруш, шайна схьадинчу диканна 
дуьхьал дан дика а долуш, вуонна дуьхьал дан вуон а долуш, тIамехь каравеанчу 
мостагIчунна (йийсархочунна) тIе куьг кховдор эхь а долуш, тешнабехкаца букъ 
тIехьашха тохар – осала а лоруш, къизалла – кIиллочуьн амалех лоруш, да вийна, 
ваша вийна мостагI юьхь-дуьхьала нисвелла, иза герзаца вацахь, цунах чIир а ца 
оьцуш, иза меттахь цамгарца велахь, товелла, маьршаваллалц хьен а ца веш, шаьш 
къардан веанарг толамца а ца вохуьйтуш, хьаша-да хилла веанарг дог эшийна, са 
хьастаза а ца вохуьйтуш, лелла хIумнаш ду уьш вайн ламанца. Уьш ду Iадаташ! 
Осала долу цхьа Iадат – нохчийн Iадат дац! Цундела лардина Дала вайн къам. Иштта 
амал йолу нах эша ца ло цхьаьнгге а! Нийсо Дала ларъеш ю, Дала толош а ю даим.

20I5 шо
Маттах дош

Ден, деден хилла, цIарах лелош йисина, я ворхIе а дегара дуьйна, безам хеташ, 
ларъеш цхьацца хIума хуьлу-кх нохчийн доьзалехь: шаьлта, тур,  суьлхьанаш, 
пIелгах дуллу мухIар... Иштта, вайн ворхIе а, бархIе а, иссе а дас вайна дитина 
совгIат, хазна, весет, дика ду нохчийн мотт. Оцу маттал деза дац царах дисина тур 
а, шаьлта а, мухIар а, я кхин цхьа а хIума а. Мотт бу беза, цара бийцина, вайна би-
сина! Оцу маттаца уьш муьлш хилла а хууш, хьуо мила ву а хууш, нах муьлш бу а 
хууш ваххал, хьан хьайн къоман кхетам мел бу, ву хьо нохчи…

Шен дайшца йолу зIе хаьддачу мIаьргонехь доьза дан хьаьхна ду къам.

Нохчийн мотт – са ду хьуна, тIум ю хьуна иза, хьан къам, дага а ца йогIучу за-
манашкахь дуьйна, кху дуьнен тIехь, къам а долуш, латтийна йолу!

Нохчийн мотт – тептар ду хьуна, хьан къоман селхане а, тахане а, кхане а юьй-
цуш долу, хьо нохчи хилар чIагIдеш долу.

Нохчийн мотт – Iаь ю хьуна, хьан дайн багара йийлина йолу! Иза хьан цIе ю 
хьуна, цара «тIаьхьенашна» боху дош моссазза олу догдохаллийца, боккхачу са-
тийсамца хьехийна йолу!

Нохчийн мотт – коьчал ю хьуна, хьан дендайшкара дуьйна схьа Делан гергарчу 
нехан беркатаца хьоьга бусалба дин схьакхачийна йолу!

Нохчийн мотт – дош ду хьуна, дуьненан дахарехь дуьххьара хьуна хьайн ненан 
кийрара хьала хезна долу, юха цо хьо хьистина а, хьуна дика а, вуон а цо хьехна а долу!

Нохчийн мотт – маслаIат ду хьуна, вийна шен ваша, къинтIераваьлла, гечдина, 
хийла вашас витина долу.

Нохчийн мотт – машар бу хьуна, буьрсачу девнехь юкъаметтигаш тойина болу, 
шина мостагIчух ши доттагI вина болу!
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Нохчийн мотт – гIиллакх ду хьуна, хьуо велла дIаваллалц нехан диканехь, вуо-

нехь латтар хьуна тIе а дожош, хьо нахах вазош долу!

Нохчийн мотт – тоьшалла ду хьуна, нохчийн мотт – кадам бу хьуна, хьо 
дIаваьллачу дийнахь хьан тезетахь хьох наха бийр болу!

Нохчийн мотт – бехк бу хьуна, ахь и бицбахь, тIаьхьено хьуна гечбийрбоцу! 
Хьан сий ду хьуна и, ахь лардахь, лардийр долу, ца лардахь – хьо сийсаз хир волу!

Нохчийн мотт – доIа-весет ду хьуна, хьан дайша хьоьга дина, дитина долу. 
Нохчийн меттан хIора дош хьох тешна а ду-кх!

Вайн халкъан иэсехь бисинчу хиламех цхьа башха хилам бу Ширди-Махкахь 
ваьхначу Iеламстагах, маслаIатан дех Махьмудан Мохьмадан хьокъехь. Стаг 
вийна дов хилла, ца доьрзуш, шерашка даьлла. «Хьо вагIахьара, Мохьмад, 
маслаIате, дIадоьрзуш дац-кх тхан дов», – аьлла, наха дехарш а дина хиллера 
Мохьмаде. МаслаIатдар Далла дезаш гIуллакх дуй хуучу Мохьмада сацам бина 
машар бан ваха. Мохьмад волчу дехар дан куьгбехкенаш бахний хиъначу довхоша 
хабар дахьийтина: «Мохьмад, кхана маслаIате ма вагIахьара хьо!» – аьлла. ХIара 
хьалха а волуш, хIорш вийначу стеган нахана дуьхьалхIиттинчу заманчохь, « Оха 
ма вола, аьлла, хабар ца даийтира хьоьга, и хабар даийттиншехь, хьо хIунда веана, 
шайга стаг витахьара аьлла?» – бехк а баьккхина, церан нахах цхьамма юьхь тIе 
туйнаш туьйхира, бохура, Мохьмадна. Са а тоьхна, ша маслаIатана деш долу 
къамел ца сацош, кхин совдаьккхина хIума а ца олуш, шен юьхь тIе куьг хьаькхна, 
туйнаш дIа а даьхна, «Детта аша хIара туйнаш. Шу тахана хIорш детта ду, тхо 
хIорш дIадаха бен дац», – аьлла хиллера нехан дов дIадерзо ваханчу Махьмудан 
Мохьмада. Оцу меттехь наха и пхьа битина а хилла. И бу-кх нохчийн мотт, шен 
дашо цIокъболатал чIагIделла дегнаш даьстина болу.

ГIийла ву-кх шен къоман маттаца йолу зIе хаьдда я уьйр малъелла стаг! Шена 
шен маттахь Iоттар йича а, я, ловц боккхуш, хастам бича а, кхетар вац и. Цу тай-
панчу стаге вистхуьлуш – хьуна хьуо мотт ца луьйш хета, я хьуо дIалуьйшверг 
къора хета.

Делахь а, кхин цхьа хIума а ду: цхьа а лазам бац, тахана бийца цалуучо а, цабе-
зачо а нохчийн мотт цабийцар, я и цаIамор. Нохчийн мотт нохчаша бийцина бу, 
нохчаша, буьйцуш, кхидIа дIахьур болуш а бу, кешнийн хьаьрма, эхарта кхаччалц. 
Нохчий болчу нохчаша! Нохчийн мотт дIа а бер бац! Цунах тешаш мел ду нохчий 
а хир ду-кх вай, Дала мукъалахь!

Воккха Дада

Стаг дукхох шен дагалецамашкахь веха. Хьуна безнарш, хьо везнарш, хьан 
марзонаш, хIинцца хьан бIаьрахьалха хьийзинарг, хьан юьхь тIера бос хено дIахьо. 
Ахь дукха хьолахь тидам ца бо хIуман. «Нисса цхьана эхасахьтана юхаерзо йиш 
елара и хан...» Иштта ойла дуьххьара йинарг ас со ву аьлча, дуккхачу нехан сох 
дог кхаьрдар дара. Цундела, «хIума дицдича бен, леш дац», – ала бакъо ю сан. 

Дикка хан ю Воккха Дада дуьненах дIакъаьстина. Амма Воккха Дада сох дIа 
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ца къаьста, хан мел йолу а со цунах дикох кхета дела, суна иза дикох вевза дела. 
Воккха Дада со велла дIаваллалц соьца ваха везаш ву.

«Къу таьIча, охьатаIа хьо, къу айвелча, айло хьо, къу хир ву хьо», – олуш Iедал 
дара цуьнан кест-кеста, хьуна цкъа а диц ца далийта санна. Дош меттара, дош 
хьекъале долуш, хьуна цкъа а кIордорвоцуш, эрна дош эр доцуш, шен маттаца 
дерг дегIаца а долуш, хьуна цкъа а вицлурвоцуш, хIумнаш хаза долуш стаг вара 
Воккха Дада. Цуьнан амал а, цуьнан куьг хьадар а, ког ловзар а, цуьнан лелар а 
дара доккха хьехар. 

Сан модех юьзна бедарш а, даим сан харцхьаюьйхина хуьлуш хилла йолу ши 
мача а, ас хихкина ког-салазаш эцна дIаяхана хан Воккха Дадин туьйранашкахь 
йисна. 

«Ламанан басе дIа а лаьцна, цхьа буьрса, бахбелла бижина Iуьллуш хилла кхо 
корта болу саьрмак..,»– олий, доладора Воккха Дадас даим шен туьйра. Юха, 
цхьана турпалхочо, тур детташ, и саьрмак бен а боьй, цо нахана дихкина некъаш 
достура. И саьрмак ша бийча санна, дуьйцура Дадас. Юха, и бийча, ас доккха 
садоккхуш хаалой, «нахана лерина зулам шега кхочу стаге. Хьекъал доцу корта 
дегIан мостагI бу.» – олура. Юха дерзадора, вела а лой, «ладоьгIначунна – мезан 
Iайг, цадоьгIначунна туьханан Iайг», – олий.

Воккха Дадин хIора туьйра а хуьлура дикано вуон эшош, къинхетамо къизалла 
эшош. Туьйра дIа а доладалале хаьара хьуна цуьнан дерзар муха хир ду. Турпалхо 
догдика, эсала стаг хила везаш вара, зуламна бен зулам ца деш...махкана хьалха-
ра махина шен сих-дегIах сагIа дина а, гIийлачуьнан дог эшош, нах бацош, нах 
балехь бахкош, эла тIехIоьттича элана гIатта а ца веша кура эла, къиза эла шен 
олаллах а вохийна, паргIато яккха араваьлла.... 

Дала чу са кхоьллина долчу цхьана а маьршачу дегIана зуламна куьг айа хьо ца 
вахьийта, хьуна и турпалхой дагахь бисийта, цаьргара ма дер дацара хIара хIума 
бохуш, цаьрга а дуьллуш, царах эхь хеташ, хьайн дегI ца къарлахь, хьоьга мила 
къарлур ву бохуш, айхьа-хьайх бехкаш дохуш, хьо осалчух ларвалийта, беран 
хенахь дуьйна хьоьца синцIеналла, дегадикалла, доьналла, къинхетам кхиош 
хиллера Воккха Дада. Хан-зама дIа мел йолу, кхета хьо цунах...

P.S. Ницкъ болчо ницкъ эшначунна гIело еш яйча, сайн хуьлуш йолу дог-ойла 
сайн ваша вийначу мостагIчуьнан а хуьлуьйтур яцара ас.

Суо кху дуьненчу сайн дегI эшо веана вуйла хиъначу дийнахь дуьйна кхетта со,  
«беро мача нийса юьйхича, дуьне духур ду», – хIунда олуш хилла.

Дуьненан кийрахь адамо дуьххьара дийна адам – вашас вийна ваша вуйла 
хиъначу дийнахь дуьйна кху дуьненах а кхоьру со.

Воккха Дада баккъал а Делах кхоьруш, дуьненан гIиллакхаш дика девзаш къо-
нах хиллера.

Воккха Дадин туьйранаш – туьйранаш а ца хиллера.
2013 шо
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Сентябрь баттахь «Орга» журналехь хьошалгIахь хилира яздархо 

Эльсанов Ислам. Оха иза хазахетарца тIеийцира. Редакцехь иза 
цхьаьнакхийтира  нохчийн яздархошца а, журналисташца а, литературин 
критикашца а. ТIаьхьарчу хенахь нохчийн литературехь долчу хьолах а, 
иштта дуьненан литературах а къамелаш дира оха. Ислам Нохчийчохь 
1аш вац, иза хIокху тIаьххьарчу шерашкахь Норвегехь Iаш ву. Амма 
литературица йолу зIе хадийна яц цо. Цо гулйина дуккха а материалаш 
ю нохчийн историх. Церан буха тIехь иза лерина ву литературин говзарш 
язъян, ша хьалха язйинчарна тIехь хийцамаш а беш, уьш араяха а. 
Дешархоша дика тIеийцира Эльсанов Исламан 1989-чу шарахь араяьлла 
«ЦIегIачу декхнийн боьлак» цIе йолу повесть. Оцу повестан дакъош школан 
программи юкъадахана а ду. Ислам повеста тIехь кхидIа а болх беш вуйла 
хуучу оха дийхира цуьнга, дешархойн лаам кхочушбеш,  «ЦIегIачу декхнийн 
боьлак» «Орга» журналехь зорбане яккхийтахьара аьлла. Цо тхан дехарна 
жоп делира. Керлачу историн тешаллашца т1еюьзна и повесть шун еша 
аьтто хир бу журналан агIонашкахь. 

«ЦIегIачу декхнийн боьлак» повестехь дуьйцу 1824-1859 шерашкахь 
Кавказан тIом болуш хиллачух. ТIаьххьалц исторически темина нохчийн 
литературехь язйина говзарш Арсанов СаьIид-Бейн, Мамакаев Мохьмадан, 
Ошаев Халидан, Гайсултанов Iумаран бен яцара. Кавказан тIамах, историн 
тешаллин бух тIехь, «Еха буьйсанаш», «Лаьмнашкахь ткъес», «Дарц», 
«Калугера йийсар» говзарш язйина Айдамиров Абузара. 

Эльсанов Ислама шен повестехь буьйцу исторехь хилла турпалхой 
а, хиламаш а вайна бевзинера Айдамиров Абузаран говзаршкахь. Амма 
«ЦIегIачу декхнийн боьлак» цIе йолчу повестехь и  турпалхой а, хиламаш 
а авторо кхечу хьелашкахь а, кхечу амалшца а гайтина.  Масала, Бенойн 
БойсагIар хIинццалц вайна майра, юхавервоцуш, тIемало  санна, вевзаш 
хиллехь, Эльсановс шен повестехь БойсагIаран  дог-ойла йовзуьйту, 
иза къинхетаме, дахаран хазалла гуш а, езаш а хилар билгал а доккхуш. 
БойсагIаран вастехула авторо бIаьрладоккху нохчийн халкъана тIом 
кIордийна а, машаречу дахаре сатесна а хилар.  

Харцонна къар ца луш, нийсонехьа къуьйсуш, шен са дIадала а кийча 
волчу нохчочун васт го вайна ГIубашехь. БIаьргаш а дохуш, шена тешнабехк 
биннашехь, доьналлах а, къонахаллах а ца вухуш, имаман муртазекхех 
масех воь, Шемална шийтта чов йо цо. 

Исторехь девзачу адамех дийцина ца Iаш, Эльсанов Ислама шен 
тидамехь латтабо оцу заманахьлера могIарера нах, хIунда аьлча тIеман 
зулам, Iазап хIора нохчочо лайна дела. Царах ю оцу къизачу тIамо шен 
жималла а, тIаьхьо кхоьллина болу доьзал а дIабаьхьна йолу йоккха стаг 
а. Повесть мехала ю нохчийн къоман  юкъараллин институтах – Мехкан-
кхелах – болчу шатайпанчу хаамашца а. Оцу заманахь Мехкан-кхелан 
тхьамда хилла волу Исхьакъ Шемална тIе воьду, тIамо гIаддайина халкъ 
кхачош ду, Россица машар бан беза вай, олий, имамо машар хьахийнарг 
вуьйш вуй хуъушехь. Исхьакъана шен дахарал а деза хета халкъан кхоллам. 
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Шена тIехь лаьтташ Iожаллин кхерам боллушехь, машар бан гIурту иза. 
Амма, Шемала тIе ца оьцу Исхьакъа шега кховдийна некъ, цунна тоьпаш 
тохуьйту цо. 

Оцу повестера вайна хаьа, Мехкан-кхело оьрсийн эскарийн 
куьйгалхочуьнца  бина машаре  барт хилла хилар а, шина а агIоно кхочушда 
деза декхарш билгал а дохуш.  Иза Iаьрбийн, оьрсийн йозанца кехат тIе 
дIа а язбина, Мехк-кхелан декъашхошкахь Iалашбеш хилла. Шемал йийсаре 
вахча, и барт Россин  Iедало бохийра, молланаш, шайхаш дIалеца болийра, 
барт беш яздина Iаьрбийн маттахь долу кехаташ схьа а дохуш, уьш 
хIаллакбира. И тешнабехк лан ца луш, Барятинский вуьйр ву ша аьлла, 
Соьлжа-гIопе вахана, ша дан леринарг чекхдаккха аьтто а ца болуш, цIа 
вогIу ТIелхаг. Оцу сингаттамах хорам а хуьлий, дIакхелха, Т1елхаг. 

«ЦIегIачу декхнийн боьлак» нохчийн къоман турпалалла, хьуьнар, 
бохамаш а гайтарна ю мехала говзар. ХIора а нохчочунна довза деза шен 
къоман хилла дахар, диканиг схьаэца а, вочух ларвала а. 

  Эльсанов Исламан биографи а карлайоккху оха дешархошна.
Эльсанов Ислам вина 1956 шеран август беттан 20-чу дийнахь 

ГIиргIизехь, Ала-Бука юьртахь, Джалал-Абадан областехь.
1973 шарахь Аргунера №2 юккъера школа чекхъяьккхина. 1974 шарахь 

Эскаре ваххалц Iамийна слесаран, токаран а говзаллаш.
Литературе безам школехь дуьйна кхоллабеллера Исламан. 
Нохчийн яздархойх уггар хьалха Ошаев Халид вевзира, цуьнга 1977-чу 

шарахь хьалхарчех шен дийцар деша делира. Ошаев Халида оцу дийцаран 
хадийначу мехо кхин а яздан дог даийтира. Исламан хьежамашна 
къаьсттана тIеIаткъам бира оццу хенахь ешначу Ошаев Халидан зорбане 
ца яьллачу публицистико. Уьш дара яздархочо компартин обкоме, 
яздархочуьнга Х.-М.Мугуевга а яздина кехаташ. Царах цунна яздархочо 
бакъонгахьа латточу къийсаман дика масала хилира. Оцу кехаташа 
кхоллабалийтира историга безам, историн халачу киртигашна тIе тидам 
а бохуьйтуш.

1978 шарахь Нохч-ГIалгIайн университетан филологин факультете 
деша вахара Эльсанов Ислам (нохчийн мотт, литература, оьрсийн мотт, 
литература). ЙоьалгIачу курсера дIа а ваьлла, 1981-чу шарахь деша вахара 
М. Горькийн цIарахчу Литературин институте, прозин семинаре. 

1982 шарахь, гурахь, Нохч-ГIалгIайн АССР-ра баьхкинчу артисташа, 
культурин кхечу декъахоша а Москвахь яккхий концерташ елира, «Нохч-
ГIалгIайчоь шен лаамца Россина юкъаяхана 200 шо кхачарна» лерина. Ала 
деза, XX-чу бIешеран 70-гIа шераш юккъедевлча дуьйна КПСС-н Центральни 
комитето харцисторин и харцконцепци тIеэцнера. Оцу концепцино 
дIахьулбора I9 бIешеран историн дийнна мур. Л.Толстойн, М.Лермонтовн 
произведенеш арахецахь а, ара ца хоьцуьйтура оцу хенах лаьцна церан 
хенарчу кхечу яздархойн, хIинцалерчу яздархойн а книгаш. Масала, иштта 
вайн республикин библиотекашкара дIаяьккхира Айдамиров Абузаран 
«Еха буьйсанаш» роман. Цуьнан деккъа цхьа бахьана дара и роман оцу 
харцконцепцица цаяр... Иштта Iилманан-талламан институтера балхара 
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дIабаьхнера историкаш М.Музаев, I.Вацуев, филолог Я.Вагапов а. Уьш 
балхара дIабахаран бахьана цара оцу концепцина конференцешкахь 
критика яр дацара, ткъа шайн коллегашца историн хьокъехь къамелаш 
деш, оцу концепцих шайн яйн шеконаш хилар гучудаккхар дара...

1986 шарахь Литературин институтера дешар чекхдолуш,  Нохч-
ГIалгIайн книгийн издательстве редактор балха ийцира Ислам, «Орга» 
альманахан редакторо Шайхиев Iалвадис, издательствера Саракаев 
Хьамзата а рекомендаци а язйина

Оццу шарахь араелира  хьалхара книга «Малх чубузуш». 
1989 шарахь «ЦIегIачу декхнийн боьлак» –  шолгIа книга араелира. Оцу 

а, цул тIаьхьарчу а шерашкахь республикехь пайденна хилла а, пайденна ца 
хилла а цхьацца боламаш дIабуьйлабелира. Литература, культура а дуккха 
а юхакхоьссира цара.

Книгаш арахецар галдаьлча, 1992 шарахь НР-н Пачхьалкхан 
Радиокомпане председателан заместитель балха вахара И. Эльсанов. 
Цигара  берриге а куьйгалхошца I993 шарахь Iедало дIаваьккхира.

Оццу шарахь Iилманан-талламан институте Iилманан белхахо балха 
вахара, цу хенахь нохчийн-оьрсийн дошам вовшахтухучу тобанна куьйгалла 
дан. Амма I994 шеран апрелехь Iилманан-талламан институт а Iедало 
дIакъевлира.

1995 шарахь дуьйна литературин-исбаьхьаллин «Орга» журналан 
коьрта редактор болх бира Ислама, тIеман хьелашкахь иза арадаккхаран 
халонаш а ловш.

1985 шарахь дуьйна а кинога шовкъ-безам хиларна, «Орга» журналан 
коьрта редактор волчуьра дIа а ваьлла, 1999 шеран мартехь Москварчу 
Сценаристийн, режиссёрийн а Лаккхарчу курсашка деша вахара. Уьш 2001 
шарахь режиссурехула чекх а ехира. ХIинца Норвегехь Iаш ву. Эльсанов 
Ислам литературехь хаддаза къахьоьгуш ву тахана а.
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1847 шарахь мартан кхоалгIачу 
дийнан итт сахьт даьлча буьйсанна 
полкан командира полковника Меллер-
Закомельскийс, гулдала йиллина меттиг 
билгалйина, некъана кечамбе аьлла, буьйр 
делира. Ахсахьт даьлча АтагIа йолчу aгlop 
долчу гIопан кевнах арадевлла, боданехь 
Органан чIожца болчу новкъахь гулделла, 
полковника: «С Богом» аьлча, салташа жIара 
туху уьшарш йина, дIадоладелира эскар. 
Полковника чIоггIа буьйр динера, цхьана а 
тайпана гIовгla цаярал совнаха, некъахь а, 

дерриг тIелатар чекхдаллалц а, тонка цаозар.
Буьйса а яра тийна, стиглахь, хIоьттинчу хих чекх сагун цIена жагIа санна, 

луьста седарчий дара, амма стигла екхна елахь а, Iаьржа, шийла а яра. Некъан 
шинне а агIор таьIна лаьтта хьун махах оьгIазе лестара, ло дешна латта кIарула 
Iаьржа дара.

Нохчех ваьлла волу подпоручик Гараев Муна, кхузахь ша совнаха хеташ, 
Меллер-Закомельскийна улле ваьлла вогIучу шина айкхана тIаьхьа хIоьттина 
вогIура. ХIорш берриш говрашкахь бара.

Кхо де хьалха Щедрински-станице полкан бахаме хьажа вахана полковник 
вухавалош йогIу акази сихха Соьлжа-гlопe чухьаьвзинера, цигара Нохчийчохь 
«экспедициш» лелош волу подпоручик Гараев вало. Хилларг хIун дара аьлча, 
масех де хьалха, айкхашкара хаам беанера, наиб Дуба, бIо вовшахтоьхна, 
МартантIехула Соьлжал дехьа тIелата вахана аьлла. Цхьа а тIеман гIуллакх 
ца деш Iе аьлла, Меллер-Закомельскийс шега йина ондда инструкци йохош, 
цуьнан метта витинчу полковника Гюминга ялх ротех йолу колонна яхийтина 
Органан чIожца йолчу ярташна тIелата. Цунна хетарехь, Дуба бIаца дIавахча, 
шайна дуьхьалдала адам хир дацара, амма Чехкар-гIопара арабевлла, хьуьнхахь 
дукха генадовлале, цIеххьана тIелеттачу нохчаша зен динера царна. Колонна, 
тоьпаш етташ юхайолуш, гIопана герго кхечира. ГIопара гIоьнна орца а даьлла, 
дукха хилла а боцчу нохчийн тIелатар сацо дезнера. Вийнарг везткъа салти, 
эпсар а вара.

Подпоручик Гараев Муна Чехкар-гIопе цундела валийнера, нохчашна 
хиндолчу тIелатарна, некъ гойтуш, хьалхаваккха. Масех де а даьккхира цо 
цхьа а хIума ца деш. Нохчий тIелатарх долу хабарш а кIордийнера цунна. 
Уьш дукха цIаьххьана тIелетта хиларна, хIокхеран цхьа топ а ялале, дуккха а 
салтий хIаллакьхиллера. ГIазкхийн оццул дукха салтий байинехь а, нохчашна 

ЦIегIачу декхнийн боьлак
/ Повесть-мозаика /

ЭЛЬСАНОВ Ислам

БIаьсте хаалора 
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гуш бина бохам – цхьана донан гIалгIазкхичо, когах муш тесна, говра тIаьхьа 
текхош далийначу цхьана нохчочун дакъа дара. Муш, шина когах ца тосуш, 
цхьана когах тасар – мостагIчух, цуьнан докъах цавашар дара. Мунина дуккха 
а гинера ишттаниг. И дакъа говро текхош, цуьнан корта кхиссалуш, тIехьара 
боха а бина, хIора некъан галца тIехь бетталуш, сурт хIоьттира цунна.

Ткъа шаьш гIалагIазкхий а кIезиг лорура эскарехь, уьш хьалха лоллера 
бевдда муьжгий хиларна. Иштта кIезиг лорура салтий а, уьш эскаре ткъе пхеа 
шарна помещикийн лоллера балийна хиларна. Царах эпсарша-дворянаша 
«мотт хуу бежанаш» олура.

Тховса Дубин-эвлана тIелата даха арадевлча, ша ца оьшуш карийра Мунина, 
барона Меллер-Закомельскийс хьалхе дуьйна а айкхаш лелош хиларна. Ши 
айкх: цхьаъ – наиб Дубин вешин кIант вара, мокха башлакх дукха леррина 
коьртах а хьарчийна, важа жима стаг – цкъа мацах Дубин тайпанах амалтана 
дIавигна Чехкар-гIаларчу гауптвахтера некъ гайта валийнарг вара. Иза 
тамашийна а дацара, некъ гойтурш шиъ хилар, цхьанна цхьаъ хилча, шолгIаниг 
оьшура. ТIам тIехь хIуъа а нислора. 

Некъ гайтина ца Iаш, оцу жимачу шина стага эскар тешам боллуш юьртана 
тIекхачо а тIелаьцнера. И дан хала а дара, хIунда аьлча, цхьаццанхьа хIокху 
хьаннашка ягийначу БухIан-юьртара, берриш бохург санна, Iожаллах 
хьалхабевлла нах хевшинера. Царна тIеIоттавала сахьт а дацара – тIаккха 
хьалххе орца гIаттарна кхерам хила мегара. 

ЦIаьххьана тIелетта, БухIан-юьрт, цунна тIекхаччалц йолу а, цунна гонаха 
мел йолу а юрт, кIотар а ягийнера гIазкхаша I846-чу шеран пхийтталгIачу 
декабрехь.

Нохчаша шайца халкъан кепехь бечу тIаманна дуьхьала гIазкхаша тIом 
цIаьххьана дечу тIелатаршца, берашна тIера дуьйна, дерриг а адамаш 
хIаллакдарца, дерриг дахарна оьшург диллина талорца, дIадахьалур доцург 
дагадарца бора. Кхечу кепара бина тIемаш нахана дага а ца богIура. Ша адам 
хилла ца Iаш, боккъалла ша Дала адамашна вазвина «тIевиллина ву» моьттуш 
волчу коьрта акхарочунна-паччахьна тIера схьадогIура иза. Цо Кавказера 
массо халкъ шена кIел даладе, кIел ца догIург дерриг хIаллакде аьллера. 

Хьалхий-тIаьхьий говраша оьзна ялочу шина йоккхачу тоьпана некъ 
готта бара. Некъахь пурх эгна, хьаладевлла а дитташ дIадохуш сеца дезаш а 
хуьлура. Цо дикка гIовгIанаш а йохура. Мунина цхьа а хIума маьIне ца хетара, 
гIовгIанаш евлча, кхарна тIелетча я хIорш тIелетча, – наггахь, цо ша иштта ма-
аллара, «корта гIеллора» цуьнан вулаваларх. Амма цкъачунна гонаха дерриг 
тапъаьлла дара.

Иштта меллаша дIаоьхуш, хьалха, кIез-кIезиг хьун дIасахуьлуш, гIеххьа 
аре гучуелира, хьалха, юрт ягаяле, хIинца Дубин-эвлахь беха нах баьхнера 
кхузахь. Бодаша йолчул гена хетийтахь а, керла йиллина юрт кхузара кхо-йиъ 
чаккхарма гена бен яцара. Некъ оцу аренна юккъехула дIабоьдура. Геннара 
догIанаша Iаржбина элан хола хетарг – кIур буьйлу лоха тоьла хиллера. Шина 
маггIapa дIабоьдучу бIан юьхьиг тIекхочуш, неI йиллина, нelcaгle делира 
чуьра аракхетачу товханан цIаро гучудаьккхина букарадахана йоккхачу стеган 
гIалартах тарло IиндагI. Шен чуьра аракхетачу серлонгахь йист ца гуш дIабоьду 
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салтийн могIанаш гича, сихха неI тIечIегIира цо. Кестта юха а хьуьнан готтачу 
новкъа дуьйлира салтийн могIанаш.

...Пхи сахьт дала чийрик йисча, сецира салтийн могIа. «Говрашкара дисса, 
садаIа!» – салтийн цIенехула, хьалхарчара тIехьачаьрга олуш, буьйр деара. 
ГIашсалтий, говрашкара биссина гIалагIазкхий а шийла тхи долчу лаьтта 
тIе охьаийгира. Шайн гитесначу ларчанашна гонаха хьерчийна ахтIергIан 
тIетосурш тIе а, кIел а тийсира салташа. ГIалагIазкхаша а изза дира, тIетосурш 
церан нуьйрашна тIехьа йихкина яра. 

Салтел лакхарниш, эпсарш а ирахь лаьттара.
Полковник барон Меллер-Закомельский, айкхаш, Муна а биссира 

говрашкара. Полковникан ординархочо охьатесначу вертан тIе охьахевшина, 
лохачу озехь къамелдан велира полковник бIаьргаш тIе кхаччалц башлакх 
хьарчийнчу Дубин вешин кIанте...

Цхьаццанхьа набаро тхьовсийначу салтийн хар-хир а хезара, унтерша дIа 
а совцош. Жим-жимма серлаяла юьйлира. Малхбалехь са дага доьлча, ерриг 
хIума, – дитташ, адамаш, говраш, дитташна юккъехь къайлехь хилла генарчу 
юьртан хьалхара цIенош а ган дуьйлира. Геннара кхойкхуш нIаьнеш а хезира. 
ЖIаьлеш а, цкъа ирке, тIаккха саготта лета дуьйлира.  Роташкара роташка 
салтийн зIенашкахула буьйраш дIаэха дуьйлира. Эскар меллаша дитташна 
юккъехь дIахIоьттира. Чаболехь дIалилхинчу гIалагIазкхаша, готесна, юьртан 
дехьа йистера боьра дIалецира. 

Къоьжа стаммий гиччош долчу майоро, юьртана гобиллина, хьоьгарчу 
буьйре хьоьжу аьлча, барона Меллер-Закомельскийс, бIаьргаш къарзош, мохь 
хьаькхира:

– Экзе-ку-ци! иштта фиражировка а е! – хIинца ма-луъу мохь хьоькхуьйла 
дара цуьнан... 

ТIаккха, йоккхачу тоьпо кхоьссина ракета таьIна-мокхачу стиглахь ирх 
йоьдуш, юьртана дехьа aгlop ткъаршъаьлла иккхира. Цхьаъ резервехь юьсуш, 
ши батальон юьртна тIе хьаьдира. 

...Уггар хьалха зударийн, берийн шийла а, садаккха ца кхуьу а маьхьарий 
девлира. Баккхийчу нехан, божарийн маьхьарий цхьа ша-тайпа къора «axl» 
долуш хуьлу, Мунина, хаза а Iемина, девзира уьш. ТIаккха, ерриг юрт дехачу 
цхьамзанаш кIелъяхча, тIехчIогIа а доцу маьхьарий стигланан Iаьршашка 
хьаладевлира я цунна уьш стиглара чу хезаш санна хийтира...

TIe хIума юха ца кхиинчу божарша шаьлтанашца, таррашца, дуьненах 
дог диллина, дуьхьало йора цхьамзанашна, амма иттех цхьамзано вожавора, 
тIаккха пхеа-ялхаммо цхьамзанаш тIехь лаьттара хьалаойура, ткъа бисинчара, 
лахара хьала цхьамзанаш Iуьттуш, декъий дора детталучу догIмех... Зударий, 
церан карара бераш, нанойн кучамех хьерча бераш, кхиазхой, баккхийнаш – 
цхьамзанашца, таррашца... – шайн цIийшла эгабора.

Чохь а, арахь а и хьал долу гIеххьа хан яьлча юьрта кхаьчначу Меллер-
Закомельскийна хаьхккина говрахь тIевеара цуьнан ординархо. Карзахбевллачу 
салташа юрт дукха къиза хIаллакьеш ю аьлла, рапорт дира цо.

Цхьа бехк баьлла, эпсаран даржера лахаваьккхина вара ординархо. 
Мунина маьхьаршна юккъешха ца хезира барона цуьнга дина буьйр. 
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Ординархо ша схьавеанчу юха вахара, ткъа барон боьра болчу aгlop вахара, 
тIаьхьахIоьттина ши эпсар а волуш.

Ординархочо динчу рапортехь нохчий къиза хIаллакбар дацара коьртаниг: 
салтий, хьерабевлча санна, карзахбовла йиш хилар дара. Цул тIаьхьа царна 
шайга дина буьйр а ца хезара, унтер-эпсаршна, эпсаршна а лета чугIертара 
уьш, ткъа иза еккъа-цIена бунт яра, цIенна бухъяккха еза бунт... ТIаьххьара 
ишттаниг салташна БухIан-юьртахь нах багийча хиллера. Хьераваьлла 
шиъ – хьераваьлла висира, ткъа эпсарийн буьйраш кхочуш ца диначарна, 
шпицрутенаш детташ, ротан шина магIарх чекхбехира... Хилларг, лакха рапорт 
ца яздеш, хьулдира.

Мунас тIекIелдина цla долчу юкъа хьовзийра шен говр. И цIа айкхаша 
мосуьйттазза а хьахош хезнера цунна, иза Дубин ду бохуш. Салташа 
ков, неIарш, кораш а дохийна, чуьра йийбар араийзайора декъий Iохкучу 
новкъахула. Мунин говр, лергаш теIош, терсаш, хьалха тийсарх, тIехьарчу 
когашна тIехуьйшуш, дIаяха ца туьгура. Мунас, шед етташ, ирча деринчу 
декъашна тIехула лоьлхуьйтура иза.

Пхи шо хир долу ахверзина, хаза аматаш долу когашIуьйра кIант 
араиккхира цIа чуьра, чечакх йолу кортали шех хьарчийна. КетIахь лаьттахь 
ваьржина Iуьллучу воккхачу стаганна маьхьарца тIехьодуш, дицделла кортали 
цуьнан дегIа тIера охьадуьйжира, когаш голел охьадовлу машин зарзъелла 
хеча гучуйолуш. Iожалло шелвина воккха стаг чухула бедарца вара, аркъал 
Iуьллуш, некхах кхоъ кIорга чов йина, стигла хьоьжучохь хьажар а сецна. Иза, 
хетарехь, кIентан денда вара. Цунна уллехь туьрца ерина вуьрхIитта шо хир 
долу тайна, яьржина Iаьржа чIаба йолуш йоI яра. Цуьнан Iилларехь, когийн, 
куьйгийн, букъан а хуттурш кегйича санна, цхьа ирчалла яра. Дийна адам цкъа 
а иштта Iиллалур дацара... Мунас говран гошна луьйтанаш тIетаIийра, иза 
эццера дIасихъеш. 

Иттаннаш декъий Iохкура дехьа, цхьанаметте тIетекхийна, дIагулдина. 
Уьш гонахарчу цIенош чуьра дара. Церан яххьашка ца хьежалора Муна. Дукха 
шерашкахь ишттаниг гинехь а, цунах ца воьллера иза. Деллачу адаман юьхье 
хьежа бераллехь дуьйна кхоьрура иза. 

Юьйцинчу керта уллехь вовшашна мар-маракхетта зуда а, кхиъна яьлла йоI 
а гира Мунина. Царна улле яхийтира цо говр. Ший а мараиккхинчохь йийнера, 
дехьа-сехьа цхьамзанаш чекхдаьхна. И шиъ... мунданна санна, беламна 
дIахIоттийнера салташа, шиннен баккъаш тIехьа, кертах даьхна, хьокхий а 
гIортийна...

Самаваьлча санна, дирста озийна, говр юхаерзийна, эвла йистехьа зурма 
лакхаро гулдечу эскарна тIе ваха велира иза.

Цхьа бисинчу дагахьбалламах я салтий цига дIахьовсарна делахь а, 
юхахьаьжча, наиб Дубин ду бохучу доккхачу цIийнах цIе тесна гира цунна. 
ТIаккха, цIерах цхьа хаам хилча санна, массо цIийнах а цIераш летира... 
Iаьржа кIур баьлла, кестта эзарнаш суйнаш лелхачу цIеран бIогIамаш стигала 
хьалакхевдира. 

Малхбалехьа гIоттучу цIечу маьлхан серлонал къегина яра цIе. Оцу 
юккъехула юха а, «юхадовла» аьлла, зурма лекхира.
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Бевдда тIегуллучу салташа такхийна исс йийсар валийра: багахь цергаш 

йоцу кхо воккха стаг, ялх зуда. Схьагарехь, салташа чIогIа етта а йиттина, тIера 
хIуманаш а этIийнера церан. Уьш а бара Меллер-Закомельскийн ординархо 
бахьанехь дийна бисина мисканаш.

Кхин цхьа йийсар а каравеанера оцу тIелатарехь, гloпepa ши бутт хьалха 
ведда дезертир – цхьана штабс-капитанан доьнчик Фрол. Юьртана гобилла 
богIучу гIалагIазкхашна хьуьнхахьа ведда воьду ши стаг гинера, хьалхарниг 
хьуьнах воьлча, шолгIачунна тIаьхьа говр а кхиийна, гIалагIазкхичо айина 
еха гоьмукъ тохале, гор охьавужуш, юхавирзина, «ма тохалахь, со гIазкхи ву 
хьуна!» – аьллера цо. Шел хьалха хьуьнах воьлларг Дуба ву элира цо. Наибан 
лейб-повар хиллера иза...

Эскар юхадала сихделира. Орцахбевллачу луларчу нохчаша, кхиссарш еш, 
салтийн зIена тIелеташ, зенаш дора. Дитташ тIехьара тоьпаш етташ, гIов-аьлла 
чухьовдура уьш, юха салтийн тоьпийн  шокъалеш ца кхочучу юхабовлуш. 
Хьуьнан хьийзина готтачу некъахула саьрмиках текхачу салтийн зIенаш, уьш 
бойуш, хедийча, тIаьхьа йогIурш тIекхаччалц совцура хьалха дIайоьлхурш. 
Новкъахь кIелонаш йина, дитташ эгийна, яккхий тоьпаш лела ца лора. Адамийн 
аьзнаш хезаш а дацара: тоьпийн кхиссарша, чаччамех юьйлинчу йоккхачу 
тоьпийн йийларша а уьш къардинера.

– Аръергардехь вуно вон хьал ду! – хаам бира ординархойх веанчу цхьамма.
Полковника, дуткъачу озаца мохь тоьхна, капитан тIекхайкхина, рота 

яхийтира цига. Амма пхи минот а ялале говрахь веанчу эпсаро хаам бира, 
шаьш долчохь нохчаша деккъа шаьлтанашца-таррашца даккхий зенаш дина 
аьлла. Полковника юха а взвод яхийтира цуьнца. Яккхий тоьпаш кхузза карара 
караевллера. ТIелатарш юхадетташ, хьуьнхара аратекхира эскаран корта.

Донан ши бle гIалагIазкхи вара беллачийн декъий а, чевнаш хилларш а 
схьагулбеш, дIабуьгуш. ТIаьхь-тIаьхьа и гIуллакх сов а долура царна.

Эххар а колоннан корта юккъехь йоккхачу стеган цIелиг лаьттачу маьршачу 
аренна тIе кхечира. Уьш кIелхьарабовлуш буй хууш, нохчий совъяьллачу 
дераллица тIелетира.

Эскаран ахзIе арен тIе яьлча а, колоннера цхьа эпсар бен вацара цигахь. 
Меллер-Закомельский, Гараев ца лерича, вуьйш аръергардехь бара. И эпсар 
керла хиллера, амма нийса буьйраш деш, тIелета нохчий герга ца кхочуьйтура 
цо. Полковник а цунна улле теIара, цуьнан буьйрийн тидам бечуха, шен воьхна 
хилар лечкъош.

Нохчий юха ца бовлура, ткъа ерриг колонна арен тIе гулъелча, берриш 
нохчий тIелета буьйлира царна. Цара, гобина, роггIана тIехьовдуш, тоьпаш 
еттара. Иттех бере а чухахкавелира, царах овкъаран басарчу динахь верг 
нуьйран хьалхарчу хIоьан тIе таьIна, баттара яьккхина топ цхьана куьйгара 
вукху куьйга а кхуьссуш, ма-хуьллу дIахахкало эскаран зIенан йохалла, ворхI 
ротех йолчу батальоно, цхьабосса бохург санна, тоьпаш туьйхира цунна – 
динна я беречунна хIумма а ца хилира. Авангарде кхаьчча, чухьовзабой, шен 
дарц санна болу дин хIокхуьнан аьрхалло Iадийначу Донан гIалагIазкхийн 
вовшашна юкъахь ткъе итт гIулч йолуш лаьттачу шина бIенна юкъатосу цо. 
Царна юккъехь го а тосий, юха ша схьавеанчухула, ткъес санна, юхахохку 



41

Орга - 2018 (4)

ХIинцца бен садаьржаш дацара

Цхьа бIе ткъа гIарол волуш, шаройн чIожера вoгlypa имам Шемал. Гуьйренан 
тIаьхье яра. ХIокху лекхачу лаьмнашкахь, стиглана уллехь хиларна, догIанца 
ийна лайн ткъарш йогIуш, лакха мел довлу, чIагIлучу махо и ткъарш ловзош, 
гIодаюккъалц йолу башлакх а ца тоьура шех хьарча. Имамна а, цунна гонаха 
долчу ханна а цхьатерра яра и шело, имаман, церан санна, тIеюхучуьнан гIайгIа 
бан ца деззашехь. 

Нохчийчоьнан букарчу лаьмнех делахь а, ялта цадер бен, стом кIезиг хилар 
бен, – кхечунна шайна кхачо ялур йолуш дара xlapa лаьмнаш. Ломан басешкахь 
дежийлийн гIелъелла цанаш гора, лекха буц хьалххе Iаьнна кIелъяха кечъелла, 
лаьмнашкахь шийла хуьлу дела, бIаьстенна тIаьхьо хьалагIатта.

Хи чохь баккъаш лийчо охьайийшина гомашаш санна, чхернаш долуш, 
гIад дуткъделла Орга хадо буьйлира уьш. Говраша, мераIуьргашкара Iаь 
юьйлуш, деза садоьIура, ларлуш дерачу хи чу когаш дохкуш, бухарчу тIулгех 
къорделла «цIакъ-цIикъ» хазош. Говраш бергаш тIе кIеда язлуш, тIодашна, 
тIанашна гонаха чопа йолу булкъаш йовлура. Органна юккъе кхаьчча, хино 
кхоьхьучу шийлачу Iоврашка хьоьжучу Шемалан цIеххьана корта хьевзира: 
хIокху дуьненах-дахарх кхетар вац – хьо мел вахарх а – хих волуш ву хьо я хе 
дIахьош ву, корта а хьовзийна. БIаьргаш хьаьдда доьдучу хи тIера дехьарчу 
хийисте айира цо, латте хьаьжна, шена хино хьалхийна ойланаш дIалахка.

ХIокху деношкахь имам букъе шело уьдуш вара, цIеххьашха хьацар тухуш, 
дагар догIуш. ГIазкхашца дозанехь йолчу ярташа дика тIеийцира и, шатлакхна 
тоьпаш кхуьссуш, имамна генна дуьхьалабогIуш, дозане кхаччалц и юьртах 
воккхуш, цуьнан сийнна, кегийрхойн тобанаша говраш хьийзош.

Орга аренга доллучохь паччахьан эскаро I844-чу шарахь дуьйна йоьгIначу 

говр. ГIазкхийн тоьпаш нохчийн тоьпел а ткъа гIулч улле кхета. 
Салтийн магIаршна юха а дукха улле чухахкавелла хета иза, юха а шена 

етта юлучу тоьпийн тидам ца беш хета цо. Буьйранаш деш волчу керлачу 
эпсарца нисвелча, топ ялийтина, дехьа шега хьуьйсуш лаьттачу нохчашкахьа 
дин дIаберзийча, церан хазахетаран маьхьарий довлу.

Ткъа цо ялийтина топ, эпсаран аьрру гоьлал лакха кхетий, шокъали когах 
чекхъяьлла, цунна кIелара говр, накха лаьттах а Iотталуш, южу. Эпсар керла 
вара. Духар а дара цуьнан кхечу эпсарийн духарал бIаьрла.

Наиб Дубин гергара ши стаг хилла ца Iаш, цхьацца кхин нах а Меллер-
Закомельскийс ахчанах эцна хила тарлора...

Наибан шен тешаме нах а бара Чехкар-гIопахь я цунна гергахь. Цара эскар 
тIелетар ду аьлча, Дуба ца тешнера: «ХIилла долу Меллер оццул Iовдал а 
вац, виллина кхуза вал, цо ша иштта тIелатарх дIахоуьйтуш хилча – тIелетар 
цахиларан билгало ю иза», – аьлла...

Айкхаша бинчу хаамах – овкъаран басахьчу динахь хилла бере – Дубин 
доттагI, цIеяххана наиб СаIдулла вара. 

 Шийла яра мартан юьхь, делахь а бIаьсте хаалора.
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Чехкар-гloпo сагатдора имаман. Органца, кхечу хишца а чIагIонаш йохкуш 
яра, берриг гoнaxapa мохк, тоьпан цхьамзанашца санна, боькъуш бара, нахах 
шайна муьтIахь леш бан. Ткъа шайн леш гIазкхаша бухкура-оьцура, жIаьлех-
дохнах хуьйцура, шайн лешан зудабераш, зударий-леш а шайна ма-луъу 
лелабора. И тIедоуьйтучул – валар тоьлура.

Селхана шаройн хьалхара ши стаг, дерриг гулделла адам ир-карахIиттош, 
чIогIа дуьхьалваьллера Шемална. И шиъ бIаьвна чохь вагавайтинера имама. 
БIаьвна чохь латийначу цIаро тхов чубожийра, бIаьвнал ах лекха суйнаш а 
дохуш. «Ца кхета, шаьш соьгахьа я гIазкхашкахьа хир дац бохург аьттехьа 
хила йиш йоций, цхьанненгахьа боцуш хила йиш яц, шаьш долчу кхаьчна дац, 
боху, гIазкхийн эскар, деача – шаьш и юхатухур ду а боху... Бакъду, уьш кхуза 
кхачаза бу, хIорш тIаьххьара болу дела. ТIаьххьара болу дела, гауршна атта 
хир бу караберзо».

Адам даьгча, догIа догIу, олу, цундела селхана дIадоладелла хир дара 
xlapa догIа. БIаьвнан тхов пенашна юккъе чубужуш хьалалилхинчу суйнаша 
баьгначийн синош хьалаойуш санна хийтира цунна, шен эттIа дог цIеххьана 
кIирлодоккхуш , коьрта тIера кIан буьртиггал хьаладевлла чоьш, можан 
чоьш а ирахIиттош... Цунна хетара, нах шен куьйга кIел ца балийча, юкъара 
гIуллакх хир дац, гIазот а дIакхехьалур дац. ХIинццалц схьа цунна гинарг, и 
шех кхеттарг а цхьаъ дара: нах кхерамо бен ца балабо низаме... 

Зумсера – ЧIинха, ЧIинхара Муьлкъойн чIоже вирзинера Шемал.
Имам, шовзткъе итт шарал совваьллехь а, тIахъаьлла, куьйгаца ка-ницкъ 

болуш стаг вара. Хьалха, ГIеза-Махьмина уллехь тIом беш, чIогIа каде стаг 
хиллера иза.

Ларамаза сих-сиха садоьIуш, букъе етта шело шен чуьра эккхош, аьрру 
агIора кхарна цIе ца хуу хи а догIуш, цхьана ломан когашкарчу некъа богIура 
уьш.

Малхбузехь Гуха кхочуш, гучубаьллачу малхо ломан бохалла IиндагIа 
тIедожийра кхарна. Тховса кхузахь сецна, кхана юьртаца къамел дина, шена 
бертахь йолчу БенгIара ваха дагахь вара имам.

ГIаролийн бIабаьччас карийна валийна жIайхойн мотт хуу нохчи-талмаж а 
вара кхаьрца.

Гухойн хьалхарчу стеган ГIубашан бIов ирх бахана лаьттачу ломах букъ 
тоьхна яра, цуьнан кхо гIатт а дара. Ломан арцах гIаш охьаэгна дерзина дитташ, 
коьллаш а яра. Ломо ГIубашан бIаьвнан ницкъ, чIагIалла а ша йолучул сов 
хоьтуьйтура.

ГIубашан вашас ЦIутас говр дIалецира везачу хьешан. ГIубаш тIевеача, 
Шемал а, Шемална уллера бархI стаг а лоха хетара цунна хьалха: уьш массо 
цуьнан белшашка я чIенге бен ца кхочура.

Тхов кIелахь бихкина боккха цIен сту бара, йоцийчу маIаш юккъехь кIеззиг 
хьийзина чо болуш. СадаьIча, мераIуьргаш чуьра Iаь йолура. Стомма чкъор 
хебаш, шалхаихна нуьцкъала ворта саттийна, кIелдIашхула хьоьжура иза; 
«бIо-о-в!» – кхайкхира и, дехийчу гIуркхех йинчу кертана гонаха дуккха 
говрашкахь береш севцча. Хьалхара ши ког роггIана хьокхуш, шена кIелахь 
гlypax дастаделлачу лаьттах цинцаш тийсийтира цо. БугIано шен агIонах 



43

Орга - 2018 (4)
мотт хьаькхна цхьана aгlop бижийна, хьийзинчу чонна малхо Iожа бос 
тухура. ДIабузу горга малх оцу бугIано маIашца шайна тIехьарчу лома тIе а 
кхоьссина, хIинца ломах ах чубоьжна хетара. ТIехьарчу когаш кIел дуткълуш 
хьалахьаьддачу гайно кхин тIe а сов хоьтуьйтура цуьнан когийн тотту ницкъ.

Жимма дехьа беда , жоьла а дара.
БIаьвнан неIарш, чоьнаш а лекхий, яккхий а хийтира имамна. Йоккхачу 

товханан зIе а яккхийчу чIагарех яра... Лам боккха болу дела, бIаьвнан 
йоккхалла ца хаалора арара. Дерриг хIокху ломан маьIданах схьадаьлча санна 
дара: бIов, сту, цIийнда...

Сту лулахь дIатарбеллачу бIана бийнера, уьстагIий – ГIубашан чохь болчу 
Шемална, цуьнца волчу бархI стагана, цаьрца волчу нохчи-талмажца а цхьаьна. 
Иза ГIубашан мостагI велахь а, тховса хьаша лорура цIийндас. 

ГIубаша хьеший шолгIачу гIатта тIехь тIелаьцнера, цуьнан доьзал 
кхоалгIачу гIатта тIехь Iаш бара. 

Лелхаш богучу хьакхаран чиркхо серлайоккхура чоь. Хьеший, дика хIума 
а йиъна, паднара тIехь паргIатбевлира. Имама дийхира ГIубаше, шена мотт 
тховса товхина уллехь биллар, хIокху деношкахь шех йоьлла шело дIаялийта 
воллура ша аьлла.

– ГIубаш, – элира имама, – хIокху деношкахь шаройн, шотойн, чIаьнтийн, 
зумсойн, чIинхойн тайпанашкахь хилла со. Цара массара сан Iедал къобалдо, 
вайн махкара гаурш дIабаххалц царах леташ, муьтIахь хиларан тоьшалла а 
дина. Ткъа хьо хьалхара стаг волу гухойн тайпа ду со бакъ ца веш, сан Iедална 
кIел ца соцуш. Гухойн тайпано и дарний, гIазотна и тешаме цахиларний, ас хьо 
бехке лору. Кхана вай дерриг шун ломан халкъ гулдийр ду, цуьнца къамел дан. 
Ахь, тайпанан верасо, хьо бусалба хиларе терра, хьайн халкъ суна муьтIахь дан 
деза, – керла валийначу нохчичуьнга-талмаже, ладоьгIна, дIахьаьжира имам.

Талмажа, воха а вухуш, имама аьллачунна шегара xlapa тIетуьйхира:
– ... Ахь уьш муьтIахь ца бахь, ас эццигехь корта боккхуьйтур бу хьан.
Дарвеллачу ГIубаша элира:
– Шемал, со цкъа а ваьлла вац хьуна хьан Iедална дуьхьал. Ва амма хаалахь, 

сан сискал йиъначу ахь тховса дуьйцуш дерг имаман сийдеш доций, – шен 
мостагIчуьнга-талмаже корта а тесна, Шемална тIевогIавелира иза.

ГIубаша Шемале аьлларг талмажа иштта гочдира: 
– Иза а хууш дац – ахь боккхур бу сан корта я ас хьайниг боккхур бу. 

Хьовсур вай!
Паднара тIера хьалаиккхинчу Шемала буьйр дира:
– ДIавехка и гаур!
Нохчийн талмаже леррина ладугIуш Iа Шемалан ха иштта а кийча дара. 

Царах хьалха тIекхетта кхо-виъ дIакхоьссина, тIехьаьдда, Шемална доккха 
тIара тоьхна, и дIакарчийра ГIубаша, вукху веамма-пхеамма, тIехьашхула 
тIекхетта, хьалагIевттинарш а тIекхетта, Шемала а цхьаьна, юкъах доьхкучу 
доьхкаршца букъа тIехьа пхьаьрсаш дихкира ГIубашан, тIаккха, и халла 
охьатоьхча, когаш а бихкира.

– БIаьргаш баха жIаьлин! – мохь туьйхира имама.
Муртазекъийн бIенчас шаьлтанан суйца ши бIаьрг баьккхира цIийнден. Цо 
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шена тIехиина волу ворхI стаг тIера дIаластийра, цхьа доьхка а хадош. 

Нохчийн талмажа, сихха схьадаьккхина, шен доьхка делира Шемалан хан 
хьаькаме, ГIубашан пхьаьрсаш дIадехка.

ЦIута а, цIийнден кхин гергара ши стаг а чулилхича, герза тIедолура гIуллакх, 
делахь а бIаьвнна уллерчу цIа чуьра схьалилхинчу Шемалан гIаролаша, цIий 
Iано мегар дац бохуш, кертах бехира уьш. ЦIута дика кхетара цара дуьйцучух, 
гIеххьа жIайхойн мотт хаьара цунна.

Ваьхьна, сов хIума чукхуссучу цхьалгIачу гIатта тIехь долчу цIа чу тесира 
бIаьргаш баьхна ГIубаш, хан куьйгалхочо валийна цхьа гIарол а хIоттийра 
цуьнан нelape.

Имам товхина улле вижира. Цунна тамашийна хетара, ша xlapa йовха 
меттиг ехна цIийнда бIаьргаш бахийтина, кхана вен я ца вен мегаш (тховса 
корта хьере болуш, кхоччуш сацамбан ца лаьара цунна), хIокху йовхачу 
меттигна ша хIумма декхар ца хетар. ГIубашан бIаьргех хьаьдда ши тача 
дагадеача, селхана ягийначу бIаьвнан тхов тIебоьжча, хьалалилхина довха 
суйнаш а хьалхахIоьттича – дагар хьаьдира цуьнан дегIе. Дог къуьйлуш, 
сахьийзаш санна, дIасакирчина, охьаоьзначу чиркхан гIийлачу серлонгахь 
паднара йистехь бегIийла хетачу меттера цхьаъ дIасахьавира цо: «Мохьмад-
Шарип...», – аьлла. И Мохьмад-Шарип воцуш, нохчи-талмаж хиллера. И хьала 
а гIаттийна, цуьнца шен вуьжу меттиг хийцира цо.

ГIубаш, буьйса юкъал тIехъяьлча, веара метта. Ши бIаьрг, чохь пхьалгIахь 
кхевсина кIегий долуш санна, Iийжаш, богура. Шен бIаьргаш баьхна хилар 
дагадеача, цергаш хьакхийна, мохь хьакха лиира цунна. Баьхначу бIаьргийн 
лазар дицдеш, хье юкъ а йогура, Iийжаш.

Доьхкарш лелхийта дегI дуьйлича, кхетамах валлал, совделира цуьнан 
баьхначу бIаьргий лазар. Белшашкара доьхкарш хаьдда, куьйгаш паргIатдевлча, 
когаш тIехь ша ца латтаваларх кхеравелира и. Кху чохь, жимачу корана аьтту 
aгlop, дечиган хьостамах дIатесна верта дара, хIокхуьнан тиша верта. Куьйга пен 
лоцуш, вахана, и схьаэцна, неIарх шозза-кхузза мийра туьйхира цо. ГIаролан 
когийн кIеда татанаш улле даьхкина, «за-акъ» – аьлла неI схьайиллича, аьрру 
куьйга даржийна верта гIаролна хьалха лоцуш, жIов санна айина аьтту буй 
тоьхна, вожийра цо иза. 

БIаьрзечу кхуьнан гIаролан тапчанах эца дукха пайда хир бацара, куьйгаш 
хьокхуш лехча, охьавоьжначуьнан хонерчу баттахь шаьлта яцара, и ГIубаша 
цунна дуьхьала лаьцначу вертанах яхана хиллера. Цхьана куьйгаца пен 
лоьцуш, хьеший болчу шолгIачу гIатта тIе хьалаволавелира иза.

Цо шен хьеший болчу йоккхачу чоьнан пхьалгIахь бина гIуй меллаша 
дIабоьллира чухула, тата ца далийта чIагаршна юкъа пIелг буьллуш. Чохь 
богуш чиркх хиллехь, чу ма-ваьлла и хаалур бара цунна бIаьргаш даьхча яга 
йоьллачу хьен юкъца... ХIокхарна хьалха хIинца бехке дацахь а, чиркха чу 
хьакхар дотта дицдаларна, хьешашна гергахь ледарло хир яр-кха и аьлла, ойла 
хилира цуьнан.

Товхина хьалха вижинчунна, воькъуш, шиъ валла, онда шаьлта туьйхира 
цо, ницкъ тIебилларна, когаш тIехь ца латталуш, ша охьа а вужуш.

Чохь берш хьалалилхира, яьллачу гIовгIано самабаьхна. БIаьрга Iоьттина 



45

Орга - 2018 (4)
пIелг а гур боцчохь къап-къарс гIаттийра бIаьрзечу ГIубаша. Шовкъе ваханчу 
цхьана юкъана уьш 6Iаьрзе а болуш, ткъа шена гуш санна хийтира цунна. 
Уьш цIеххьана дIатийра, цхьамма шайн маттахь хIума а аьлла, ткъа xlapa 
царал хьалха сецнера, меттахволучунна хеззехь тоха. Амма уьш, дукха ца Iаш, 
схьахетарехь, массо меттахбевлира. ГIубаша, шаьлта ластийна, масех «axl» 
даьккхира церан, тIаккха дуткъа маьхьарий а девлира.

– Хьий-й шу, заддаш! – цloгla туьйхира цIийндас. Юха а тIехьаьдда, масех 
узар даьккхира цо. Ирделлачу лерсинна аьтту aгlop пенаца цхьаннан теба 
болар хезира, – и веттавала охьавиллира цо. Кхин а, кхин а... ХIокхунна а 
кхийтира масийттазза. Xlapa кху чуьра дIаваха а, я кху чуьра цхьа а аравалийта 
а дагахь вацара. Церан, чевнаш йина дIатекхначеран, хаддаза «аххIий», деза 
садеIаррий, наггахь цхьана са кхачийначуьнан моххьий дара хезаш. 

ГIубашан пхьаьрсех, белшех, дегIах а шаьлтанийн Iийжа чевнаш яра, 
Iийдалучу мелачу цIийх чоин ши тIам къаьсттина базбеллера, когаш а 
тIунъеллачу цIенкъахь шершара. Эццехь цо чухула гIуй дIабоьллина неI 
арахула етта йолийра Шемалан гIаролаша. БIаьргаш баьхначу цIийндас шеца 
чубоьхкиначеран axl дар а, маьхьарий а севцира, уьш дIатийра, амма кхуьнан 
саца йиш яцара: хIорш охьабехкина, еттачу неIарна дуьхьала верза везаш вара 
иза. Уьш дIатийча, арарниш а, ойла ян санна, кIеззигчу ханна дIасевцча, шен 
баьхна цIарах догу бIаьргаш, чевнаш а дагаяьхкина, цIеххьана шех, царах а 
къахийтира ГIубашна.

Цунна шен чевнаш хиллачу агIонаш тIе, букъах, коьрта чу а цхьа йоккха 
хIума етта йолийна хийтира: «До-он-к, до-он-к», – аьлла. Иза неIарх бетта 
болийна боца, амма беза хен хиллера. Цо шен корта тентакбоккхуш хийтира 
ГIубашна...

Hel йоьжча, ерриг нelcaгle дIаюкъуш, бIаьргаш даьсса кIоргачу кедаш чуьра 
охьаихна деттачу цIийн ши тача долуш, чевнаша верина ГIубаш дIахIоьттича, 
гIаролаш совцабелира, и стаг оццул воккха хиларх цецбевлла. 

Циггахь тIехьашхула тоьхна, вожийра иза.
Садаьржаш дара. БугIа ен охьатоьхначу муьшаца вихкина волу ГIубаш 

кхайкхира:
– Шемал, хьо дийна велахь, алал, муха хийтира хьуна хьо веза хьаша лерина 

тIеэцна цIийнда? – кхерчехьа, ша вийна-веринчу нохчийн талмажегахьа 
воьрзуш.

ГIаролех цхьамма гочдира и шийтта чов хилла, кхетамчохь волуш-воцуш, 
кетарх хьаьрчина, меттахь ахтевжина Iачу Шемална. 

– Хьо, шеко йоцуш, майра стаг ву. Амма хьо гаур ву. Цундела Iуьйранна, 
жIаьла санна, лийр ву хьо!

Оцу буса ГIубашан ваша ЦIута Орга аренга долучохь йолчу Чехкар-гIoпaн 
комендантна караваха велира шен гергарчу нахаца, зударий, бераш а цIахь 
дуьтуш: царна бохам бийр бацара.

Халла дIахуьлучу бодашкахь ГIубашан даьссачу бIаьргийн Iаьржа гонаш ах 
юьхьал даккхий хетара. Стоммачу муьшаца вихкина лаьттахь волу иза а дукха 
воккха хетара.

Бесни тIехула охьаледа цIий куьйга дIа а доккхуш, цуьнга хьаьжира Шемал, 
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и цIий Iаьржа хетарна цецваьлла...

ХIинцца бен садаьржаш дацара.
ХIара дуьххьара хилла а дацара Шемалца Органан чIожахь. ВорхI шо 

хьалха, хIара Нохчийчоьнан имам хаьржинчу I840-чу шарахь, майхь, Мулкъахь 
а йинера кхунна шаьлтанан ши чов, цхьаъ – гайх, важа – куьйгах. Оцу хенахь 
кхуьнан гонахара ха кIезиг ду ала мегар дара, амма, и мел дукха хилча а, 
язделлачух вер вац-кх. Шемал валаран ойла еш вара.

ГIубаша йинчу чевнаша вожийча, I848-чу шеран январехь Веданахь 
къайлаха Диван гулйина, ша лахь, шел тIаьхьа кIанте ГIеза-Махьме шен 
имамалла дIадала лаьа, элира Шемала. Диванан декъашхойх цхьа а дуьхьала 
ца хилира. 

Цхьа а Шемала аьллачунна реза ца хила ваьхьар а вацара. Цхьа стаг бен 
вацара Диванехь оцу тIехула цуьнга вистхила ваьхьар волуш – цуьнан стунда 
Джамалуддин, амма иза аьттехьа а дуьхьал вацара.

Ша Диван вовшахтоха Шемална I84I-чу шарахь дагадаийтинарг а цуьнан 
стунда Iеламстаг вара. Пачхьалкхан кхеташонехь – Диванехь верриг декъашхо 
ткъе шийтта стаг вара, амма билггала дош леларш ялх стаг бен вацара – уггар 
хьалха Шемалан стунда Джамалуддин, ГIазгIумкара Мохьаммад-Эффенди, 
Чиркейра Раджабил-Махьма, Яхьйа, Каранайра Хьаьжа-Дибир, Шемалан шен 
хан куьйгалхо МитлихI-МуртазIела а. Ша имам хаьржинчу Нохчийчуьра цхьа 
а декъашхо а вацара Шемалан Диванехь...

Чевнех меттавеъча, Шемала I848-чу шарахь мартан чаккхенехь Хунзахехь 
имаматан боккха Гулам бира. Шемал хIинца а бесаза вара юьхьа тIехь. 

ХIинца цуьнан кхин а доккха ха дара, нах атта тIе а ца кхочура цунна. Буьрса 
волу дела, ша волучул, нахах кхин а хервелла хетара иза. 

Арахь яла гIерташ бIаьсте а яра. ТIаьххьара лайн алхаш дIайовлуш лаьттара. 
Хунзахна юккъехула ситтинчу некъах дIасалела нах шайн беркъа, беркъа 
йоцчу а йовхачу гIовталшца бара, наггахь гушболу баккхийнаш кетаршца а 
болуш, Iаьнах девллачу адамаша, лаьтто а йовхоне сатеснехь а, цкъачунна иза 
яцара. Стигал а, Iаьржачу мархаша лаьцна, даш санна, еза хетара.

Гуламехь имамна муьтIахь болу Дагестанера Iеламнах, наибаш, бIенчашна 
тIекхаччалц болу тIеман куьйгалхой а гулбеллера. ХьалхахIитточех коьртаниг 
дара: Шемал дIаваьлча, цул тIаьхьа дIахIотто везарг цуьнан пхийттара вала 
гергавахна ГIеза-Махьма хилар. Иза гIеметтахIотталц, цуьнан Iуналла дан 
верас наиб Албаз-Дибир а хIоттош. 

Шемалан ГIеза-Махьмел воккха волу кIант Джамалдин Ахулгохь къовсам 
болуш гIазкхаша, закъалтана, дIаваьккхинера, иза Россехь вара, цундела 
Джамалдин юкъара волура.

Массара иза, хила дезаш санна, тIеийцира. Дуьхьалваьлларг цхьа наиб 
Хьаж-Мурд бен вацара. Гуламехь цо сила-а болчу нахана хьалха хIумма ца 
элира, аьлларг цул тIаьхьа аьллера, ткъа иза сихха имаме а кхечира... Имам 
имаман кIант хила ца веза, имам тур ира дерг хила веза...

(ТIаьхье хир ю)
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Суьйренашца шовданийн кортошка (мехкарша хиш оьцучy меттигашка) 
гуллуш хуьлура хьалха ярташкара нах, берриш а бохург санна. Баккхийнаш 
генахьо ховшура. Мехкаршца шайн бала а боцучу суьртахь, ткъа кегийнаш 
хина гергахьа хIуьттура, мехкаршка бист а хуьлуш.

Иштта гулбеллачохь дов даьллера Аласханан а, Ирсханан а берийн. 
ГIеметтахIиттина, тайна кIентий хиллера Аласханан кхоъ а, Ирсханан шиъ 
а. Кертах баккъаш а товжийна, вовшах агIош а тоьхна, хевшина Iаш дай а 
хиллера. Генахь а боцуш. Шайн кIентий а гуш.

Аласханан воккхахволчу кIанта, ласттийна тур тоьхна, Ирсханан воккхах-
верг охьавиллинера хоттала. ХIетта догIа а тийна, къегина малх а хьаьжна, 
луларчу баса стелаIад а хIоьттина, исбаьхьа-хаза суьйре хиллера и царна ирча 
еанарг. ТIаккха, шаьлта баттара схьа а йоккхуш, шен ваша вийначунна чук-
хоссавелира Ирсханан шолгIаниг, вукхарех цхьамма схьаластийначу шаьл-
танна дуьхьал шен аьрру куьг а лоцуш. Ткъа и куьг, цу шаьлтано буткъачу 
пхьаьрсехула хада а дина, хоттала охьадоьжнера. Чхьап-аьлла. Шаьлтанца 
хьалакховдийначу вукху куьйга баьккхина шен куй цу доьжначу куьйгана 
тIе а тесна, шолгIа чукхоссавелла, шаьлта тоьхна, охьавиллинера шен ваша 
вийнарг.

– ЭхI!.. Иштта-м хир дац! – аьлла, шаьлтанна тIе ка а дуьллуш, хьалаай-
велира Аласха.

– Веги хьо, Аласха! Веги хьо! Бераш дита! Охьахаа! – аьллера Ирсхана, 
чоин юх лаьцна, Аласха охьа а озош.

– ЭхI!.. Ваьгна а хилла, – аьлла, шен метта охьахиънера Аласха.
Юкъабоьллачу наха дов а сацийнера, кхин дехьа ца долуьйтуш, машар а 

бинера, Аласханан йоI Ирсханан висинчу кIантана а ялош, юкъахь хьагI-бода 
ца хилийта, гергарло чIагIдалийта.

 «Ишта-ишта, машар а хили, хьо дIайига а баьхкина ворданца», – аьллера 
йоIе. Божал чохь хиллера йоI хIетахь, кхо доккхуш.

Меллаша баьхьа дIа а хIоттийна, ворданехьа йолаелира йоI, ша ма-
хиллара, кхоша буьзначу берзинчу когашца.

– Собарде, ши ког а цIанбе, тIе хIума а юха. Маре йоьдуш ю хьо! – аьллера 
гонахболчара.

– Э-э-э, и аш дуьйцу маре дац xIapa! – аьлла, вордана тIе яьллера йоI.

ГАДАЕВ Мохьмад-Салахь

Вер-витар
/Хьалха лелларш/
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  Оханийн белхаш хала хуьлура хьалха. Къаьсттана лаьмнашца йолчу 

меттигашкахь. Ялх, 6apxl сту а бужий, йоккхачу гIовгIанца, къаьхьачу вонца, халла 
цхьа басарш дора. Буьйсанашца стерчий дажадора. ТIехь а Iаш. Нохчмахкахоша 
«гоьзатахь Iаш» олура цунах.    Оцу гоьзатахь Iаш волу Сайда вийнера цхьана буса, 
хьан вийна а ца хууш. Хьуьна юккъерчу ирзу тIе стерчий а лаьхкина, дIатевжина 
хиллера и миска. Цигахь наб а кхетта Iуьллучу цунна коьртах диг тоьхнера, берриг 
хье схьа а тосуьйтуш. ТIаккха юьхь тIе шаьлта йиттинера, шина aгIop йохуш. 
Юьхьан амат дитина а дацара.

Хьалххе гота йожа дагахь, са ма-тоссура вахначу дений, вешиний иштта ирча 
Iуьллуш карийнера Сайда.

Меллаша схьадаьккхина, шен чоа Сайдина тIе а тесна, вукху кIанте аьллера дас 
Себара:

– Xlapa сурт вайн нахана ган лаьа суна. Эвла а гIой, дIахаийта xlapa. Маьждигера 
барам а бан.

Орца деанера эвлара, СебаргIарна генавоццуш вехаш волу къена-воккха стаг 
Болатмирза а юкъехь. Цо аьллера, Сайде а хьаьжна:

– Ма йоккха эрчалла ю xlapa. Xlapa болх балла боьрша йолуш хIума а, хIоккхул 
къиза адам а хила йиш ма яц, ша и тхоьгара жIаьла дацахь. И, мацца а, адам а дац. 
ЖIаьла ду ша ма-дарра! Я сийсара а, я тахана а цIахула гуш а дац.

– Дера хаац, Болатмирза, хьенан жIаьла ду-м, – аьллера Себара, – вуьшта, 
жIаьла хилар гуш ду, хьеннан и делахь а. Цунна гечде ма ала соьга. И ца алийта, 
xlapa сурт ма-дарра шуна гайта, дехна ас шу схьа, тамехь ца хетташехь.

– Эр дац! – наха а аьллера. – Xlapa санначунна гечде олуш а ца хуьлу.
Хила а хиллера Сайда вийнарг Болатмирзин «жIаьла» – Саьлмирза: юххерчу 

хьуьн чохь БолатмирзагIеран диг а карийнера цIийша а дуьзна, ткъа мича вахна 
ца хууш, Саьлмирза а вайнера. Цу тIе, Сайдега ян дагахь йолу йоI езаш Саьлмирза 
хилла хилар а хиънера Себарна. «Шена новкъараваккха вийна. Хьул ца луш Iен 
стогалла а ца хилла, ведда», – сацийнера Себара. Болатмирзех хабар а тоьхнера: 
хьоьца хIумма а дац шен, цIера а ма вала, къехка а ма къехка, амма Саьлмирза 
лохур а ву ша, вуьтур а вац ша, аьлла.

Ши-кхо шо а даьллера, Саьлмирзин лар а ца хаалуш. ТIаьххьара а хиънера: ген-
нарчу цхьана юьртахь Iаш хиллера иза, шена кхин цIе а тиллина, ша  схьаваьлла 
меттиг харц а йийцина. И дIасаволуш долу некъаш а хааделлера. Цкъа кIело йича, 
карахь цхьа а герз доцуш нисвеллера, эвла йистерчу варшахь. КIант а хиллера Се-
барца – Асхьаб, шен вешин эрчаяьккхина юьхь цкъа а бIаьргашна дуьхьалара дIа 
ца йолушверг. Амма Себара ца тохийтинера, герз а доцуш волу стаг вийча, наха 
бехк буьллур бу аьлла. Гучу а ца бовлуш, IадIийнера хIорш.

ШолгIа, кочахь топ а, юкъахь шаьлта а йолуш нисвеллера, амма цуьнца кхин 
цхьа стаг хиллера. Нехан стагана юххехь вер а ца тарделла, тIаккха а витинера.

Оццу варшахь кхозлагIа кIело йина xloрш болуш, вогIуш хиллера Саьлмирза, 
ша, юкъах шаьлта йолуш.

Шега тохийтахьара цунна топ аьлла, хьаьвзинера Асхьаб. Ткъа дас аьллера:
– Цуьнгахь топ яц. Тапча яц. Цуьнгахь ерриг тухур ю вай а.
Шен топ кIанте дIа а елла, Саьлмирзина дуьхьалвала кечвеллера Себар. 
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Шех бIаьрг кхетча, и вухур вуйла хууш (цуьнан «стогалла» евзаш), жимма 
тIехъозавалийтинера. ТIаккха, цIокъберг  санна, гlapа-тата доцуш, кхоссавелла, 
пхьарс лаьцна, сацийнера, шегахьа схьа а верзош:

– Iайт, жIаьла, яI, жIаьла! ХIинца-х ма ду хьо сан карахь! – аьлла, хьалха 
дIахIоттийнера. Пхьарс дIа а хоьцуш. – ХIинца ас тоьдур ву хьо. Боьрша хетта а 
тоьдур вац, цу ахь диначу ирчаллина тоьдур ву. Адамах къахета адамалла-м хьоь-
гахь ян а яцара, берахь дуьйна а! Цицигашкахь, жIаьлешкахь, бежнашкахь ахь дал-
лочу Iазапо а гойтуш дара иза-м. Вуьшта, эхь мукъане а хIунда ца хийтира хьуна, 
наб кхетта Iуьллучу адамна коьртах диг тоха? Цул тIаьхьа цуьнан юьхь тIе шаьлта 
еттар хIун дара хьан? Цкъа тоьхча а, уьттазза тоьхча а ца Iебаш! И хьайчул цIена 
хилар дара?.. Хьай, неIалт хила цу хьан боьхачу юьхь тIе! Боьрша йоцу хIума! 
Схьаяккха хьайн шаьлта! Ас тухуш ю хьуна хIинца!

ТIаккха, баттара яьккхина, шаьлта тоьхнера Себара Саьлмирзина аьрру белша 
тIе. Дукха чIогIа ца тоха дагахь тоьхнера, охьавоьжна валале дикка теда ойла йо-
луш. Амма чIогIа тоьхна хиллера: гIабакхах санна, чуяхана иза, аьтту агIорчу тIа 
тIе хIоьттинера. Саьлмирза охьавоьжнера.

ТIаккха варшара схьаваьлла Асхьаб хьаьвзинера, Саьлмирзан юьхь ата лиъна.
– Мегар дац! – аьллера Себара буьрса. – Охьавоьжначул тIаьхьа тоха мегаш 

дац стагана, дийна и хилча а. ЖIаьло жIаьла а дуьту, охьадоьжча. ОьгIазвахарх, 
йицъян мегар дац адамалла.

3

Буьйсанна гулделлачохь, «кхераме» хIуманаш а дуьйций (шайтIанаш а, белла 
нах а хьехабой), «майралла» къуьйсуш хуьлура берийн: «Маьждиган мимар чу 
куй билла мила ваьхьар вара?» – бохуш. Бераш хьовх, дикка андабевлла кегийраш 
а хуьлура цу къийсамашкахь дакъалоцуш, дукха хьолахь кегийнаш дIахоьхкуш.

Оцу андабевллачех цхьамма – Юнасан Iелас – юкъадаьккхинера цхьана буса, 
«Шийлачу шовданера» хи дан ваха мила ваьхьар вара, бохург.

Эвлана башха генахь а ца хиллера, амма дукха буьрса, дийнахь а стаг ваха оза-
луш меттиг хиллера и «Шийла шовда» эриг, юькъачу хьуьн чохь, кIоргачу Iин чохь, 
луьста къух даьлла, черчий, хьакхарчий, берзалой, цIокъбергаш хуьлуш (хабарехь)!

Ша ваьхьар вара, аьллера Эскарханан Илеса, пхийтта- ялхитта шо хир долуш 
волчу.

Илес дIаволавеллера, цIера чIуьжарг1 а схьаоьцуш воьду ша аьлла. Ткъа Iела, 
дуьхьал дол-долчухула оьккхуш, цунна кIелхаа вахнера, иза кхеро.

Шалго тапчанаш хуьлура хьалха, тIехь-кIел эчигаш а йолуш, цхьа зIок а йолуш. 
Цу зIакар тIера цхьа пIилдиг хьала ца саттийнехь, ший а йолура, цкъа йожийча. И 
тапча а яьхьнера Илеса цIера, дех лачкъийна.

Юла а юьйлина, карахь и тапча а йолуш, готтачу гIашлойн новкъахула хи 
долчу Iин чу воьссинера Илес, юххерчу бердах буьйсанан олхазарша хьоькхучу 
цIогIанаша дегIе зуз а оьхуьйтуш. ЧIуьжарг хих а юьзна, xlapa вухавоьрззушехь, 
юххерчу ярашлара цхьа хIума хьалаайаеллера, боьха мохь-цIогIа а хьоькхуш...

Цул тIаьхьа хилларг дагадогIуш а, дийца хууш а ца хиллера Илесана.

1 ЧIуьжарг – кхийра кхаба.
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Цхьана куьйгахь хих юьззина чIуьжарг а йолуш, вукху куьйгахь яьсса 

тапча а йолуш, берийн тобанна юкъаиккхинера Илес, хьераваьлларг санна, 
вистхилалуш а воцуш.

Шекбевлла бахначарна Iела карийнера ярашлахь, велла. Нийсса даг тIе кхетта 
хиллера ши хIоъ.

Шен кIентан валар муха хилла а хьаьжна, Юнаса хабар тоьхнера ЭскархангIарах: 
цIера довла ма гIерта, цхьа а тайпа чIир-гамо хир яц вайна юкъахь аьлла.

Хила а ца хиллера.

4

Базарара гIуллакх чекх а даьлла, юьстахваьлла, лаьтташ хиллера ХIарон, на-
къосте хьоьжуш. Луларчу кIотарара цхьаьна веана хиллера xlapa шиъ. Цхьаьна цIа 
ваха везаш а хиллера.

Иштта лаьтташ ХIарон волуш, цхьа кхин стаг веанера кхунна тIе, хlapa вевзаш, 
амма кхунна вевзаш а воцуш. ХIаронан хеннара эр долуш стаг хиллера, шовзткъе 
иттех шо хир долуш. Амма чIогIа бос баьхьна хиллера, цхьа хIума лоьхуш санна 
кхерсташ ши бIаьрг а болуш. ХIаронца къамел доло а гIерташ, цунах дош ца 
хуьлуш воллуш хиллера и стаг. Цо лелориг лартIехь дацар а гуш, хIун ду ца хууш, 
лаьтташ ХIарон а хиллера.

Оцу минотехь цхьа кхин схьаваьллера базар юккъера, карахь топ а йолуш. Гер-
гахьа а гIоьртина, гlaп-аьлла топ тоьхна, ХIаронца лаьттарг охьавиллинера цо. И 
охьа а виллина, дIаволавеллера.

– Собарделахь, хIай, къонах! Xlapa хIун ду ахь динарг? ДIа ма гIолахь! – бо-
хуш, тIаьхьа ХIарон а волавеллера.

 – Суна тIаьхьа ма гIерта, ас вийнарг сайн мостагI ву! – аьллера вукхо.
– Ой, ткъа, суна юххе а хIоттийтина ца вийча, кхин меттиг яцара хьуна и 

вен? ТIаьхьа а гIертар ву, дIа а вохуьйтур вац! – аьлла, тапча йиттина, вийнера 
ХIарона и стаг.

* * *
Дагахь хIиттийна суьрташ а доцуш, билггал хилла xlyманаш ду и дийцинарш 

(цундела яртийн цIерш а ца яьхна, нехан цIерш а кхин ю).
ХIинцалерачу хьесапехь, «акхаралла» ю и, амма дегнаш «къиза» долуш, кхета-

маш «акха» болуш лелийна долу «хIуманаш» дац уьш. Къоман исторически кхиа-
ран хьелашкахь иэшарна кхолла а делла, хIетахьлерачу юкъараллин дIахIоттаман 
хьашташна гIаролехь лаьттина долу законаш ду уьш. Кхечу ламасташца цхьаьна, 
вайн къоман «юьхь», цуьнан оьздангалла меттахь латтийнарш ду.

ХIинца оьшуш дац: хIинца Iедалан законаш ду лелош. Амма, хIетахь уьш ца 
хиллехь, къоман лаккхара мораль Iалашлур яцара. Дикачу aгlop яьржина хир яца-
ра вайн жимачу къоман цIе доккхачу дуьнен чу.

Цецваллал тамашийна дерг кхин ду: оццул «акха» долу и законаш а лелийна 
вайн дайша йоккхачу оьздангаллица (масала, карахь герз доцуш хилча я нехан 
стагаца хилча, мостагI цавер, кхидерш). Духовни культурин лаккхарчу тIегIанаш 
тIехь бен хила амал доцург ду и.

Цуьнга хьовса безаш бара (цуьнга хьовса безаш а бу!) хIинца дастаме леларш.
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ГАДАЕВ МОХЬМАД-САЛАХЬАН ПРОЗИН
ЛИНГВОКУЛЬТУРИН МЕХАЛЛА

Вайзаманан филологехь муьлхха а произведенин текстийн талламбар кхо-
чушдо антропоцентрични терзанехула, цуьнан дуьнене хьежамашкахула, ада-
ман а, и схьадаьллачу къоман а амалшкахула, дуьненан суртхIотторца, дашца 
кхоьллинчу говзаршкахула, и муха хIоттийна хьажарехула а. Исбаьхьаллин 
кепехь язийна йолу муьлхха а литературин произведени авторан шен дуьнене 
хьежар, цо цуьнан сурт шена ма-гарра хIоттор хилла ца Iа, авторо цуьнца цхьаь-
на шен къоман башхалла, культурин шатайпаналла, заманан коьрта лехамаш, 
юкъараллин психологин хьал, иштта кхин а дуккха дерш, билггалчу муьрехь 
юьйцучу культурин шен башхаллаш гайтарца. Н.Ф. Алифиренкос билгалдак-
кхарехь, адаман культура гуш хуьлу цуьнан гIиллакхийн башхаллашкахь, цуь-
нан кхетамехь, дар-лелор муха ду хьаьжжина, цо пайдаоьцучу хIуманашкахь, 
гIирсашкахь, искусствон произведенешкахь, цо буьйцучу меттан кепашкахь, 
символашкахь (билгалонаш), хьаьркашкахь. 

Оцу маьIнехь литературин произведени, цхьана билггалчу муьрехь юкъа-
раллин Iер-дахар а, дахарехь дар-лелор а гойтуш ерг, Iаьмаркин антрополога 
М. Херековица «культурин цхьа дакъа» аьлла цIе тиллинчу терминна юкъая-
хийта мегар ду. Цу Iилманчина хетарехь, тайп-тайпанчу заманашкахь культу-
раша кхуллу баккъал а долуш долчу хьолан шатайпа кхетаран кепаш, и кепаш 
кхоллало шатайпанчу, мехаллийн – маьIнийн дакъойх.

Халкъан культура оцу халкъан исбаьхьа мехаллийн-маьIнийн тоьллачех 
дакъош ду, уьш цхьаьнакхетта бIеннаш шерашкахь, таханлерчу заманахь дуь-
ненан суртхIотторехь мехаллийн кодекс билгалъяккхарехь, цунах шен къилба 
дарехь оьздангаллин гIиллакхаш а, амалш а вовшахтоьхна йолу. Цу декъехь 
адамийн гIиллакхийн тIегIа а хилла, цуьнан уггаре мехалниг   «къоман мотт» 
бу. Э. Сепира а, Б. Уорфа а хьалхатеттинчу гипотезица тайп-тайпана метта-
нашкахь къамелдечу наха ойла а йо тайп-тайпана, церан меттанийн башхал-
лех доьзна а ду и. Тайп-тайпана культура йолчу адамаша къамел а до тайп-
тайпанчу маттахь. Сепиран-Уорфан гипотеза къаьсттана мехала ю культурин 
шатайпаналлаш ойлаярехь а, гIиллакхашкахь а, маттаца а кхеталуш ю бохург 
цара тIечIагIдарна. Оцу гипотезин бух тIехь жамI дан мегар ду: къоман матто, 
куьзганахь санна, схьагойту муьлхха а къоман шатайпана агIонаш, билгало-
наш, синмехаллаш, дуьненан сурт а шен кепара кхуллу лингвистикин гIирсийн 
гIоьнца. Билггал, кхаа кхетамо кхуллу лингвокультура боху кхетам: мотт – кхе-
там – культура. Лингвокультура – иза дешакхетамийн васташ ду, цаьргахула 
гуш хуьлу халкъо дуьненан сурт муха кхетадо, синмехаллаш, къамелан культу-
ра, мотт бийцаран башхалла, юьхь – суьртан бIаьцаш, ишарш, иштта кхидолу 

АЛЬБЕКОВ Нурвади
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а билггалчу цхьана къоман шатайпаналлин билгалонаш а. Лингвокультурин 
шатайпаналла къаьсттана къегина гуш хуьлу фразеологизмашкахь, кицанаш-
кахь, дустаршкахь, метафорашкахь (тардарш), къаьсттана къамелдаран кепехь 
а, башхаллехь а. Къамелан культура дика евзашволчунна оцу билгалонийн 
гIоьнца къастало къамеле ладоьгIуш а, оцу маттахь язйина исбаьхьаллин про-
изведени йоьшуш а къамелдаран говзаллин уггаре маьIне йолу агIонаш.

Нохчийн маттахь прозин жанрехь нохчийн лингвокультурин масал хилла, 
нохчийн къамел-гIиллакхан васт ма-дарра гойтуш ю Гадаев Мохьмад-Сала-
хьан йоца говзарш. Къаьсттана оцу говзаршна юкъахь нохчийн лингвокульту-
рин масал хилла хIуттуш ю «Вер-витар» цIе йолчу пхеа новеллах лаьтта жима 
«гулар». Авторо тIечIагIдарехь, башха гена дIаяхана йоцчу заманахь билггал 
хилла хIуманаш ду оцу дийцаршка диллинарг.

Муьлхха а исбаьхьаллин произведени шайн «хIоттам» тIера йолало, цо 
билгалйоккху буьйцучу хиламийн меттиг, зама, хан а. Вай толлуш йолчу но-
веллийн хиламаш дIабоьлху дIадаханчу бIешеран юьххьехь нохчийн эвлахь, 
цигахь, гуттар санна, суьйре тIейогIу, дехачу дийнахь къахьегна нах эвла юк-
къехь гулло пхьоьханахь, цигахь хIора стеган шен-шен меттиг ю, шен хене 
хьаьжжина охьаховшу уьш, нохчийн къоман ламасташ, гIиллакхаш, Iадаташ 
лардеш, церан тIедахкарша ма-боххура, хIоранна а шен декхарш а хууш.

«Суьйренашца шовданийн кортошкахь (мехкарша хи оьцучу меттигашка) 
гуллуш хуьлура хьалха ярташкара нах. Берриш а бохург санна. Баккхийнаш ге-
нахьо ховшура. Мехкаршца шайн бала а боцучу суьртехь. Ткъа кегийнаш хина 
гергахьа хIуьттура, мехкаршка бист а хуьлуш. 

Иштта гулбеллачохь дов даьллера Аласханан а, Ирсханан а берийн. 
ГIеметтахIиттина, тайна кIентий хиллера Аласханан кхоъ а, Ирсханан шиъ а. 
Кертах баккъаш а товжийна, вовшах агIош а тоьхна, хевшина Iаш дай а хилле-
ра. Генахь а боцуш. Шайн кIентий а гуш.

Аласханан воккхахволчу кIанта, ластийна тур тоьхна, Ирсханан воккхах-
верг охьавиллинера. Хоттала. ХIетта догIа а тийна, къеггина малх а хьаьжна, 
луларчу баса стелаIад а хIоьттина, наггахь бен ца нисло тайпа исбаьхьа-хаза 
суьйре хиллера и царна ирча еанарг. ТIаккха, шаьлта баттара схьа а йоккхуш, 
шен ваша вийначунна чукхоссавелира Ирсханан шолгIаниг. Вукхарех цхьамма 
схьалатийначу шаьлтанна дуьхьал шен аьрру куьг а лоцуш. Ткъа и куьг, цу 
шаьлтано буткъачу пхьаьрсехула хада а дина, хаттала охьадоьжнера. Чхьап-
аьлла. Шаьлтанца хьалакховдийначу вукху куьйга баьккхина шен куй чу доь-
жначу куьйга тIе а тесна, шолгIа чукхоссавелла, шаьлта тоьхна охьавиллинера 
цо шен ваша вийнарг.

– ЭхI!.. Иштта-м хир дац! – аьлла, шаьлтанна тIе ка а дуьллуш, хьалаайве-
лира Аласха. 

– Веги хьо, Аласха! Веги хьо! Бераш дита! Охьахаа! – аьллера Ирсхана, 
чоин юх лаьцна, Аласха охьа а озош. 

– ЭхI!.. Ваьгна а хилла, – аьлла, шен метта охьахиънера Аласха».
Исбаьхьаллин произведенин шатайпаналла, уггар хьалха, гуш хуьлу сти-

листикехь, текстан синтаксисан дIахIоттамехь, ма-дарра аьлча, хилам мича 
кепехь бийцаре бо бохучу тIехь. Вай толлучу текстехь уггар къаьсташ ерг пер-
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целляци олу стилистикин кеп ю. Синтаксисан тIегIанехь текст кигийрачу дакъ-
ошка екъар, ша-ша долчу маьIнийн дакъойх предложенеш хIиттор ю цуьнан 
Iалашо. Шех перцелляци олучу цу кепо шатайпа мукъам ло дийцарна, хIунда 
аьлча авторо тидам тIебохуьйту хиламашна юкъахь ешархочун тидамза диса 
тарлуш долчу кегийрачу хиламашна. Масала: «Кертах баккъаш а товжийна, 
вовшах агIош а тоьхна хевшина Iаш, дай а хиллера. Генахь а боцуш. Шайн 
кIентий а гуш. Аласханан воккхахволчу кIанта, ластийна тур тоьхна, Ирсха-
нан воккхахверг охьавиллинера. Хоттала», «Ткъа и куьг, цу шаьлтано буткъачу 
пхьаьрсехула хада а дина, хоттала охьадоьжнера. Чхьап-аьлла». ХIокху маса-
лехь вайна го текст ша-ша лаьттачу юьззина йоцчу предложенешка екъар, уьш 
цкъацкъа цхьана дашах лаьтташ а ю. Ешархочун кхетамна чIогIа тIеIаткъам а 
бо иштта предложенеш екъаро.

ТIаьххьарчу предложенехь вайна парцелляцин кеп гина ца Iа, кхузахь пай-
даэцна синкхетамна тIеIаткъам беш долчу айдардашах. Иза ю «Чхьап» боху 
лексема. Цо гойту цхьа хIума охьойожар, и охьайожар цинцаш дIаса а даржош 
хилар. Кхузахь авторо синхаамашна тIеIаткъам бина ца Iа. Къамел чолхаллаш 
йоцуш хиларна, ша дуьйцучух атта кхетаво цо, цунах тешаво, шех «халкъан 
мотт» олучу кепехь до шен къамел а.

Летачийн дайх цхьамма вукхуьнга аьллачу доццачу дешнашкахь метафорах 
пайдаэцар, кхузахь собарх вохарна бехкбиллар го вайна, нохчийн юкъараллехь 
сихаллехь динарг къонахчуьнгахь товш лоруш цахилар хоуьйтуш.

– Веги хьо, Аласха! Веги хьо!
Вай толлучу новеллашкахь шена боккха тидам тIебахийта безарг   автор-

ски модальность ю, аьлча а,  авторна шена ша дуьйцучух лаьцна хеташ дерг. 
Ярташкахь типични хуьлуш болу хиламаш ша гойтуш санна, «цхьана а кепара 
эмоциональни синIаткъам ца го цуьнан йозанехь, буьйцурш бохаме хиламаш 
белахь а. Иза доккха маьIна долуш ду, хIунда аьлча нохчийн лингвокультурехь 
къамел «паргIат» дийцарца вайн куьлтурин шатайпаналла билгалйолу. Эмоци-
ональни Iаткъамаш къамелдечу хенахь тIехгайтар товш ца лору нохчашлахь. 
Цуьнан дийцар-къамел хила деза паргIата, цхьатеррачу мукъамехь, хIунда аьл-
ча тIехъайаме, тIеххаздеш, тIехдаздина, я хаздина дуьйцург башха тешам бо-
луш а ца лору вайн къомо. Цундела, Гадаевс шен новеллашкахь пайдаоьцург 
нохчийн меттан культурин агIо а ю. 

Къаьсттана тидам тIебохуьйтуш ду и дуьйцург хийрачун цIарах дуьйцуш 
хилар, иза цу хиламийн теш волуш санна. Автор ша цу къамелехь «дакъало-
цуш» волуш санна, хIоттийна цо шен дийцар. Хандешан  хIинцца яханчу хенан 
кепах цо уьш язарна, и хиламаш башха генара цахиларан суртхIоттало ешар-
хочунна: шовданийн кортошкахь гуллуш хуьлура хьалха ярташкара нах, «Ткъа 
кегийнаш хина гергахьа хIуьттура, мехкаршка бист а хуьлуш», «Иштта гулбел-
лачохь дов даьллера Аласханан а, Ирсханан а берийн».

Говзарийн мотт тайп-тайпанчу стилистически кепашца тIехцабузор а ю авто-
ран шатайпаналла, хIунда, стилистикин басаршца къамел хаздаро тIехйоккхур 
яра говзаран исбаьхьалла, цу кеппара дийцар ша-шегара кхоьллинчунна гер-
гадалош, тIаккха буьйцуш болчу хиламийн бохаме хилар мелла а лахлур дара. 
Шех антитеза олуш йолу кеп, беана бала а, ламанан Iаламан исбаьхьа сурт а 
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дуьхь-дуьхьалхIоттор а кхочушдо авторо, мерза дош кхоош: «ХIетта догIа а 
тийна, къеггина малх а хьаьжна, луларчу баса стелаIад а хIоьттина, наггахь бен 
ца нисло тайпа исбаьхьа-хаза суьйре хиллера и царна ирча еанарг». 

Стилистикин ресурсех пайдаоьцучу меттигашкахь шайна тIе тидам бохуьй-
туш ду дустарш, уьш нохчийн прозехь кхоллало санна бохучу  дустаран даш-
ца (наб кхетча санна, велча санна). Вай толлучу новеллехь дустаран дешнийн 
шатайпаналла гучудолу санна боху дош халкъан къамелехь пайдаоьцучу деш-
нашца хийцар. Масала, «Баккхийнаш генахьо ховшура. Мехкаршца шайн бала 
а боцучу суьртехь». 

Синтаксисан а, лексикин а стилистикан шатайпаналла Гадаев Мохьмад-Са-
лахьан хIора а предложенехь гуш ю. Амма къаьсттана мехала ю хIокху новел-
лийн этнологин Iилманан агIо, хIунда аьлча баккъал а болчу хиламийн бух 
тIехь уьш хиларна, цара гойту оцу заманахь баьхначу могIарерчу нехан даха-
ран а, дар-лелоран а ма-дарра долу суьрташ.

Гадаев Мохьмад-Салахьан новеллаш гIарабевллачу турпалхойх, церан доь-
наллех, къонахаллех, оьздангаллех яц, я уьш лаккхарчу тIегIане хьалабаха а. 
Кхузахь гайтинарш могIарера нохчий бу, шайна уггаре а хала, чолхе деанчу 
хьолехь, ма-дарра аьлча уггаре а луьрачу мостагIаллехь. Ишттачу хьелашкахь 
гучуволу муьлхха а, цуьнан адамаллин, доьналлин тIегIа, цуьнан чоьхьара дуь-
не ма-дарра гучудолу.

Зуламхо а, зулам дар а дац къоман я расин билгалонашца къасталуш. Зу-
ламаш муьлххачу а цивилизацин юккъараллехь а хуьлуш ду. Зуламхочун, я 
зуламан мах хадор – и ду юккъараллин оьздангаллин а, синкхетаман а тIегIа 
гойтуш дерг.

Цунна тIедоьгIна, Гадаев Мохьмад-Салахьан кхин цхьана новеллах ала 
лаьара.

Дийцаран сюжетехь ду наб кхетта волу жима стаг цуьнан нийсархочо вер. 
Иза вийна а ца Iаш, цуьнан ерриге юьхь шаьлтанца ерина цо. Юха, цул тIаьхьа 
кхо шо дIадаьлча, шаьш лоьхуш волчу чIирхочун лорах тIаьхьакхуьу цо вий-
начун да а, ваша а.

«…генарчу юьртахь Iаш хиллера иза, шена кхин цIе а тиллина, ваьлла мет-
тиг харц а йийцина. И дIасаволуш долу некъаш а хааделлера. Цкъа кIело йича, 
карахь герз а доцуш нисвеллера. Эвла йистерчу варшахь. КIант а хиллера Се-
барца – Асхьаб. Шен вешин эрчаяьккхина юьхь цкъа а бIаьргашна дуьхьалара 
дIа ца йолуш верг. Амма Себара тохийтина яцара, герз а доцуш волу стаг вий-
ча, наха бехк буьллур бу аьлла.

ШолгIа кочахь топ а, юкъах шаьлта а йолуш нисвеллера, амма цуьнца кхин 
стаг хиллера. Нехан стагана юххехь вер а ца тарделла, тIаккха а витинера. 

Оццу варшахь кхозлагIа кIело йина хIорш болуш, вогIуш хиллера Саьлмир-
за. Ша. Юкъах шаьлта а йолуш.

- Цуьнгахь топ яц. Тапча а яц. Цуьнгахь ерриг тухур ю вай а…».
«Амма чIогIа тоьхна хиллера: гIабакхах санна, чуяхна иза, аьтту агIорчу тIа 

тIе хIоьттинера. Саьлмирза охьавоьжнера.
ТIаккха варшара схьаваьлла Асхьаб хьаьвзинера, Саьлмирзин юьхь ата лиъ-

на.
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Мегар дац! – аьллера Себара буьрса. – Охьавоьжначул тIаьхьа тоха мегаш 

дац стагана. Дийна и хилча а. ЖIаьло жIаьла а дуьту, охьадоьжча. ОьгIазвахарх, 
йицъян мегар дац адамалла».

Гадаевн дийцарийн мотт шатайпа хиларх вай лакхахь дийцина делахь а, 
амма шена тидам тIебохуьйтуш шатайпаналла ю цо причастин карчамийн 
гIоьнца дийцаран кепех пайдаэцар, и карчамаш дийнна предложенеш хилар, 
масала: «Шен вешин эрчаяьккхина юьхь цкъа а бIаьргашна дуьхьалара дIа ца 
йолуш верг», тIаккха юха а, парциляци, «…вогIуш хиллера Саьлмирза. Ша. 
Юкъах шаьлта а йолуш».

Нохчийн юкъараллехь адаман синъоьздангаллина, гIиллакх-амалийн баш-
халлаш билгалъяхарехь доккхачу маьIнехь ду вай таллам беш йолу новеллаш.  

Къонахчун амалш муьлханиш лоруш хилла-те нохчаша? Цу хаттарна жоп 
далархьама, Гадаев Мохьмад-Салахьан дийцар тIера цхьа дакъа схьаоьцур вай. 

«Амма Себара тохийтина яцара, герз а доцуш волу стаг вийча, наха бехк 
буьллур бу аьлла».

«ШолгIа кочахь топ а, юкъах шаьлта а йолуш нисвеллера, амма цуьнца кхин 
стаг хиллера. Нехан стагана юххехь вер а ца тарделла, тIаккха а витинера». 

«Охьавоьжначул тIаьхьа тоха мегаш дац стагана. Дийна и хилча а. ЖIаьло 
жIаьла а дуьту, охьадоьжча. ОьгIазвахарх, йицъян мегар дац  адамалла».

Кхин цкъа а билгалдаккха догIу, хIокху новеллашкахь гайтина гIиллакхаш 
баккъала а хилла болу хиламаш хилар. Цу хиламийн турпалхой а, тIехдоьналла, 
майралла йолу нах а боцуш, юьртахь бехаш болу могIарера нах хилар а.

Гадаев Мохьмад-Салахьан дийцарийн доккха маьIна ду оцу муьрехь нохчийн 
юкъараллин гIиллакх-оьздангаллин тIегIа гайтар, новеллийн турпалхошна дер-
ригенал а мехала, лераме а ду шен дар-лелоран мах оцу наха хадор, нахана шех 
лаьцна хетта дерг, шен лаамел а гIиллакх лакхара лору цара. Халкъан юкъарал-
лин оьздангаллин гураш, бехкамаш хадийнарг хьаъа а шен мостагI, чIирхо, зу-
ламхо вуьйш я кхечу кепара бекхам беш, нагахь иза гIиллакх-оьздангаллах воь-
хнехь, цIе южу цуьнан нахана юкъахь. Къизалла гайтар къонахаллин гIиллакх ца 
лерина нохчаша, мелхо а, и осалалла лоруш хилла вайн юкъаралло.

Гадаев Мохьмад-Салахь ша а чекхваьлла набахтийн халачу, луьрачу дахаре-
хула. Амма уггар дезачу тохарша а шен къонахаллах ца вохийна иза, къизалла 
ца толийтина цо шен даг чохь, исбаьхьа-сийлахь мел долчуьнга безам а, дика-
ниг кхолла доза доцу лаам а толийтина цо шен сица а, дагца а.  Цуьнан ойла 
йича, башха вай цецдийллал хIума а дац Гадаевс шен говзаршкахь гIиллакх-
оьздангаллин тIегIанаш сел къегина а, бух болуш а гайтар, хIунда аьлча цуьнан 
заманан юкъараллехь уьш ма дара массара а лардан, лело дезаш хилла. Цуьнца 
цхьаьна вай тидам бан беза Гадаев Мохьмад-Салахьа нохчийн лингвокультурин 
шатайпаналла, къамелдаран башхалла а шен произведенешкахь ларъеш хила-
ран. Баккъала а, Гадаев Мохьмад-Салахьан предложенеш хIитторан, стилисти-
кин кепаш, текстан шатайпаналла, къамелан башхаллаш лингвисташна, литера-
тура таллархошна, культурологашна нохчийн культура толлуш Iилманехь болх 
бечарна а   шайна пайдаэца бух болуш хирг хиларан цхьа а шеко яц.

Оьрсийн маттера гочйинарг – Бурчаев Хьалим
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Хьо воцучу дуьненахь олхазарш декар дац
  ***
Ахь йина йоцург, массо а чевнаш 
  шайн пхенаш чохь тоь,
ХIинццалц сема лаьтташ ю ахь йина чов,
Суна а, цунна а юккъехь, дахделла, 
  ца доьрзу-кх и дов!

  ***
ХIай сан пхенаш чохь лелаш верг!
Хьо ца хилча, сан паччахьалла дужу,
Сан сина чохь лела нур шен некъах туьлу!
Сан кхане, бехказлонаш лоьхуш, 
  ца йогIуш юьсу!
Сан дог боданехь дуьжу, 
Цуьнан некъаш тIехь къийгаш гIуьтту!

  ***
Хьо воцучу дуьненахь олхазарш декар дац, 
Буьйсанна хуьлуш болу синкъерам хIумма самукъане хир бац…
Со елакъежча, эзар чов хуьлу даг чохь!

  ***
Ирс. 
Оьмарехь хилла уггар дика хIума – тхойшиъ вовшахкхетар!
Уггар а вониг тIаьхьадисна вовшахкхетар ду!

  ***
ХIай сан ойлано сатуьйсуш верг!
Сох малх хилахьара,
Ас, сайн низам талхийна,
Сайн хьийзар а дацдина,
Нийсачу сизца хьан хIордан йисте еана, сатийсамца
Хьан лаьтта тIехь сайн сатедийр ма дара!

  ***
ДIатесначу бешахь сох хилахьара чемхалгаш:
Цхьана хьозано, хьан неIсагIи тIехь
цунах ша-шена бен бина,
Мел ирсе хир яра со хьан лулахь!

Рамадан САМИРА Бено 
(Иордани)
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  ***
ХIай сан деган эла!
Ткъа хьо мичахь ву хIинца?!
Хьуна гуш дац-те
Вайн цIен зезагаш а,
Сатийсаман шовда а
Къастаран декъа гIаш а –
Уьш дерриг а хьан деган 
 пхенна тIекхийдаш?!

 ***
Вайшинна юккъехь ю 
  дуккха а чаккхармаш,
Делахь а вайн дегнаш гена ца довлу.
Геналлин ницкъ кхачац 
  эшо вайн лаамаш!

 ***
ХIай доттагI!
Дуьненчохь нийсо елахьара, вай шайн 
архI чуозале вайн лааман зезагаш 
лийр ма дацара!

 ***
Хьан шина бIаьрга чухула ца кхета 
малх – малхлацар ду!

 ***
Лазам,
Мила ву,
ахь хьегнарг а, хьоьгуш дерг а хууш?!
Хьан бIаьргашна хьалххахь муха 
маргIаллуш ду хьан оьмаран зезагаш?!
Хьан сих масазза цIий ихира?!
Муха охьаоьгу хьан лазам,
Туьха-шоврах иэделла д
 огIанан тIадамаш санна, 
Хьан чевнан Iийжам совбоккхуш?!

 ***
Дехар!
Сох гIалат даьллехь, 
ас доьху сайна гечдар!
Дагалоцуш 
Эххар а сох хиндерг:
КIайн марчо хьарчийна, 
 готтачу коша со йиллар,
БIаьрхишца Iодика еш, 
 доIанца хьо тIаьхьавелхар!

ЙоьIан дийцар

Сан нана нускал далочу тойне яханчуьра цIа еача, тхо дара цуьнга хеттарш 
деш: «Муха дара и нускал? – бохуш!

Соьга бIаьрг таIош, шена тIаьхьа схьайола, шена со хьашт ю, элира цо. Со, 
йоьхна, хIун дийр ду ца хууш, йисира, беснеш цIийъелла, эхь хеташ. Со ойлане 
елира, шеко йоцуш, цхьана зудчо, со хазъелла, со шен кIантана еха лууш, нене 
со хьехийна. Шеко йоцуш, тхан лулахь йолу зуда ма ю иза. Со моссазза го, 
шен бIаьргаш суна тIера дIа ца дохуш хуьлу иза. Лулахо-кIант дешна стаг ма 
вац, хIетте а, дика болх беш ву иза. Бакъду, таро йолуш-м вац иза. ХIумма а 
дац, шен ден цIенна тIехь цуьнан шен цIа ду. Дукха несарий ма бу марзахошца 
цхьаьна бехаш. Айса-сайга элира: «ХIай йоI, дукха хIуманаш ма ехалахь 
цуьнгара, уггар коьртаниг – со цуьнца паргIат яхар ду!»

Сихха со маре йоьдучу дийнахь айса кхойкхур болучеран цIераш а 
дагалецира, сайн кучан бос, сайн дашо мухIар а, хIоз а!

Ма дукха хан яра со Греце яха лууш йолу! Цхьана баттана цига гIур ду тхойша!
Ден цIера со арайоккхуш, и минот дуьхьалхIоьттина, бIаьрхи хьаьдира: сан 

да а, нана а, йижарий а, вежарий а битина, ма хала ду-кх ден цIера араяла. И 
лан Делера сайна гIо дийхира ас…
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Дог чIогIа детталуш, эхь хеташ, бIаьрг ца ойуш, со нана йолчу чу кхечира, 
– ХIун лаьа хьуна, нана?!
Ела а къежаш, шен куьйгалоцучу тIоьрмиг чуьра атаелла мерзачу хIуманийн 

парча-кийсак соьга кховдош, цо элира:
– ХIара хьайн вежаршна ца гойтуш, сихонца яий чекхъяьккхий, араяла!!!

  ***
Цо цуьнга хаьттира
– Сан меттиг мичахь ю?!

Шен дагна тIе пIелг хьажийна, цо жоп делира:
– Хьо хIоккхахь ю,
Сан хазахетар,
тоам а, таро а ю хьо!
Йоцуш цатерг ю хьо!
Тера цхьа а воцург ю хьо!!!

Доцца аьлча, йижинчуьра а гIаьттина, йоIа элира :
– Суна гIан гуш хиллачух тера ду!

***
Дийцахьа къаьстарех лаьцна!
Везашволчуьнан юьхь ца гуш, хьуна массо нехан яххьаш цхьатерра хеташ 

хилча… ахь алахьа соьга, муха хуьлу, хьо тап-аьлла Iаш, йоьлуш ю моттуьйтуш, 
хьан меттиг йоций хуъушшехь церан бIаьргаш чохь?

Дийцахьа ахь, хьан ойланийн тIорказ чохь ахь дIа мел дехкина кехаташ, 
церан жоьпаш IиндагIера доьхуш хилча!

Ахь алахьа, малх чубузучу хенахь хьо хьайн са цадевзачу хьолехь муха 
хуьлу, хьайна хуъушехь цул тIаьхьа йогIу буьйса мел бодане, кхоьлина, 
сингаттаме, цуьнан Iархех юьззина, цуьнан цIе йоккхуш, мел еха хуьлу!

Ахь дийцахьа соьга дIакъастарех лаьцна… 
хьуна и воцучу меттехь дахаран маьIна ца хеталуш хилча, цуьнан къамел ца 

кIордош, ахь и хьайн кийрахь айина муха лелош ву!

ХIай сан доттагI! Ас нигат дина: хIора буса со сайн дагалецамашца 
дIалечкъина, сайн ирс а, самукъадалар а лоьхуш Iийр ю аьлла…БIаьрхиша 
гIаддайиначул тIаьхьа наб кхетар ярий-те суна?
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Жимачу зезаган туьйра

«Жимачу зезаго» шен ден цIа, доггах йоьлхуш еана, элира:
– Дада, сан цIийндас суна йиттина, юьхь тIе тIара тухуш, суна а, со 

кхаьбначунна а сардамаш духкуш!
БIаьргийн бос цIийбелла, бIаьрхиш охьаоьхуш, оьгIазвахначу, дас элира:
– Дала бекхам бойла цунна, ма юьхь йоцуш ву иза! Цо хьуна муха етта? 

Цуьнан куьйгана ас цуьнца дина дика муха дицделла ?!
Хьо сан са а, дог а дуй хууш вацара и?!
Ас, качъеш, дика кхаьбнарг, Iамийнарг ма хьо ю. Ма дин а, сий доцуш а ву иза!
Нана яра ладугIуш, дагна хорам хилла, халахетта, ша дог кегделла 

йолушшехь, шен йоIанна хиллачу балех балдаш тIера дош иккхина, нанас дега 
элира:

– ХIай зезаган да, тахана хиъна хир ду хьуна, йоьIан юьхь тIе далийтинчу 
тIарано ден юьхь муха лазош хилла?!

  ***
Ас цуьнга аьлча:
«Сан дог поппарх кхоьллина ду, ма дохадехьа иза!»
И ца вешира сох, шен дог эчиган ду аьлла!

Дукха хан ялале, догIа доьлхур ду, сан даго заза доккхур ду, ткъа цуьнан 
дог макхлур ду!

  ***
Шен къоьлла ялхош,
БIаьрнегIарх туьтеш Iенаш, и йилхира!
Цуьнан бIаьрхишка хьоьжуш: 
«Къоьлла ма ялхае,
ХIара жовхIарш долуш йолчу ахь…» –
Ас элира!

  ***
Вайшиннан безам цкъа а хилла ма бацара ялсамани санна, хьох яьлча, со 

хIокху жоьжахатехь йогуш Iайттал!

  ***
Ахь сох лаьцна цхьа могIа мел язбо,
Со цхьа шо жималле юхайоьрзуш ю.
Моццал хир ю-те сан оьмар,
Хьан юьхьан аматаш гича?! 
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  ***

Хьо гаро сан юьхь тIера хебарш шардо!
Сан мерзачу сатийсамийн баьрччехь ю хьан меттиг!
Хьо гаре сатуьйсуш, къежбели и сатийсамаш а,
Хьуна лерина долу зезагаш а маргIалдели…

  ***
 Хьо вевзичхьана, сайн коч харцахьа тIеюху ас…
 Коьртахь доллушехь йовлакх а лоьху!

  ***
Ас сайна шурул-кIайн коч эцнера хьо гича – хьуна кечъяла!
Хьо кхин ца вогIуш, юкъара дIаели и!

  ***
Хьан ши бIаьрг Iуьйренан хьозарчий самадоху горгали бу!
Йовхонах кхехкачу дийнахь IиндагI цара даржадеш,
Шеца лепаш деана долу тхи зезаган хьаьж тIе хьоькхуш!
ТIаккха –
Хьан ши бIаьрг ма бу стелаIода тIехь суна гIулч яккха Iамийнарш!

  ***
Ахь сурт хIоттадехьа:
Хьох марха хилча,
ДогIа муха доьлхур дара-те?!
Лаьмнашкара хьал муха хир дара-те, 
Баппаш а, йиппарш а, Iажаркх а лаьмнех схьаюьйлучу хенахь!

  ***
Суна-м цкъа а хьо вицвелла вац!
Амма, сан деган уггар лазаме, Iийжаме а, лалуш доцурш, дицдала йиш йоцурш 

– сан ойланан терхи тIехь, ас ширачу тIорказ чохь дIалачкъийна дитина уьш!
Терхин эттIачу херонашна юккъехула охьаоьхуш, нийсса дIа сан деган 

бIаьрга тIехь социйла хуьлу церан!
Амма, халахетар къайладоккхуш, елакъежаш, хилла вас йицъелла моттуьйтуш, 

делар-къежар бехке а деш, со ехар ю!

  ***
ХIай сан деган эла! 
Сай-бодий къаьстачу хенахь, шен кор а доьллий, хьозарчашна бепиган 

цуьргаш тосушъерг! Безам зуламца, ачонан, гамонан тангIалкхаш тIехь 
ирхъоьллинчу заманчохь а, ца юхуш, хьуна безаман байт кхуллуш ерг! Хьуна 
шабар-шибарца шира илли олушъерг, хIара бос соьгахь товш бу я бац аьлла, 
хаттар деш! Шен беллачарна а, тIамо бохийначарна а тIера Къоръан доьшуш, 
бIаьрхица, доIанца царна йоьлхуш ерг! 

И хьоьца а, хьуна а, хьан дуьхьа а шен кераюккъехь цкъа а эшор боцу мохк 
денбийр берг ю!
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ХIокху шарахь вайн Республикехь 
шуьйра билгалдаьккхира Нохчийчоьнан 
коьрта шахьар Соьлжа-гIала йиллина 
200 шо кхачар. Баккъал а, тIеман ов-
къаршлара юхаденъелла, де-дийне хаз-
луш, толуш схьайогIуш ю тахана вайн 
Соьлжа-гIала.

Иштта хIокху шарахь «Нохчийн Респу-
бликин халкъан поэт» сийлахь а, лераме 
а цIе елла вевзашволчу яздархочунна, пу-
блицистна Кусаев Iадизна.

Кусаев Iадиз уггар хьалха вайна вевза 
Соьлжа-гIалин илланча санна. Цуьнан бай-

ташлахь кIезиг яц цо шен хьомечу гIалина лерина язйинарш. Ткъа Кусаев 
Iадизан дешнаш тIехь мукъам а баьккхина, Нохч-гIалгIайчоьнан хьакъ-
волчу артисто Буркаев Мовлада дIаолуш долу «Сан гIала» цIе йолу илли 
Соьлжа-гIалин шатайпана гимн лоруш ю Нохчийчуьра бахархоша.

«Орга» журналан белхан коллективо даггара декъалво Кусаев Iадиз 
«Нохчийн Республикин халкъан поэт» сийлахь цIе яларца!

КУСАЕВ Iадиз

Сан гIала
 
Тем боцу бер санна, 
Хьо зевне йоьлуш ю,  
Iуьйренца гIаьттина, 
Хьо балха йоьдуш ю.
 
Хьан сийна урамаш–  
Сан деган пхенаш ду. 
Сан гIала, туьйранал  
Уьш хазахеташ ву.
 
ДогцIена йоI санна,  
Хьо ирсе лелаш ю, 
Даима зезагаш 
Хьан карахь лепаш ду.
 
Хьан сийна урамаш–  
Сан деган пхенаш ду. 

Сан гIала, туьйранал 
Уьш хаза хеташ ву.
 
Набарна тевжина, 
Хьо лаьмнийн карахь ю, 
Олуш дерш Соьлжано 
Аганан иллеш ду.
 
Хьан бошмаш, майданаш 
Сан дагна хаза ю… 
Хьох вала, сан гIала, 
Даима хала ду.

I967
 *** 
Лелхарша гатйина гIала, 
Буьйсанца кIур-боданен 

Хуьлу – яц цхьа 
 серлонаш арахь 
Ракетийн я хIоьънийн бен.
 
Дагийна, деса, хьех санна, 
ХIор цIа ду – хан оьшур ю, 
Дендина, са даиманна 
Дерзадан хIусмашна чу.
 
Дозалла дан, иллеш ала,  
ЦIеяхна яра сан гIала, 
ТIемаша яллац шех чан…
 
Сан гIала, хьан инзаралла 
ГIоттур ю, 
         цецвоккхуш, хилла 
Юха а бIаьстенан гIан. 

1996-2016
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Пачхьенах белхарш  
 
Ас гIалица бала хьегна 
Отуш долчу цIенош чохь. 
Беллачарах со а хьегна, 
Кийрахь къуьйлуш шийла мохь.
 
Iийна со а лармийн гаттехь, 
Хьоьгуш бала кхачин, хин, 
ТIамо хIаллакьечу пачхьехь 
Шел хьомениг йоцчу кхин.
 
Везчу Дала эзар балех 
Ваьккхи, хIоьънех ларвеш, со,  
Сайн Даймахкахь, Соьлжа-ГIалахь 
Тутмакх винчуьра тIамо.
 
Дегйовхо луш тхо Iаьч-Iаьччехь, 
Ларди Дала, чIагIди дин, 
Къиза ягош йолчу пачхьехь, 
Шел езнариг йоцчу кхин.  
 
ГIалано ницкъ дукха лайра, 
Дира барам боцу зен. 
Хийла урам, хIусам яйра, 
Ца юьсуш шайх саьлнаш бен.
 
Тешара тхо – гIалин баьрчче 
Бер бу машар, тIом беш гIел. 
Денлур ю вайн хилла пачхье, 
Шел сийлахьниг йоцу кхин!
 
Денлур ю – сатийсам чIогIа 
Халчу хьолехь бара тхан. 
Юха а цIинлучу новкъа 
ГIала кура хIуттуш ган.
 
Ган, хьалхачул бIаьрла хазъеш, 
ХIорамма луш суй шен син, 
Адамаша нохчийн пачхье, 
Шел езаниг йоцу кхин.

БIаьстенан бай …
 
Берриг мохк бевзина, 
ЦIа дерзий, хьовса шу: 
БIаьстенан бай санна, 
Хазлуш вайн гIала ю.
 
Даима хазъеш и, 
Дог дуьллий цунна чу, 
Говзачу адамийн  
Комаьрша куьйгаш ду.
 
Дуьйлало урамца –  
Исбаьхьа хIора бу, 
Седарчийн гуламца 
Къийсалуш кораш ду.
 
Къоналлин са дуьллуш 
Даима гIали чу, 
Кханене тIай туьллуш 
Адамийн куьйгаш ду.
 
Со лаьтта дог дуьзна – 
Бошмех бIаьрг баккхалац. 
Сан гIала, хьол езна 
Суна кхин хилла яц.
 
ЗIаьнаршца и кхала, 
Малх буьллуш цунна чу, 
Къагаеш Соьлжа-ГIала 
Адамийн безам бу.
 
Сан дахаран гIала
 
Iуьйренца ара а волий, 
Урамца со волало… 
Маршаллин дош нахе олий, 
Сайн белхан де доладо.
 
Iаламо хазалла елла, 
Къагийна сан гIалин васт. 
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Цкъа цуьнан аьхна хIуо мелла, 
Суо гIалин кIант лору ас.
 
Турпала кхоьллина Дала, 
Цо цхьаьнгге ца елла яхь. 
«БIаьхаллин сийлаллин гIала»–  
Дешнаш го хIоллама тIехь.
 
Кхолларан гIовгIанах юьзна 
Сан гIала тахана го. 
Дахар ду сан цуьнца доьзна – 
Ас цуьнан кIант лору со.
 
Онда бу сан гIалин тешам 
Сирлачу шен кханенах. 
ДIаяьлла дохк гIайгIийн, балийн – 
Машарехь бехаш бу нах.
 
Лакхене кхийда сан гIала, 
Цигахь шен сий-ларам гуш… 
Ирсе ву со тахна ваха 
Соьлжа-ГIалин бакъ кIант волуш.   

I977-20I7
 
Iуьйре схьакхочур ю. 
Амма и яле,  
Малхо дIамалале 
Хьалхара тхи, 
Юха а гIоттур ю 
Вайн Соьлжа-ГIала, 
Дахаран кIуркIмане 
Хьаьвзар ю и! 
  I987-20I7 
 

Хьоме сибат  
 
Дозаллица махкахь юьйцуш, 
Цхьанненца а йоцуш хьу, 
Де-дийне шен сибат хуьйцуш,
Лаьмнийн бер Соьлжа-ГIала ю.

Кхоа ца еш, цунна елла 
Вайн мехкарша – хазалла, 
Дозалла деш, цунна елла, 
Къонахаша – стогалла.
 
Сиха хуьйцуш амат гIалин, 
ЦIенош гIуьтту. Хетало, 
Уьш, ал мархаш санна, кранийн 
ТIемаш тIехь схьакхачадо.
 
ГIала еш жовхIаран меха  
ЦIенош я урамаш дац,  
Адамаш ду, гIалахь деха, 
Дозаллица боху ас..
 
ГIоттуш ю, аьрзонаш хьегош, 
Кхийдаш стиглан сийналле, 
Чохь маьлхан суй – чиркхаш – къегош, 
Некъ беш гIалин сийлалле.
 
ГIалина комаьрша елла, 
Къомо шен догдикалла, 
Хазаниг цхьа боцчу шел а, 
Даймахко – исбаьхьалла..

20I7
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 ***
Хьуна а лиъна… Ма лиънера и –
ВогӀучу хьешана хьуо дуьхьалвала;
Хьомсара лелорна-м хӀун дендарий,
Хьаьстина, воьдуш а – хьуо тӀаьхьавала,
Ков-бертехь жимхана дӀа а луш хьаша…

Ца хили. 
 Сахили, 
  ойла хьан и
Ца туьгуш – ӀиндагӀал – тӀаьхьараяла.
Юьртара гӀиллакх ца девзачу гӀалахь,
Тхов – хьан-хьайн, 
 ков а – хьайн 
  доцучу гӀалахь
Мила – хьох кхета ву, гӀайгӀанах – вáша?
Юьртара хьаша бен, мила хьан – кхин?

 ***
Хи хьадахь, кхоъмаза хьон дай
ДӀо бердайистера цӀа.
Дуьхьало езара онда,
Бердана чӀагӀо луш, ян.

Цул а ма хиндарий хилла
ГӀолеххьий, шен хеннахьий,
Хих и цӀа лардина хиллехь –
Татолах хилале хи.

Да хиллехь – хоржучохь меттиг,
Ваша а – цӀа дугӀучохь…
Го чӀагӀбан болийнехь хӀеттехь –
Лулахо хьан-хьайннигчохь.

  ***
Денда хила ца витина денда,
КӀант кхио я да а витна вац.
Кхеташ вац со, хӀай дуьне, хьан Ӏедалх:
ХӀунда – убар санна, цӀийх ца Ӏебаш?
ХӀунда – юьхь-са доцуш, – пхьа дӀахьебан?
Маца дуьйна ду хьо, дуьне, харц?

  ***
Наггахь сан некъана хӀилла го:
Бахьна дой заманаш кхоларх,

Талхадой, даздо сан болар,
Хеназа хадо и – зил а до.

«Къарбели!» – некъах сан хеттачохь,
Къармаза тухий цо гола –
Да-нана даьхна цӀа лаьттачу, –
Аттачу долу сан болар.

 ***
Кхин цхьа мерза туьйра
Хадош, йолу Ӏуьйре
Коран гурал чоьхьа.
Ирсе виса хьаглой,
БӀаьргаш ас тӀехьаббо,
Туьйра юхадоьхуш…

«Же, же, сихо елаш», – 
Да ву, балдаш делош,
Со дӀагичахьана.
Мангал тусуш, бешахь
Хиъна Ӏа и. Пеша
Гонах хьийза – нана.

Бáжа бай тӀе боккху
Етт дӀаарабоккхий,
ЦӀахь дуьту ас эса;
Дадин мангал баллалц,
Нанин чай схьадаллалц,
Хи а дуьллу хеса.

Хьокхам, чай, тӀоберам –
Чам а гӀуьттуш тӀера –
Охьадуьллий нанас,
Цхьаьна юу оха,
ТӀаьхьа бехкаш дохург
Юххехь воцуш цхьа а.

Говр ас керта йоккху,
Дуьрста лаццал воккха
Суо а хилла дела.
Сийна буц ян деца
Со а гӀур ма веца,
Айсса архаш лелош.

АХМАТУКАЕВ Адам 
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Тхойшиъ цӀехьа кхаьчча,
Нанас хьешан баьрччехь, 
Юх-юххе хаийна,
Кхобуш Йоккха деций,
Децел йоккха неций
Хир ю тхоьгахь – ший а.

Хазахетар хьаьдда,
Царна марахьаьдда,
Дохуьйтур ас ловцаш.
ТӀаккха хийла дезар
Дийр ду, уьш бан реза,
Де а хеташ доца.

Де-м дӀайистте долу,
РегӀан басе болий,
Маьлхан хӀоз чукерчаш.
Бажа юьрта богӀуш,
Даьхнийн цӀераш йохуш,
Аьзнех юзу керташ.

ЗӀакардаьхнийн «эскарш»,
Партал дӀасакъесташ,
Баннаш чу дӀахуьйшу.
Цхьана буьнан бертехь
Шина нӀаьно бертахь
Аьзнийн толам къуьйсу.

Хьена пхьор дан яй чохь 
Бакъахь яра хье чу
Йоьлла и ши боргӀал…
Амма цхьамма (хьий-кха!)
ХӀоттийна хуьлний-кха,
Гур ва санна, горгал.

Куьг сан тӀецакхоче,
Пхьарс а дӀацакхоче
БогӀарна, и тоьлла,
Кхин а цхьана денна
Ирсана са денлой,
БӀаьргаш ас дӀадоьллу.

 ***
Марара даьккхина ненан,
Кхоьссича дестечун 
  кара…
Дахдан а ца оьшу хӀара –
Чов ца ян да волчу дена.

 ***
ДоттаггӀий, хин кортий 
тоьшаллина лаьцна,
Вистхили йоӀе со, 
ойла йостуш эххар.
Малх а, кӀайчу мархийн 
кирхьи тӀехьа лаьтташ,
Ӏехабелла, эвхье 
хьийжи тхоьга бехха.

Нана, хьоме нана, 
юкъарлонна хьовзий,
КӀант кхиинчу дега 
цкъа дӀакъададехьа –
Сан даг чуьра мерза 
арагӀерта ловзар
Вайн ков-керта дерзо 
тарлур дарий-техьа?!

 (Ца)мегарг, 
я Атта байташ

Могуьйтуш дерг хьаьккхина
Новкъара дӀадаьккхина,
Мегаш дерг бен ца магош
Хилча – дара хьуна дош.

Дукха гина ма ду-кхий –
Цкъа могуьйтий, шозлагӀий…
Тардолуьйтий, тар а дой,
Вай-м цамеггарг магадой.

Цкъа магийна цамегарг
Наггахь хуьлу – кхин ма гарг.
Наггахь, иза марз а лой,
Далатохар а ма дой.

Вайна иштта мегар дац.
Мегаш дерг бен мегаш дац.
Эрна дехарш а ма де,
Ца магор вай меггарг бен.

Цамагаран – цамгар бен –
Кхин цӀе яц.
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ШАХАБОВ Сайд-Селим

Шахабов Сайд-Селим вина 1989-чу шарахь 
Хьалха-МартантIехь. Карарчу хенахь 
циггахь вехаш ву.  2010-чу шарахь дуьйна 
стихаш язъеш ву. 

 ***
Гена мел даьхнариг герга а догIуш,
Гергахь мел сецийнарг чIир кхобуш ду.
Зама а, дахар а зиэделла бохуш,
Тешаш мел лелларг а бехк кхобуш ву.
Дагах а дихкина, сел хьоме лоруш,
Лардинарг бекхамца дог дууш ду.
Куьг тесна дитинчо, ког тосий, вожош,
ГIалато гIалатех чIир оьцуш ю.
 
 ***
Ца догIучохь хьалха кхуьйсуш,
Ала дезча – лечкъадеш,
Каро гIерташ, гуонаш туьйсуш,
Аьлла даьлча – лар ца деш,
Гергахь дайча – гома хьуьйсуш,
Гена даьлча – мохь бетташ,
Хьакъ мел воцчо маттехь луьйсуш,
Iазап токхуш ду хьо, ДОШ…
 
 ***
Лакхарчу юьххьера лаха а дуьйлуш,
Хино харш ша доккху хIурдана тIе.
Оьздачу кхерчара аренга вуьйлуш,
Яхь йолчо ша йо шен сийлаллин цIе.
 
 ***
Цагинарг ган лууш, 
  ка-мIараш хьоькхуш,
Цкъа динарг кхин ца дан 
  чIагIонаш лоьхуш,
Хиллачун, хиндолчун юккъехь а 
   соьцуш,
Долчунна букътоьхна, 
  ирсъэцар доцуш,
Эхарта доьлху вай, кечам а боцуш,
Вай дуьгуш йоьдучу заманца къуьйсуш.
 

  ***
Кхокхарчех гIевттина ойланаш тIома,
Дог берзан амалехь дIагIерта лома.
Сатийсам, мохк битна 
  гIаргIулеш санна,
Шен йоцчу геналле 
  кхийдаш бу денна.
Ка йоьхна висина хета ша цхьанна,
Ган доьгIна цахилларг ца гичахьана.
Багарчу рицкъанах Iаба ца Iемаш,
Ирхене гIерта вай, тишдина ленаш.
 
 ***
Бохь лекхачу дукъ-ломан 
                             локхалле кхача,
Дахаран цхьа де а кхачаме ду.
Юккъерчу бараман сийлалле кхача
Дийнна цхьа оьмар а кIезиг хир ю.
 
  ***
Дуьне деца хIара-м, доттагI,
Даржаш долуш адамийн.
Хьакъволчун таж долуш готта,
Нехан гIента хуьйшуш кхин.
Дуьне деца хIара-м, доттагI,
Даржаш долуш сийлаллин.
Доцуш лохчу гу тIе хIоттал
Лекхчу лам тIехь волчун сий.
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 ***
Гу лекхачу лам тIе яьлла,
ЧангIалкх барзах угIуш ю –
Берзан озах аз дан йоьлла,
ЧангIалкх Iалам кхардош ю.
 
 *** 
Кхоамза йоьдучу хенах бехк лоьцуш,
ГIайгIанан лаамо къарздина кехат,
Ахь эрна хьегначу къинах чIир оьцуш,
ГIовгIанна кхоьссина топ санна, дека.
 
 ***
Дош долчу дашо а шен меттиг лоьху,
Ша МАТТЕХЬ цхьаъ долуш, 
  шен МЕТТЕХЬ хила,
ЦIе йогу кхерч боцуш, мехаша лоькхуш,
Мах байна, тергамза доьжна ца Iилла.

Бехказло...
 
ДIадаьлларг, дагахь а сийначу цIергахь.
Хиндериг нисдан ницкъ лойла Дала.
И хир ду сан долахь, 
 ницкъ кхаьчна лардахь,
Юттур ас цунах диканийн гIала.
 
ГIалаташ дагардан воьлча – ду шорта.
Тахна а текхош бу цу къинойн мохь.
Къа а доцуш, яьсса хир юй ткъа ворта,
Ша ваха веанчун кху дуьнен чохь?
 

Бехказло ю-кха сан гIалатийн хIотто:
Веха со дуьххьара кху дуьненахь.
ХIорамма ма лоьху шен дагна аьтто.
Кхачам бу, сан тоба вайн ДАЛЛА гахь.
 
ДIадаьлларг дарах а чим хилла даьгна,
Со вага эшац, вахар ду коьрта.
Ас дина диканиг шарахь ца даьхна,
Ткъа воунех-м цIанлац нахалахь ворта.

Хьо гIуохьа...
 
Хьо гIуохьа, заманца майрра 
  ког боккхуш,
Лар а луш там боцчу амалех лайн.
Ямартчу дегнашна дог гена доккхуш,
Вахаран мах леккха хилийта хьайн. 
 
Хьо гIуохьа, гIиллакхийн 
  гIаролле гIаттий, 
ТIелаций деза дукъ, йоккха цIе дайн,
Сил гергахь латтадеш Даймехкан латта,
Iадаташ белшаш тIехь сецадеш хьайн.
 
Хьо гIуохьа, дахаран маьIна а гойтуш,
Ирсечу кханенна масал деш хьайх,
Хьайн лорах тIаьхьенга 
  сийлахь некъ бойтуш,
ЦIеначу сийлаллехь цIе юьтуш хьайн.
 
Хьо гIуохьа...  Йиш ю хьан атталла леха, 
Лаамо тилор ву, хилахь шен лай.
Ши чаккхе, ши дош ду дахарал дехьа – 
Чот йоцуш деза я, мах боцуш дайн.
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ЙоI, хьо суна йиш яц езаяла…
ХIара дуьне даа оьший  тIаккха?
Реза яц сох кхета, соьца яха,
Хьайца Iалашвина, сан цIе яккха.
ЙоI, хьо суна генаяла гIерта,
Лаьмнел дехьа хIусам йогIа хьайна,
Соьца доцург дахар ирсе хетта,
Соьца боцург кхоллам мерза тайна…
ЙоI, хьо езар – цхьа бехк соьга кхаьчна,
Дуьне дохарх дIабаккхалур боцуш…
Хьажа тIаккха кхалла и стом аьрга,
Даг чохь  дицдай цIеран хаьштиг догуш?..

АРЦКХИН ГАР

* * *
ГIоза хуьлда некъаш, доьхна некъаш,  
Декъалхила оьшуш, лехнарш доггах,
Дахар кIордош, динарш, кIадлуш деха,
Дохк тийначу дийнахь генавоккхуш!
ГIоза хуьлда ойла, хуьлург сокха,
Ойла,– денна, хьоьца  веха  мостагI,–
Хьан гIаддойуш, дахар дийриг мокха,
Дуй биина хьан ца хуьлуш доттагI…
Дакъазалла еца хьуна цхьалла,
Аьтто бохош, гуттар тIаьхьалелаш,
Къоьлла санна, гIертарг хьо дIакхалла,
Цхьа а воцуш висча хьо шех теша…
Ма дош дац-кха  иштта долу дахар,
Деган доттагI воцуш, Iеткъа доьлча,
Гергар хила хьоьга кхин ца  баха,
Со кIелвуьтуш, бала тола боьлча!
Дазло дахар, къахьло мел дерг мерза,
Хьаьнца екъа еза цхьалла кхузахь?
Саца ца ло техка деган терза,
Синтем  бохьуш  цхьаъ  ца хилча уллехь…

Маршалла ду хьоьга, сан лозу гIайгIа...
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Сан хьоме юрт

Шира юрт хебна Iа лаьмнашна юккъехь,
Шен къена хатI лардеш,  арц болуш уллехь,
Iин чу ца шаршийта, бердашца лаьцна,
КIоргачу Органо гIайренаш хьаькхна…
Кху кIайчу лайлахь  луо цIандечу Iаьнан
Жима юрт хьаьрчина нилхачу Iаьнарх…
Кешнаш тIехь хеза сан ден-ненан аьзнаш,
БIаьргех хи кхачийна, со хаза хьаьгнарш.
Кхузахь дIаяхна сан бералла мерза,
Кхузахь сан гергарчех къеста а дезна,
Кхул арахь ца дека мерза кхин аьзнаш,
Са лаьцна, лаг къовлуш, со везаш хьаьрчаш.
Беттасехь мокха хьун даккъаш тIехь тийна,
Сан юрт, сох къастарна, хетало шийла,
Кхузахь цкъа соь кхойкхуш дIуз даржо аьзнаш,
Къастаман шелонехь тов яйна, даьгна.
Кху юьртан ков дожош, тIетаьIна хьаннаш,
Ширачу хIусамех тарйина баннаш…
Кху юьртан кIажанехь сан хорам битна,
Сан гIенаш ирсе дан беттан лар йисна…   

Хазъелла гуьйре

Гуьйренан можа гIаш баьццарчу басешкахь
Хьерваллал куьцечу дитташ тIехь  даьржина…
Гуобинчу раьгIнаш тIехь, басенийн лахешкахь,
Мохь тоьхна дог тийжжол,  хIора Iин  хьаьрчина…
Уггар а хьомениг, уггар а ирсениг
Ламанан аганахь суо хиларх тешарна,
Дуьненан канашкахь сайн вахар  хьистина,
Кху бай тIехь дIавижна, шога буц хьешна  ас…
Дахар мел дезало, мел веха воккхавен,
Мел веха кхул боккха бахамаш ца леха…
 Мох ловзу  басешкахь, мацделла  дохк дайдеш,
Буьзначу тоамо маршо  луш, са дехна…
Кхузахь, кху  синтеман чам бовза ца кхиъча,
Стигланах бIаьрг кхетта, цхьа гIайгIа хьаьрчича,
Кхета, кхин  дуьне дац  цхьа дитт а тIехь кхиъна,
Вайн бIаьрго лаьцна ирс азаллехь  девзина!
Кхин маьлхан  дуьне дац шовданех Iебина,
Баца тIехь гезгано цхьа маша буьйцина,
Безамо дагийна  дог мерза  хьаьстина,
Дахарна  бIаьллингах цхьа хIусам  юьйцина…
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Ирс долуш кхоьллина АллахIа адамаш,
Цу ирсан пусар деш, ца доьлхурш,  хастам беш!..
БIаьрг хьоьстуш кечделла  гуьйренан Iалам а,
Вайн Деле  тхих  дуьзна  куьйгаш  шен  даржадеш!

* * *
Маршалла ду хьоьга, сан лозу ГIайгIа,
Со висна цхьаллица, синтемах  къаьсташ!
Ницкъ кхачош  кхетта сайн  и цамгар  лайна,
Белшаш тIехь, даш санна, язъелла хьаьрчаш.
Самукъне аьзнаш ахь ца лоьцу лере,
Ца хьоьсту дог ахь сан, са паргIатдоккхуш,
Массо сан дешнашца ахь лоьцу херо,
Сан хорам карзахе меттахабоккхуш.
Хьо марша йогIийла, сан  ГIайгIа мерза,
Къахьаллехь евза хьан бакъйолу амал!
КIадвелла вуьсу со, къарделла лерса,
Хазаре сатосий хьан кIеда алар.
ГIайгIа, сан уггаре тамаше хьаша,
Хьо цхьаъ бен дагара вац цхьа а дийца.
Синтем бац сан дагна, къахетта, хьаста,
Хьо цхьаъ бен, адам дац ирс чевнах хийца.
Дерриг а дIахаьдда, суо-сайца висна,
Юх-юха къовсарехь со тола гIерта,
ХIоразза бехкбоцчу  къаьхьа кхаж бисна,
Маццах ма-хиллара, со хуьлу эшна…
ГIоза ма хуьлда, хьо,  мацъелла ГIайгIа,
Ма йоккха гIело ю ахь соьца къуьйсуш,
Гуттар а, лай вина, кIелвитча хьайна,
Ахь хIунда ца вуьту, къиза  цIий муьйлуш?

* * *
Гуттар суна лулахь ехаш йолуш,
Цкъа а йицъян дагна луур доцуш,
Хьо сан дагна езна, уллехь сецна,
Ахь со вицван мерза шеко хецна.
Вайна юккъехь буьйсанаш ю ехаш,
Суна ирсе – хьуна хийра хеташ,
Кхузахь ловзу меца, аьрха мехаш,
ГIенийн марахь хьоьх къурд банза вехаш…
Вайна юккъехь Iаьржа стигал язло,
Ахь хьайн куьцах иза суна хазйо,
ДегIан цIийца сан садеIар лелош,
Со сахиллалц хьан гIенаша лечкъош…
Вайна юккъехь кIорга Iин ду, шуьйра,
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Дехьавала соьх хир делахь куьйра,
Хьо дадийна, ненан хьоме кIорни, 
ДIалачкъадан кху сайн
                                цIийнан кIоргехь!
Лулахь ехаш, генахь хета езаш,
Хьоьца гуттар сан садеIар деIа,
Кху дуьнен чу со ван везаш хилла,
Хьуна даг чохь сайх цхьа кица дилла!

* * *
Iай-бIаьсте къаьстина, Iаь гIуьтту,
бай бала сенлуш,
Арц макхбеш, хьун тийна,
гIа-патар дIахеца кечлуш,
Бахархой, белхаш беш, хьийзаш го,
бошмашна куц луш,
ЙогIучу бIаьстенна маршонца 
ГIулч яккха  некъ луш.

* * *
ТIуьначу хIаваэхь бIаьстенан
олхазарш дека,
Бохбала кхиазчу  малхана
мукъамаш хьеха,
Къаьстинчу шелонийн ца хуьйдда
                               коча лар лехна,
ГIа даккха Iаламна наб яцъян
                         шовкъе йиш лекхна!

Зазанца стоьмашна кечлур ду
                              дитташ а  сирла,
Зезагаш хоьржучохь моз доккху
                             мозийн хир тилла,

ЦIандала кхиинчу хIаваан
керла  мутт мелла,
Кху муьран белхаш бан хан йоцуш,
Iаба ца делла.

Буьйсанна седарчий,
бIаьцаш еш, нур керчо доьлча,
Беттаса бIарзделча,
ца карош шен маха боьжна,
Бодашкахь, сагатлуш,
олхазар шун бешахь дека,
Наб яйна Iаш волчу
соьцанна шен лазам бекъа.

Маржа, хьо мел чIогIа
дог долуш, аьрха йоI хилла!
Кху бIаьста кхии хьо
сан даг чу мерза цIе йилла,
Ойланехь кест-кестта
хьан хаза васт сайца доцуш,
Сан деза бIаьсте а
тIеэца хьан ирсах воцуш…

Хала ду безамна,
догдика хьан хуьлуш дацахь,
Гуттар а лозучу
хьан чевнна тем хуьлуш бацахь.
Кхоьру со, цу къина 
цкъа маццаъ бехке а хилла,
Кхолламо хьан даг чу
ерзорна  Iа дицден чилла.
Лаьара, бIаьстено
Вайн дегнаш хьоьстийла ирсе,
Вайн уьйраш херйина,
Хадаеш, де ца гуш ирча!
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Безамо йина чов ерзалуш яц

Безамо марзонца
Латийна цIе
Яйначохь ирс хеда,
Дегнаш а ле.
Бодано кхоладо
Массо а де, 
ГIайгIанца кхачайо
Буьйсанаш тIе.

Ша висча, кхолламан
Ойланаш йо,
Сатийсам даханчу
Деношка хьо.
Геналле мел хьийжи
Дайна ирс го,
Сингаттам совбуьйлу,
Дог делхадо.

Iаламан хазаллин
Терго ца йо,
Эшарийн аьзнаша
Шовкъе ца во,
Тишделла дахар а
Къага ца ло,
Массо а диканех
Цо хадаво.

Велаво, велхаво,
Стигланийн Iаьршашка
Цо кхачаво,
СабIарздой, дийнаха
Тардо цхьа шо,
Цкъа хьостий, дуьненан
Ирс хьоьга ло.

Маржа яI, безам, хьан
Ницкъ онда бу,
Ахь хьостуш, догIу де
Ма ирсе ду!
Лакхаллехь хоьтуьйтуш
Латтийна гу,
Лахбина, тетти ахь
Бердаха чу.

ДЖЕБИЕВ Хьусейн

Къаьхьа кхоллам

Вайн безамаш серлонца багийна аьлла,
Жималло вайн дегнех латийна цIе.
Йовхонца яьгначохь суй леха ваьлла,
Ойлано вузийна къурдашца Iа.

Мел хаза дара хьо, гIийла сурт, хьалха!
Велавеш догIура массо а де,
Дахаран некъаца вацара цхьалха,
Ахь хIунда хийци вайн бIаьстенца Iа?

Гайтахьа жовхIарийн карийна майда,
Безам ахь бухкуш, са яьлла пайда.
БIаьрзечу механна дохко а юьйлуш,
Елха-м ца лиънера, кхолламна луьйш.

Кхетий хьо, къастаран бехк хьенан хилла,
ХIунда ю дегнашца шийланиг чилла?
Харцонаш хьулйина, ца дезаш хIилла,
Безаман гIаролехь лаьттира со.

Ма хьийза, йовлакхца бIаьрхиш а лехьош,
Хьо гаро вагийна лаьттачу со,
Iийжа дог шекдоцчу кепе а долуш,
Хала ду хьан елхар, ца вухуш, лан.



73

Орга - 2018 (4)

Ца хезна аз

Мерзачу набарха хеназа йохуш,
Безаман ойлано хьийзиний хьо?
Суьйренца шовданехь гой-техьа, бохуш,
Сатийсам гулбина, ларвиний со?

Серлонца стигланан сийналла кхолуш,
Iаламе шен зIаьнарш малхо а ло,
Ирс эца хазаллех дахаран олуш,
Даймехкан сибат а кхелина го.

ГIийлачу ойланийн йийсарехь йоцуш
Хьаьстина дикано биллинехь го,
Карийнехь миноташ, со дагца воцуш
Билгало къастаран бирзина муо.

Безачу баланийн мохь сайга оьцуш,
Гулйина шерийн чот ас сайца хьо,
Сох кхета, догъэца, хьаста стаг воцуш,
Къоналлех дIадели масийтта шо.

Дахаран хьесапаш цецеха луьйсуш,
ГIалаташ замано гулдина схьа.
Харцонан гIулчанна дохко а вуьйлуш,
Яханчу къоналле сатуьйсуш Iа.

Баркалла, ойланаш ирсехьа кхоьхьуш,
Хаз а деш, дахарехь хиларна хьо.
Кхоьру, сайн лааме кхача йиш йоцуш,
Хьоьгарчу безамах хадарна со.

Керла шо

ДIахила, шорбе хелхаран гуо!
Боьлачийн ирсе яххьаш го,
Хьовсийша, догIу керла шо,
Дахаре лаам ойбу цуо.

Даггара дезаш, оха хьо
Лерамца тхешан хьаша до,
Марша да, маьрша керла шо,
Вонех хьо лардеш хила тхо.

Ма гайта нанойн бIаьргех хи,
Iийжаме дегнаш, бала кхин,
Вонех Iабош, харцо ги,
Зезагца гайта жовхIарш-тхи.

Дегнашка сирла безам луо,
Собарца даха кхетам луо,
Дицдина дерриш, берзош муо
Доьдучу шаре ахь дIа луо.

Даймахке ийман, беркат да,
ХIора а виэхьа ирсан да,
Эцахьа гIайгIа дегнашкара дIа,
Деана совгIат кховдош схьа!

Кхолламан некъаш

Юха а диканца къега сан денош,
Безамо шегара керла ницкъ луш,
Шелделла даг тIе маьлхан нур Iенош,
Йийшина ойланаш лакхенга хьуш.

Сан миска ойланаш кхоьлина хилла,
Хетало сов башха, самукъне сирла.
Кхолламан ирсечу некъах а тилла,
ДIаели дилхинчу дагтIера чилла.

Толаме дирзина ямарта хIилла,
Къаста вай лиъначийн лаам а гуш.
Баланийн гуонехь со-м йийсар а хилла,
Ма холчахIуьттура вайн безам леш.

Тешамца кхолламе керла некъ буьллуш,
Сирлачу дахаре даржийна тIемаш,
Шовданах цIанделла дегнаш а доь-
луш,
Сох кхета юьйли хьо, амалца Iемаш.

Къахьонца кечбина къастаран кхача
Биъначийн йиш хили безаме кхача,
Юха а латийна цIе марсаяха,
Ирсанна хастаме баркалла баха.
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Дуьненчохь ша йоккхуйолчу ханна дахаран некъ харжа безаш киртиг хIутту. 
Оцу харжамо стаг ирсе во, нагахь санна и харжам нийса хиллехь, ца хиллехь, 
дакъазавоккху. Цхьана хьекъалчо аьлла: «Стагана деза хIумий, цуьнан корма-
таллин болх а цхьаьна догIуш нислахь, иза ирсе ву». 

ХIора заманан шен мехаллаш ю, цу мехаллашка хьаьжжина хоржуш хуьлу 
стага шен дахаран некъ. Масала, таханалерачу заманахь адамийн дахаран хье-
лаш рыночни кепе дирзина, цундела тахана коьрта хета белхаш: бизнес лелор, 
юрист, экономист…

Муьлхачу а заманахь сийлахь хилла хьехархочун корматалла.  Адаман синла-
амаша хоржуш бу и некъ.

Хьехархо – иза деза а, сийлахь-доккха а дош ду. Хьехархо хьаннах а хуьлуш а 
вац, хьаьнга-хьаьнга а караерзалуш корматалла яц иза. Университет, инсти-
тут чекхъяккхарх, Iилма гулдина хиларх хуьлуш вац хьехархо. Дала похIма дел-
ла, хьекъал долуш,  адам нийсачу некъа тIе даккха гIо деш, иза вочух лардеш, 
цIенаниг, сирланиг хьеха говзалла а, хьекъал а долуш хила веза хьехархо. Хьехар-
хочуьнгахь хила деза уггар коьрта дерг – адам дезар, шена гондIа долчу бераш-
кахь адамаш ган хаар, ша кхиошъерг вайн кхане юй хаар. Кегийчу берех хуьлуш 
бу кханалера дай-наной, хьехархоша кхиош бу Iилманчаш, лоьраш, юристаш, 
министраш, Iедалан белхалой. Хьехархоша цаьргахь кхиийначу мехаллашца бов-
лу уьш кханалерачу дийне, кхуллу юкъаралла. Хьехархочунна тIехь деза дукъ а, 
декхар ду Далла а, махкана а хьалха, хIунда аьлча цунах тешош бераш ду, це-
ран кхолламаш, вайн тIаьхье. Цаьрга хьаьжжина хир ю вайн кхане. Иза дицдеш 
хила ца веза хьехархо.

Хьехархо муха хила веза дуьйцуш язйина дуккха а педагогикин киншкаш ю, 
Iилманан статьяш ю, психологин хьехарш. Амма и дерриг хууш делахь а, дицдеш 
нисло берашна дуьхьалхIоьттича. Беран даг тIе некъ лаха ца гIертачу хьехархо-
чух бакъволу хьехархо хир вац.

Нохчийн воккхачу яздархочо Гадаев Мохьмад-Салахьа ша набахтехь 
волуш, хьехархочуьнга яздина кехат деша аьтто баьлла сан. И кехат массо а 
хьехархочуьнгахь  хилча дика хир дара. Цу кехат тIера кийсаг яло лаьа:

«Педагогически институтан неIар тIе яздан дезаш дара Сухомлинскин хIара 
дешнаш: «Догдикалла, кIеда-мерза хилар, берашка болу безам бу коьрта хьехар-
хочуьнгахь». Оцу «герзашца» беш боцу тIом – «Догдикалла», «хастор», «безам» 
бохучаьрца, мерзачу дашца беш боцу тIом – иза тоьла волу тIом бац хьехархо-
чунна, мелхо а оьшу волу тIом бу. Ахь хатта йиш ю: «Хаза аьлча ца хуушвол-
чунна хIун дан деза?». Амма гIуллакх хаза аьлча цахааро талхош дац, хаза ала 
цахааро талхош ду..

Берашна ша санна шера хууш хуьлу даггара долу «хаза» а, даггара доцург а. 
ЦIахь а, арахь а царна кIордийна долу «вон ма лелахьара шу» бохург дIакхетар 
долуш дац. ДIа мел боккхучу кога тIехь берашна товриг лохуш, царах дог ло-
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зуш, царна диканиг лууш (даггара лууш!), церан дог лазо дерг ца деш, уьш 
юьхьIаьржахIиттарх ларбеш хила веза. Вониг лелийча, оьгIаза ца оьхуш, шена 
халахеттий хоуьйтуш, хила веза. Кхечу берашна хьалха юьхьIаьржа ца хIиттош, 
шегга олуш хила деза: «Кхечара бича а, ахь и болх бийр бу моьттуш яцара со, хьу-
на новкъа дерг лелор долуш а яцара со, цундела чIогIа халахийти суна а..»

ХIоранца а  шец-шеца къамел а долуш, доттагIалла хила деза берашца. Ша 
лерича, дукха хазахета берана. Аьтто а лоьхуш, къамеле йолуш, беран «деган 
куралла» ца кагъеш, цуьнан «Со» жимдан ца гIерташ, мелхо а цуьнан «Со» 
доккхадеш, кхиош хила веза хьехархо. Иштта ца хилча, берашна везар вац 
хьехархо. Ткъа берана везаш воцу хьехархо – хьехархо вац. Берашна ша везийта 
хууш хила веза хьехархо. И ду хьехархочун говзаллехь коьртаниг. Хьехархо шен 
болх мел бевзаш хиларх, цо урок нийса яларх а, цуьнан лелар эсала  хиларх а пайда 
бац, берашна везаш и вацахь. Цара лоруш и вацахь. Ткъа иштта хилархьама, 
хьехархо ша хила веза бераш дезаш, уьш лоруш а. МоттаргIанаш лелош волу 
хьехархо берашна атта гучуволу, бераш Iехо хала ду, Iехош хилча, генадер дац. 
Iехорна тIехь доьзна доттагIалла довха хир дац. Даггара хила деза берашца 
долу доттагIалла. Берашца хила дезаш долчу доттагIаллина моттаргIа лело 
оьшуш а ца хета суна. Уьш хьайх тешна хиларан; дахаран бехачу-чолхечу 
новкъа уьш кхетамца баха декхарийлахь ерг хьо хиларан, церан «вонлелар» – 
церан сонталла хиларан, оцу хIуманийн кIорггера ойлаяр бен, кхин хIумма а ца 
оьшу хьуна, берашца дерг даггара хилийтархьама.

Хьехархочун белхан бух – бераш Iамо лаар ду, ткъа цуьнан белхан некъ – бе-
рашца долу доттагIалла ду».

Хьехархо шен долчу массо хIумнах дIакъаьстина хила веза, шена гондIадолчу 
берийн бен кхин ойла йоцуш, и бераш бен кхин дуьне доцуш санна. Шен дуьхьа 
хIумма а доцуш, шен халахетарш а, шен догцадараш, кIадвалар а дицдина, шех 
тешийнчу берийн дуьхьа вехаш. Берашна чу садиллина йолчу хьехархочун хIусам 
юйла а, доьзал буйла а ца хаьа. Иза берийн хила еза, бераш цуьнан  а долуш, шайн 
хазахетаршца, халахетаршца.  ТIаккха ишта йолу хьехархо гархьама ишколе а 
доьлху бераш, цуьнан гуттар екхна хуьлучу, сирлачу сибате сатуьйсуш. И ишкол 
а марзло, шоллагIа цIа а хуьлий берана. Ишкол чекхъяьккхича а, хьан дахарехь 
некъан накъостий а хуьлий, гуттаренна хьан хьехархой хуьлий буьсу иза санна 
болу хьехархой. Церан дахаран некъ, дуьнене хьежамаш хьуна масалла а хуьлуш. 
Ишттачу доккхачу элпаца яздан хьакъ болчу хьехархойх бу Исраилов 1абдул-
Хьамид а, Татаева Хьурмат. Царах лаьцна довза йиш ю шун х1окху журналан 
аг1онашкахь.

Татаева (Эскиева) Хьурмат йина I956 шеран, 2 февралехь. Дешна Ишхойн-
эвларчу юккъерчу школехь. I975-чу шарахь НГIПУ деша яхна, филологин 
факультете. Университет чекхъяьккхинчул тIаьхьа хьехархочун болх бина, 
оьрсийн мотт а, литература а хьоьхуш, Дагестанехь йолчу Хамавюртарчу 
юккъерчу ишколехь. I986 шарахь дуьйна нохчийн мотт а, литература а хьоьхуш 
ю оццу школехь.  Оху йовзуьйту шуна Татаева Хьурматан стихаш.
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Хьомсара хьехархой, баркалла шуна, 
Комаьрша хаарш аш даларна тхуна. 
Беркате хьехархой, баркалла шуна, 
Дахаран шеддаш аш гIодарна даста. 

Лераме хьехархой, баркалла шуна, 
Адамаш, лерамбеш, Iаморна деза. 
Дог-дика хьехархой, баркалла шуна, 
Къастадан Iаморна дика-вон тхуна. 

Хьомсара хьехархой, баркалла шуна, 
Аш безам кхиорна вайн матте ненан. 
Хьомсара хьехархой, баркалла шуна, 
Дайх дисна гIиллакхаш марздарна тхуна.

Зингатан дахар а лийрина мехал, 
Къинхетам болуш тхо Iаморна даха. 
Дуьненан Iалам аш гIо а деш девзи, 
Даймахке безам а кхуллу аш говза. 

Дехийла дукха шу, ца гуш вон берийн, 
Могаш а, маьрша а, йицъеш къахьонаш. 
Ирсо шу хьоьстийла доьзалан гуонехь, 
Зенах а, зуламах шу лардеш Дала!!!

 ***
Нохчийн зуда! Сийлахь нана! 
Дезчу денца декъалйо! 
Хийла стага ловр доцург а
Гайти хьуна кхолламо. 

Берийн дуьхьа цIергахь яьгна, 
ГIайгIано хьан аьгна юьхь, 
Хийла дог хьан Iовжадарх а, 
Къонах хилла яьхна хьо. 

Хьомсара хьехархой... 

Наб ца тоарх, сема хилла, 
Цаяарх а, юьзна хьо, 
Берийн ирсан дуьхьа лелла, 
ДоIанашкахь боьхуш уьш. 

Даймахкана кIентий кхиош, 
Хийла гина тIеман къахь. 
Дахаро мел хиларх чехош, 
Яьхна, ца луш дIа хьо яхь. 

Хьо йоьлхуш а хазац цхьанне, 
ЦIий лешадеш делхарх дог. 
Хьо чIеIаш а хезна хьанна, 
Кхолламо кIелтийсарх ког! 

Вежаршна хьо орцахъяла
Даим кийча хилла Iаш. 
Уьш яхье бохуш, дош ахь аьлла, 
Дог ира-кара хIиттаде! 

Нохчийн Нана, Йиша, Зуда 
Даггара ас декъалйо! 
Кху дуьненчохь шу мел деха, 
Дахаран зIе ехаш го!!!

ТАТАЕВА Хьурмат
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Нана, йиша ма йоьлхийла, 
Ирсан стогар байна а, 
Шайн доьзалан оьцуш дика, 
Даймахкахь шу дехийла! 

 ***
ТIаьххьара гуьйре ю, тIаьххьара, 
ЦхьайтталгIа шо а ду тIаьххьара. 
ТIаьххьара гуьйре ю, тIаьххьара, 
Тхо школе оьхуш тхайн цIа санна. 
 
Гуьйре-м ю шен болар эцна гIуш, 
Дашочу басаршца хьоьстуш дог. 
ТIаьххьара и юйла хааро
Сингаттам даг чу а бижабо. 

ХIора де тхан ирсе хилла ду, 
Хьехархой, дай -наной хилла шаьш, 
Оьшучохь – хьаста а хьостуш дог, 
Оьшучохь – наггахь тхо човхадеш. 

Тхо-м лелла паналлехь ойланца, 
Хьехархойн собар а мел ду зуьйш. 
Говзаниг Iилма а кховдийна, 
Уьш хилла догдика даима. 

Хийла дог церан тхаьш Iовжорна, 
КъинтIера уьш баха некъ лоьху. 
Делахь а, йисинчу оьмарехь
Уьш даг чохь бехар бу хIораннан. 

Тера ша токхечу гуьйренах, 
Шен дашо бос эцна йоьдучу, 
Массо а стоьмех а юьзна ша, 
ТIаьххьара гуьйре дIайоьду тхан. 

Олхазарш къилбехьа оьху дIа, 
БIаьстенца уьш юхадоьрзур ду... 
Даима ойланца кхочур ду, 
Беркате хьехархой, шуна тIе!!! 

Сан хьоме Ишхой-эвла –
сан деган гIала

Тхан кертахь масийтта тарлора доьзал, 
Я гамо, я хьагI а вовшашца йоцуш... 
Булкх -хи тIе дахча тхо, 
  бедарш а юьттий, 
Дечиган мор бохьуш догIура буззий... 

Уьдура Яьсси чу денна тхо лийча, 
Бепиган юьхьиг а йоькъура нийса. 
«Вадаргех», «Гал-гIожмех» 
   ловзура говза,
«Лаьнганех» ловзуш а самукъа гора. 

Яцара компьютерш я телефонаш, 
Уьйраша тхан дегнийн тхо тIегулдора. 
Телхина яцара дегнийн марзонаш, 
Дахарехь цахиларх йолуш таронаш. 

Дерриге самукъа дара тхан Яьсси. 
Ловзура, луьйчура, лоьцура чIерий. 
Бердах чулелхара, кхера ца кхоьруш, 
ТIулг нийса кхоьссича, самукъадолуш... 

Ерриг тхан куьпара гул а дой бераш, 
Хьуьнах тхо оьхура лехьо и стоьмаш:
Эльхьаьмцаш, хьаьмцаш а, кхораш а, 
    стеш а,
Iа тIаккха чекхдолуш, молха ца оьшуш... 

Нанас ен чуданаш, чIепалгаш, далнаш...
Мел мерза хуьлура. Чомехь-тIо-берам...
ХьаьжкIаш а йоттура вайн 
  куьркахь нохчийн, 
Хьера тхо уьдура цу баа кхорийн... 

Дависа, бераллин тхан ирсе зама, 
Даймехкан сирла хиш 
  дог Iаббалц мийла...
Дуьненан баланаш бицбина жимма, 
И яхна мерза хан цкъа карлаяккха... 
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ненан мотт 
ца оьшу бохучарна... 

Ишттачух ша тешна бисахь, 
Декъаза бу-кха вайн Даймохк. 
Ца кхоош вухкур ву доттагI, 
Пайда ца хилахь а цунах. 

Да-нана кхеташ ца хилча, 
ХIун дуьйцур берашка ахь? 
Билггала хуург ду тахна-
Шайн тускарш кийчча дита! 

Замано кхета цавийриг
Дахаро кхетор ву ша, 
Муьлхачу къомах ву аьлча, 
Нохчо ву ма алалахь... 

Къонахий хилла вайн къоман, 
Муьлхха а халонаш ловш. 
Сел борах бухкучо мотт шен, 
Вухкур ву шен ворхIе да. 

Ямартло йиначух йоьду, 
Дуьненчохь вай хьеший ду. 
Дала вай кхуллучу хенахь
СовгIат деш белла вайн мотт. 

Дозаллаш дан оьший тIаккха, 
Ца хаьа бохуш хьайн мотт? 
Оьший те къаьмнашна кхечу
Ца дийриг сий меттан шен? 

Кхойтта шарахь 
бала хьегнарш... 

КъинтIера довлалаш, 
И къемат лайнарш, 
Мацаллин, шелонан
Къизалла лайнарш. 
Бепигах хьоьгуш, шаьш 
Яраш а Iуьйшуш, 
Мацалла дистина, 
Iожалла эцнарш! 
КъинтIера довлалаш, 
Йиш-вешех хьегнарш, 
ТIекхача йиш йоцуш, 
Баланаш хьегнарш! 
КъинтIера довлалаш, 
Шайн кешнех хьегнарш, 
Хийрачу мехкашкахь
Шаьш эгна хилларш... 
Аш хьегна баланаш
Кхойтта цу шерийн 
Йоле шун буьллийла
Везачу Дала! 

 *** 
Ирсан орам бакъабелла, 
Волчарна а ваьлла сов, 
Даймахках шен уьйр дIахаьдда, 
Ма вуьсийла доьхна ков. 
Ненан мотт а шен бицбина, 
Бевзачарех хаьдда гуо, 
Тоьттуш соне хийрачара,
Хийра махкахь, хилла буо, 
Ма вуьсийла нехан шуьнехь
Кад кховдоре туьйсуш са, 
Ма вуьсийла нехан дикнехь
Шен диканах хьоьгуш Iан! 
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Халкъан хьехархо

Нохчийн Республикехь халкъан хьехархо вейтта ву. Царах цхьаъ ву нохчийн 
меттан а, литературин а   хьехархо Исраилов Iабдул-Хьамид. 

Халкъан хьехархочо Iабдул-Хьамида ишколехь нохчийн мотт, литература 
а хьоьхуш болх бо 50 шо зама ю. Ишколехь а, берийн дахарехь а цхьа шатайпа 
меттиг дIалоцу  нохчийн меттан хьехархочо. ХIунда аьлча, къоман мотт безаш, 
шен меттахь волу хьехархо шен  урокашкахь нохчийн йоза, литература йовзийти-
на ца Iа, цо нохчалла йовзуьйту. Оцу урокашкахь къаьсттина дуьйцу гIиллакхах-
оьздангаллах. Бакъволчу хьехархочо, белхан декхаршна юкъа ца дагIахь а, даима а 
ишттий бен хьоьхур а бац нохчийн мотт. Ненан мотт гIиллакхца цхьаьна бен товш 
а бац. Халкъ кхетош-кхиош верг ву Халкъан хьехархо.

20II-чу шарахь  Нохчийн Республикин  «Хьакъволу хьехархо» а,  20I3-чу ша-
рахь  Нохчийн Республикин «Халкъан хьехархо» а сийлахь цIерш елира Iабдул-
Хьамидана. 

Хьехархочун схьавалар Шелан кIоштарчу БелгIатой-Эвлара делахь а, амма  
дахаран  а, белхан а некъаш Шела шахьарахь  хила доьгIна хиллера цунна. Ше-
лан кIоштахь хьовха, республикехь а вевза Iабдул-Хьамид шен болх  даггара дук-
хабезаш  хиларца а, нохчийн маттаца доьзна мел дерг  дика хаарца а. Дешархо-
чунна программин  тIегIанехь хаарш делла ца Iаш, «дахаран институтан» Iилма а 
лучу хьехархойх ву Iабдул-Хьамид. Нохчийн мотт цунна хаар а, цо иза исбаьхьа, 
хаза буьйцуш хилар а хууш ду иза вевзачарна массарна а. Иштта, цуьнца цхьаь-
на, цо дешархошца дIахьочу кхетош-кхиоран белхан  мах хадийна вера вац. Нох-
чийн гIиллакхаш, оцу гIиллакхан бехкамаш, барамаш дика хаьа цунна. «Iабдул-
Хьамидан хьехамаш  хилла ца Iа беркат- цо ден дов ду  беркат», – олу цуьнан 
хьокъехь.

Исраилов Iабдул-Хьамид вина I948-чу шарахь ГIиргIизойн Республикехь. 
I964-чу шарахь  БелгIатойн-Эвлара  бархIшеран школа чекх а йоккхий, Гуьм-

ЭЛЬДЕРХАНОВА Зайнап

«Орга» журналан редакцин цIарах даг-
гара декъалво оха НР-н халкъан хьехархо 
Исраилов Iабдул-Хьамид! Нохчийн маттана 
гIароллехь лаьтташ, нохчийн къоман кха-
ненах дог лозуш, вайн тIекхуьу къона чкъор 
нохчоллехь кхиош, хьехархочун сийлахь цIе 
дуьненан бахамах, аьттонех ца хуьйцуш, та-
хана а берийн дегнаш хазачуьнца, дикачуьн-
ца кхиош, къахьоьгуш ву хьо, Iабдул-Хьамид. 
Дала декъалвойла хьо, Iабдул-Хьамид, Дала  
шен дуьхьа дойла ахь хьоьгуш долу къа.

Лерамца, «Орга» журналан белхалой, ред-
коллегин декъашхой а.
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серчу хьехархойн училище деша воьду иза. I968-чу шарахь ша дешначу шко-
лехь юьхьанцарчу классийн хьехархо хуьлу иза. Цул тIаьхьа Нохч-ГIалгIайн  
пачхьалкхан университетан филологин факультетан къоман декъехь доьшу. 
Цигахь дешча БелгIатойн-Эвларчу школехь вовшахтохархо а, лакхарчу клас-
сашкахь нохчийн меттан а, литературин а хьехархо хуьлу иза. Шела I985-чу 
шарахь вогIу иза. Шелан кIоштан дешаран декъехь ишколийн инспекторан 
даржехь болх дIаболабо цо.ТIаьххьарчу 30 шарахь коьрта говзанча ву иза Ше-
лан кIоштан дешаран урхаллехь.

Iабдул-Хьамида жигара дакъалоцу республикин «Грозный», «Вайнах» телеви-
денийн передачашкахь а, юкъараллин дахарехь а. Цунах яздина  20I3-чу шарахь 
«Хьехархо», 20I4-чу шарахь «Исламан зIаьнарш» газетийн агIонашкахь. «Исла-
ман зIаьнарш» газетана ша еллачу йоццачу интервьюхь Исраилов Iабдул-Хьамида 
боху, шена масал хилла ваьхнарг шена Iаьрбийн йоза а, К ъ у.ъан а деша Iамийна 
хилла волу лулахо  Сулейманов Султан вара (Дала гечдойла цунна). Кегийрхошна 
хIун хьекъал лур дара ахь аьллачу хаттарна цо иштта жоп ло: «Делах тешар, дай-
наний резадар, Iилма Iамор». 

Ша бечу балха тIехь цо пайдаоьцу «Орга», «Вайнах», «Нана» журналех а,  
«Зама», «Даймохк» «Хьехархо», «Исламан зIаьнарш» газетех а, ткъа иштта «Син-
мехаллаш», «Даймехкан аьзнаш» телепроектех а. Шелан кIоштарчу ишколашка 
ша кхаьчча, иза уггар а хьалха нохчийн меттан а, литературин а кабинетийн хьоле 
хьожу. Къоначу хьехархошна дала хьекъал а, довзийта зеделларг а долчу цо ца 
кхоайо шен хан а, ницкъ а.  Цуьнан доьзалехь ши кIант а, цхьа йоI а ду. Ден лорах 
йогIуш ю Исраилова Луиза. Нохчийн моттий, литературий дукхаезаш ю иза. Цул 
сов, ша а ю литературин хьаьрмахь къахьоьгуш. Ишкол дашо мидалца а, универси-
тет цIечу дипломаца а чекхъяьккхина цо. Хууш ма-хиллара, ишкол дашочу мидал-
ца чекхъяьккхинарг экономист я юрист хила лууш хуьлу, ткъа цо хаьржинарг шен 
дас шена марзбина нохчийн меттан хьехархочун болх бу. 2009-чу шарахь «Шеран 
хьехархо» кIоштан къовсамехь лауреат хилира.20I0-чу шарахь нохчийн меттан а, 
литературин а республикин къовсамехь шолгIа меттиг а яьккхира Луизас.

 Карарчу  хенахь Соьлжа-ГIаларчу А.-Хь.Кадыровн цIарахчу Дешаран туьшахь 
болх беш ю иза. 

Эрна ца дайна Iабдул-Хьамида хьегна къа. Цуьнан шен дешархойн  дийнна 
«ишкол» кхиъна. Цара республикин къовсамашкахь тоьлла меттигаш  йоху. 

Шен мохк а, халкъ а дукхадезаш стаг ву иза. Соьлжа-ГIалин 200 шо кхачар 
гергакхочуш, цо элира: «Соьлжа-ГIала вайн масеран а юкъара шахьар ю. Орамаш 
юьртахь делахь а, къахьегар, дешар кхузахь хуьлу вайн. ТIулга тIехь тIулг ца буь-
туш йохийначу гIаланах, дуьне а цецдуьйлуш, хаза гIала йина дIахIоттийна Нох-
чийн Республикин Куьйгалхочо Кадыров Рамзана. ГIала хазйина «Нохчийчоьнан 
дог» маьждиго, Исламан университето, Iилманийн академис, дешаран а, культу-
рин а кхерчаша. Вайн массеран а дезде ду эсаран беттан 5-гIа де. Дала тIаьхье 
беркате йойла вайн!».

Дахаран а, белхан а зеделларг долу Iабдул-Хьамид санна волу хьехархо уллехь 
нисвалар – боккха бахам бу. Нохчийн кицанехь: «Аьхкенан цхьана дийно Iаьнан 
дийнна бутт кхобу», – ма-аллара, Халкъан хьехархочунна уллехь нисвеллачу де-
шархочо а, къоначу хьехархочо а доккху де а ду шеран мехха. 
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Дада, тӀекхечи-кх хьо вина де а!.. 
Ма чӀогӀа лиънера суна цхьа мерзачу 
дешнех юьйцина кочар Хьуна кечъ-
ян... Амма юха а байташкахь ца хили 
сан Хьоьга болу безам бийцар... Цунах 
дийца дешнаш цатоарна а кхоьру со ... 

Муьлххачу а йоьӀан озабезам дега 
хуьлуш бу... Ненах къахета, ткъа оза-
безам – дега. Иштта сан а... Бакъдерг 
аьлча, дагахь алссам Хьан хьехарш 
лаьттиний-те, олий а, хета... Диц ца ло суна: мацах цкъа балхара цӀа вогӀуш вол-
чу Хьуна мел генара гинера вайн гергарчу Зураана тӀехула куьг доккхуш, со 
мараэккхар... ТӀаккха Ахь, хьуо охьа а тоӀуш, воккхачунна мараэккхаран кеп 
гайтар хӀинца а дагара ца долу суна. Ткъа гоьллелц хатташ биттина, ас охьаех-
кинчу эткашка хьажа Ахь со, мохь тоьхна, араяккхар а ма-дарра догӀу дага. Цу 
хенахь суна хууш а ма дацара « мел боккха хатт хиларх, мачаш къегина хуьлу 
Ӏабдул-Хьамид» хьо вуй. Суна-м, тхайний бен, хьо иштта дукха ца веза моьтту-
ра... ТӀаьхь-тӀаьхьа хийрачу наха а Хьох дуьйцучу хазачу хабарша, Хьан дикачу 
гӀуллакхаша суна эхь хоьтуьйту... Ишттачу ден йоӀ хила хьакъ ярий-те со олий... 
Ткъа сан дагна дукхаезачу доттагӀчо: «Луиза, оцу ден йоӀ йолу хьо, Ӏилманча 
цахилар-м нийса а дац хьуна», – сайга аьлча, сайна хилла там бийциний ас Хьоь-
га? Хийламмо «Хьан да ву и??? Ма чӀогӀа Дех тера догӀуш ду хьан аматаш», – 
аьлча.... ца олу ас тӀаккха....Я ала ас? Суна сол ирсе ма ца хета цхьа а!

ДӀаяханчу хене ойланца юхаяхча, суна хӀун хета хаьий Хьуна? Къахье-
га марзйинарг а, хӀуманан пусар дан Ӏамийнарг а юха а Хьо хета-кх... Массо 
хӀума лерина, доггаха ду-кх хьан... цхьа башха доггаха... ДагадогӀу суна, цӀахь 
бан беллачу балхах кхета а ца кхетта, цхьаъ хатта дуьххьара, киншка а йохьуш, 
Хьуна тӀеяр. Ахь дов ца дира, амма лаьтта буха яллал эхь хетийтира, «Уро-
кехь кхунах дуьйцуш стенгахь яра хьо?» – аьлла. Кхин со ца хӀуттура Хьуна 
тӀе ян. Со кхийтира, урокехь керлачу хааршна саьхьара хила езарх. Киншкаш 
хьахаелча, суна хӀун деа ала ахь дага... ТӀеман шерашкахь Хьайн библиотека 
ларъяр а, тхоьга ахь весет дар а... Нанас цкъацкъа хьовза а ма вора: «Тхол хьал-
ха кӀелхьараяха кечйинарш уьш ю хьан», – олий. ДӀо генарчу махкахь, тхоьца 
цхьаьна шайх мухӀажарш йина, уьш лар а ма йира!.. Ма-оьшшу, вайн гергарчу 
Ӏумаран йоккха машен а ма нисъели. Массеран сал-пал а, иштта хьан «бахам» 
а чутарбаллал. Тхо цига дӀа а тардина, Хьо цӀа вале дина весет: «КӀирнах цкъа 
машенан неӀ еллий, чу мох кхетийталаш, ларъелаш уьш тӀуналлах», – аьлла. 
Дош дезар, хӀуманан пусар дар ма дара и. Хьан киншкашца йолу юкъаметтиг 
шатайпана хиларх дукха жима йолуш кхийтира со. Дагахь ду: «Мужалт ар-
къал ма яккха, киншка ах схьаеллий, еша атта долчу кепара тӀе а ерзош, еша. 

ИСРАИЛОВА Луиза

Ден хьехамашца еха со
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Бага пӀелгаш Ӏуьттуш, агIонаш дӀа а ма херца. Хьажал кхуза, иштта лакхара 
дIахарца атта хуьлу хьуна агӀо», – аьлла, дуьххьарлера туьйранийн гулар сайн 
караялар... И мастер-класс-м ас сайн дешархошна а ло хьуна хӀинца а. 

10- 11-чуй классашкахь Ахь нохчийн мотт хьоьхуш, кхечу берашна хьал-
ха озабезам бо ца алийта, дуьххьара соьга хаттар а суна мел чӀогӀа товра… 
Ӏ4-Ӏ5 шо кхаччалц чӀогӀа озалора со хьох. Нохчийн Ӏадато ма-бохху и хиларх 
тӀаьхьо кхийтира со. Ткъа тахана вайшиъ доккха ши доттагӀ ду... «ХӀаъ, Луиза 
еъча санна, велалохьа тхуна а», – вукхаьрга а бохуьйтуш. Хаа дезара царна, 
вайшиннан ваьшшинна къайленаш юй а. Со бер долуш дуьйна: «Сан дена товр 
дарий-те хӀара гӀуллакх?» – олий, вуочу хӀуманах даима а ларъяла иэс даларна 
Далла хастам бина а ца йолу. ЭхӀ, ма дукха хаза хабарш дар-кх Хьох дийца, 
амма тховса суна коьртаниг Хьо декъалвар ду! .. Дада, хьо вина Де долчу буса 
кхин цхьа лаам а гӀаьтти сан... Хьуна хьуо кара ма-варра, кху дахарехь суна суо 
а карайойла! Ас бохучух хьо дика кхетар вуйла хаьа суна... Алапина, ахчанна, 
бохчанна а доцуш, кху дуьненахь бекхам хиларе са а ца туьйсуш, Дела дуьхьа 
мела баккха Хьуна Хьо каринийла вайн юьртана а хаьа!.. Сан а бара-кх и лаам, 
иштта суна суо а караяр... Цунах юха а ял Хьуний, Маминий хир ма яра... 

АллахӀ-Дала дуккха а, дуккха а вахавойла Хьо тхуна массарна а!!! Могуш 
а, маьрша а волуш!!!

 ЗАКРАИЛОВА Мадина

  Хьехархо

 Нохчийн меттан хьехархочунна
Исраилов Iабдул-Хьамидна лерина

Къамелан дакъош, сацаран хьаьркаш,
ЦIердешнийн легарш, хандешнийн хенаш,
Кхин дуккха а бакъонаш ахь Iамий тхуна,
И дерриг мехала хеташ ду суна.

Хандешнаш, куцдешнаш вовшех къастадан,
Дожаршкахь легадан муьлхха а дош,
Дустарш а, кицанаш къамелехь даладан,
Iамийра ала ахь тхо нохчийн дош.

Нохчийн мотт буьззина бийца тхо Iамий ахь,
Исбаьхьа ненан мотт сан даг чу бижий ахь,
Дайн оьзда гIиллакхаш довзийти ахь тхуна,
Лераме хьехархо, баркалла хьуна!..

Хьо кхаьчна лакхенаш дуккха а ю,
Вайн «Халкъан Хьехархо»  цIе лелош ву,
Дозалла хета сайн хьехархо хиларна,
Даггара баркалла, доггаха хьехарна!..
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ПАШАЕВ Абу

ВуьрхIитта дешдакъа ненан маттахь
Малхбале Азехь йина ойланаш 

Нохчийн махкахь, ненан маттахь…
Малхбале Азехь дехаш долчу 

къаьмнашна юккъехь билгалдак-
кха лаьа суна шатайпа дахар-Iер, 
гIиллакхаш долу къам. ХIун къам ду-
техьа и аьлла, хаттар хIоттало. Япон-
цаш бу уьш. Дуьненан культурехь 
шатайпа меттиг дIалоцуш ю церан 
поэзи. Цуьнан  кхоллаяларан бух ге-
нарчу заманера схьа  бу.

Юккъерачу бIешерашкара а, керлачу хенан а болчу японцийн поэтийн 
кхоллараллехь хаало цуьнца доьзначу дахаран хьал, цунах хаамаш а, 
Iаламан хиламаш а, хенан х1оттам хийцалуш х1уттуш долчу хьолан сурт а… 
Дийнаташца долу дахар леррина лардан Iамадо цара.

Къелла а, хала къахьегар а новкъахь йолчу базаршца а, сагIадоьхургашца 
а долу японцийн дерриг Iер-дахар стихотворенин кепашкахь гайтина цу 
махкахь баьхначу байтанчаша. Дуьненан исбаьхьалла хестайо цара: поэташ а, 
суртдиллархой а баккхийберца хьоьжу дуьнене, амма цуьнан хазалла гIайгIане 
хьу хьакхаелла хIутту царна хьалха.

Дзэн цIе йолу тешар долу мозгIар а, тантрин «сингон» хьехамех тешаш волу 
ахархо а адамийн дахар чаккхе йоцчу азаллехь юхадерзар лоруш ву.

Японцийн ерриге а культурин бухехь бу шех «Мудзекан» олуш, дуьненахь 
массо а хIума хийцалуш хиларх болу кхетам.

Стенца дуста ас хьан
Дахар, дегI, хIай адам?
Дахаран бIарлагIа ю, беца тIера тхи санна,
Сегаш йолчу серлонах терра…

Дзэнан говзанча волчу Одзава Роана оцу стихотворенехь адамна гонаха 
долчуьнца хьажар ма дац гойтург, амма дерриге а чулоцуш долу бакъдерг ду. 
Цу бакъдолчунна цхьана а тайпана тIечIагIдарш ца оьшу.

Iожаллехь долу шатайпа суртхIоттор самурайшкахь ма-дарра, шайца 
дуьненахь хила дезарг «Сакурин охьаоьгучу зазанах тера я, тархах кхетта, 
атало яшма санна хетара царна».

Японцийн «Хокку» олу лирически стихотворени кхаа могIанах лаьтта. 
Поэтика хилар ю цуьнан билгало… Халкъана ма-езза, церан лаамца кхоьллина, 
яцйина керла кеп. Иштта кхоллаелла японцийн «Хокку» олу поэзин кеп. Оцу 
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байташкахь оьрсийн я кхечу меттан поэзи йоьшуш шайна гуш йолу рифмаш 
шуна карор яц. Ма-дарра аьлча, рифма японцийн поэзехь цкъа а хилла а яц. 
Японцийн байташ уьш йоцуш  хилла гуттар а. Иштта бу церан мотт.

Ша «Хокку» кхуллуш, хIун гайта дезаш ву байтанча?
«Хокку» байташ деа декъе екъалуш ю: бIаьсте, аьхке, гуьйре, Iа гайтарца.
Нагахь ахь леррина кхаа могIанах йолчу байташка ладоьгIча, царна чохь 

«хенан дош» карор ду. Масала: ламанан хи, хьочанна, болла тIехь долу заза 
а, хьалхара чIегIардиг, баттара яла кечлучу чиллан йиш, сийна буц… И хIора 
байт, жима а долуш, тамашийна сурт ду! Стенца дуста мегар ду иза? Масала: 
кIади тIехь тайп-тайпанчу басаршца юьллур ю гуьйренан йоккха пейзаж, хIор 
зил билгал а боккхуш. Кхечу кепара а ма диллало гуьйренан  сурт. Цу тIехь 
масех зилца махо а, догIано а саттийна дитт дилла тарло суртдиллархочо. 
Иштта японцийн байтанчаша масех зилца суртхIоттадо, ткъа диснарг аш шайн 
ойланашкахь чекхдаккха дезаш нисло. Нагахь иза иштта нислахь, массо а 
стихотворени «денлур ю», тайп-тайпана басаршца лепа а лепаш.

Ала дашна, японцийн байтанчаш дика суртдиллархой бу. Зезаг чуьра 
арабаьлла моза а буьллий, цу тIехь байт язъеш хилла цара.

Японцийн байтанчаша, шайн «Хокку» олучу байташкахь адамаш дуьнен 
чохь  муха деха,  церан стенах самукъадолу я гIайгIанечу адамийн хьал гойтуш, 
суртхIоттадо.

Японцийн стихаша вайна гIо до исбаьхьаниг тIеэца а, цунах кхета а. Iаламехь 
дерриге а ма ду исбаьхьа: доккха ножан дитт, оьзда сай, ур-атталла моза а, 
чуьрк а. Церан байташа дерриге а дийна дерг лардан Iамадо вай, хIунда аьлча 
адамийн дахарехь къинхетам – иза сийлахь синхаам бу. Шегахь къинхетам 
боцу адам цкъа а, дика адам а хилла, дуьнен чохь дехар дац. Вайна ма хаьа, 
мел къахета вайна тиладелла лелачу жIаьлин кIезанах я цициган кIорнех.

Японцийн байтанчаша юх-юха а боху: гуттар а бIаьргашна хьалха долчуьнга 
леррина хьовса, тIаккха шуна дагахь доццург гур ду. Шун бIаьргашна ирча 
хеташ долчуьнга хьовса тидамца, шуна цу чохь хазаниг гур ду, атта долчуьнга 
хьоьжуш, чолхениг гур ду, жимачуьнга хьоьжуш – доккханиг.

Хьовса, ладогIа дуьнене, дуьненна уллехула тIех ма довла. Хазаниг ган а 
гина, цунах цецволуш, кхин дIа а дахар дIадахьа дезаш ду дуьнен чохь дехаш 
долу адамаш. Оцу хазаллехь долчу Iаламах масал оьцуш, адамийн дахарна 
лаккхара синмехаллаш луш йолчу японцийн «Хокку» олучу поэзех масал а 
оьцуш, заманан йохаллехь вайн дай-наноша ларбина, вайга схьабелла ненан 
мотт бицбан ца беза вай.

Деллачу беран ойла еш, байтанчо Иссас аьлла: «Вайн дахар – тхи ду. Тхин 
тIадам бен ма хуьлийла. Вайн дахар – хIетте а». Дахар кхачориг хиларан 
метафора ю – тхи. Ткъа иштта стелахаьштиг а, хи тIера чопа а, сиха охьаоьгуш 
долу болла тIера заза а. Амма дена хала ма ду шен хьоме бер далар лан. Иссас 
боху: «…хIетте а, юха шен къолам охьабуьллу цо, амма цуьнан вистхилар   
дашал говза ду-кха».
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РАНСЭЦУ Хаттори
   ДоттагIчунна
Волахьа со волчу, ма цхьалха висна со,
Гуьйренца гIа дожа дуьйли…

БАССё

БIаьстенан юьхь.
Ша беши Iома тIера,
Юха а машар а, барт болуш доьду хи
Шен хоршахь.

 ***
Со вина а, ваьхна а юрт
Дагаоьху суна, 
Со цунах возуш ву-кх,
Воьлху со чубузучу малхаца.

КАБАЯСИ Исса

Къинхетам

Ма чIогIа балхабо цаьпцалго
Шен бала а, сингаттам а.
Ша цхьалха йисарца,
Цициго лаьцна накъост.

нене сатийсар

Садаьржаш Iуьйренца,
  набаран тар тесна со
Волуш, сан нана еана-кх, ма ехьа суна 
Новкъарло, атйокх,
Дуьненахь ца эцна ирс эца витахьа…

Iалам лардар

Ма хьешалахь гIа-бецаш!
Цигахь цаьпцалгаш яра
Сарахь-суьйренца, шайн дахарх
Кхаъ хилла, ирс оьцуш.

 ***
Ма тамашийна хIума ду,
Олхазарш охьатоха кечдинчу дитта тIехь,
Цхьа а сингаттам боцуш, бен беш.

Поэташна

ГIайгIане дуй шу,
Экхано хьуьнхахь мохь беттарца
Балхийнчу балина а, сингаттамна а.
Ма йоккха дакъазло ю,
Нанас шен бер гуьйренан мохехь 
   тесна дитина,
Дуьненна букътоьхна, и дIаяхар!

 ***
Дарц дIадели, базар дIахIоьтти,
Меллаша схьавеа ясакх лахьош верг.

Сингаттам

Хьайн сингаттам а,
Дагца йолу гIайгIа а,
Бала а хи йистехь 
Лаьттачу таллана дIалохьа.

КIант валар

Цхьа а вац хIинца этIадан 
коре тоьхна кехат!
Ма шелъелла хIусам.

ТАЙСУЦЦУ Ямоске

Доьналлица
Сайн лазар къайлахьо ас,
Лазамца болу бала кийрахь къуьйлуш.
Iуьйренца дIадоьлхучу олхазарех...

ФОКУЯ Тио

Аьхке

Полла-полла,
ХIун гIенаш го хьуна,
ТIемаш лестош?
Дахарехь дерг дийцахьа…

Хокку
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АХМАДОВ Муса

Куьйра
Хьайдарбек
 Китайхо
Китайхочун гIоьнча
Хеда – гочдархо
Францин Iедалан стаг
Францин Iедалан зуда
Эмигрант Авалу
Къу
Мирей – француженка, йоккха стаг
Ж а н е т а.– нохчийн зуда
Майрбек – Норвегера нохчи
Юрий Борисович – Соьлжа-гIалин 
хилла вахархо, художник 
Зуда – турист
Художник  Монмартрера 

Д а р д а н –  юххерчу Азера ведда 
веанарг
Шихмирза – урамера жухIург
Супермаркетан йохкархо
Iусман – супермаркетан секьюрити
Арара  йохкархо 
Корреспондент
Оператор
I полицхо
II полицхо
I кIант – эмигрант 
2 кIант – эмигрант
3 кIант – эмигрант  
Пондарча Франсуа
Митинган декъашхой, нах 
Лом-Iела – нохчийн илланча

Дакъалоцурш:

Шен цIа – цIен цIа
/Трагикомеди/

1 сурт

(Париж. Аэропорт. Диспетчеран аз хеза. Гучуволу Куьйра шен карахь ша 
дехкина  суьрташ а долуш)

К у ь й р а. Париж!.. Мел тIаьхьа а схьа-м кхечи со кхуза. ХIара ду-кх иза, 
хьежош кхиссина топ цкъа мацца а дIакхета бохург. Сан топ а дIакхийти… Со 
Парижехь ву! Цкъа Хьайдарбеке тильпон тоха еза…… Алу, Хьайдарбек солом 
Iалайкум… Схьакхаьчна, дуккха хала а кхочуш… ХIинца ас хIун дан деза?.. 
Iедал тIе а вахана, сдаться дан?… Ахь хIун дуьйцу, со тIам тIе веана-м вац, 
сдаться дан…?! Мича дIавола боху ахь? Лувр йолчу? И мичахь ю? Дика ду, 
цигахь вовшахкхетер вайша.  Такси! Такси!

2 сурт

К у ь й р а. Париж! Париж! Париж! Муха аьллера цхьана гIазкхичо … Я 
гIазкхи вацара иза… «Увидеть Париж и умереть»…Вала-м  кхуьур вара. Цхьа 
хIума кхалла еза. Кхо сахьт ду-кх ас хIума кхаллаза… (Киснара схьа а оьций, 
бохчи чу хьожу). Бохча-м цкъадолчунна дуьзна ду. 

(Уллехь йолчу кафе чу хьоьвза. Китайхо ву цу чохь болх беш)
Мсье, Китайхо, и булочка луохьа…
К и т а й х о. (франц. маттахь) жё нё компхон па? 



87

Орга - 2018 (4)
(Ахь хIун боху? Со ца кхета…)
К у ь й р а. Куръасан лохьа…
 К и т а й х о. А-а, кгIуасан… кгIуасан… эн  евгIо…
К у ь й р а. Ахь хIун дуьйцу? Дийнна евро?! Ахь ма кIеззиг доьху цу-

нах? Ас ши евро ло хьуна, цхьаъ – оцу булочках, важа – со могуш-маьрша 
кхуза схьакхачарна сайна тIера сагIина. (схьаоьций, булочка юу) И чай а луо. 
АльхьамдулиллахI, хастам бу хьуна, Я АллахI Дела! ХIинца дика ду. БIаьрг а 
серлабели… Кхеран уггаре лекхачу бIоьвнна гонахара дохк а дIадели. И бIов 
йолчу а ваха веза, цунна буьххье а ваьлла, дIасахьажа. Муха ю-те цIарна цIе 
яхана Париж?

(Куьйра китайхочун сурт дилла волало)
К у ь й р а. Мсье китайхо… Я хьо корейхо ву… Я японхо ву…Я казах ву? Там 

бара хьо киргиз хила? Сан да а Киргизехь вина ма ву!
К и т а й х о. Чин, чин!..
К у ь й р а. Чин, чин…Кхетта, кхетта… Джеки Чан… (карате гойту).
К и т а й х о. Уьви, уьви. Джеки Чан! (китайхо воьлу)
К у ь й р а. ХIан, мсье китайхо, хIара сурт хьуна ло-кх ас!
К и т а й х о.  О! мегIси.
(Куьйра шен сурт оьций кафе чу воьду. Куьйра ву Хьайдарбек схьаваре хьоь-

жуш. ВогIий схьакхочу Хьайдарбек)
Х ь а й д а р б е к. Бонжур, Кюри!
К у ь й р а. «Марша вогIийла!» – бохий ахь? Делан маршалла хуьлда!
Х ь а й д а р б е к. Катоьхнна хьо маттах дIаволийта гIерта со. Уггар хьалха 

мотт Iамо беза. 
К у ь й р а. Уггар хьалха Парижах дог Iабо деза! ТIаккха мотт Iамор бу. 

Хьайдарбек билгалъяхал ахь суна, Парижехь ган еза дуьненчохь а гIараевлла 
меттигаш.

Х ь а й д а р б е к. Вало, чай а молуш, дуьйцур ду вайшимма. ХIара хьуна 
гуш йолу гIишло Лувр ю. Цхьана хенахь паччахьийн хилла резиденци. ХIинца 
музей. Цу чохь дуьненна а гIараяьлла  Джаконда а ю, Мона Лиза а ю.

К у ь й р а. Сурт дуьйций ахь, Да Винчас диллинарг? Ший а цхьаъ ма ю иза.
Х ь а й д а р б е к. Ю? Деллахь ма дика ду иза…
К у ь й р а. Сурташка хьажа веза. Со а ма ву Х у д о ж н и к.
Х ь а й д а р б е к. ДIогара тIай оьрсийн паччахьан цIарах ду. Цунна бухахула 

охьадогIург Сена-хи. ДагадогIий хьуна, вай кегий долуш хилла хIетал-метал: 
«Где сено не горит?». И йогуш йоцу буц, кхузара хи хилла-кх!

К у ь й р а. Цунна тIехула а хахкалур ву со хинкеманца.
Х ь а й д а р б е к. ДIо чам боцуш ирхъяхнарг Эйфелин бIов ю…
К у ь й р а. Иза-м евзира суна. (Варкъ хьаькхна «памятник» гой). Хьайдар-

бек, и дIо лаьттарг боккъал «Памятник» ю?
Х ь а й д а р б е к. Яцара и-м… СагIа доьхуш стаг ву. Цунна хьалха Iуьллу 

шляпа ца го хьуна. Цу чу кхуссу наха шайгара ахча.
К у ь й р а. Могуш стаг-м ву хьуна иза, меттах а ца волуш кху малхехь латта 

а лой иза… Аса а тосур ду цунна цхьа ши евро.
(ахча тосу)
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Х ь а й д а р б е к. Атта ахча даккха гIерташ кхарна дага ца догIуш хIума дац. 
(оцу хенахь царна тIейогIу карахь брелокаш, эйфелин бIоьвнан суьрташ а, 

кегий арсаш а долуш цхьа зуда)
К у ь й р а. ХIун мах бу кхеран?
Й о х к а р х о. Ан евгIо.
К у ь й р а. Схьая ахь хIорш! Кхин иттех а ло… и урс оьцу ас хьоьгара…
Х ь а й д а р б е к. Оцу уьрсах хIун дан воллу хьо?
К у ь й р а. Герз доцуш нохчий маца лелла? (велало). Къолам ирбан а, гата хадо 

дика хир ду хIара…ткъа хIара хIумнаш, цкъа мацца а дуьненна гIараваьлла  ху-
дожник хилла со цIа вахча , цIерачарна совгIатна яла дика хир ю. Цхьаъ хьуна 
а ло ас, вайшиннан кхузахь цхьанкхетар хьуна диц ца далийта.

Х ь а й д а р б е к. Дера ду хIара деза совгIат. Сан сатийсам кхочушбина ахь 
(воьлу). Ахчанна кхоам бан беза, ахча кхузахь сихха дIадолу. Тахана хьайна 
марзо эца Парижах, ткъа кхана миграционни Iедал долчу гIо. Цаьрга хьайна 
Iедало бина ницкъ дIабийца, кхуза хьо ца веъча ца волуш, вуон хьал дара ала 
хьайгахь. Ахь къиза хIумнаш мел дийци а, хьоьгахьа ду хьуна… 

К у ь й р а. Собар, собар, ма-дарра дийца ца мега ас: со цхьаммо а хьийзийна 
а вац, со сайн кхолларалла йовзийта веана ву кхуза… и бахьана лорур дац цара?

Х ь а й д а р б е к. Дац! Кстати, оцу паспортах хIун дира ахь? 
К у ь й р а. ХIумма а ца дир-кха. ХIара ду-кх. (дIагойту)
Х ь а й д а р б е к. Кхунна дан дезарг-м суна хаьа хьуна.
(этIадой, нехаш чукхуьссучу яьшки чу тосу)
К у ь й р а. Ахь хIун до?!
Х ь а й д а р б е к. ХIинца хьан юхавала некъ бац!  ХIинца лаахь, ца лаахь а, 

француз хир ву-кх хьо. Со вахара.
К у ь й р а. Собардехьа!
Х ь а й д а р б е к. Йиш яц. Кхана, я лама, я ула…  ХIей, мадам! ХIан, дIаэца 

хьайн бIов, схьада цунах хьайна делла евро.
Й о х к а р х о. Се том фу! (ЛартIехь вац!)
К у ь й р а. Мсье китайхо! ДIавоьду со. АгIувуагI, юха а вогIур ву со… Хьан 

чай мала… Мерза дара чай… Круасан чам болуш яра.

3 сурт

Французийн миграционни Iедал. ДIахьош ю собеседовани. 
Х е д а. Де дика а хуьлда хьан, марша а вогIийла хьо! 
К у ь й р а. Далла езийла. Хьо-м нохчий ма ю?!
Х е д а. ХIаъ, гочдархо болх беш ю со кхузахь. ХIинца кхара хьайга дуьйцу-

чуьнга дикка ла а догIа, ойла а ца еш, жоьпаш ма ло. Шун къамел ас гочдийр ду.
Х е д а. Фамили, цIе?
К у ь й р а. Ганаев Куьйра ГIайрбекович.
Х е д а. Французийн ю боху Куьйра цIе. ГI аз ду боху, вайн санна, шайн 

маттахь а.
К у ь й р а. Ду дера… ГIала, гIайракх, гIовгIа, гIагI…
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Х е д а. Тоьар ду хьуна…ГIагI аьллачохь ма виси хьо-м. 
Х е д а. Тайпана мила ву хьо?…
К у ь й р а. Шун хIун бала бу сан тайпанца… Тхан тайпанаш къестош Iедал 

а дац. Со нохчи ву…
Х е д а. Ахь хIун до? Хаттарш луш берш хIорш бу, ткъа ахь жоьпаш луо. 

Куьйра, ахь дуьхьало яхь, кхара кхузахь ваха бакъо лур яц хьуна. Алахьа, хьуо 
муьлхачу тайпана ву?…

К у ь й р а. ГIайрахо тайпана ву… Нашхахь хиллачу нохчийн къоман яйн тIе 
уггар хьалха дIаяздина хилла ду-кх тхан тайпа… 

Х е д а. Иле дэн ан+сьен  клян+ тшешен
I е д а л а н  з у д а. Схьаэцал, Хеда, хьайн исписка. Цу тIехь ду и тайпа?… 
Хеда (шен список схьа а йоккхий, хьожу). А-а-а, дац иштта тайпа-м хIокху 

исписки тIехь…Нон+, иль нья па.
К у ь й р а. Муха дац?! Тхан тайпа жима тайпа ду, дуьххьара хьаьжча, ца ган 

а тарлор, дикка хьажа хьо…
Х е д а. Кхийти… Ду иштта тайпа…Oui –oui…
К у ь й р а. Собардейша… Кхаьрга хIара тайпа хаттарша дайта, веънам вац 

со кху хIуьчIичIачIа?
Х е д а. И ду хаза… Дуьненан культурин кхерчех – Парижах – боху ахь 

хIучIичIа…?  Стаг, хьо боккъал нохчий ву-вац хьовсуш бу хIорш. Мел дук-
ха нах схьаихна хаьий хьуна кхуза, шаьш нохчий ду бохуш… Вайн лулахой 
гIалгIай, суьйлий баьхкина ца Iаш, дIо шийлачу махкара якуташ а цхьана.

К у ь й р а. Со якут воцийла ца го шуна, сан юьхь тIе ма хьаьжжи?
Х е д а. Го, го, собаре хила… Хьо карзахвийлахь, кхара психбольнице 

дIахьажор ву хьо…
К у ь й р а. Иза а до кхара?..
Х е д а. Цул атта кхара деш хIума дац…
Х е д а. Шун махкара тIом а дIабаьлла, шун гIала а, ярташ а меттахIиттийна, 

шайн цIахь стенна ца Iа шу?
К у ь й р а. ХIара Париж – дуьненан культурин столица ю, цундела суна 

кхузахь ваха лаьа. Сан кхоллараллин хьакъболлу мах кхузахь хадор бу аьлла, 
дегайовхо йолуш веъна со.

Х е д а. Кхоллараллин белхало ву хьо?
К у ь й р а. Ву.
Х е д а. Мила ву хьо – хелхарча, илланча, поэт, художник?
К у ь й р а. Вот, вот… И тIаьххьарниг.
Х е д а. Муьлхачу стилехь болх беш ву хьо?  Реализм, сюрреализм, 

импрессионизм, абстракционизм, кубизм?
К у ь й р а. И цхьа а стиль яц суна гергара… Ас сайн стиль кхоьллина – кхо-

сабергизм! Сан дерриг а сурташ кхосабергах лаьтташ ду… Суна ца еза горгал-
гаш, биъсабергаш. Тхан лаьмнаш а кхосабергийн кепехь ду. Тхан бIоьвнаш а 
иштта ю… Парижан дуккха а гIишлош ю кхосабергех тера. Масала, шун уггар 
гIараяьлла Эйфелин бIов ю кхосаберган кепехь, шун Лувран хьалха лаьтташ 
йолу пирамида а ю кхосабергийн кепехь. Даго хьоьху суна, сан кхосабергийн 
кхоларалла кхузахь тIеоьцур ю аьлла. Хьовсал шу кхаьрга! ХIара нохчийн 
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лаьмнаш ду! ХIара тхан бIоьвнаш ю! ХIара нохчийн лекха ойланаш ю! ХIара 
тайпа суьрташ хьан дехкина? Цхьаммо а ца дехкина, ас бен!

Х е д а. Даймохк дIатаса бахьана дац иза боху…
Х е д а. Нагахь хьо хьийзош хиллехьара, цIенош дохийна, буса дIакхуьллуш, 

набахти чу кхуьссуш, болх бан ца вуьтуш… Иза цIера вала бахьана хир дара. 
Гергарчех массо а дийна вуй?..

К у ь й р а. ЭлхьамдулиллахI, дийна ву.
Х е д а.  Халахеташ делахь а, боху кхуо, шу доьзалехь вийна а , лаьцна а стаг 

а вац… Хьан массо а хIума а дика ду… Хьо хьайн цIа ваха веза.
К у ь й р а. Дика дац!.. Iиэн ца ло со цигахь… Сан жимчохь дуьйна сатийсам 

хилла – Парижехь ваха, кхузахь сайн суьрташ дуьненна а довзийта!.. 
(I е д а л а н  з у д а ю Хедица хаддаза къамел деш)К у ь й р а. ХIун боху цара?
Х е д а. Нийсса ши бутт баьлча, юхавола боху, тIаккха хуур ду хьуна шайн 

жоп. Iодикайойла боху.
К у ь й р а. Iодика Дала йойла! (араволу)
Х е д а. Эццахь, арахь сацахьа… Со арайолу хьуна…
К у ь й р а. юьстах а волий, соцу, шен сурташ моггIара дIа а хIиттош. ТIевогIу 

цхьа Н о х ч и.
К у ь й р а. Шина баттахь собарда-м хала дацара…
Авалу. Ассаламу Iалайкум! 
К у ь й р а. Ва Iалайкум салам! 
Авалу. Хьан хIун хилира?
К у ь й р а. ХIумма а ца хилла цкъачунна… юхавола аьлла соьга, ши бутт 

баьлча…
А в а л у. КхозлогIа тIевоьдуш ву со кхарна…
К у ь й р а. КхозлогIа?
А в а л у. ХIаъ, кхозлогIа! ХIинца-м царна дийца керла туьйранаш а кечдина 

ас…
К у ь й р а. Дала аьтто бойла хьан!
Авалу. Дела реза хуьлда! 
 (Хьен ца луш, гучуйолу  Хеда)
Хеда, хьо яц иза?! Де дика дойла хьан! Хеда, оцу вайшиннан гIуллакхах хIун 

хир долуш ду-техь?
Х е д а. Далла везийла, Авалу, хьо схакхечи?! Хьан гIуллакх дуьйцуш ду.
Авалу. Со хьуна  тIаьхьара вер волуш вац хьуна, сайн позитив схьаяллалц!
Х е д а. Со чуяллалц собарде, со хIинцца чуйогIу хьуна.
(Авалу чувоьду)
Х е д а. Куьйра…
К у ь й р а. ХIун боху ахь, Хеда?..
Х е д а. Хьо кхуза Iен-ваха а лууш веаний?
К у ь й р а. Веана.
Х е д а. Веанехь, цигарчу Iедална лиэ!
К у ь й р а. Со тIехьашха луьйр вац цхьанна а. Айса олург юьхь-дуьхьал 

дIаолу ас…
Х е д а. Собардехьа, тIамо бохамаш ца беш цхьа а стаг ма ца висна вайн мах-
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кахь… Хьох ца хьакхалуш, ма дика тIехбаьлла иза.

К у ь й р а. Сох а хьакхабелла иза-м. 
Х е д а. Хьакхабеллехь, дIадийцахьа…
К у ь й р а. И хилла пхийтта шо а даьлла. ХIунда дуьйцуш ду уьш?
Х е д а. ДIадийца… Хьайгара жимма тIе а тоха…
К у ь й р а. Сайгара хIумма а тIетухур дац.  Харцдерг дуьйцур долуш вац со.
Х е д а. И нохчийн кураллаш охьа а яхкий, хьайга бохург диэхьа. 
К у ь й р а. Кураллаш  яц! Харцдерг, сайн са а кхочуш, дуьйцур долуш вац со.
Х е д а. Делахь ахь Кхосабергаш йохку аьлла, кхузахь хьуна позитив яла 

кечвелла стаг вац хьуна… 
К у ь й р а. Ткъа ас хIун диэ? 
Х е д а. Ши бутт баьлча юхаволахьа, хьайна цхьа къиза истори дага а лаций.

4 сурт

Парижан урамехь Куьйра.
ВогIий схьакхочу, цхьаьнца тильпон чухула къамел а деш, Х ь а й д а р б е к.
Х ь а й д а р б е к. Ва Iалайкум салом, Бакар! ДIаволлу. Сиха ву хьуна со, 

Бакар, сихха дийцалахь. Хьонкий? ЦIера схьакхачале телхар ма бу иза. Цул а, 
ахь хIун дей? Мариновать бай, банки чу биллий, схьабаийта. ТIаккха дIаоьцур 
бу хьуна кхузарчу нохчаша. ХIаъ, хIаъ, боча-бIарийн тIамарш. Дукхо мел хили 
а дика ду. Уьш-м французаша нохчашка а ца кхочуьйту. Дакъийна уьстагIан 
жижиг а даийта, кIайчу хьаьжкIийн ахьар а… дика хир ду. Цу ма баийта, цу 
кхузарчу нахана хIун ю ца хаьа. Йоьхьаш ма даийта, уьш цIахь дита, хаза ца 
хуьлу уьш. Iодикайойла! БонжугI, Кюри!.

К у ь й р а. ЖагI-жагI.
Х ь а й д а р б е к. Муха ду хьан гIуллакхаш, парижанин?
К у ь й р а. Тоьар ду, вахара со цига, миграцин Iедал долчу. Ши бутт баьлча, 

юхавола аьлла соьга. Ахча а дIадаьлла сан. 
Х ь а й д а р б е к. Ма сиха дIадаьлла хьан иза? 
К у ь й р а. ДIадаьлла-кх иштта… ХIусамах дала а дийзи…Хеменгуэйна дук-

хаезаш хилла аьлла Рица ресторане ваха цкъа-шозза…Кхеран художникашна 
дукхаезаш хиллачу Мулен Руже а хIоьтти…

Х ь а й д а р б е к. Дедиса хьан берзан! И ший а меттиг а дукха еза меттигаш 
ма ю! Пхи шо ду со кхузахь веха, со-м царна юххехула тIех а ца ваьлла хьуна 
хIинца а, цу чу вахар-м стенна дуьйцура ахь!

К у ь й р а. Кхин-м со а гIур вац хьуна цига…хIинца жимма гIо дехьа…
Х ь а й д а р б е к. Сан хьуна дан гIо дац. Ахча дIадаьллехь, балха гIуо.
К у ь й р а. Мича балха гIуо со?
Х ь а й д а р б е к. Кхузахь цхьа супермаркет ю хьуна… «Шинель №6». Цу 

чохь болх беш ву цхьа нохчо, I у с м а н. Иза а ас дIанисвина ву цу балха. Iусман 
кестта Ницце дIавоьдуш ву, хIорда йистехь малхехь Iилла. Хьо цуьнан метта 
балха дIахIоттавойтур ву вай… 

К у ь й р а. ХIун болх бу иза?…
Х ь а й д а р б е к. Секьюрити… Туькана баьхкинчу нахе хIуманаш ца леч-
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къайойтуш, бIаьргтохар… Iусмана дуьйцур ду хьуна дерриге а.

К у ь й р а. Дика ду. 
Х ь а й д а р б е к. Дика делахь, со вахара. Сиха ву. Гур ду вай!
К у ь й р а. Баркалла, Хьайдарбек! Хьо вацахьара ас хIун дийр дара?!

5 сурт

С у п е р м а р к е т. ТIеюьйхина ша-тайпа форма  йолуш, туькана чохь, массо 
а хIуманан тидам беш волавелла лела Куьйра. Цуо шен сурташ супермаркет  чу 
а дохьий, тIе мах а язбой, витрини хьалха дIахIоттадо. 

I у с м а н. ЛадогIал соьга, Куьйра! ХIара болх соьга хала кхаьчнера. Ларъ-
елахь хьайн белхан меттиг. Кхузахь белхаш бац хьуна. Хьан коьрта декхар, 
тIаьхьа а ца вуьсуш, балха вар, хан дIаяьлча бен дIацавахар. Цхьана-шина дий-
нахь хьо балхах дIа а волийтина, со Ницце дIагIур ву.

К у ь й р а. Дика ду. Iусман, хьо хIунда воьду кхузара дIа?
I у с м а н. Цхьана меттехь дукха ца Iело со. Ниццехь хIорд бу соь хьоьжуш! 

ХIорд! 
( Куьйрас дIахIиттадо витрини тIе шен сурташ)
Й о х к а р х о. On ne vend pas ici de la peinture. C’est le magasin d’alimentation!
Он+ неван+ паисидёляпэн+тюр. Сэлёмагязэн+ далиман+тасьон.
I у с м а н. Кхузахь сурташ духкуш туька яц, боху. ХIара сурсаташ духкуш 

туька ю, цкъа-делахь; шолгIа-делахь, хIорш дохка бакъо яккха еза туька долахь 
йолчуьнгара.

К у ь й р а. Хьанна новкъа ду хIорш? ХIорш бахьанехь хIокху туькана богIу  
эцархой алсамбевр бу. ДIахьажал хIокхаьрга, кхосабергийн стилехь дехкина ду 
хьуна хIорш. Иштта стиль цхьанна а яц хьуна.

I у с м а н. Уьш Ван Гога дехкина делахь а, бакъо яц боху хьоьга уьш кху чу 
дIахIитто. ДIадаха уьш витрини тIера, пармезан къайлаяьккхина ахь!

К у ь й р а. Делахь, ас хIара цхьаъ мукъане а дIахIоттор ду пена уллехь, 
хIумма а къайла ца йоккхучохь. Дитахьа, Iусман иза мукъане а…

ЦIеххьана цуьнан тидам хуьлу, мутта чохь долу цхьа шиша чета а доьллина, 
аравала дIаволавеллачу цхьана жимачу стеган. Куьйра  тIаьхьаволу. Схьалоцу 
къу, и дIаваха тохало.

К у ь й р а. ХIей, накъост, собардел цкъа!
I у с м а н. Куьйра, ахь хIун леладо. ДIаваккха, дIахеца иза!
К у ь й р а. Муха дIахеца?! Мутта лачкъийна воьдуш ма ву хIара!
Й о х к а р х о. (полици кхойку) Police! Police!
Полис! Полис!
Къу дIаваха тохало. Куьйрас, дIа ца хьоьцуш, коч ятIайо цуьнан. Къуьно 

кхуьнан суьрта тIе ког тухий, иза дохадо. Оцу минотехь полици схьакхочу.
К ъ у. Иля дешикёте ма шмиз. Эль кут сен+кан+т  ёювро.
(Кхуо сан коч ятIийна, шовзткъе итт евро мах болуш йолу.)
К у ь й р а. ДIаяккхахьа хьан тишъелла баргал, цунах-м лур дац 2 евро а…

Ахь мутта лачкъийна ца Iаш, сан сурт дохийна 5 бIе евро мах болуш долу.
К ъ у..Ан+  утр иль ма  ран+версе  сюр ля тер э а батю.
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I у с м а н. Ахь ша лаьттах тоьхна, лазийна боху кхуо.
К у ь й р а. Ас лазо ма-веззара лазийнехь, хуур дара хьуна.
П о л и ц и. ХIун хилла кхузахь?
К у ь й р а. ХIара мутта лачкъийна, и шиша чета а доьллина, аравала гIерташ 

вара! Ткъа ас  схьалецира и К ъ у.
I у с м а н (гочдо полицина) 
I у с м а н. И бакъ делахь а, хьан бакъо яц боху цхьаннах а куьйгаш Iитта. 

Полице телефон тоха езара. ЦIе хIун ю хьан хоьтту?
К у ь й р а. Ганаев Куьйра…
Полици (компьютер хьала а йоккхий цу чу хьожу). Ганаев КюгIи…
I у с м а н. Мерси боку… ХIинццалц билгалваьлла вац боху хьо юкъараллин 

низам дохош. ДIаязвеш ву хьо, шайн тидаме оьцуш. (Куьйрига) Кхин дIа чIогIа 
ларвала дезар ду хьан.

П о л и ц и. (Iусмане франц. маттахь) 
I у с м а н. Бьен. Бьен. Дика ду. Кхунна низам оха Iамор ду. Кхин цхьана а 

адамана тIекхевдар вац хIара. (Полицхо дIавоьду). 
I у с м а н. Куьйра, хьо девне стаг ву боху йохкархочо, хьоьца кхин дIа болх 

бан аьтто бац шен боху.
К у ь й р а. Муха бац?! Соьгара хIун даьлла? 
Й о х к а р х о. (франц. маттахь) Хьоьца эрна хабарш дийца йиш яц сан! И 

хьайн сурташ а дIахьо, Пикассо…) . 
I у с м а н. Вайшимма цхьана бешболу болх цу тIехь чекхбели, Куьйра. Дала 

аьтто бойла хьан! Хьуна кхин яйа хан яц сан. ХIорд бу соь хьоьжуш, хIорд!
К у ь й р а. Хьо санначарна хIорд а гоьллелц бен ца богIу… 
Куьйрас шен сурташ схьагулдо. ДIавоьду.

6 сурт

Куьйра цхьана майдана кхочу.
К у ь й р а. Хара хIун меттиг ю ян а?! Къуьнах куьйгаш ма Iитта, полице 

телефон тоха… Кхара хIун юьйцу йийца а? Тхо долчахь иштта дац. Хьалха 
заманахь къу керта ваьлча, цо хIора кертал чоьхьа баькхинчу кога цIарах етт 
боккхуш хиллера, я, хьерадаьллачу жIалина санна, топ тухуш хиллера. ХIара 
хIун ду дан а? 

(Куьйра шена уллехь лаьттачу «Памятнике» вистхуьлу).
ХIей, тIулг хилла лаьттарг! ХIун стаг ву и Хьайдарбек? Кхузахь чIогIа дика 

ду, схьавола а баьхна, хIинца духалург Iуьрг даьлла евро а лур дац ша боху-кх. 
Адам ду иза? Вистхилахьа, ахь тIе варкъ хьакхарх хьо памятник яц… Суна 
хьан хIилла гучудаьлла хьуна. Вистхилахьа! ХIуъу а алий! Хьо са чохь адам 
ду, сагIа доьхуш лаьтташ. Ас а тесна кху хьан шляпи чу ши евро, цхьа бутт 
хьалха…ХIинца суна уьш мел чIогIа оьшура хаьий хьуна? Схьалур дацара ахь 
и сан ши евро?

Лаьттачо шена улле дIахилабо шен ахчанаш чукхуьссуш болу куй. 
Кхера ма ло! Кхера ма ло. Со хьан ахчанна тIекхевдар вац хьуна. 

СагIадоьхурган ахча лачккъол ледара стаг вац хьуна со.
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Вай хIун дийр дуй?... Ас хьуна юххе сайн сурт дIахIоттор ду, уггаре чолхе 

сурт – «Кхосабергийн философи». Мах цкъадолчунна I0 евро. ДIаоьцуш хи-
лахь, тIетухур бу.

ТIе мах а язбой, сурт дIахIоттадо  «Памятникана» ца деза иза. Цо гIам-гIим 
до, резавоцуш.

ГIовгIа ма е! Хьо памятник ю. Iадда латта! ДIавала боху ахь уллера. ДIа ца 
волу. ХIара Шонзелизе хьуна йоькъуш кхаьчна-м яц? ХIара массеран а юкъара 
ю, дуьненан а юкъара. 

Ши  нохчийн кIант  гучуволу, багахь мукъам а беш.
 К и т а й х о. Бонапартэ, атас! (Шен кафен неIарш дIакъовлу сихха. Памят-

нико шен куйна чуьра ахча къайладоккху)
I-ра ж и м а  с т а г. Шелахь помдораш ю,
Гермчигахь хохаш бу,
Чечанахь сермсекхаш бу,
Уьш вай дIаюхкур ю.
II  ж и м а  с т а г. Хоттаничохь хаза гу бу,
Гу тIехь даьлла зезаг ду,
Зезаг, хазлуш, кхуьуш ду.
Зезаган цIе Iайшат ю.
Цхьамма, памятникан куйна чу а хьожий, тIаккха Iуьллу Куьйрин сурт 

дIакхуссу. ШолгIа стаг  китайхочун кафен улле воьду, цуьнгара ахча схьадак-
кха.

К у ь й р а. И хIун мотт бу цара буьйцург? Нохчийн мотт бац иза?
ХIей, собардейша, шу нохчий ма ду?
I  ж и м а  с т а г. Дац. 
II  ж и м а  с т а г. Дац.
К у ь й р а. Ой, нохчийн мотт ма бу аш буьйцург?
I жима стаг. Хьуна тарбелла хьуна. Оха буьйцург французийн мотт бу.
II жима стаг. Хьуна гушдерг гIан ду.  (илли олу)  Шелахь помдораш ю, Герм-

чигахь хохаш бу…
Оцу хенахь полицин шок хеза. Ши нохчий дIаводу.
К у ь й р а. Собардейша, соьца къамел мукъане а дейша. ХIара мотт кIадбелла-

кх сан, нохчийн маттахь вистхила стаг а воцуш.
Ши жима стаг, водий, генаволу.  Куьйра юхавоьрзу. Шен сурт а ца карадой, 

Памятникана коча воьду.
Мича даьхьна ахь сан сурт? Схьада иза! И бегаш соьца ма белахь! Охьадил-

ла сан сурт! Тахана ас цуьнан мах I0 евро хIоттабарх, кхана цуьнан мах пхи 
бIе эзар хир бу хьуна. Схьалуо ца боху ас хьоьга. Ас и тIулган лаг а Iоьвдина, 
садоккху хьан! 

«Памятникан» легаш тIе кхета. Цуьнан карара а йолий,  денлой, «памятник» 
дIайоду, мохь а хьоькхуш…

Шихмирза «Памятник». Ва орца дала ! Ва-а-а-а, орца дала!
К у ь й р а. (памятникан лаг дIа а хоьций) Ой! Нохчи ву хьо?I Я суна гушдерг 

боккъал а гIан ду?!
П а м я т н и к. ГIан дац! Нохчи ву со!  Ма тIаьхьваьлла хьо суна! Сайн хьа-
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нал, гIийла сискал яккха гIерташ воллур-кх со…

К у ь й р а. Бехк ма биллалахь, гIенахьчул башха дагахь дацар-кх суна, хьо 
нохчий хир ву аьлла.

П а м я т н и к. Дагахь хила деза! Кхарда ма кхарда, хьайн тIе хIун кхочу а ца 
хаьа хьуна. ДIогахь Iуьллу хьуна ахь бина гIурт…

К у ь й р а. ХIара гIурт бу-бац кестта хуур ду хьуна…
Юьстах а волий, «Памятник» дIахIутту цхьана турпалхочун  кепехь.  Юьста-

ха Iуьллу шен сурт карадо Куьйрина а. ЙогIуш полици а гой, дIавоьду.

7 сурт

Монматран  майда. Дуккха а художникаш, туристаш бу, сурташ, хIумнаш 
юхкуш нах бу  майданахь. Куьйрас шен цхьа сурт дIахIоттадо портреташ до-
хкуш Iаш волчу цхьана художникан юххе. 

Т у р и с т - з у д а. ХIара сурт  ма чIогIа хаза диллина ахь, хIара-м яц сох 
тера а…

Х у д о ж н и к. Хьан хазалла гайта а ца гIерташ, хьан амал гайтар яра сан 
Iалашо.

Т у р и с т - з у д а. Хьуна мичара евзар ю сан амал?! Кхунах ас ахча ца ло 
хьуна.

Х у д о ж н и к. ХIинца йевзина-кх суна хьан амал. Собарде, мадам, хьо ре-
заеш, кхин цхьаъ дуьллур ду ас.

Т у р и с т - з у д а. Суртдаккхийтар гIолехь ду, и хьоьга дуьллуьйтучул…
(дIайоьду)
 Х у д о ж н и к. Дера ю хала амал йолуш зуда…
Оцу хенахь Куьйра цхьана суьрте хьоьжуш лаьтта.
Ю.Б. (Куьйрин сурт а гой) Нохчий ву-кх  хьо.
К у ь й р а. Ву. Хьуна муха хиира?
Ю.Б. Нохчий бевзар бу, миччахь хилча а…ша-тайпа хуьлу шун хьажар. Кис-

нахь сом дацахь а, шаьш дуьненан дай долуш санна…
К у ь й р а. Хьуна нохчийн мотт ма дика хаьа? 
Ю.Б. Со вайн Соьлжа-гIалахь вина а, ваьхна ву шовзткъа шарахь … Юрий 

Борисович ю сан цIе. Хьан цIе муха ю?
К у ь й р а. Сан цIе Куьйра ю хьуна. Нохчийн маттахь сайца къамел дан нох-

чий ца  карийнехь а, нохчийн мотт буьйцу гIазкхи-м карийна суна….
Ю.Б. ЧIогIа хазахетара суна нохчийн мотт буьйцуш, хезаш … хаза мукъаме 

мотт бу иза.  Лев Толстойс хIун  аьлла хаьий хьуна нохчийн маттах лаьцна? 
Чеченский язык – один из красивейших и богатейших языков мира, ибо на этом 
языке можно выразить самые тонкие движения души человеческой, если им 
владеть в совершенстве. ХIара сурт  ахь диллина дуй?

К у ь й р а. Ду. Дохка арадаьккхина ду ас хIара.
Ю.Б. Вуон дац. Вуон дац. Шеца цхьа лазам, цхьа синхьийзам хаало хьан 

суьртаца… амма цхьаъ тIе ца тоьуш санна-м, хета суна…
 К у ь й р а. Сурташ дахкарх хьага а хьаьгна ву со. Амма цкъачунна гIирс бац 
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сан…

Ю.Б. ГIирс ас лур бу хьуна, хьайн луъучу хенахь схьа а вогIуш, болх бе 
хьайн… хIара сурт соьгахь дита мегар ду хьуна, и дIадохка хьожур ву со. ХIун 
бу цуьнан мах?

К у ь й р а. Суна-м ца хаьа… Хьайна луччух дIадохкахьа…
Ю.Б. (Ю.Б. мольберт, басарш ло Куьйрина). ХIан, дIаэца хIорш, кхолларал-

лин болх сацо мегар дац.
К у ь й р а. Баркалла хьуна, Юрий Борисович, доккха гIуллакх ди ахь суна. 
Ю.Б. Доккха гIуллакх дацара иза-м, цхьа махкахой ма ду вай, вовшашка 

хьовса дезаш.
Куьйра ву Монмартрехь  лелаш. Оцу хенахь цига, хьаьдда вогIий, схьакхочу 

Х ь а й д а р б е к.
Х ь а й д а р б е к. Ассаламу Iалайкум.
К у ь й р а. Ва Iалайкум салам! Ахь хIун леладо кхузахь, Хьайдарбек? 
Х ь а й д а р б е к. Аса-м цхьаъ леладора. Хьо  хIун деш ву кхузахь? Хьо бал-

хахь хила везаш вац? 
К у ь й р а. Балхара дIаваькххина со…
Х ь а й д а р б е к. Муха дIаваьккхина?
К у ь й р а. Къуьца кIеда-мерза ца хилла аьлла.
Х ь а й д а р б е к. Са ма гатде, вай хьуна кхин белхан меттиг лохур ю …
Оцу хенахь митингахой богIу оцу ураме.
К у ь й р а. ХIорш муьлш бу? ХIорш мичара бевли?
Х ь а й д а р б е к. ХIорш митинге богIуш  Профсоюзан декъашхой бу. Къин-

хьегаман реформина дуьхьал бу уьш. Схьавола, суна улле дIа а хIоттий, мохь 
тоха: «Тхо дуьхьал ду керлачу белхан законна».

К у ь й р а. ХIунда тухуш бу аса и мохь? Сан хIун бала бу кхеран законаца?
Х ь а й д а р б е к. Ахь хIун дуьйцу?! Хьо хIинца кхузахь вехаш ма ву, кхеран 

вуонехь, диканехь хила везаш. Хьох хьакхалурйолуш ма ю и реформа…
К у ь й р а. Ю?! Делахь-м иза чекхъялийта мегар яц. ХIун ала бохура ахьа?
Х ь а й д а р б е к. Хьайна луъург алахьа! Ахь оьгIазе мохь тоьхчхьана тоьар 

ду хьуна.
К у ь й р а. ДIадаккха керла закон!
Х ь а й д а р б е к. ХIай-хIай! Сени чу кхосса шайн къиза закон!
К у ь й р а. Шайн ден дакъ текхадойла и закон юкъдаьккхинчара! 
Х ь а й д а р б е к. Йоккха топ кхетийла и закон тIеэцначарна!
К у ь й р а. Сийначу цIерах догийла иза!
Х ь а й д а р б е к. ХIай-хIай! Нийса боху!
К у ь й р а. ТIетоха белхлошна алапа! Набахти чу бохка депутаташ!
Журналист. Мсье, мсье, интервью лохьа тхан ТВ Франсе…
Массо митинган декъашхой, цецбевлла, хуьйсу карзахбевллачу нохчашка. 

ТIевогIу цхьа К о р р е с п о н д е н т. Хьайдарбек вистхуьлу. Хьайдарбека, Ку-
ьйрина тIе пIелг хьежош, цхьаъ дуьйцу.

К у ь й р а. Хьо хIун дуьйцуш ву?
Х ь а й д а р б е к. Со-м хьо кхунна вовзуьйтуш вара. ХIинца ахь ма-дарра 

кхунна дIадийца вай цIахь долу ледара хьал. Кхуо и газета тIе а тоьхна, дар-
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жийча, хьуна позитив яларна тIехь доккха гIо хир дара.

К у ь й р а. Со-суо вистхир ву кхуьнга…
Х ь а й д а р б е к. Гочдан оьший ас?
К у ь й р а. Ца оьшу, сайна тоъал мотт Iамийна ас.
Кореспондент. Тхо даккхийде нохчийн профсоюзан векало тхан акцехь дакъ-

алацарх. Дийцахьа, тхуна орцахвала муха дагадеара хьуна?
К у ь й р а. ХIуъу дар-дацар хилча, нийсонна орцахдовлуш Iедал ду тхан.
К о р р е с п о н д е н т. Хьо шайн Iедалан харцонах муха кIелхьараваьлла?
К у ь й р а. Сой? Со-м ца веана Iедалх ведда… Со художник ву, Кхосабергизм 

боху керла стиль юкъаяьккхина ас…
Х ь а й д а р б е к. Иза кхарна ца оьшу. Кхуьнга дийца дезарг ас дуьйцур ду. 

Ахь кеста-кеста мохь тоха: «Реформа чекх ер яц!» – бохуш.
Куьйрина юххе цхьа Iаьржа йоI хIутту. Хьайдарбека корреспондентаца къа-

мел до. ТIаккха цо Iодикайо, Куьйрига, Хьайдарбеке куьг луш.
К о р р е с п о н д е н т. ХIа, тIаьхьа хIитта. Сенсация! (ДIавоьду)
Х ь а й д а р б е к. Iадика! Iадика! Дика гIуллакх хир ду цунах, Дала мукъа-

лахь. ХIара мила ю, мичара ю хIинца?
А н ж е л а. Жю сви Анжела
К у ь й р а. Схьагарехь, Африкера ю. Анжела ю боху кхуо шен цIе.
Х ь а й д а р б е к. ХIара мила ю со хьожур ву, сайн ка ма елли, со схьакхетар 

ву хьуна. Ткъа хIинца …Iодик… аьлча а агIувуагI. Анжела, да виса хьан…аьл-
ча а,  Анджела Девис, яло, дIадоьду вайшиъ.

А н ж е л а. А КюгIи?
Х ь а й д а р б е к. Но но Кюри, Хьайдарбек!
К у ь й р а. ДIавало… Гуттар а сиха хуьлуш ву-кх хьо. Со схьавеъчахьана 

цхьана итт-пхийтта минотехь, соьца охьа а хиъна, хан ца яьккхи-кх ахь. Нох-
чийн гIиллакх-м дац хьуна иза.

Х ь а й д а р б е к. Сан доттагI, сан хIинца дукха  гIуллакхаш ду… ТIаьхьа… 
ТIаьхьа Iийр ву вайшиъ охьахиъна. ХIинца йиш яц… 

(ДIахьоду шеца Анжела оьций)
К у ь й р а. Стенна тIаьхьакхиа гIерташ ву-техьа хьо, сел хьаьддий-веддий 

лелаш? Со-м ца кхуьу ахь лелочунна тIаьхьа.

К у ь й р а. Монмартрехь шен сурт дуьллуш Iа. 
Ю.Б. Мича бахара кхузара художникаш?
К у ь й р а. Профсоюзан декъашхошна тIаьхьа а хIиттина, митинге бахна 

уьш.
Ю.Б.  Муха дIабоьду хьан болх?
К у ь й р а. Дика дIабоьду. Сайгахь цхьа ша-тайпа синъайам хаало суна. 
Ю. Б. Кхоллараллин болх дика балуш меттиг ю хIара. ХIа, дIаэца. (ахча 

дIакховдадо)
К у ь й р а. ХIара хIун ахча ду?
Ю.Б. Хьан сурт доьхкинера ас 50 еврох.
К у ь й р а. Дика делла цунах-м, кхунах ах хьан ду.
Ю.Б. Ахь хIун дуьйцу?! И хьайна дага а ма даийталахь. Махкахошна юк-
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къехь дуьйцуш товш хIума дац ахь дуьйцург. 

К у ь й р а. Бехк ма билла суна, Юрий Борисович, кхузахь хIора а шен-шен 
гIуллакх дан гIерташ волу дела, аьллера ас.

Ю.Б. Кхин а даккхий гIуллакхаш делар сан хьуна дан. Сан да а реза хир 
вацара, со хьан гIуллакхе дика ца хьаьжча…ша велла дIаваллалц  нохчашна 
хьалха ша бехке хеташ, нохчашна шега далун дика гIуллакхаш деш вехира иза. 
Леш, иштта вахар суна тIе а диллира.

К у ь й р а. И хIун бехк бара цуо лелошберг?
Ю.Б. (жимма собар а дина) 1944 шарахь нохчий махках бохуш хиллачу 

«Студабеккерех» цхьаъ лелош хиллера иза… чIогIа дагахь диснера цунна иза. 
Оцу шийлачу дийнахь: баккхийчу нахах, зударех, берех – цхьаннах а къинхетам 
ца беш, къизаллийца уьш цIера бахар. Цунна уггаре а чIогIа Iаьткъинарг дара, 
цхьана а кепара царна гIо дан ницкъ боцуш, ша гIорасиз хилар. Шен лаамза 
хиллехь а, ша оцу харцонан декъашхо ма хилла бохуш, хийла бIаьрхиш Iенадора 
цуо. Шена мел вевзина нохчи къинтIеравоккхура цуо оцу шен бехкана... ТIом 
баьлла, со вина а, кхиъна а мохк битина кхуза схьавеъча, сан ойла хилира: 
ма хала лайна хир ду-кх нохчаша нуьцкъах шайн махках баьхна Казахстанан, 
Киргизин шийлачу арахь шаьш охьакхиссича, суна а цIеравалар оццул дазделла 
хилча.

К у ь й р а. Дика стаг хиллачух тера ду хьан да. Хьо а ву дика стаг. Баркалла 
хьуна, Юрий Борисович. Айса долийна сурт чекхдаьккхичхьана, со вогIур ву 
хьуна, хьоьга цуьнан мах хадабайта.

Ю.Б. Дика ду. Гучуволуш хила кеста-кеста.

8 сурт

Хьайдарбек ву ахча хуьйцуш цхьана нохчийн кIантана. Куьйра цаьрга 
ладугIуш лаьтта.

Х ь а й д а р б е к. Схьада, хуьйцур ду. Соьмаш а хуьйцур ду. Мел ду хьоьгахь 
уьш?

Н о х ч и. Шовзткъа эзар туьма…
Х ь а й д а р б е к. ХIун ахча деза хьуна кхарах – евро, доллар?..
Н о х ч и. Евро лохьа…
Х ь а й д а р б е к. Хьуна дIадала деза  5 эзар евро. ХIа-а, хIара ду хьуна, 

цхьана дега ма алалахь, со ахча хуьйцуш ву алий. Ас хьох къахеташ хийцарх, 
кхин цхьанна а хуьйцур долуш вац. Суна оьшуш хIума дац хIара. 

Н о х ч и. Дела реза хуьлда хьуна, Хьайдарбек!
Х ь а й д а р б е к. Массарна а. Массарна а. 
Х ь а й д а р б е к. Салам!
К у ь й р а. Ва Iалайкум салам! Хьайдарбек, Анжелех хIун хилира хьан?
Х ь а й д а р б е к. ДIаваьллехь, цхьа минот ца яьллехь, юьхьIаьржахIуттур-

кх со. 
К у ь й р а. ХIунда?
Х ь а й д а р б е к. Анжела ма ца хиллера иза! Дала хIаллаквариг, Андре 
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хиллера-кх. Кхузахь боьрша а, сте а къаьсташ ца хуьлу. Хьо а ларлолахь.

К у ь й р а. Царех-м кхерам бацара суна.  Сан дика кхаъ бу хьуна, соьгара  «Кхо-
сабергийн симфони» цIе йолу сурт эцна. 50 евро дели цунах. Вайн гIуллакхаш 
толуш ду. Вай Монмартрехь девзина. Амма керла суьрташ дахка гIирс эца ахча 
деза. Соьга духалург ахча лохьа жимма. Суьрташ дIадоьхкичхьана, дIалур ду 
хьуна.

Х ь а й д а р б е к.  Ва-а, Куьйра, ас ца аьлла хьоьга – хIара Нохчийчоь ма яц. 
Кхузахь духалург ахча ма ца ло. Европа ма ю хIара. Адам адамна, борз санна, ду.

К у ь й р а. Берзлой-м дера яцара уьш…чагIалкхаш ю-кх… ерриш…
Х ь а й д а р б е к. Хьо суна Iиттарш еш ву, ткъа со хьуна балха ваха меттиг 

карийна Iаш ву.
К у ь й р а. ХIун меттиг ю иза?
Х ь а й д а р б е к. Йоккхачу стаге хьажар.
К у ь й р а. Муха хьажар?
Х ь а й д а р б е к. Иштта хьажар…  Туькана вахар, молханаш эцар, уьш 

дIадалар, хин стака кховдор, хIаваэ яккхар, бешахула доладалар.
К у ь й р а. Реза ву со. Белхаш къесточохь дац сан гIуллакхаш.
Х ь а й д а р б е к. Реза велахь, хIан хIара ду хьуна адрес. ТIегIуо. Я от Жака 

чечена ала. Иштта ю сан кхузахь лелаш йолу цIе. Цуьнан массо а лаам кхо-
чушбелахь. Дика йоккха стаг ю иза… Нохчийн мотт Iамо гIерташ а ю, пекъар, 
словарникаш, разговорникаш  а гулйина.

К у ь й р а. Кхуо хIун до нохчийн маттах?
Х ь а й д а р б е к. Ца хаьа, шайн цхьацца тамашийна амалаш  ю-кх кхеран 

пенсионерийн… ХIа-а-а, диц ма деллера суна! Хьан цIерачара телефон тоьхне-
ра соьга. Кхана Iуьйранна итт даьлча, зIене вала бохура хьоьга.

К у ь й р а. Дика ду.
Х ь а й д а р б е к. Дика делахь, сихха дIагIуо Мирей йолчу.
К у ь й р а. Мирей мила яра?
Х ь а й д а р б е к. И йоккха стаг ю-кх. Ахь гIо дан дезаш йолу йоккха стаг.
Мирейс боххург диэ! Дахь, гIуллакхаш толур ду хьан.
К у ь й р а. Дика ду. ГIуллакхаш таделча-м, ловр дара вай.
Х ь а й д а р б е к. ХIа-а, сан велспет тIе хаа! Ас дIакхетор ву хьо!
К у ь й р а. ДIаяхийта Мирей йолчу!

9 сурт

Куьйра йоккха стаг йолчохь.

М и р е й (словарь тIе а хьожуш, халла буьйцучу нохчийн маттахь). Тахана 
дан дезар ду. Туькана, кхача.

К у ь й р а. Кхета. Туькана ваха веза продукташ эца. Исписка язйиний ахь 
(куьйгаца гойту).

М и р е й. ХIара ву (кехат гойту).
К у ь й р а. Ву ала ца деза, ю… исписка ю.
М и р е й. Уьви, уьви …ю… Молханаш…
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К у ь й р а. Кхетта, кхетта… Молханаш эца. Аптеке ваха веза… Язйиний ахь?
Мирей (исписка тIехь йолу кехат кховдадо). Пеш…
К у ь й р а. Пеш?!
М и р е й. Но но, Беш.
К у ь й р а. ХIа-а, бешахула лелар. Иза-м хIора дийнахь дан дезаш ма дуй. 

Бешахула лелар – иза-м хьан лардан дезаш, доха йиш йоцу Iадат ма дуй. И дер-
риге а дийр ду вайшимма. Цкъа хьалха сайн ненаца зIене валийтахьа.  Кхузахь 
бархI даьлла, делахь-хIета, цигахь итт даьлла. ХIинца дIатоха еза зIе. Мегар 
дуй, лераме М и р е й.

М и р е й. Вуи…Вуи… Ду…ду…
К у ь й р а. Баркалла, баба…
М и р е й. Баба?!
К у ь й р а. Бехк ма биллалахь, пардон мадам…аьлчи а, мадмуазель… (Скайп 

чухула зIе туху)  Алюв, мьсе, мадам, мамзель сельвупле, тужугI. Тужурка ца 
юьйцу, тужугI боху ас. Нана, де дика дойла хьан! Хеза, нана, ахь иштта мохь 
хьекхахь, къар-м лур ву. Со гина боху ахь телевизор чохь вайн лулахошна  ми-
тингехь, цхьана Iаьржачу маймална юххе ваьлла воьдуш?! Со-м гина хир вац 
хьуна царна. Тарделла  я гIан гина. ХIун хилла цигахь, мама, сел сиха со цIа 
ван везаш. Цомгаш-м ца хилла хьо? Ма дика ду, нана, хьо могуш йолуш… зуда 
а ялор ю-кх, кхузахь бу дуккха а зударий…Нана, иза зуда иштта сиха ялош ма 
ца хуьлу. Йовзар, езар, безам. Дика ду, нана, дика ду, хьайна бакъахьа хеттарг 
билгал а яьккхий, схьаяийтахьа…

 Нана, сан кестта цIа ван йиш хир яц, позитиве хьоьжуш ву со. Нана, ахь суна 
чIогIа са ма гаттаделахь, сан кхузара гIуллакхаш жимма дIанисделчхьана, ас  
схьаялор ю хьо…алло…нана?.. дIаели зIе…

М и р е й. Маман?
К у ь й р а. ХIаъ, мама яра. Зуда ялае боху. Зуда…
Мирей (Шегарчу разговорник тIе хьожу). Зуда ля фам… ля фам…
К у ь й р а. ХIаъ, ля-фам… Зуда ялае боху…
Мирей (шена тIе пIелг а хьажош). Ля фам, бель! (Нана-пIелг гойту).
К у ь й р а. Хаьа суна, хьо дика адам ду… къаьсттина кечъелча…
Мирей (словарь тIе хьожу) Маман? Мичахь ю маман?
К у ь й р а. Мичахь ю?! ЦIахь ю. Нохчийчохь. Кавказехь.
М и р е й. Вуи. Кокяз, лам …
К у ь й р а. ХIаъ, лаьмнаш ду цигахь… 
М и р е й. Суна вуайяж oКокяз лаьа...вуайяж…
К у ь й р а. Хаза-м хир вара хьуна со, хьо тIаьхьа а хIоттийна, цIа вахча. Яло, 

вайшиннан ваяж – хьан беш ю!
М и р е й. А-а, беш, беш. (арабовлу)

10 сурт

Хьайдарбек ву майданахь телефончухула къамел деш.

 Х ь а й д а р б е к. Схьакхаьчна боху ахь хьо? И чIогIа дика ду. Атта-м до-
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вха худар даа дац. Цхьа хало ца ловш, Париже кхочур вац. ХIинца ахь хIун де 
хьуна аьлча, хьайн паспорт дIа а кхоссий, миграционни Iедална тIе гIо. Цигахь 
айхьа дийца дезарг диц-м ца делла хьуна? Дика ду. Связехь хир ву.

Алло ладугIуш ву… Молла оьшу? ХIунда оьшу хьуна молла? Зуда ялош ву?  
Со мегар вац хьуна? Со молла вацахь а, цара мах беш, царна юххехь Iийна-м ву 
хьуна со дуккхазза а. Нохчийн молла механа веза хир ву. Алжирхо я мароккохо 
магахь, уьш мелла а борах бу! Нагахь хьо француженка ялош велахь, кху Пари-
жерчу уггар йоккхачу килса чу а вигна – Нотр дам де Пари, церан мозгIаре мах 
а бойтур бу, ха-ха-ха!  Хала ма хетахь, ас-м бегаш бора. Собарделахь цхьана 
минотана, соьга тильпу етта… (вукху телефончухула) Алло, СегIийрат, хьо ю 
иза? Де дика дойла! Муха, дуьхьал ца веъна? Мича яхна? Суна хууш хIумма а 
дац, СегIийрат, талла а теллина, цхьа йистйоккхур ю вай цу гIуллакхан. Куьй-
ра хIинца схьакхача везаш ву  кхуза. Са ма гаттаде, вай и зуда а йоцуш вуьтур 
вац хьуна. Iодикайойла. (Вукху телефон чу)  Алло, молла оьшу бохурий ахь? 
Цхьана сохьтехь со дIакхочу хьуна,  йистйоккхур ю вай хьан гIуллакхан. Сан 
хIинца дIаван йиш яц, дукха нах бу сан, хьо санна, дIанисбан безаш, туьха тIе 
уьстагIий санна, кхуза схьаоьхуш. Моьттур ду, кхеран ворххIе да Наполеонан 
эскарехь хилла. АгIувуагI.

Эццехь вилспеташ тIехь гучуволу ши нохчийн кIант.
                                   Гучуволу Куьйра.
К у ь й р а. Хьайдарбек, Хьайдарбек, Ассаламу Iалайкум!.. И хьан йоккха 

стаг лартIехь яц хьуна!
Х ь а й д а р б е к. Жимма коьртаца галъялла ю, амма хьуна кхераме яц хьуна…
К у ь й р а. Суна-м хIун дийр дара цо, кхераме хилла? Цхьа товш доцу куьй-

гаш детта-кх сох, лаьмугI, лаьмугI бохуш.
Х ь а й д а р б е к. Хьуна товш цахиларх, цунна товш ду хьуна уьш-м. ЛаьмугI 

хIун ду ца хаьа хьуна? Ши бутт  герга хан ма ю хьо кху Францехь волу? Церан 
и коьрта дош ма ду. Безам, безам бохург ду-кх. ЙоьIан безам бахана кIанте. 
Дала хьан бина аьтту бу хьуна.

К у ь й р а. Хьаьнга? Соьгий? Оцу къанделлачу Iаспаран соьгий? Ахь хIун 
дуьйцу?!

Х ь а й д а р б е к. Хьо ма чIогIа цецвуьйлу?! Боьршачу стагана а, зудчунна 
а юккъехь хуьлуш хIума ю-кх иза – безам. Цо боххург диэ. Цо ша йига бахахь, 
маре а йига. Дохко а вер вац хьо. Цуьнан берриге бахам вайшинна, аьлча а 
хьуна  буьсур ма бу, и мел еха а ца хаьа.

К у ь й р а. Ахь хIун дуьйцу?!  И къанделла гIам ас муха даладо сайна? И 
кхана лийр елахь а-м ялор яц. Со нохчи ву хьуна.

Х ь а й д а р б е к. Хилча хIун ду хьо нохчи? Хьо нохчи ву, важа – алжирхо 
ву… ДIо вайн эвлара IалавдигIеран Жалавди дагавогIий хьуна. Цкъа хьалха, 
иштта карзахвийлина, со нохчи ву, со нохчи ву бохуш… ТIаккха, шен цIе а 
хийцина, хIинца иза Натан Шмулевич ву, жуьгти а ялийна, Израиле дIа а ваха-
на Iаш ву хьуна, цуьрриг ледар Iаш а вац… Дуьненан хIуманах вукъавелла Iаш 
ву… ХIинца соьга вистхила а ца вешаш.

К у ь й р а. Жалавдис шена луъург диэ. Ас къена мадам а ялийна, сайн цIе 
йожор яц.
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Х ь а й д а р б е к. Эш-эш, хьан хIун цIе ю? Хьо хьанна вевза? Хьоьца хьенан 

бала бу? Кху Европехь  цуьрриг эхь дац-кха йоккха стаг ялор. Мелхуо а, хастор 
ву хьо, къинхетаме ву аьлла.

К у ь й р а. Суна хуур дац хьуна иштта ваха. Оцу Мирейга телефон тохий, 
дIаалалахь: «Со оцу керта кхин вогIур вац». 

Х ь а й д а р б е к. ХIа-а, вицвелла ма Iара со, хьан цIеранаш бара тилпу ет-
таш… Шаьш дIаяйтинчу зудчунна дуьхьал хIунда ца вахана хьо бохуш.

К у ь й р а. Дера вахана-кх. Iуьйранна дIавахана сарралц ма лаьттина со, 
Россера мел догIучу кеманна дуьхьал уьдуш.

Х ь а й д а р б е к. Шарль-де-Голь ву бехке.
К у ь й р а. И муха хуьлу бехке, и велла хIун хан ю?!
Х ь а й д а р б е к. Иштта… Шарль-де-Голь айрапорте досса деза кема, Орли 

айрапортехь доьссина…
К у ь й р а. Уой, Москохара массо кема а цига дуссу аьлла…
Х ь а й д а р б е к. Дуссура, амма оцу дийнахь Шарль-де-Голь айрапортехь 

дохк а хилла, Орли охьадоьссина.
К у ь й р а. ТIаккха…
Х ь а й д а р б е к. ТIаккха, хьуна схьадоуьйтуш долу нускал, оцу айропортехь 

хьан цIе йолчу цхьана нохчочунна тIе а Iоттаделла, цо шена дIадигна.
К у ь й р а. Муха дIадигна?
Х ь а й д а р б е к. Иштта, дIадигна-кх… Цхьана алжирце мах а байтина, шен 

цIартIе  даьккхина, боху… Хаза хиллачух тера ю иза, еха ма яхарг …
К у ь й р а. Ирчаниг нанас суна яла а йийр яцара… Суна ца хилла хьанна хир 

дара иза?! Декъаза стаг ма ву со.
Х ь а й д а р б е к. Декъаза стаг, хьаха, вацара хьо-м. Iовдал ву-кх … Мирейна 

хьо чIогIа дуьхьалвели… Цул жиманиг а карор ю вайна.
К у ь й р а. IаддаIелахь, суна кхин нускалш ца лоьхуш. Оцу цхьамма массо а 

зудчух чамбаьккхина сан.
Х ь а й д а р б е к. Чам а юхабогIур бу, дуьненан хIума карадеъча. ХIинца а 

къелло лаца ма-деззара  лаг ца лаьцна хьан. Кестта лоцур ду. Мирей дагайогIур 
ю… Со ма вара хьалха, хьо санна, принципиальни… Йита дийзир-кха принци-
паш а. Оцу Мирейл итт шо йоккха яра хьуна  ас доладеш хилларг. Йоккха мел хи-
лий а дика ма ду иза. Йоккхачо сихха маршаволуьйту, ша новкъара дIа а йолий.

К у ь й р а. Ахь схьадийцарехь къанъеллачу зудчунна тIе ца  вахча, кхузахь 
хьанал ваха а лур вац?

Х ь а й д а р б е к. Вахалур ву, ахь валахIотталца, буьйса а, де а ца лоруш, 
къахьегахь. Ас хьуна хьоьхург атта некъ бара…

К у ь й р а. И некъ хьайна биталахь.
Х ь а й д а р б е к. Делахь, сан хьуна кхин бала болх бац хьуна, ша урамаш 

цIанда, нехаш дIаяха хьо ара ца валахь.
К у ь й р а. И дар гIоле ду, ахь бохург дечул. Iодикайойла хьан, Хьайдарбек!
(Куьйрас Хьайдарбекан белш тIе куьг туху. Хьайдарбек охьавужу.)
Х ь а й д а р б е к. Охьа ма веттахь со!

11 сурт 
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Куьйра ву, шен девзиг а карахь, урамехь нуй хьоькхуш, волавелла лелаш. Пон-
дарча  Франсуа  шен пондар локхуш ву. Лаьтташ «Памятник» – Шихмирза а ву.

Ш и х м и р з а. Салют, Франсуа!
Франсуа. Салют, Бонапартэ!
К у ь й р а. Салам Iалайкум, хьан цIе а ца хаьа суна хIинца а… ХIун деш ву хьо?
Ш и х м и р з а. ДIа латтара со-м…Шихмирза ю хьуна сан цIе…
К у ь й р а. ДагадогIий хьуна, Шихмирза, ахь соь аьлла: «Хьайн тIе хIун кхо-

чу а ца хаьа»? Бакълуьйш хиллера хьо… суна мича дагахь дара, айса Парижан 
урамашкахь девзиг хьоькхур ду бохург. 

Ш и х м и р з а. Ас дукха хьекхна хьуна и девзиг, хIара болх сайна караберз-
залц. ЦIерачара тильфон тоьхна, «хьо хIун болх беш ву цигахь?» аьлла хаьтти-
ча, «Кхузарчу урамашна доладеш ву со» – олура ас. Царна моьттура, со мэрехь 
урамашна тIе хIоттийна  цхьа хьаькам ву. Урамаш цIандар гIоле ю хьуна, сан 
ваша, цхьаболчара санна къоладечул…

К у ь й р а. Иштта хеташ со а ву-кх. 
(Куьйрас пондарче нохчийн мукъам багахь хозуьйту, тIаккха вукхо нохчийн 

мукъам пондарца балабо. Куьйра  хелхарехь хьаьвза.)
ОйтI, горалера бал яI!Маржа яI! Ма цIахь боккхуш белахьара бакъахьа бар-

кха хьо!
Гучуйолу Ж а н е т а.
Ж а н е т а. Хьо нохчи ву?
К у ь й р а. (хелхар сацош). Дера ву-кх, хьо а ма ю нохчи?
Ж а н е т а. Ю,  Дала мукъалахь, со  нохчи-м… Жанет ю хьуна сан цIе.
К у ь й р а. Уой, хьо мичара ели?! 
Ж а н е т а. Схьаеа-кх со а. Парижана генайоццуш Iаш ю со. ТIамах бевдда 

баьхкинарш бехачу меттехь.
К у ь й р а. Со а ву-кх кхузахь … волавелла лелаш …
(оцу хенахь царна тIе вогIу Майрбек)
М а й р б е к. Ассаламу Iалайкум, нохчийн пондар хезна, тIевеънера со … аш 

буьйцург нохчийн мотт ма бу?
К у ь й р а. Ва Iалайкум салам! Нохчийн мотт муха ца буьйцу, тхо нохчий 

хилча?!
М а й р б е к. Делахь со а ву-кх нохчий. Сан цIе Майрбек ю. 
К у ь й р а. Сан цIе Куьйра ю, хIара Жанета ю, ткъа хIара Шихмирза ву. Ахь 

хIун леладо, Майрбек?
М а й р б е к. Со Норвегера вогIуш ву. Страсбурган суьдехь къасто дезаш 

цхьа гIуллакх ду сан.
К у ь й р а. ХIун ду иза, къайле яцахь?
М а й р б е к. Къайле яц и-м… Иттех шо дара со цIера араваьлла, Норвегехь 

вехаш, хIинций, хIинций жимма шай-кай вовшах а тоьхна, цIа гIур ву бохуш. 
ЦIеххьана, сатоссуш чулилхинчу Iедалан наха бераш дIадиги-кх. 

К у ь й р а. Муха дIадиги?!
М а й р б е к. Иштта… – ХIун леладо аш? – аьлча. – Аш берашна ницкъбо 

аьлла, арз даийтина шун лулахоша, – боху-кх. «Аш хIун дуьйцу, – боху ас, – 
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дена-нанначул дукха шен бер хьанна дезар ду. Оха муха бийр бу царна ницкъ?! 
– аьлча а, баьхча а ла дIа а ца дугIу. ГIуллакх къастадаллалц аьлла, приюте 
дIадигна кхо бер, хIинца а, кхо бутт баьлча а, схьалуш дац.

К у ь й р а. И бохуриг хIун ду?! Дегара-ненера бераш дIа муха дохур ду?
М а й р б е к. Норвегерчу суьдаша кхин гIуллакх а ца дина, Страсбурган дуь-

ненаюкъарчу суьде делла-кх ас сайн гIуллакх. Цара гIуллакх ца дахь, дан хIума 
а дац, уьш лачкъийна а, къайлах цIа ца дигахь. 

К у ь й р а. Майрбек, накъост со ву-кх хьуна, эшахь, хIинца а новкъавала кийчча. 
М а й р б е к. Баркалла, Дела реза хуьлда. И ду-кх нохчийн къамел. Цхьа бутт 

баьлча суд хир ю, цул тIаьхьа, эшахь, гIур ву вайшиъ цига а.
К у ь й р а. Делахь, вайн вовшахкхетарна тIера  цхьа бал баккхий вай! 

Юкъавала, Майрбек! Яло, Жанета, дог айа вайн вешин хьайн хазачу боларца! 
Франсуа, дIалакха нохчийниг!

Пондарчо  кхин дIа а нохчийн мукъам локху. Куьйра Майрбек хелхаваккха 
гIурту. Оцу хенахь бола юккъе эккха албанец Д а р д а н. Иза, Майрбек дIа а 
тоттий, Жанетина тIе волало.

Д а р д а н. Жанэт, хьо хIунда еана кхуза. Схьаяло, дIадоьду вайша!
М а й р б е к. Ахь хIун леладо, накъост? Хьерадаьлла жIаьла санна, кху 

юккъе стенна лелха хьо?
Дарадан. Шун бала бац иза!
М а й р б е к. Ахь хIун леладо боху ас хьоьга?
К у ь й р а. ХIара мила ву? ХIара мичара ваьлла?
Ж а н е т а. Ма хьийзайо со оцу стага. Кхуза а тIаьхьакхечи-кх суна хIара.
К у ь й р а. Мила ву иза?
Ж а н е т а. И мичара, мила ву а ца хаьа суна. Дардан ю цуьнан цIе. Со яьлча 

а, йоьлча а ца юьту цуо. Со ехачу меттехь Iаш ву иза а. ЧIогIа нахана бале ваь-
лла иза… Къаьсттина  зударий дIабовла а, схьабовла а ца буьтуш. Церан сий 
дойу хабарш дуьйцуш. Цуьнга вистхила ваьхьаш стаг а вац. Со а хьийзайо цуо, 
шега йола бохуш…

К у ь й р а. И хIун къамел ду? Нохчийн хIу хаьдда-м ца моьтту цунна?
Ж а н е т а. Со цхьалха йиснийла хаьа цунна… (йоьлху)
К у ь й р а. (Дардане) Дардан!  (мохь туху Куьйрас) ХIей, Дардан! Хьо кхин 

хIокху йоIе вистхилахь, ас дохковоккхур ву хьуна хьо кху дуьненчу валарх!
Дардан,  бIаьргаш къерзадеш, Куьйрина тIе волало. 
К у ь й р а. Майрбек, схьаваийтахь иза!
Дардан, дуьхьал мохь а тухий, тIеволало Куьйрина, урс а доккхий, амма оцу 

минотехь цунна, хьалха иккхинчу Куьйрас цуьнгара схьа а доккхий, Дарданна 
варех урс туху. Дардане мохь болу, Майрбекас а, Шихмирзас а, дIатакхавой, 
къайлавоккху Д а р д а н.

Д а р д а н. Полис! Полис!
(Дардан шен варе а лоций, дIагIерта, мохь а хьоькхуш)
Ж а н е т а. Куьйра, Дела реза хуьлда хьуна, ахь со кху балех яккхарна…Суна 

цкъа а дицлур дац ахь сан дина сий. Сайн деций, ненаций итт шо хьалха кху 
махка еънера со. Пхийтта шо долуш яра со цу хенахь… ши  шо хьалха Делан 
кхел а хилла, да дIа а ваьлла, тхаьшшиъ йисна тхойшиъ, сой… наний…
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К у ь й р а. Дала гечдойла цунна!
Ж а н е т а. Амин.
К у ь й р а. Шек дIа ма яла хьо, Жанета, со дийна мел ву, шуьшиъ цхьалха хир 

яц хьуна . Амма, шаьш дехачу хIусамера дIа а девлла,  кхин хIусам лаха еза аш.
Ж а н е т а. Аьтто белхьара-м, оха цхьа де а доккхур дацара цигахь.
К у ь й р а. Дала мукъалахь, аса гIо дийр ду хьуна цу тIехь. Цул тIаьхьа ойла 

а йина, цхьа йистйоккхур ю вайшимма вайн хиндолчунна.
(ТIевогIу Майрбек)
Ш и х м и р з а. Куьйра, шайн йистъяьлча, тхойшинга  а хаийталаш. 
М а й р б е к. Дера хIети.
Ж а н е т а. Аш дуьйцучунна тIаьхьа ма ца кхуьу со…
М а й р б е к. Вуо хIума ца дуьйцу хьуна. Куьйра кхета хьуна ас дуьйцучух…
(Эццахь телефон ека)
К у ь й р а. ДIадовла дIа, хIун дуьйцу аш …(телефон тIе а хьоьжуш). ЦIера 

етташ ю. Бехк ма биллалаш.  Ало, Мелижа, хьо  юй иза? Стенна йоьлху хьо? 
Хьайдарбека дийцина суна вайна хилларг. ХIун дийр ду цунна, шен рицкъ 
долчуьнга дIаяхана иза а маре. Хьо елха оьшуш хIумма а дац хьуна. Зударел 
дукха хIума а дац кху дуьненчохь. Кхин ялор ю, со цIа веъчахьана, хьо, наний 
резаерг. Цунах йоьлхуш яц? Ткъа стенна йоьлхуш ю хьо? Елла? Мила елла?  
Я АллахI Дела … Маца, муха?.. Хезий хьуна, хезий хьуна… Нана-а… (мохь 
хьокху, тIаккха, дог лоций охьавоьду, Майрбека тIехьодий хьалалоцу).

М а й р б е к. Куьйра! Куьйра! Ахь хIун до, Куьйра?
К у ь й р а. Сан нана… дIаяьлла…
М а й р б е к. Дала гечдойла цунна! Дала ийман, собар лойла хьуна, Куьйра…
Ж а н е т а. Амин. Дала декъалйойла иза…
К у ь й р а. Ма чIогIа бехира цо соьга цIа вола, цхьаъ шена хьоьхуш санна…

ца кхии-кх со и схьаяло… Сан нана, сан нана… Ас хIун дийр ду хьо йоцчу 
дуьненахь… Со цIа ваха веза катоьхнна… Со цIахь воцуш, сан нана дIа муха 
ерзор ю ?!... Майрбек, со цIа муха кхочур вара сихха? Хьо кхузахь волу дукха 
хан ма ю, хьуна хаа декхар ма дара иза… 

М а й р б е к. Норвегера Франце вар санна, атта дац цIа ваха… хьан кехаташ 
мичахь ду? Ас билет оьцу хьуна.

К у ь й р а. Кехаташ…? Сан паспорт… дац соьгахь паспорт…
М а й р б е к. Паспорт….
(Оцу хенахь царна тIе вогIу ши полицхо. Цара, куьйгех гIоьмаш а тухий, 

дIавуьгу Куьйра. Жанета тIаьхьайоду).
П о л и ц и. Мсьё… 
Ж а н е т а. ДIахеца иза! ДIахеца! Цуьнан бехк бац!
М а й р б е к. Куьйра, са ма гаттаделахь, хьо араваккха суна цхьа некъ карор 

бу хьуна. Суна кхузахь вевзуш цхьа дика адвокат ву.
Ж а н е т а. ДIахеца иза! ДIахеца!
(Жанета, йоьлхуш, тIаьхьауьду. Куьйра дIавуьгу).
Ж а н е т а. Куьйра… со бахьанехь дихки-кх хьан тIемаш… суна хьо ца 

вевзинехьара, хьо маьрша хир вара … сох мел хьакхаделларг бохаме доьрзу… 
иштта хилла-техь сан кхоллам? 
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12 сурт

Китайхочун кафе. Чуволу Куьйра.

 К и т а й х о. БонжугI, мсье! 
К у ь й р а. Бонжур Джеки Чан. Со кхуза охьахуу.
 К и т а й х о. Круассан, те?
К у ь й р а. ХIан-хIа, хIумма а ма я…охьахаахь жимма суна юххе…. Со гучу-

валаза дукха хан яра, бохий ахь?  Цхьа хIума дIанисда ваханера со. ДIанисдира. 
Со виэ ца вейта, урс тоха а дийзира. Полицино дIавигна чохь хан яккхийти 
соьга. Ас динарг самозащита а лерина, схьахийци. Ян а яра иза самозащита. 
Суна тешаш хIитта дуккха нах баьхкинера. Нохчий а, французаш а, алжир-
цаш, курдаш а…Дардана мел хьийзинарш… Цара массара а соьгахьа тешалла 
а дина, схьахийци со. Делан къинхетамца. ХIара хIун ю? Ас ца оьшу ма аьлле-
ра…Сан нанас деш хиллачу чIепалгех ма тера ю хIара…кест-кеста дора нанас 
чIепалгаш… Ша уьш дина яьлча, довхачу хи чохь дуьлура цо уьш. ХIоранна 
а тIе даьтта а  хьокхуш. ТIаккха уьрсаца диъ дакъа  дора. Юха уьш хедар чу а 
дохкий, со вохуьйтура сагIина дала. Со цIахь волуш, гуттар а сагIина хIума ма 
йолуьйтура соьга нанас хIора пIераскана буса. ТIаьххьарчу хенахь кест-кеста 
гIенаш ган доладелла суна Даймахках а, сайн бераллах а лаьцна. Сийсара сайн 
кхелхина да дуьхьалхIоьтти суна. Хьо хIун деш лела боху цигахула, вуонехь 
а, диканехь а воцуш? Бакъ ма лоь иза. ЦIахь волуш, зуда ялийначу а, мовлад 
йоьшучу, тезета а воьдура. ХIора дийнахь цхьацца дан дезаш хуьлура. Кхузахь 
хIун ду? ХIумма а дац. Массо еврона тIаьхьаваьлла лелаш ву. Кхин Iалашо а 
йоцуш, ахчанан лай хилла муха лелар ву? Кхин Iалашо ца хилча, бежанан хье-
сапе ма воьду стаг. Деса хета суна кхузахь сайн дахар, чулацам боцуш. Ткъа чу-
лацам – иза Делах тешар, Далла Iамалъяр ма бу…ЦIахь дерриге а ду. ПIераскан 
буьйса а ю, рузба а ду, вовшийн вонехь а, диканехь а бу. Даймохк – иза цхьа 
лаьмнаш, аренаш, хиш, шовданаш хилла ма ца Iа. Даймохк – хьан уггар хьалха 
цигахь деха адамаш, царна юккъера марзонаш, цара вовшашца буьйцу мотт ма 
бу... хьан ненан мотт… Кхузахь массо ша-ша ву. Со кIадвелла. Со цIа гIур ву…

Куьйра дIавоьду.

13 сурт  
 Буьйсанна сурт тIехь болх бо цо, са а ца доIуш.  Юрий Борисович вогIу 

Куьйра волчу.
Ю.Б. Куьйра! Куьйра! Чохь вуй хьо?
К у ь й р а. Iуьйре дика хуьлда хьан, Юрий Борисович!
Ю.Б. Хьо гучу ца волуш хIунда хьевелла ца хууш, сагаттаделла, схьавеъна со…
(Куьйрас шен сурт, тIера кехат дIа а доккхий, гучудоккху. Ю.Б. вехха суьр-

те хьоьжу, цецваьлла, вист ца хуьлуш…)
Ю.Б. Сан доттагI, хьо Iен-м ца Iий …
К у ь й р а. Муха ца Iий?
Ю.Б. Бакъволу художник хьайх хиллалц ца Iий… хIара бакъйолу искусство ю. 
К у ь й р а. Баккъал бохий ахь, Юрий Борисович?
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Ю.Б. Баккъал боху. ХIокху суьрто хьан цIе гIарайоккхур ю. ХIун ю кхуьнан цIе?
К у ь й р а. «Даймахках гIенаш».
Ю.Б. …Даймахках гIенаш… хIара сурт деха лаьттар дац, дIа ца оьцуш…

Кхуьнах дика мах лур бу. Кхуьнан мах шераш дIа мел дели, лакхабер бу. Цхьа 
хан ян мега, хIара сурт Луврехь кхозуш, нах кхуьнга хьийса а оьхуш…

К у ь й р а. Юрий Борисович, хIара сурт ас духкур дац, я Луврехь а кхозур 
дац. ХIара сурт цIахь хир ду.

Ю.Б. Ахь нийса сацам бина. «Шен цIа – цIен цIа», – бохуш ду нохчийн кица.  
Хьайн корта сайниг санна  къежбалале, Даймахка юхаверза… Ас мел чIогIа са-
гаттадо хаьий хьуна цIа а вахана, сайн ден-нанан кош тIе хIотта…кханий-кха-
ний бохуш, денош дохкуш, цIа ваха аьтто ца хуьлуш, дIадевли-кх сан шераш… 
Да а, нана а дийна дуй хьан, Куьйра?...

Эццехь Куьйра, дог гIеллой, охьавоьду.
Ю.Б. Куьйра, Куьйра, ахь хIун до? Хьуна хIун хилла?
Скорый помощь машенан гIовгIа хеза. Куьйра лоьраша дIавуьгу.

14 сурт

Парижан урамехь Жанета ю лелаш, Куьйра дага а лоьцуш.
Сан Куьйра … Ма оьшура суна хьо сайн дахарехь, сан тIам шера Куьйра … 

Сайн цхьалхачу дахарехь хьох накъост хир ву аьлла, дегайовхо ма кхоллаелира 
сан … хIинца деса ду сан дог, олхазаро дIатесна бен санна. ЦIадерзахь, куьйра, 
и бен дахарца бузуш. Куьйра, Куьйра, сан деган хаза туьйра …

15 сурт

Юрий Борисович, Майрбек, Шихмирза Парижан майданахь Куьйрас дехки-
на суьрташ духкуш бу, цунна гIодаран акци а йина.

Ю.Б. Хьовсал, нах! Кхосабергийн стилехь дехкина башха суьрташ ду шуна! 
ХIинццалц кхосабергийн  стиль дуьненна евзина а  яц!

Стаг. ХIорш хьенан, стенан суьрташ ду? ХIорш ма тамашийна ду?
Ю.Б. Ганаев Куьйрин суьрташ ду уьш. Кавказан аматаш, сибаташ, амалаш, 

лазамаш, сатийсамаш бу хIокху  суьртаца!
Стаг. ХIун бу цуьнан мах?
Ю.Б. Кхуьнан мах I00 евро бу! 
М а й р б е к. Ма чIогIа диллина сурт ду хIара! Ас оьцу иза!
Француженка. Хьажахь, мсье, и дIогара сурт хIун мах болуш ду?
Ю.Б. Иза жимма дезо ду. I50 евро бу цуьнан мах. ХIара Нохчийн лаьмнашка 

еана бIаьсте ю. Мел хаза хуьлу хаьий шуна Нохчийн лаьмнашкахь бIаьсте… 
Цигахь тIулгаша а зазадоккху…

Француженка. Ас оьцу и сурт. Суна уггар а дукхаеза хан ю – бIаьсте.
Ю.Б. КIоргга философи ю шуна кху суьртаца. Кавказан бIоьвнаш! ХIорш 

хIун бIоьвнаш ю хаьий шуна? Шайн мехкан хехой а хилла лаьтташ тIеман 
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бIоьвнаш ю шуна хIорш! Кхеран хIора тIулгаца шайн къайле ю!

Ш и х м и р з а. Схьало суна и сурт. Цу къайленна тIаьхьакхиа хьожур ву со.
Й о к кх а с т а г. Собардел цкъа, со ю и сурт оьшуш.
Иштта кхечара а Куьйрин суьрташ  дIаоьцу. ЦIеххьана вогIий схьакхочу Ку-

ьйра.
К у ь й р а. Аш хIун леладо? Шу хIун деш ду? ХIорш сан суьрташ ма ду? …
Ю.Б. Марша вогIийла, Куьйра!  Хьо ара маца ваьлла больницера? ГIоли хе-

тий хьуна?
К у ь й р а. ХIинцца цигара вогIуш ву-кх со.
М а й р б е к.… Эзар балех ваьлла хуьлда…
Ш и х м и р з а. Амин.
К у ь й р а. Дела реза хуьлда шуна а!
Ю. Б. Хьан массо а суьрташ дIадоьхкина-кх оха тахана.
К у ь й р а. Массо?! И сан тIаьххьарниг доьхкина хир ма дац ахь?
Ю.Б. Ца доьхкина, дера, иза! Иза Нохчийчохь музей чохь хила дезаш ма ду! 

ХIан, хIара ю хьуна хьан шедевр. (сурт дIало Куьйрига)
М а й р б е к. Куьйра, хьуна  тIахьада ахча вовшахтухуш дара тхо … 
Ю.Б. ХIан, хIара ду хьуна хьан белхан  беркат (ахча дIало Куьйрига)
К у ь й р а. Баркалла шуна, доттагIий. 
Шихмирза: Хьо ма сиха араваьлла больницера? Хьо товелла?
К у ь й р а. ХIаъ. Товелла. Шу санна сагатдан доттагIий хилча, цамгар 

дIакъаьста дегIах…
Ш и х м и р з а. АльхьамдулиЛЛахI. Эзар балех ваьлла хуьлда! ХIан, на-

къостий, со сайн болх бан дIавоьду, сайн кхечу метте дIахIотта. Суо Наполеон 
хилар сайна дицдалале.

Шихмирза дIавоьду. 
Х е д а. Куьйра, Куьйра! Де дика хуьлда шун!
К у ь й р а. Хеда, хьо а ю кхузахь? Далла езийла!
Х е д а. Со а еанера, нохчийн кхузахь гуллуш бу аьлла, хезна. Хьуна цхьа 

дика хаам бу сан. 
К у ь й р а. ХIун хаам?
Х е д а. Ахь цхьана митингехь дакъалецирий?
К у ь й р а. ДIакъалецира аьлча, оцу юккъе а нисвелла, цу юкъара аравала 

гIерташ, дIаса-м хьийзира со.
Х е д а. Хьажал, митингехь даьккхина хьан сурт а ду кху тIе тоьхна. Хьан 

интервью а ю. (дIагойту газет)
К у ь й р а. Интервью? ХIун ду цу тIехь?
Х е д а. Кху тIехь айхьа дийца деззарг дийцина-кх ахь. 
К у ь й р а. ХIун ду цу тIехь дуьйцург?
Х е д а. Кхузахь ахь боху: Россехь хьуо вахалур вац. ХIора шовзткъе итт шо 

дIа массозза долу, тхан къам хIаллакдеш ду Россин Iедало, цхьацца бахьанаш 
а хIиттош. Тхан тоьлла болу къонахий хIаллакбеш бу цара. Иштта хIаллаквина 
цара сан воьалгIа да Шайх-Мансур. Иштта къизаллийца вийна цара сан ненан 
ден деваша Харачойн Зелимха.

К у ь й р а. Ас дийцина-м дац иза. Я Шайх-Мансур а, я Зелимха а сан гергара а вац.
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Х е д а. Ахь дийцина дацахь а, ахь дийца деззарг-м ду кху тIехь яздинарг. 

Миграционнехь болчарна чIогIа тайнера хьан къамел. ХIинца-м лур ю хьуна 
цара позитив. Цхьа ши де даьлча билггала къаьстар ду хьан гIуллакх. ХIинца 
катоьхнна балха тIе дIакхача еза со. Со йоьду. Шун Iодикайойла!

М а й р б е к. Iодика Дала йойла!
Ю.Б. ДIавалахьа, Куьйра, са ма гаттадехьа. Журналисташ ца бевзаш ву хьо?
К у ь й р а. Юрий Борисович, хьуна баркалла. Ахь доккха гIуллакх дина. 

Суна цкъа а дицлур дац иза…Майрбек, сан хIокху цхьана-шина дийнахь къа-
сто дезаш цхьа гIуллакх ду, цул тIаьхьа,  хьан гIуллакхан йистъяккха Норвеге 
а гIур ву-кх вайшиъ.

М а й р б е к. Цунна са ма гатде. Страсбургерчу суьдо къастийна дац иза 
хIинца а.

К у ь й р а. Дац? Маца къастор ду боху цара?
М а й р б е к. Цхьа-ши кIира даьлча. Дала яздинарг хир дара цунах-м.
К у ь й р а. Диканиг хир ду, Дала мукъалахь.
Ю.Б. Со сайн къоламаш хьекха дIавоьду. Дуьйла со волчу. Ас хIораннан 

суртдуьллур ду шуна. Iодикайойла.
М а й р б е к. Со а дIавоьду, Куьйра. ЗIенехь хир ву вайшиъ. Iодикайойла. 
К у ь й р а. Некъ дика хуьлда!
Ший а дIавоьду. 

16 сурт

Куьйра а, Жанета а шаьшшиъ ду майданахь.
Ж а н е т а. Куьйра, хьо цхьа кхоьлина ма го суна? ХIун ду хьан са дууш?
К у ь й р а. Со жима волуш сайн дахар суна йистйоцу аре хетара, амма иза 

доца хиллера, урамера кет1а волуш санна… и шен доца дахар шен гергарчарна 
уллехь дIадахьа дезаш хиллера, шена Дала деллачу хIора денна хастам а беш. 
Жанета, хьох хIумма а лачкъа а лур дац…

Ж а н е т а. Цундела, сох бакъдерг лачкъо а ца гIерташ, схьадийца ахь.
К у ь й р а. Со-м хьан дог дохо ца лууш, Iадда Iара. Ахь иштта аьлча, ца дий-

цича вер вац. Лоьраш со цомгуш ву боху, дарбадоцу цамгар кхетта.
Ж а н е т а. Цомгуш ву?! Муха?! Бакъ хир дац…(йоьлху)
К у ь й р а. Ма елха, Жанет а. Лоьраш галбевлла хила а тарло. ХIуъу хилахь, 

Дала яздинарг бен хир дац… бакъдерг хIунда ца дуьйцу, хьо дуьххьара гучу ма 
елли, ойла кхоллаелира сан: иза ю-кх гуттар а сан ойланашкахь ехаш хилларг…
сан лаам кхоллабелира сайн кхин дIа долу дахар хьоьца дуоза…

Ж а н е т а. Ткъа хIинца дIабаьлла хьан и лаам?
К у ь й р а. ДIа-м ца баьлла, делахь а… 
Ж а н е т а. Делахь а Делан диканах дог ма дилла. Дала къинхетам 

бийр бу. Суна хезна сан дас олуш: «Дуьненчу Дала цхьа а цамгар ца 
яийтина шена дуьхьал дарба а доцуш». Ас, ваша воцчу йишас, воьхур ву 
хьо Деле.

К уь й р а. Баркалла хьуна, Жанета, ас Далла хастам бо хьо сайна йовзарна. 
Вайшиъ довзар йоццучу ханна хиллехь а, уьш ирсе миноташ яра. 
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Ж а н е т а. Куьйра, вайшиъ шиъ ду, цамгар цхьаъ бен яц. Делан къинхетамца 

шиммо эшор ю и цхьаъ.
(Майданахь догIа долало. Куьйра а, Жанета а цхьаьний догIанехь дIадоьду)

17 сурт

(Хьайдарбек ву Парижан урамехь.  ВогIий, схьакхочу Куьйра).

К у ь й р а. Ассаламу Iалайкум!
Хьайдарбек: Ва Iалайкум салам! Соьга сихха схьавола а аьлла, хьуо хьен ма 

вели хьо. Сиха ву хьуна со, хIун боху ахь? 
К у ь й р а. Сиха воцуш-м маца вара хьо? Суна цIа ваха билет эцахьа…
Х ь а й д а р б е к. Муха цIа ваха?
К у ь й р а. Нохчийчу цIа ваха.
Х ь а й д а р б е к. Ахь хIун дуьйцу, цIа муха воьду хIинца а хьуна позитив 

схьаелла ца хилча?!
К у ь й р а. Суна цхьа а позитив а ца оьшу, со Москох доьдучу кеман тIе 

хаавехьа.
Х ь а й д а р б е к. Ас муха хааво хьо кеманна тIе, хьан карахь цхьа а  кехат 

а ца хилча?!
К у ь й р а. Кехат дара сан, паспорт… Ахь иэтIа ца динехьара.
Х ь а й д а р б е к. ИэтIийра-кх, хьо боккъал кхуза схьавеана аьлла. Хьо 

хIинца, бер санна, цIийза волавелла.
К у ь й р а. Ас цIийза-м, хьо цIуьйзуьйтур вара хьуна, вай нехан махкахь 

дацахьара. Катоххий со цIа вахийтаран гIайгIа белахь, хьайна соьца дов ца де-
захь!

Х ь а й д а р б е к. Ахь дов дахь, ахь со вехь а, сан дан хIума дац-кха. Со нах 
цIа оьхуьйтуш вац. Цигарнаш схьабалош гIо деш ву.

К у ь й р а.  Хаьа суна, ахь цунах бизнес йина! Хьарам-хьанал ца къестош. 
Цуьнца сан бала бац! Амма сан цIа ваха деза! Катоьхнна!

Х ь а й д а р б е к. Собардехьа. Селхана Хеда  гинера суна… Цо ахь «Ла 
Монд» газетан корреспонденташна елла  интервью ешна бохура, миграционни 
Iедало… Царна и чIогIа тайна а бохура.

К у ь й р а. И царна тайнехь а, ца тайнехь а, ас дийцина-м дац цу тIе язди-
нарш. Аьшпаш бу-кх. Ахь дийцина хир дара иза.

Х ь а й д а р б е к. Сан хIун бехк бу? Иштта ма бу кхузара нах. Ахь хIуъу 
дийцича а, шайна луъург бен дIа ца яздо. Запад ма ю хIара, Запад!

К у ь й р а. Яц хьуна хIара ас кхин минот а йоккхур йолуш Запада-м! Доьза-
лехь да – да хила а ца вуьтуш, нана – нана хила а ца юьтуш, къу лаьцча, балхара 
дIавоккхуш, къанъелла зудчунна тIе ца вахча, хьанала ваха ца луш, дегара-не-
нера бераш дIадохуш хилча, хIара хIун мохк бу? 

Х ь а й д а р б е к. Сан ваша, хьуна цIа ваха билет эца, я собар дан деза, хьайн 
позитив схьаяллалц, я цIера керла российски паспорт даийта деза, я кхузарчу 
Iедална тIе а вахана, хьо араваккхийта веза. Депорт! Сатоха, стенна сихвелла 
хьо, цIе яьлла меттиг-м бац цигахь?
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К у ь й р а. ЦIе яьлла! Кхин хIун цIе ялийта воллу хьо, сан нана со уллехь а 

воцуш, дIаяьлла хилча, со тезетахь а воцуш, и дIаерзийна хилча?..
Х ь а й д а р б е к. Бехк ма билла, суна ца хаьара. Дала гечдойла цунна!
К у ь й р а. Амин. Цу тIе, со а хилла цомгуш.
Х ь а й д а р б е к. Боккъаллий?! Хьуна Дала маршалла дойла!  Вала ма ле-

лахь, со лолдахь. Кхузахь велча дIа а ма ца воллуьйту, кошах цхьа да вахар ца 
делча… я дIо  Марселехь велла нохчо санна, дийнна шина кIирнахь я баттахь 
цIа текхо дезар ду…

К у ь й р а. Со кхузара цIа текхо-м стаг воцийла-м хаьара суна…
Х ь а й д а р б е к. ЦIа ваха сих ма луо, массо а цамгарна  дарба Германехь 

дика до боху хьуна…
К у ь й р а. Ца оьшу суна я цигара а, я кхузара а дарба а. Суна дарба цIа вахар ду!
Х ь а й д а р б е к. Делахь, ас хьоьга бийцинарг бен кхин некъ бац хьуна. 

Куьйра, со чIогIа сиха ву, вайн цIера баьхкина артисташ кхузахь болу цхьа 
кIира а ду, цхьа-ши сахьт даьлча, цIа боьлхуш бу уьш. Цаьрга цIа бахьийта 
безаш цхьа тIоьрмиг бу сан.

К у ь й р а. Артисташ? ЦIа боьлхуш?
Х ь а й д а р б е к. ХIаъ, цхьа-ши сахьт даьлча,  кеманца цIа боьлхуш. Соьгара  

хьайна цхьа ца товш хIума даьллехь а, къинтIеравала, со даггара хьуна гIо дан 
гIерташ вара хьуна… хезий хьуна, сан ваша? Хезий хьуна?

К у ь й р а. ХIун боху ахь?
Х ь а й д а р б е к. КъинтIеравала боху хьоьга сайна.
К у ь й р а. Ваьлла-кх со хьуна къинтIера….
Х ь а й д а р б е к. Дика ду. Дела реза хуьлда! Дала собар лойла! Iодика йойла! 

Сиха ву…
(ДIахьоду)

18 сурт.

Аэропорт. Нохчийчуьра культурин белхалой шена гаре дIасахьоьжуш лаьт-
таш, Куьйра ву. 

Оцу хенахь нохчийн артист гучуволу.
К у ь й р а. Лом-Iела! Лом-Iела! (мохь туху) 
Л о м - I е л а. Ассаламу Iалайкум, нохчи! 
К у ь й р а. Ва Iалайкум салам, ма дика ду-кх, Лом-Iела, хьо суна гина! Дукха 

хенахь дуьйна хьо гур вац-теша сайна бохуш сатийсам бар-кха сан, цкъа мукъ-
ане ахь  Даймахках олучу иллига ладогIа аьтту хир бац-техьа сайн бохуш…

Л о м - I е л а. Ой, хьо мичахь вара хIинццалц? Цхьа кIира а ма ду тхо кхузахь 
концерташ луш лелаш.

К у ь й р а. Концерте ван йиш ца хиллера сан…больницехь вара со… ХIинцца, 
кхузахь алахьа вайн Даймахках  илли, ас доьху хьоь…

Л о м - I е л а. Ахь хIун дуьйцу, айрапортехь муха олу илли?!  Мегар ма дац. 
К у ь й р а. Кхузахь мегаш ду хьуна иза. Алахьа.
Лом-Iела, воьхна, дIасахьоьжу. 
Л о м - I е л а. Ахь иштта чIогIа бохуш хилча, ца аьлча вер вац. 
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Шен пондар схьа а оьций, илли ала волало Лом-Iела. Оцу хенахь радиочуху-

ла хеза Д и с п е т ч е р а н  а з.
Д и с п е т ч е р а н  а з. Завершается посадка на самолет Париж-Москва.
Лом-Iелас, ца сацош, шен илли кхин а дIаолу.
Д и с п е т ч е р а н  а з. Завершилась  посадка на самолет Париж-Москва. 

Гражданин Сатуев Лом-Али, Вы задерживаете рейс, просим Вас пройти на 
посадку к выходу I2.

Аэропортан белхалой тIегулло Лом-Iелина. Цхьаъ дуьйцу цара цуьнга. Амма 
Лом-Iелас цаьрга ла а ца дугIуш, шен илли чекхдоккху.

Л о м - I е л а. Дала къинхетам бойла хьох, вайх массарах а.
К у ь й р а. Лом-Iела, Дела реза хуьлда хьуна! ХIара цхьа сурт дара ас дилли-

на. Хьуна ло ас хIара. Со цIахь вацахь а, хIокху суьртаца йолу сайн ойланаш, 
сайн сатийсамаш цIахь хилийта лаьара суна…

Л о м - I е л а. Дала сагIа дойла хьан хIара! Хьо цIавеъчахьана, со волчохь 
карор ду хьуна хьайн сурт. ЦIахь гур ду вай. 

Куьйрий, Лом-Iелий маралелха. Лом-Iела дIавоьду. 
К у ь й р а. ЦIахь гур ду вай…цIахь гур ду вай…
ГIоттучу кеманан гIовгIа хеза. Аэропортан зал чохь нах дIасалела. Куьйра 

латта вуьсу залана юккъехь.
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