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«…Бераллехь лехьийна и суйнаш 
тахана сан иллешкахь догуш ду…»

Юсуп Сулейманов вина 1933-чу шеран 21 
августехь Дишни-Веданарчу Чуьрчин доьзалехь.

Беран хенахь къаьстинера Юсуп дех-ненах. 
ЦхьайтталгIа шо дара цуьнан, «халкъан  
мостагI» ву аьлла цIе а тиллина, декъазчу шен 
халкъаца цхьаьна махках воккхучу дийнахь. Кзыл-
Ордынски областерчу Джалагашан районан 
Кокжидзе юьртахь дIаяхана  цуьнан  кхийолу 
хан. ФЗО-хь деша а доьшуш, Карагандински 
шахтехь болх бина.

Лакхара дешар 1амо аьтто ца хиллехь а, 
чолхечу дахаран зеделларг а, байташ язъяран 

говзалла а яра цуьнан. Вай, хийрачу махкахь 13 шо а даьккхина, цIа дирзинчул 
т1аьхьа, дукха хьолахь, «Колхозан дахар» газетехь болх бина цо. Стихашна 
зорбанехь араевлла газеташ тIехь а, «Къоналлин кхайкхамца», «Iуьйренан 
аьзнаш», «Вуьсур вац со новкъахь» цIе йолчу юкъарчу сборникаш тIехь а, 
«Орга» альманахехь а. «Лаьмнийн иллеш», цIе йолчу поэзин гуларан автор а 
вара Сулейманов Юсуп. Юсуп чIогIа говза вара стоьмийн синтарш дитташна 
тIедийгIарехь. Дукха ду цо дийгIина синтарш вайн махкахойн стоьмийн 
бошмашкахь. Уьш а лаьттар ду, стом луш, ткъа цуьнан стихаш ешначу 
хIоранга а кхочу шатайпа поэзин  стом.

Поэт кхелхина 1985-чу шеран 10-чу январехь.

СУЛЕЙМАНОВ Юсуп

Ойланийн хеттарш

Орцанна догцIена гIаьттина вогIучу
Беречун чехкачу некъах,
Чот йоцчу безамца агана хьоьжучу
Къоначу цу ненан еларх,
Кхаъ хиллий хьан дагна,
Сахиллалц лоькхучу
Зарзарийн зевнечу эшарх?

Дохк доцчу стигланийн лакхене кхерстачу 
Кхокханан сийна тIам беттар,
Шен хоршан йистошкахь зезагаш хьоьстучу
Шовданан эсала керчар,
Ма-гинна, айделла, хьаьвсина дуй техьа
Зоьрталчу пепнийн и баххьаш?
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ПаргIато ларъечохь ца 
                              ласта хIиттинчу
Нуьцкъалчу мокхазан бердех,
Нийсонан мерз бекош, 
  стогалла хесточу 
Бакъволчу поэтан дешнех
Таръяла лаарна, дуьйлина дуй техьа
Аьрзуно шен кура тIемаш?

Дош

Шуьнан йист яййина, 
 гIанта тIехь вазлуш,
ЧIогIа дош ахь алар тамаша бац.
Дош тоьлу, и делахь, 
 даррехь, ша дазлуш,
Оьшшучохь сацадеш харцонан дарц.

Къеначун я беран дош чорде кагдеш,
Ма билла ахь цхьанна ца богIу бехк.
Дош тоьлу, ахь алахь и, 
  ткъесах тардеш,
Боданехь цо баккхахь серлонга некъ.

Собарца аьллачу цу дешан чIагIо
Мокхаза бердал а нуьцкъала ю.
Ткъа, бакъ дош ду стеган 
  болатан агIо.
Дош шалха даьллачохь сий а леш ду.

Даге

ДуьххьалдIа аьттонна со 
  къежо гIерташ,
Сан некхах эрна ма леталахь, дог.
Хьакъ доцчу дешнашца 
  дозалле кхийдаш,
Осалчу цу новкъа ма гIолахь, дог.

Харц, бакъо къасточохь вистхила дезча,
ХьегIарца, ладоьгIуш ма Iелахь, дог.
Сихаллехь цхьаьнга ас цадогIург аьлча,
Кханенна байттамал ма делахь, дог.

Ца оьшу хестамаш, хабаран толам
Вайшинна юьстах ахь биталахь, дог.
Иллешца къобалбеш къонахийн
   болам,
Цаьрца бакъ хьошалла кхоллалахь, дог.

– КIант, – сихло Даймехкан 
  орцанна гIатта!
– Аьлла, вай дIакхойкхуш, 
  хьаалахь, дог,
Бекхаман ткъес хилий, герз 
  кховдош майрра,
Сихонца со новкъа ваккхалахь, дог.

ТIулган дийцар

ТIулг бара цкъа айлуш, 
  тIаккха чулахлуш,
И хьоьстуш керчара ламанан хи.
ТулгIеша ен гIовгIа цкъачунна лахлуш,
Шен маттахь къамел дан хIоьттира и.

– Ма мотта даима со кхузахь Iийна,
Беха бу лаьтта тIехь ас кхехьна некъ.
Есаллин садукъден тов а ма зийна,
Аренех, башлаьмнех бийлина чекх.

Чехийна, кхолламан вуой, 
  дикий кхийдош,
Собарца лайна ас халонийн дукъ.
Наха а, шаьш лардеш, 
  герзашца къийзош,
Дарбина хийлазза сан шога букъ.

Iиллина хьоладен хурманийн бешахь,
Кочачу эшаршка дийгIина ла.
Езна яц уьш суна: гIайгIанийн цIергахь
Ас кхечу аьзнашка тийсина са.

Хилла со керташкахь 
  оьздачу кIентийн.
Дийцаре кхин дIа а ладогIа ахь.
Бевзина поэташ-сийлаллин хьеший.
Уьш баьхна хестаеш стогалла, яхь.
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Церан бакъ иллеша, аз кура декаш,
Кхийдийна соь собар, дахчийна гIад.
Уьш бовзар, безар а сайн ирс а хеташ,
Мийлина ас цаьрца дахаран кад.

Шовданан йисте а со вахна хийла.
Хьистина масане безамаш ас.
Шиъ вовшех къаьстича, 
  къурдаш деш гIийла,
Балхийна сайн кийрахь, ца хазош аз.

Безамна шалхо еш кховдийна гIулч а
Язъелла суна тIехь, гIорадеш дог.
ГIиртина карча а харцо ца гуччу,
КIордорца цо кхийдош къахьонан дохк.

Сагатдеш хьежна со зезагийн лулахь,
Шен тIамарш яржийна, гIаьттича баI,
Беран лаг гича а дестечун буйнахь,
Денделла сан кийрахь Iийжамен даI.

Зуламан тов бахьнехь и 
  шовда лекъча,
Текхна ас тийналлехь дуккха а хан,
Юха а толамо шен лар схьаоьхьча,
ЦIа дина цхьаммо-ма 
  букъа тIехь сан.

Лаьттина цигахь а со, хьанал хилла,
Керла вуо тIехIотталц, лазам а луш.
Дезна сан цул тIаьхьа да воцуш Iилла,
Цу хIусмах хилла и мокха чим гуш.

Хан яхча, бIешерийн 
  чкъургаш тIе хиъна,
ДIаярца цуьнан чарх, хилла шех хIур,
Мохо шен мотт хьоькхуш, 
  лаьттан чкъор диъна,
Суна а гайтира Iуьйренан нур.

Iийна со шу тIехь а, 
  декъначохь ши кха,

Лардеш сайн букъа тIехь 
  дозанан хьаьрк,
Шен доцчух катоьхна, 
  мор бузо лиъна,
Сан дагах чекхбилла 
  сутарчун бIаьрг.

ЧIир лохуш, стагана ластийна герз а
Кхетта ду сан дагах, чов кIорга еш,
Цу таррийн шакаршлахь 
  дой аьрха терсаш,
Хийла цIий Iенаран хилла со теш.

Теш хилла кIиллочо 
  рицкъанан дуьхьа
Гергарниг я доттагI бохамна луш.
Цецвийлла со цуьнан 
  шалхачу юьхьах,
Оцуьнца бухбоцу ямартло гуш.

Нускалан лаамца дарвелла гIоттуш,
Цо нана човхош а хезнарг со ву.
Ден дог цо эшор а дицделла доцуш,
Лозучу ойланехь ас лардеш ду.

Iадатан боданца вахарца берта,
Човхийра мискачу шен йишин ирс.
Гина ду цо къиза хьаьшна и бер а,
Iаткъорца гIелонгахь 
  шен сонта ницкъ.

Ца хилла сан кхоллам даим со хьоьстуш,
Делахь а дорцана къурд аьлла бац.
Ма латта хьо хIинца, 
  хан ю дIайоьдуш:
Некъаца хьевалар хастаме дац.

Ницкъ эшна гур вац хьо, 
  яхь, тешам ларбахь,
Сатоха дезначохь тарлолахь сох,
Амма, дIахаалахь, кхечуьнан бала
Iаьткъича, ши дакъа ма хилла сох.
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Тийналлехь ойланаш

Къийсамо ластаво атта
Халонийн мохь ца ловш кхиънарг.
КIентий зуьйш хьийзаш ду латта,
Стаг вац и хаздан цалиънарг.

 ***
Сий дIаделла, са лардинехь,
Велла ма ву хьо.
Орам хаьдда, гIад дисинехь,
Дитт а дакъало.

 ***
Хьоьгахьа оьгIазло латтош,
Ехачу хьуьнхарчу барзал
Кхераме ю хьуна, накъост,
Кертара юьхь шалха пхьагал.

Геч а ма де 

Башха дац со кхалхарх
Ломахь я арахь,
Тезетахь Iаьржа - кIайн 
Къеста ма ве.
Амма сох кадамбе
Сан нохчийн маттахь,
И безаш ца хиллехь,
Геч а ма де.

Нохчийчоьне 

Нохчийчоь, ас къамел 
До хьоьца тахна.
Со ву  ирсечу 
Лаьмнашкахь кхиънарг.
Ву царех къастарна 
Чов хилла дагна,
Геннарчу цу арахь 
Ца ваьлла лелларг,
Вац хIинца дог гIийла.
Веха сан махкахь.
Сирла ю Iуьйренаш 
Хьомечу арахь.

Лаьа-кх ахь декийта 
Сан иллеш тахна,
Хьайн лаьмнех бухдуьйлу 
Шовданаш санна.

 ***
Дозалдеш, хьешашна 
  шен палс ша хесточо
Нехан чохь мачашца 
  куз хьоьшу, боху.
Хьакъ доцчохь и шен мотт 
  комаьрша лебечо,
Стагана оьшучохь, цхьа дош ца олу.

Шовданан дозаллаш
 (Басня)

«Со, – бохуш, кхиссалуш
Еш чолхе  гIовгIа,
Ламанна куро еш
Лешара шовда.
Бохура: «Маржа яI,
Со дацахьара,

Таро  хьан яцара 
«Со лам бу», – ала».
И  къамел цо цуьнга 
Денна а дора.
Цунах шен бухдийлар
Ган а ца гора.
  1964ш

Веданан гIап 

ПаргIато езачу
Веданан  арахь
Шуьйрра дIабаржийна 
Хьан мокха тIам,
Сан дайшна гIелоян 
Даьккхинчу хоршахь
Ма цхьалха йиси хьо,
Веданан гIап?
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Цу корийн хьежаро 
ДIаьвше цIе етташ,
Кхоьллина масане 
Iовжаме де?!
ХIинца и дIаяйна,

Маьрша ду некъаш
Бохур дац, вон бу нах,
Кхин цкъа  а ахь.
Орамаш хьарчийна 
ТIулган цу некъах,
Зезаг ду моьлуш  малх 
Хьан кора тIехь.
Хенаш тIехйийлла хьан,
Зардоларх пенаш,
Лаьтто чкъор хийцина 
Ширъяларх чхо,
Маьршачу дахаран
Аьзнашца йоьлуш,
Тур карахь долчул хьо
Ницкъ болуш го.
  1984 шо.

Къоламе

Шарша, сан къолам, хьо шарша
Кхуллучу хIора а дашца,
Кхайкхорца сан лаам, безам.
Лен доцчу иллешца бека.
Аттачу дешнашка кхийдаш,
Ма яйа эрна хан-зама,
Осала некъахо човхош,
Бакъонна пусар дан Iама.
Халкъан ирс лардечу новкъахь
Сан деган туркх хилий гIатта.
Бекхаман шед хилий, доггах,
Харцонан  пIендарийх хьарча.
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ДАКАЕВ СаIидбек

Со волчохь гуллур ду вай…

ДоттагIий, накъостий, тховса
Со волччохь гуллур ду вай.
Сан вуоне, дикане хьовза
Шу хилар-м синхьаам бай.

Кхачош бу, жимбелла бийца,
Вайн хенан хенара нах.
Мел дукха хир ду вайн дийца,
Марзонийн хадабеш мах…

ДIо регIах дашо цIе туьйсуш,
ДIабуза, чубуьйли малх.
Замано вайн денош Iуьйшуш,
Текхайо дахаран чалх.

Ойланийн сатийсам муьйлуш,
Садетта сингаттамо. –
Къасторан херонаш юьйлуш,
Гатлуш бу вайн чкъурган гуо…

ДоттагIий, накъостий, тховса
Со волччохь гуллур ду вай.
Сан вуоне, дикане хьовза
Шу хилар-м сан марзо яй!

 ***
Дуьне хоьхкуш,
Шераш лоьхкуш,
Зама уьдур ю.
Вайца кхиънарш,
Вайна лиънарш
Хьега дуьсур ду…

Вайн са кхачош,
Вай дIакхачош,
Некъаш хедар ду.
Вай дIахьулдеш,
Баьрзнаш гулдеш,
Латта Iебар ду.

Дахар дулу
Мерзаш хаьдда,
Мукъам лекъар бу.
Ког ма-боллу
Едда, хьаьдда,
Зама-м кхерстар ю.

Со лаьмнийн 
хьошалгIа воьду…

Жималлехь ладегIар дезна,
Сирла аз тIевоьхуш хезна,
Бераллин некъан лар тоьдуш,
Со лаьмнийн хьошалгIа воьду.

Салаьцна синмаршо яьттIа,
Ойланийн сингаттам хаьдда,
Ца Iебаш Iаламан чомах,
Де-буьйса доккхур ду ломахь.

Со цигахь гу-лекхчу ваьлла,
Кхерстина бIаьрг серлабаьлла,
Лаьттар ву лаьмнашка хьоьжуш,
Iаламан йозанаш доьшуш.

ГIоттур ду беттаса куьйса,
Ломах шен дато берг туьйсуш.
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Жовхарийн серлонаш йогу
Седарчий хьуьйсур ду соьга.

Малхо шен зIаьнарех туьйсуш,
Лалийна, кхачор ю буьйса.
Iуьйре шен де арадаккха,
Кечъелла гIотур ю тIаккха.

ЛегIинчу тогIешка ваьлла,
БIаьрг кхарстош самалхадаьлла,
Лелар ву, гIа-бецах буьйлу
ХIаваан мерза чам муьйлуш.

Шовдано детешца Iенош,
Дуьйцур ду сан мерза гIенаш. –
Дуьйцур ду, безамах лезна
Дог муха детталуш хезна.

Хьаннашка, даккъашка вуьйлуш,
Iаламан хазалла муьйлуш,
Букъ сетта ирхонаш тоьдуш,
Со лаьмнийн хьошалгIа воьду.

 ***
Кху кешнийн йийсаре
Кхин цкъа а
Барз бижи лаьттан:
Сан хенан нийсарой
Кхачийна,
ДIабовлуш лаьтта.

Ас тIекIалйоьттина,
Ойланийн
Лаамех йоьгIна,
Сан дашо гIаланаш-м
Херцаш ю,
Сатийсам боьхна…

Молла-м ву, аз-гIийла,
ЗаIаман
Йозанаш доьшуш.
Сан рагI а, цкъа шийла
Катоха
Сан бIаьра хьоьжу…

Язъелла ойланаш…

Шелоно лоькхучу дарцо
Саийзош, шен узам бора.
Де эшна йисинчу барзо
Ойланийн кIур кегабора:

Къоналлаин хьогалло мелла, 
Хуьйдина дегIера гIора.
Хуттургийн тIум кхачаелла,
Текхалац язъелла голаш.

Катоха, кирчина бIаьргаш
Iийдалуш, хье-кIорге эгна. –
Кхолламан йозанийн хьаьркаш
Тилийна, замано аьгна.

Матта кIел лаца дац рицкъа:
Кийрара мацалла къекъа.
Ижуна кхарста бац ницкъ а:
Хирцина де доцу некъаш.

Хир тоьдуш, 
  хардангех егIна,
КIомсарийн ираллаш иэгна.
Йиш йоцчохь бекхамо лехна,
ДIадоьху къиношлахь хьегнарш.

Юьйлина Iалашо хьежарх,
Герзашка ца лецаелларг,
Къурд аьлла, 
  къарбелла иэшам,
Лаьтташ ю дегI лацаделла.

Буьйсанан боданах туьйсуш,
Арено шийла мох лоькху. –
Цуо берзан ойлане кхуьйсуш,
СаIуьйду сингаттам боькъу.

ТIаьххьара гу лекхчу яьлла,
Шийлачу дорцах пебетташ,
Къахьделла лаамийн аьлларг,
Цуо гонах гIийла бIаьрг бетта…
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ТIегуллол, вежарий

ТIегуллол, вежарий,
Шорбе вай марзонан гуо,
Буьйсанчохь яхьара
КIентий, вай цадезначо.

Илланча, озийна,
Пондаран мерз булуш ву. –
Цхьа башха мукъамаш
Цуо вайна хозуьйтур бу.

Дуй санна чIагIдина,
ХIоранна дагах латош,
Аз озош, гIоттур ду
Къонахийн болатан дош.

Дуьйцур ду цо вайна
Муха дов, Iалашдо сий.
Даймехкан маршонах
Синош луш, Iенийна цIий.

Дуьйцур ду, даш хилла
Язъелча безаман чов,
Даго и цадаьлла,
Садетташ, мел хала лов.

Иэхь муха тиллина
Коьртана, божийча куй.
КIарлагIийн борза тIе
Тийсина неIалтан туй.

Хьовсийша, лаьмнаш ду
Иллешка сатесна Iаш.
Човхабай, къахкабе
Ял йоцу сингаттамаш.

Вайна ма девзийла
Вовшашна къахьделла вуо.
Илланча, ахь тхуна
ЛадогIа мукъамаш луо.

ТIехилал, вежарий,
Шорбай вай марзонан гуо. –
Буьйсанчохь яхьара,
КIентий, вай цадезначо…

Генахь ца болу тIом…

Лерехь гIов ца къекъарх,
ТIеман хьу еттало гена:
Чекхтуьлий сан некхах,
Чевнаш йо цуо деган пенах.

Дийшина зуламаш
Меттара гIовттадой, лоькхуш,
Цуо дуьне Iададой,
Серлонан садагош, хоьхку.

Чехадеш, кхерадо
Цуо берийн набаран гIенаш.
Ийзадеш, хедадо
Дахаран цIий лела пхенаш.

Нур къага ца буьтуш
Хьулбина, малх лоьцу чета.
Бехказа ца буьтуш,
Садаларг мисканех лета.

ДIовш кхетта, цхьа Iаьржа
Талу ду гулдинарг кийра.
БIаьрг боьллуш, садаьржа
Iуьйренаш ю цунна хийра.

Iаламан куц кхобу,
Юьхь-сибат керчадеш цIийла,
Елхаеш, цуо кходу
БIаьстенан хазалла сийна.

Цуо дагах кадетташ,
Са-меда дахар ду Iуьйшург.
Моз ма дац – алх етта,
Талу ду багара кхуьйсург.

Саготта хьовзадой,
Кийрара мохь-орца Iанош,
Балина товжайой,
Елхайо цуо гIийла нана.

ТIекхочехь бац олий,
ТIом суна-м ца баьлла гена:
Сан некхах чекхболий,
Чевнаш йо цо деган пенах.
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ХIора цуо даьхьна са
Ойланийн корашка хIуьттуш,
Тезетан белхарца
Ас тIеман эрчонаш луьтту…

ХIорда йисттехь…

Айавелла, гена бIаьрса кхуьйсуш,
Со кху хIордан берда йисттехь лаьтта,
Лахахь, кIайчу шурин чопеш туьйсуш,
Сийна дуьне кхехка, собар хаьдда.

Дийнахь сарралц тийна, хьаьъна 
Iийна,
ХIордан аре марсаюьйлуш, терса.
Iалам Iадош, ирча гIов дадийна,
ТулгIеш, леташ, вовшийн марахьерча.

ТIулгийн пенах шуьйра накхош бетташ,
Уьш, ма-хуьллу, берд чухарцо гIерта.
Берд, садетташ, богIабелла лаьттах,
Къонах санна, собар сецош, лаьтта.

Ма ала…

Ма ала, дозалла до –
Дозалла – Даймохк бу сан.
Кура ву, ма ала со,
Куралла – лаьмнаш ду сан.

Ма ала, къе-миска ву, –
Ас цунна са ца гатдо.
Дайх дисна гIиллакхаш ду, – 
Цара сох хьолада во…

Ма ала, йиш-ваша дац. –
Тешаме накъостий бу.
Ма ала, бийца бух бац,
Со нохчийн орамах ву…

 ***
Сан лерехь, аз доцу
Цхьа мукъам лекхало
Генара. –
Де-буьйса харц доцуш,
Иза-м бу ханна сан

Хенара.
Шерийн юкъ йиллинарш
Гулдина, гIенашка
Кхалхадой,
Цуо лерехь биллина
Сауьйзу сингаттам
Балхабо.
Цуо шеца дIакхоьхьуш,
Даьгначу туьйранех
Хьегавеш,
Оланех кхийзалуш,
Хьагъелла марзонаш
Кегайо…

Сий ца карадо…

Базарашкахь
Йохка-эцарш лелош,
Адамаша-м
Цхьацца мехаш бо.
Амма цигахь,
Дийнахь сарралц лехарх,
Духкуш, оьцуш,
Сий ца карадо.

ДIа ца духкуш
Кху дуьненан мехах,
Долчо иза
Шена кхоадо.
ХIу тIе тасарх,
Сий ца долу хесахь
Иза сица, 
ЦIийца кхиадо…

Хьешан декхар…

Вай хьаша тIелоцу
Вазвина, сий лакхадоккхий,
Ца хилча йиш йоцург
Тарлой, и баьрчехьа воккху.

ХIоттабо, ца къийзош,
Комаьрша кечбина кхача.
Юкъ йоьхкий, са кхийда
Хьеша-ден лааме кхача.
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Амма, цхьа декхар ду
Хьешан а, ларам бан дезаш:
Ша баьрче ваьккхича,
Коьшкала вала-м ца веза.

Шовкъ йоьхна…

Дазделла сан хелхар, –
Дац хIинца тохара санна.
Шовкъ йоьхна кху белхан. –
Хьо хир ду, моттара хьанна?..

Когаша, тIедоьгIна
Тишделла дегI лоьцу халла,
Хено шен катоьхна,
Лазийна хелхаран бал а. –

Ловзаран гуонехь цкъа
Ткъес санна, каде ког лелла,
Воккха стаг тийна Iа,
Ойланийн сингаттам мелла.

Уьш хIинца, замано
Хан хьаьшна, гучара девлла,
Ког-каде хелхар цуо
Шен берийн берашка делла…

Ойланийн сингаттам…

ГIайгIано ойланех туьйсуш,
Сан коча сингаттам кхуьйсу:
Дезалац аьхкенан йовхо,
Йис хьаьхна, гуьйрено човхош.

Лар лаца, кхийзалуш, текха
Кхолламо дийцина некъаш. –
Лаамийн орамаш хедош,
МаьркIажехь кхачало денош. –

ЯIзарийн хуттургаш лоьцуш,
Кадетташ, цхьацца схьаоьцуш,
Цхьа цуьрриг кхоам ца хеташ,
Дахаро кхуьйсу уьш чета.

Дахар-м дай Iемина говза,
Туьйранийн таронех ловза.

Куьг хьокхий, дог курадоккхий,
Хийла дегI цуо хьерадоккху…

Дай иза-м цамоттал говза,
Сих юлу сиркхонаш йовза,
Шалхонца шен бIаьрахьежахь,
Кийчча Iаш хотталахь хьеша…

Iуьйре самаяьлча…

Анайисташ белшах туьйсуш,
Маьлхан цIаро зIаьнарш йотту.
Текхна яьлла тийна буьйса,
Самаяьлла, Iуьйре гIотту.

ХIаваъ бецан цинцаш муьйлуш,
Зезагашца ловзадуьйлу.
Олхазарша тIемаш туьйсуш,
Стиглан сийна аре луьйсу.

Шена-шена лакхе къуьйсуш,
Лаьмнийн баххьаш гуонах хьуьйсу.
Серладолий, шовда керчаш,
Шабарш кхуьйсуш, тIулгех хьерча.

Шуьйра яржош, тIамарш хецна,
Дуьне мел ду бIаьрса тесна,
Маьлхан Iуьйре долаяьлла,
Iалам кхарста арадаьлла!

Юхахьоьжу…

Замано
«Схьавола» – бохуш,
Лергах луьста
Мехий дохуш,
Iехавелла,
Тилавелла,
Дала лур ду
Моттаделла,
Ас бералла
Къоналлийца, 
Ас къоналла 
Къоьжаллийца
Къийсинера, –
Хийцинера. –
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Кханенаша
Туьйсинера. – 
Хилларг хIинца
Хилла даьлла, – 
Суна боьгIна
Кхаж бу баьлларг. – 
Эрна ду сан
Кхийсавалар,
Юхаверза тийсавалар…
Сатийсамийн
Хьагам хилла,
Даг тIе хьоьрсуш
Шийла чилла.
Хено хьаьшна,
Ойла къоьжа.
ГIийла гена
Юхахьоьжу…

 ***
Хьаьстина куьг хьакхарх,
Шен сонта амал ца хуьйцуш,
Лергаша мох лоьцуш
КIамдина, са акха кхуьйсуш,
Шех олург ца тайна, 
Севсинчу мерах шок етташ,
Мохь-цIогIа Iахийна,
Вир йоьду къухашла, едда. –
Шен долаяьллачу
ЦIарна и цахиларх реза,
Вирах, вир ца аьлла,
Кхин муха, – хIун ала деза?..
Бакъ ду-кха, ца хаьа,
И мила, мичара хилла-м,
Цхьаъ ваьлла хир ву-кха,
Говзанча, цIе йогIург тилла…

 ***
ЛадугIуш ву хьоьга,
Дийца ахь,
Ма-луъу дийца.
Ца воллу марзбелла
Акха мотт
Хьоьгара баккха. –

Хьажахьа,
Цхьажимма хийца. –
Даима цхьа мукъам
КIордабо
Са хьерадаккхал…
Дийцахьа, ладегIар
Ду суна
Хьекъале хетарг,
Мотт эрна лебина,
Ца къуьйсуш,
Са-аьрта кхетам…

Iенира…

Безаман балхамца
Дехаре хIиттавеш,
Ловзаван,
Ял йоцу лай вина.
Луурийн кхиэла кIел
Хьовзаван,
Безаман бу – аьлла,
Ахь суна къаьхьа кад
Боьттира.– 
Суна бен хуур дац,
Къурд бича сан даге
ХIоьттинарг…

Дакъаза ма даларг. –
Суна-м и моз хир ду
Моьттара.
ДIовш хилла кечдина,
Ахь дагна чам баккха
Доьттинарг.
Безамах тешийна,
Ахь соьга къурд байта
Лерина.
Кад боьхна, аталуш,
Даг тIера хаьрцина,
Iенира…
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АХМАТУКАЕВ Адам

ЦIахь

Со-м юха а вайн кху кетIа кхечи,
Лайла юьллуш когийн ларан тир…
ХIинцца учахь, 
  мекхайоьлла эчиг
Елхош, 
  ехьар ю горгалин йир.
Корехь кирхьа меттахдоккхур нанас,
Йовхарш туху кеп хазор ю дас,
НеI цIовзийна чилла 
  юьтуш арахь, 
ЦIехьа бина некъ чукхачор ас.
ПIелгаш морцуш, цIе тойина пешахь,
ТIехилор бу нанас чайнан яй.
Генахь лехна, хаьржинчу сан дешарх
Хоттуш, озор дас къамелан тай.
Букъ гIортийна куз тоьхначу пенах,
Назбар хьоьшуш аьрру пхьаьрса кIел,
Къена энаш кхобу иза 
  шена
Суьлхьанашца тIегулбеш ву мел.
Ткъа сан нана!.. 
  Хьомсара сан нана!
Декъалвинарг доьзалан да шен!

«Сан когийн айрашна хаало Даймехкан латта»

Цуьнга кхочуш 
  цIийна, цIенна хьанал
Нана-махкахь нана хирий-те!..
Бехкийн кIара хьийзачу къамелах
Тамехь туьдуш кхиар со – шайн бер,
Нанас сихха чай, сискал, тIоберам
ОхьахIоттор, 
   тодеш дас шен Iер…
РагIу кIелахь 
   дорцах йоьлху буьйса
НеIарх леташ – декъа вайца Iийд, –
Яхлур гаран марзо, 
      дIа ца дуьйшуш,
Арахь мукъам хаззалц боргIалийн…
Иштта буьйса кхоах дуьхьалйохуш, 
Лорах лела яхлой, гIайгIано
Некъаш оьхьу – вайн хIусаме догIу, –
Мерза луьстуш гIенийн хенагуо.

ЦІерпоштан некъ 

Со, ненан марзо а йовзале, 
Къежвелла цІерпоштан некъа тІехь, 
Цу некъан деккъа ши доза бен 
Ца девзаш кху лаьттан некха тІехь. 
ГІаргІулийн назманийн мукъамехь 
Некъ хьоьшуш цІерпоштан чкъургаша, 
Со ваьгна сайн лаьмнийн дукъа тІехь, 
Нахаре сатесча ардаша. 
ГІо-орца ца кхаьчна тешамаш 
Декъалбеш семачу гІенаша, 
Ас къинойх цІанбелла иэшамаш 
Схьабеъна къорачу хенаца. 
ГІайгІа ю церан садукъаме , 
Къобалъеш хораман къурдаша... 
ГІаргІулийн назманийн мукъаме 
Йоху и цІерпоштан чкъургаша. 
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Даймехкан латта 

ХьаргІанийн бодано 
 виначу лаьмнашна гуо беш, 
Жоп доцуш дисира 
 сан пхенаш озийна хаттар: 
Сох хила доьгІна-те 
 бехчалгийн кхолламан буо-
бер? 
Сох хила доьгІна-те 
 сагІина сеттина хаттар? 
Мецачу кийрара 
 йишхаьлла мукъамаш бохуш, 
Къорачу иллешца 
 со лийриг цахилар къедош, 
Ас хІора буьйсана, 
 шелделла дайн ардаш охуш, 
Лехьийна лазамаш 
 денлора, сан гІенаш хедош. 
Ас маьлхан зІаьнарех 
 туьйсура дахьийна пІелгаш, 
Шелоно хедийча 
 сайн дечиг-пондаран мерзаш. 
Иллеша къардора 
 сан лорах хІиттина белхарш, 
Къилбехьа таьІна со 
 лаьмнашна дуьхьала верзош... 
Дорцаша якхдинчу 
 сан даг чохь мекха яц, муо бен, 
Жоп доцуш ца дисна 
 сан пхенаш ийзийна хаттар – 
Ца хила доьгІнера 
 бехчалгийн кхолламан буобер, 
Ца хила доьгІнера 
 сагІина сеттина хаттар. 
Кхетта со: лаьмнашна 
 херделла сан некъаш доьхча, 
Сан иллин мукъамо 
 со новкъавоккхур ву атта. 
Ас дечиг-пондаран 
 мерзашка жимма ладоьгІча, 
Сан когийн айрашна 
 хаало Даймехкан латта. 

Да ган лууш 
                                                 Я.З. 
Да ган лууш, дІавуьжу-кха со а. 
Самах санна, гича иза гІенах, 
Хазахетар тигац даг чу хоа, 
ХІетте а со воьлху оцу хенахь, 
Денвелла сайн да валарна кхоьруш... 
Нанас-м боху, набарха со воьлу… 

Халбатахь санна… 
Малх а, чукерчина, гучуьра бели, 
Учара стол а чукарчор ю кестта. 
Йииний, йиина довлазий, берийн 
ГIовланаш йолор ю гIенаша хьеста… 
Доьзалх а дисина, совдаьлла дахар 
Денлой цу къоьжачу набаран кхоьлах, 
Цо дагалецамаш хахерца бахар 
Ловра ахь, бехкаме шабарш деш Деле. 
Ирсана биттина лаларш а цоьстуш, 
Эмалкан амале оьмар мел йийларх, 
Юткъа хьайн ойланаш цунна ца йостуш, 
Халбатахь  санна, 
 хьо хьуо-цхьалха Iийна… 
Малх а, чукерчина, гучуьра бели, 
Доьзалца, гуо бузуш, пхьор диъна стол а 
Готтачу кху кIарахь новкъа ю, эли 
Хьан дакъа лийчо схьагIертачу моллас. 

Нохчийн маттахь 

…Ас юха а сайн къамел дIадийр ду, 
Къайлакхоьхьуш логах дуьйлу 
                                            къурдаш. 
Ас доIа а ненан маттахь дийр ду,  
ТIегулбина нохчийн меттан мурдаш. 
Iехош Дала хьаналдинчу декъах 
Тхайн синошна чукIаргделла даьIнаш, 
Токхур оха къоман сийлахь декхар, 
ЮьхькIайн лоьхуш 
 нохчийн меттан маьIна. 
Кхеташ дуй тхо-м: тIера чан дIаэцна, 
Тептар санна, юхалиста боло 
ТIаьхьалонна дIабиллалуш бац и, 
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Буьйцуш хилар – и бу цуьнан толам. 
Цу кхетамах, дарба санна, ийна 
Безачарна лезна и цабалар. 
Цунах кхета тIаьхьависна Iийнарг, 
Орцахвалий, тхуна юххевала. 
Къилба тило хьийза бода хьаьъча, 
Гур ду вайна, некъ вайн нийса хиллий. 
Маьршадохуш даг чу хьийза кхаьънаш, 
Аьр вай тIаккха нохчийн коьрта илли! 

Доьзал  

Чоь юьзна, кхиънера доьзал, 
ЮргIа а цхьаъ долуш берийн… 
Ткъа хIинца да-нана – къоьжа, 
Доьзалш а шайн-шайн бу берийн. 
Керта бIо боьссича санна, 
Хьийзачу кIенташа дада 
Воккхавево-кха шайх, амма 
Къа доцчу бехках ю нана. 
Дуьнен тIе цо хIокху буса 
Йоккхун ерг цкъа маре гIур ю… 
Дех-ненах йисина хIусам 
Вежаршна ма яссалур ю… 

Вулура дуьненан чомах 

Хелхарна воццушехь тIера, 
Суьйренца накъостех кхеташ, 
Лоьхура ас а синкъерам, 
ХIиттаян хелхаран кепаш. 
Эшарца богIуш, ца богIуш, 
Хелхаран бухь буьйлуш тIома, 
Мехкаршка дегнаш а дохуш, 
Вулура дуьненан чомах. 
Хьуна а и девза хир ду, 
Бевза хир хьуна и чам а. 
Цуьнца а яц-кха сан чIир а, 
Амма бу цхьа дагахьбаллам: 
Сан бIаьрг хьох ма тIаьхьа кхийти… 
Цкъа мукъне хьоьга сакъера-кх… 
Хьуна тIе хабар даийта, 
Со тIаьхьа-м ца висна техьа?.. 

Хьо йоцуш, нана 

Тезетах дIацIанлуш, яссалуш керт, 
Чувоьрзуш, кевнаш тIекъевлина, 
Суна ца бохбелла хьох бисна кхерч, 
Туьйра а ца дисна гIевлангахь. 
Хьо йолуш санна, со сиха а вац, 
Цхьанхьа а хье ца луш, цIехьа ван. 
Хьо йоцуш, нана, сан токхо а яц 
Со Iехо я аса Iехаян. 
Амма хьо кхалхале, суна хьан чохь 
ГIенах сайн денвелла да гина… 
Цундела хьан хIусамехула бо 
Ас цIехьа вогIу некъ даима. 

Ма хир дара… 

Дуьне-м ца дуура, я Везан Дела, 
Харцонах ун даьлла Латта а дитна, 
ГIайгIанаш йоцучу бераллехь лела, 
Стигала вала йиш йолуш ца хилча. 
ТIаккха ма хин дарий, 
 суьйренга воьдуш, 
Батта тIе веъна со, гIелбелла когаш,  
Тхов тIера санна, дIа охьачухоьцуш, 
Кегабан хIоьттича бухлара бодаш. 
Гича а хIун дара суна цу юккъехь  
Сан лорах угIучу берзалойн бIаьргаш.  
Нана хир ма яра со ларвеш юххехь, 
Дас а бIаьргъэшара вийр вара тергал. 
ТIаккха ма хин дарий, уьш гаро Iехош, 
Ас лайна гIенаш а, 
 кхин гIенаш кхаббал… 
Амма ца тарло-кха дуьненца эгIа, 
Хьоьца и харц хиларх, хьох и ца Iабарх. 

Сан марзонаш 

ХIара сурт сан ден ду, 
ХIара ду сан ненан. 
ХIокху тIехь со церан 
«Лекъаш дина» бер ду. 
ХIокху тIехь со, ненан 
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Куьйгаш дIа а хецна, 
Когаваха Iемаш, 
ВогIавелла лаьтта. 
ХIокху тIехь со суьлхьа 
Доккхуш Iачу дега 
Хоьттуш ву, сайн муьлха 
Ламаз ду дан дезарг. 
ХIокху тIехь со, ирсе 
Хила Iемаш царех, 
Хьоьжуш ву хийистехь 
ЙоI дуьхьала яре. 
Пхьоьханарчу наха 
Шайн цатемаш балхош, 
ДIо чубузу малх а 
Кешнийн керта лахло… 
ХIара чурт сан ден ду, 
ХIара ду сан ненан. 
Сан марзонаш хеда 
Дуьне, хьо ма къен ду. 

1999 шо 

Дезткъе ткъайоьсналгӀа шо. 
ГӀаларчу базарахь – аьхке. 
Суна хьо йуха а го, 
Амма хьан болар ду чехка. 
Сацайай, вистхила со? 
ХӀан-хӀа, со дуьхьалавер ву. 
Вевзина, соцур йу хьо. 
Вайн бӀаьргаш къамеле девр ду.
Пхенаш чу хьулйелла вас
Денйала ца йуьтуш цӀийца,
Экама туьдур ду ас
Мотт боцу вайн дагардийцар.
Кхетаза мел дисна дерг
Хьан балдийн диегарехь диешна,
Са-цӀена тоба ас дер,
Кхаъ хилла, хьох йухатешна… 
Хадабеш базаран гуо, 
Шозза а дуьхьалавели. 
Шераша хьовзийна муо 
Басталуш, чов лазаели. 
Беха бу базаран гуо. 

Йовха ю кхушарахь аьхке. 
Хьоьга вист ца хилла суо 
ХӀунда во-техьа ас бехке?.. 

 ***
ДоттаггIий, хин кортий 
тоьшаллина лаьцна,
Вистхили йоIе со, 
ойла йостуш эххар.
Малх а, кIайчу мархийн 
кирхьи тIехьа лаьтташ,
Iехабелла, эвхье 
хьийжи тхоьга бехха.
Нана, хьоме нана, 
юкъарлонна хьовзий,
КIант кхиинчу дега 
цкъа дIакъададехьа –
Сан даг чуьра мерза 
арагIерта ловзар
Вайн ков-керта дерзо 
тарлур дарий-техьа?!

Са дийна – хIунда?

ЗIаьнарийн Iасанаш тIехь
Малх хьоьжу регIан дукъ тIера.
Хетар ду цунна хьох эхь,
Кхана ша денбала хьелахь.
Ламазан хан хиларо 
Яссош хьох юьзна ков-берте,
Йоссор ю маьркIаже цо –
Хьан лорах – къорачу керта.
Гел санна, хьийзина тIе
Дуьненна тийсина гонаш,
ХIетте а – ва хIунда-те? – 
БIаьрг-сема хьоьжу хьо гонах.
Чуван а ца висча, я
Вигийта бух а ца бисча,
ХIунда ду дийна хьан са,
ДегIана совваьлла виснарг?!
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  Дош – баьрчче

Дош духе доссийнчу гIалартийн бода тIекхоларх,
Шайн могIа бохочу сайга уьш хьежадеш бIагIор,
Лар-онда яьхначу гIулчашна эгIаза болар
Муха ас тосур ду – дуьрстанах – некъ бига агIор?
Ас иза буьйцина, къилба деш дашочу малхах,
IиндагIа лар а деш – суннатах – сайл хьалхадаларх,
Дош а ца дожийна цу новкъахь шеконе-шалха,
Догмола 
  верасийн юьхьIаьржа дуй тIаьхьабало.
ХIетте а, 
  дов долуш Махьшаран майданахь къасттол –
Ларамза бовзарна хьарамчу тойнера кхача, –
Цхьа дегайовхо ю 
 кхиэло сайн бехказло хьасттал –
ГIалартийн тойнна тIе цакхийлар дезарийн тача. 
Цундела, 
  сирла са гIелдина, бода тIеIанарх,
Кхаъхилла, боху ас, вохвелла боберийн кхерчехь:
Малхбузе цIиййина, дог хьаста кечлуш ю кхане,
Дош а ду, 
  духхера гIаттийна, 
  дIадоьхуш баьрчче.
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Ламанан хи санна, дIайоьду зама

ИСАБАЕВА Медина

  ***
Мажделла бешара генаш,
Чекхдевли сан дашо гIенаш.
Вай къастош, хьомсара нана,
Ма чIогIа сихйелла зама.
Дагалоьцуш бераллин туьйра,
БIаьрхиш ас лешадо хийла.
Iожалло соьца хьо къуьйсу,
ГIенаша дуьхьалатуьйсу.
Ойлано дог охкуш, охуш,
Къурдашлахь синош а дохуш,
Де-дийне дIайоьду зама,
Со хьуна йелхайеш, нана.
Дехар ду хьан массо туьйра,
Хедар йац вайшиннан уьйр а.
Нана, сан коьрте куьг диллий,
Алахьа аганан илли.

Весетан кехаташ

Даймехкан лазамаш дагах чекхбевлла,
МостагIна дуьхьала гIаьттина ойла,
Машаран некъаца тхо арадевлла,
Лаарна, нана-Мохк, хьо маьрша гойла.
Iаьржачу мархаша Iаржйина гIала,
Сийначу цIераша бIарзйина гIала,
Шийлачу декъаша къарзйина гIала,
Хьо маьрша йоккхур ю, хиларх тхох алу.
Эзаран ницкъ буссуш хIораннан кийра,
Майралла къевсира йовсаршца хийла.
Нохчийчоь, хьоьца йу даима ойла –  
Хьо гIоза йехийла, хьо маьрша гойла!
Мурйоьлла гуьйригах мостагIий керчош,
Иттана дуьхьал цхьаъ, лом санна, хьерчаш,
Даймехкан аренех цIе-алу хили.
Лаьмнашца декар ду турпалхойн илли: 
«Нохчийчоь! Хьоьца йу тIаьххьара ойла!
Хьо гIоза йехийла!
Хьо марша Iойла!..»
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  Даге...

Можачу гуьйрено хьокхур ду кертара гIад,
ГIийлачу ойлано схьаоьцу пондаран Iад.
Замано дог шелдеш, кхачор бу дахаран кад.
Баркалла хьуна, дог, атта-м ца дели хьо кIад. 
Лакхенаш йовза ахь Iаморна, ца хьулдеш сакхт,
Бахамах кхачамбеш, догIучохь даларна закат.
Сан бехк бу хьуна, дог, хьалхе хьо даларна кIад –  
Зама д1айоьдура шарах сан хуьлуш цхьа сахьт.
Ойланаш, гIайгIанаш йисина кехаташ тIехь,
Бешара гIа санна, хир йу уьш ловзош хи тIехь.
Баркалла хьуна, дог, атта-м ца дели хьо кIад, – 
Ма хала хиллера маждалар ойланийн гIад...

  ***
Ламанан хи санна, дIайоьду зама,
Дуьххьара хан йеа хьо ца гуш, нана.
Сан кхойкху аз хезна, дуьхьал ца йогIу,
Уггаре оьшучохь сан хеди агIо.
Ахь йина ойланаш сан коьртехь хьийза,
Цкъа барзах угIу со, цкъа гIийла тийжа.
ГIийлачу боларца ахь дина некъаш
ХIора хьан лораца сан даг чохь деха.
Йуьхь-сибат, аматаш дагалоьцуш сирла,
Бераллехь лелийнарш дуьйлуш ду карла.
Хьо Iийна хIусамаш лаьтта цхьа шийла,
Хьо цу чохь ца гича, дог карзахдуьйлу.
Дуьнен чохь бIаьсте йу, сан даг чохь – чилла...
Хьан чуртах дагайолий, чуйоьрзу хийла.
Собарах ца йоха со гIерта, нана,
Хьоьца чекхйели-кха беркате зама.

  ***
Дахаран новкъахь Са кхачош,
Жималлин ойланаш кхелхаш,
Дуткъаделлехь сан когийн тача,
Ца лелла кхолламна йоьлхуш.
Цхьаволчо гIайгIанаш гулйо,
Кхечунна беламе хета.
Байташа ойланаш хьулйо.
Суна-м цу байтех къахета..
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 ***

Тайсумов Муса дагалоьцуш

Етт-эсий мацалла Iоьхуш,
Зуьдо шен кIезий схьалоьхуш,
Урамехь сийна дарц хьийза,
Вайн кетIахь герз тухуш къиза.
Ков хьадеш, цхьаъ дIа ма тевжи,
Сан дог, хьо ма аьрха Iевжи,
Сан кертахь кIант Iуьллу, шеллуш,
Шен нанас цайинарг йелхош.
Урамехь сийна даш хьийза,
Сан кертахь борз йу Са уьйзуш,
ЦIен туьтеш санна, цIий Iенош,
Маржа йаI, чекхдевли денош.
Кхачош ду тIаьххьара сахьт хьан.
Ас хьаьнга даккхийта лахьта?..
Стиглара лайн чимаш эгош,
Iожалла йу марчо тоьгуш.
Сан уьйтIахь борз Iуьллу, шеллуш,
Шен нанас цайинарг йелхош,
Ма кхоам бара хьан, ваша,
Хеназа дIавилла коша...

  ***
ХIилланех ца кхеташ, айпечу кийрахь,
Цхьалха дог кхиира, детталуш гIийла.
Хи мала кхевдича, дахаран хьеро
Аьхьира, этира, йелхайеш, хийла.
Шалхонаш ца Iемаш, демах уьйш дуьйраш,
Дегаза къежарна, хебаршка йоьдуш,
Дех-ненах къаьстина, хедайеш уьйраш,
Хьерчош йу, керчош йу дахаран кийрахь.
Олхазар деци хьо, декъаза син-кана,
ХIетте а гIерта хьо элпийн нур гайта.
БIе шарал зама йу, хьомсара нана,
Цкъа дама, цкъа дуьйраш къесташ сан байтех.
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ТИМБУЛАТОВ Мовсар

Элча хестош байташ
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

  (1)

Халчу новкъахь тийсалуш тхо догӀу,
ГӀалатдуьйлуш, Деле хьесталуш.
СабӀарзделла Деле кхойкху оха,
Эхар зама герга хилар гуш.

ХӀай тхан Элча, ваийтинарг Дала,
Боданера адам даккха схьа.
Нехан дагчохь динан серло кхала.
ЦӀуйшна кортабеттар доккхуш дӀа.
 
Хьо тхан бӀаьргийн серло, 
  дегнийн дарба,
Тхан дахаран сирла масал хьо.
Тхаьш йоккхучу ханна 
  хьан некъ ларбар  –
Сийлахь декхар, коьрта Ӏалашо.

Хьан дахарца доьзна ду тхан дахар,
Хьо вовзаро тхуна гӀора ло,
Оцу некъан ларца гӀерташ даха,
Ойланаша геналле дӀахьо

  (2)

РобийӀ-авваль шийтталгӀачу буса,
Ӏалам серладоккхуш, боьсси кхаъ,
Нуьрца къагош Аминатан хӀусам,
Лаьтта воьсси сийлахьчарех цхьаъ.

И дуьнен чу ваьлча керста Ӏадош,
БӀешерашкахь яьгна цӀе дӀайай.
Шема-гӀалин йоккха шахьар къагош,
Бухьайрат-хӀорд, лаьттах ийна, бай.

Кхин а даккхий Ӏаламаташ хилла,
РагӀуш дохош, килсаш аталуш.

Дедас цунна Мухьаммад цӀе тилли,
Цуьнан болх сов боккха хилар гуш.

Бану СаӀдан тайпанца хьо кхуьуш,
Хьалимата вузош лелави,
Шаьш лелочух беркат 
  алсам хуьлуш,
Хьох цецбуьйлуш, хийла тамашби.

Дуьнен тӀе а вале да дӀаваьлла,
Сийлахь Элча, байлахь виси хьо.
Ялх шо долуш новкъахь нана йелла,
Хьан жима дог Ӏовжий балано.

Берашлахь хьо ловзуш лелаш хийла,
Наноша шайн бераш доьхуш схьа,
Юьстахваьлла, цаьрга хьоьжуш гӀийла,
ХӀун ойланаш йора теша ахь?!

БархӀ шо кхаьчча, тӀера деда велла,
Девашас хьо шена леци тӀе.
Массаьрца а эсал, велавелла,
«Тешаме верг» –  тилли хьуна цӀе.

Шовзткъе шо хьайн дуьзча 
  Нуран ломахь,
Хьираъ хьехахь йоккхуш ехха хан,
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Вайн Делера малик дуссуш, тӀомахь
Анайист дӀалоцуш, баржош тӀам.

«Диеша. Хьуо кхоьллинчу Делан цӀарца,
Адмаш кхоьллина цо детта цӀийх.
Диеша. ТӀех Комаьрша Ша хиларца,
Къайлах дерг Цуо хьуна довзийти.»

Цу кхайкхамо инзар Ӏадавина,
Сийлахь декхар дужуш хьайна тӀе,
Дала дин дӀакхайкхо векал вина.
Хаьржира хьо, элча вина Шен.

Амма хӀун до оцу керста наха?
Стенна дуьхьалбевлла хьийза уьш?
ГӀерташ хьуна новкъарлонаш йаха?
Лаьтта тӀера хьо дӀаваккха, вуьйш?

Стенна тӀулгаш кхуьссуш тӀаьхьа?
ТӀоифера эккхавира хьо?
Стенна бала туьйсуш къаьхьа,
Мекарлонаш цара хьийзайо?!

Буьрса малик деъна уьш дӀабаха,
Лаьмнаш тӀеттатухуш хӀаллакбан.
Хьуна лаац, ахь сатуьйсу царах,
ЙогӀу тӀаьхье хила бусалба.

Маликаш тӀедуьссуш Бадран арахь,
ТӀеман дойшкахь, лата кечдина.
Тарраш детташ цоьстуш, керста цара,
Хуьлучух ца кхеташ Ӏадийна.

Халчу хьолехь нисваларх хьо хийла,
Везчу Дала ларвеш лелави.
Дала хьайга делла декхар сийлахь,
Дуьззина чекхдаьккхи, кхочушди.

Элира ахь уммат дагатесна,
Асхьабашца цхьаьна волуш хьо:
«Вежарий ган чӀогӀа ас сатесна,
Им диллинарш, гина воцуш со».

Тоьшалла до оха, Делан Элча,
ЧӀогӀа ган сатесна тхо а ду,
Синхьийзамах гӀайгӀа йузайоьлча,
БӀаьрхиш лиедаш, Деле кхойкхуш ду.

ЧӀогӀа доьху Деле тхайна малор,
Хьавза-татол цу хьан кедара.
Кхин гур йоцуш хьогалла йа хало,
СингӀайгӀа д1айоккхуш дегӀара.

Тхайн синойл а хьоме ву хьо тхуна,
Дай-нанойл а, чуьрчу доьзалел.
Уьш массо а махин хуьлда хьуна.
Ялсаманехь хьоьца цхьаьна Ӏиен.

Тхайн хьомсарчу шейхана
Баснукаев Хьасанна 

(Дала къинхетам бойла цунах)

Тийналла буьйсанан бóданах хьерча,
МаьӀ-маьӀӀехь доӀанийн шабарш.
Кхетамехь эзарнаш ойланаш керча,
Денна а Ӏийжаме хабарш.
ГӀовгӀанаш, шийла кхаъ, 
  хóраме аьзнаш,
Къовлаза дисина тептарш...
Нохчийчохь тезетан 
  кадам дӀабаьржаш,
ГӀайгӀано дӀалаьцна керташ...
Уггар а дезачу гӀáзотех лóру,
Ӏилманца даьккхина гӀáзот.
Ун-бáла текхи ахь, эшийна гӀóра,
Вовшашца хӀуттуш ши гӀaзот.
Ӏеламстаг даима хилла ву сийлахь,
АллахӀан новкъахь къахьóьгуш,
Ӏилманца дешархой кхиабеш хийла,
Лаьтта тӀехь халонаш хьóьгуш.
Дéса ду тахана хьо воцуш дарсехь,
Дóлийнчохь лаьтташ ду жайна,
Дешархой бисина Ӏилманан дарцехь,
Хууш дац хиллариг тхайна.
Мила ву хьол тӀаьхьа шерéтан1 Ӏилма,
Хьóьхундерг, ахьчул а гӀóлехь,
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Гуттар а хьехар деш, 
 кхоьруш тхо тиларх,
Эсала массо а хьóлехь.?!..
Хиллачу úэшаман чот тоха гӀертарх,
Ницкъ кхочуш бац тахна цхьаннен,
Вуон деъна Нохчийчохь 
 хӀораннан керта,
Дер доцуш йехачу ханна.
ХӀар дуьне-м хӀун йара?! 
  Цхьа кӀеззиг денош,
Сихаллехь уьш а чекхдовлу...
Зоьртала къонахий, бӀаьрхиш а Ӏенош,
Лаьтта, ницкъ боцуш уьш къовла.
Вайн коьрта Ӏалашо  –  эхартан дахар,
Фирдавсан лаккхара бошмаш,
Де-буьйса ца лоруш, цуьнга догдáхар,
Цу новкъахь къахьега дóш луш.
ГӀайгӀанаш йасталуш, сапаргӀатдóлуш,
Ирс Ӏáнар генахь ца хета,
ГӀаланаш...Хин-Кавсар..Лазам дӀабóлуш,
Элчанца вай цхьаьнакхетар.
Кхин цкъá а ца дала, бáла ца Ӏóвша,
Вайн дегнийн гáмдалар хьаьшна,
Марзонца зовкх хьоьгуш, 
  цхьан шуьне хóвша... –
Цунах вай доггах ду тешна...
Тахана дог Ӏийжаш, бáла совбаьлла,
АллахӀе воьху хьо óха,
ГӀáзотийн гуонашкахь къóбалве аьлла,
Ялсманан дӀадостуш дóгӀа.

  ***
Дахаран халонаш йазйелла тхайна,
Сингаттам совбаьлла, сатийсам байна,
Эхарте сатесна, синмарзо йайна,
Хьо дагавеанчохь б1аьргех хи туьйсу.

Хьо везар – вайн Дела везарх ду аьлла,
Хьо хьехор – дегнашна дарба ду аьлла,
Хьан дахар дуьйцучохь, дог карзахдаьлла,
Эхартахь хьо гаре оха сатуьйсу.

Шемара гӀаланаш хьайн нуьрца къагош,
Маджусин цӀе йайна, керстанаш Ӏадош,

ХӀорд лаьттах дӀаийна, килсаш чуиэгош,
Ма серлаяьккхи ахь хьуо вина буьйса.

Дуьнен чу валале тӀера да велла,
ЦӀадогӀуш «Абваиэхь» нана а йелла,
Йалх шаре валале дахар дазделла,
Ма хьалхе виси хьо цаьрга сатийса.

Везаш хьо лелаван дедас тӀелеци,
Хьие ца луш, деда а 1ожалло леци,
Девашас лелий хьо, доладеш, шеца,
Хьо везар дегнаш чу диллина Дала.

Йокъалло дӀалаьцна аренаш йелла,
Мацалло хьовзийна тӀейеъча къелла,
Хьан цӀарах дийхича догӀанаш делла,
Ма везаш кхиий хьо Ницкъболчу Дала.

Хьо воккха мел хили везаш тӀеоьцу,
Тешаме ву аьлла, кхиелана лоьцу,
Баланехь воллучун эсал догъоьцуш,
Хьо везар дегнаш чу диллина Дала.

Нур-ломан Хьираъ хьиеха а вуьйлуш,
Ойлаеш садагар дагчохь а къуьйлуш,
Кхолларан кхолламийн ойлайеш хийла,
Шен къайле йовзийта кечви хьо Дала.

Элчанан сийлахь дарж хьуна тӀедилли,
Ирсечо, хьем ца беш, хьоьца им дилли,
Декъазнаш биси шайн 
  керсталлехь тилла,
Хьо везаш къастийна цу Везчу Дала.

Ахь деънарг керстадеш дуьхьаладаьлла,
Шайн йолу кӀело еш, хӀаллакван аьлла,
Аьрха къам хьийзира карзахадаьлла,
Доладеш, ларви хьо Ницкъболчу Дала.

Кхойтта шо Макки чохь, 
  дин кхайкхош, даьккхи,
Цу Маккин элаша харцо совъяьккхи,
ХӀиджрат деш Мадине кхелхина тӀаккха.
Ларвеш хьо, лелави вайн Везчу Дала.
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Мадинехь адамаш иймане догӀуш,
Пачхьалкх а урхаллехь низаме йогӀуш,
Керстанна дуьхьала ницкъ алсамболуш,
Тергамбеш, кхиий хьо вайн Везчу Дала.

Цхьа эзар керстана кхо бӀе стаг кхочуш,
Цу Бадран арара кхин орца доцуш,
Маликийн эскаршца хьуна гӀо лоцуш,
Толам луш, вазви хьо Ницкъболчу Дала.

Делера толамаш совбуьйлуш лаьтта,
Макка а схьаяьккхи, цӀунаш ю аьтта,
Цу Маккин элий а сабӀаьрзе лаьтта...
ЧӀир йоцуш, сацам би къинтӀеравала.

ТӀамехь хьо даима хьалхенехь вайна,
Хьан амат, юьхь-сибат хӀайбате, тайна,
Нийсо йеш, собарца цатемаш лайна,
Хьо везар дегнаш чу диллина Дала.

Хьайбано ялхайо хьоьга шен гӀайгӀа,
Сагатлуш хурман юьхк, 
  тийжамбеш хьи егӀа,
Дерриг а Ӏалам ду бӀаьрг буьзна хьоьха,
Халкъашна къинхетам бина хьох Дала.

«Китабан, суннатан 
  жайнаш чу хьуьйсуш,
Ийман а диллина, со ган сатуьйсуш
БогӀу сайн вежарий, ган ас сатуьйсу», – 
Асхьабийн гуламехь, бохуш, хьо Ӏара.

Махьшаре адамаш гуллучу дийнахь,
Дерриге умматаш вовшашца ийна,
«Умматий, Умматий»  – 
  доьхундерг Деле,
Дойла хьан шафаӀат хьакъ хиллачарах.

Хьо везар – вайн Дела везарх ду аьлла,
Хьо хьехор – дегнашна дарба ду аьлла,
Къематан хьиесапехь ирсан кхажбаьлла,
Эхартахь вай цхьаьнатухийла Дала!

БIаьсте

Йеъна кхечи хаза бӀаьсте,
Ло ду дешаш, уьду хиш.
ГӀийла ойла сих дӀакъаьсташ,
Даго лоькху зевне йиш.
Ӏуьйрре маьлхан зӀаьнарш йаьржаш,
Дитташ кӀайдеш, лепа заза.
Шен исбаьхьа аьзнаш даржош,
Доккхадерца дека зарзар.
Дашо малх бу сирла къегаш,
Адмийн дегнаш ирсе деш,
Можа зезаг доьлуш хета,
Маьлхан зӀаьнарх доккхадеш.

Баьпкан сий

Хьацаран хӀорд лаьтта Ӏенош,
Охуш, оруш баьхна дай.
Дагалоьцуш ихна денош,
Баьпкан сийдеш, дахий вай?!
Сибрех хало гинчу наха,
ХӀинца а до баьпкан сий,
И гӀело цагиначара,
Пусар ца деш, дойъу и.
Бепиг –  массо хӀуман корта,
Бепиг лара деза вай,
Бепиг цӀа  чохь хилча шорта,
ГӀайгӀане ца баьхна дай!

Маьлхан догIа

Малх бу стиглахь 
 мархашлахь дӀалечкъаш,
Мела догӀа лаьтта Ӏийдало.
Цу исбаьхчу суьрто, дагна Ӏеткъаш,
Керла шовкъаш даге кхийдайо.
Къинхетаме догӀу маьлхан догӀа,
ХӀор а бецан хелиг лийчадеш,
Хета, стиглахь мархаш йоьлху чӀогӀа,
Ирсе бӀаьрхиш лаьтта ледадеш.
Ченан хӀур дӀабоккхуш, 
  лийчош дитташ,
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Хьалхалерчу куьце дерзадо,
Зезагаш а цӀенчу хӀуонехь техкаш,
Кортош уьйъуш, стигла хьоьжуш 
го.
ДогӀа дӀатоь. Тийналла дӀахӀутту,
Тхишлахь къега дулу бецан гӀад,
Лаьмнийн когаш серладохуш 
хӀутту,
ВорхӀе бос а лепош стелаӀад.
Цуьнан къайле йовза гӀерташ хийла,
Бераллехь ас ойла литтина:
Маьлхан зӀаьнарш 
 догӀано дӀамийлла,
ВорхӀе басахь басарш диттина.
 
Даймохк

Даймохк, хьоьга дагардуьйцуш,
Къайлах безам белхабо, 
Лекхчу лома буьххье вуьйлуш,
Дог ца Ӏебаш, хьоьжу со!
Лекха лаьмнаш, шира  хьаннаш,
Органа тӀехь хьийза дохк.
Эшарш хеза, декош Ӏаннаш,
Мел ирсе бу сан Даймохк!
КӀорге Ӏинах со мел вуьйли,
ТӀетт1а чӀагӀло эшараш.
Кийра Ӏабош, ас хи муьйлу,
Мел чомехь ду шовданаш.
КӀад ца луш ас йоху гӀулчаш,
Хьийзаш олхазарш а гуш.
ТӀомавала, тӀемаш хилча,
Мархийн болар хаалуш!..
Йаздина дац суна Дала,
Кхерсташ лела хӀаваэхь.
Воккхаве со, гуш сайн Ӏалам –
Зарзар декаш дитта тӀехь…

Вайн Даймехкан кхане хазъеш,
Кхуьу оьзда мехкарий.
МостагӀчух вайн Даймохк ларбеш,
Г1аролехь бу къонахий.
ДӀадийначохь кхуьу йалташ,
Иштта стоьмаш, хасстоьмаш.
ДӀасахьаьжча гуш ю йарташ –
Бертахь деха адамаш.
Сан Даймахкахь хӀора Ӏуьйре
ЙогӀу, дохьуш шеца ирс.
Дехар ду вай, чӀагӀйеш уьйраш,
Ӏалашбеш вайн дешнийн гӀирс!

ДоттагIалла

Ирсе хила денош,
Вовшийн дегнаш делош,
Оьшу йуххе хӀотта,
Деган мерза доттагӀ.
Кхане сирла хила,
Кхерам боцуш тиларх,
Даим йуххе хӀотта,
Оьшу деган доттагӀ.
Вуон деънехь хьан керта,
ТӀекхоьллина верта,
Хьан белш шечух хотта,
Оьшу деган доттагӀ.
Халонехь хьо висарх,
Дайъина сатийсар,
Ларван холчухӀоттарх,
Оьшу уллехь доттагӀ.
Дагах серло кхеташ,
Хуьлуш хазахетар,
Ирсе догӀа доттахь,
Оьшу уллехь доттагӀ.
ДоттагӀаллаш чӀагӀде!
ДоттагӀаллаш чӀагӀде!
Ма йахийта зама,
Мерза даха Ӏама.

1 Шерет – наследственное право, кхузахь, ирс декъаран Ӏилма. 
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Л. Н. Толстойн цIарах Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
хиллачу университетехь, филологин факультетехь 
суо доьшуш волчу (1977-1982-чуй) шерашкахь суна 
дуьххьара вевзина Ахмадов Муса. Иза а вара, со санна, 
филологин факультетехь доьшуш.

Студенташна юккъехь цхьа  ша-тайпа къаьсташ 
студент вара Муса, дахаре шен билггал хьежам 
хиларца а, шен накъосташца а, хьехархошца 
а лераме, гIиллакхе хиларца а. Массо хенахь 
сиха а вара. Дукха дара цуьнан гIуллакхаш…

Исбаьхьаллин литературехь хьалхара гIулчаш йохучу вайнехан 
кегийрхошна лерина Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан университетехь болх беш 
яра «Пхьармат» цIе йолу литераторийн цхьаьнакхетаралла.

Цуьнан  куьйгалхо вара оцу шерашкахь а нохчийн къоман литература дика 
евзаш а, нохчийн мотт кIорггера хууш а, хIуманан башха хьесап дан хууш а волу 
къона поэт Ахмадов Муса. 

Цунна а, цуьнан накъосташна а хьалха лаьттара даккхий жоьпаллийн декхарш.
Йовза, Iамо езара тайп-тайпанчу исбаьхьаллин произведенийн башхаллаш. 

Уьш Iамо а, царна тIехь белхаш бан а, церан маьIна дан а атта дацара.
ХIор беттан шолгIачу кIирандийнахь цига гуллора поэзи а, проза а езаш болу 

къона литераторш. «Пхьарматхоша» кхеташонашкахь йийцаре йора шаьш язйина 
стихотворенеш, дийцарш, очеркаш, хIор произведенин критически агIонгахьара 
нийса мах а хадош. 

Къоначу яздархойн исбаьхьаллин произведенеш боккха чулацам, маьIна 
а долуш хиларан тоьшалла деш, 1976 шеран 26-чу ноябрехь арадаьллачу 
«Ленинан некъ» газето «Кхуьуш ю къоначеран кхолларалла» цIе йолчу статьяхь 
газетдешархошна йовзуьйту «Пхьармат» цхьаьнакхетараллин дакъалацархойн 
стихаш. Царна юккъехь яра шеца йоккха исбаьхьалла йолу Ахмадов Мусан 
«Даймехкан Iалам» стихотворени а.

(Очерк)

КОВРАеВ ШапаI

Со лаьтта лекхачу 
  бердашна юккъехь,
Тийна ду, хаалуш, 
  детталун дог.

Меллаша шен тулгIеш 
  ловзаеш, Iенаш,
Шийлачу шовдано 
  етта шен ног.

Йоврйоцу цIе

Ахмадов Мусан – 65 шо
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ДIо стиглахь гIаьттина 
  хьийзаш ю аьрзу,
ХIаваэхь баржийна 
  шен мокха тIам.
Ламанан хотешца цо ижу лоьху,
Бенарчу кIорнешна 
  бан гIерташ там.
Генахь го, бацаца 
  бос иэбан гIерташ, 
ЛадегIа хIоьттина 
  ерг сема лу.
Со волчу агIор схьа
  сирла бIаьрг бетташ,
И додий чекхдолу, хадабеш гу.
Шовданан йистошца 

  маргIал буц техкош,
Хьакхало бIаьстенан 
  эсала мох.
Ламанийн бердашца 
  шайн белшаш гIертош,
Ийало Iаннашкахь 
  Iиллина дохк…
Мел хаза ду-кха хьо, 
  Даймехкан Iалам!
Хьол хьоме сан дагна 
  кхин хIума дац.
Хьо хестош ловзабо 
  ас буйнахь къолам,
Шелвелла со вожжалц, 
 и бужур бац. 

Университетехь деша а, яздархочун къайленаш йовза а атта дацара. Амма и 
халонаш лан а, уьш эшон ницкъ а, хьуьнар а, собар а оьшура. Вайн дайша олуш 
ма-хиллара: «Собаро лам баьккхина, сихалло са даьккхина». Халонаш эша а еш, 
царна дуьхьал къийсам латтош, буса-дийнахь шен исбаьхьаллин произведенешна 
тIехь къа а хьоьгуш, шен Iалашоне кхаьчначарех цхьаъ ву доккха похIма долу 
нохчийн халкъан яздархо Ахмадов Муса.

Къона яздархой болчу богIура бевзаш болу, исбаьхьаллин кхоллараллехь 
доккха зеделларг долу нохчийн яздархой: Абузар Айдамиров, Ахьмад 
Сулейманов, Шайхи Арсанукаев а… (АллахI-Дала декъалбойла уьш). 
Цара дуьйцура шайн а, кхечу яздархойн а кхоллараллех, исбаьхьаллин 
произведенешна тIехь муха болх бан беза, яздархо хила атта цахиларх, иза 
жоьпаллин болх хиларх, цу тIехь вижар-гIаттар а доцуш, дуккха а къахьега 
дезаш хиларх, яздархочун цIе ларъян езаш хиларх а.

Шайна университетехь хьоьхучух пайда а оьцуш, лерина къахьоьгура 
къоначу яздархоша. Кхузахь церан хьехамчаш бара исбаьхьаллин литературехь 
доккха зеделларг долу Iилманчаш-хьехархой: Музаев Нурдин, Туркаев Хьасан, 
Джамбеков ШаIрани, Верольский Юрий а, Филькин Василий…

Нохчийн мотт а, литература а хьоьхуш бара Iилманчаш: Арсаханов Исраил а, 
Ваха Тимаев, Алироев ИбрахIим, Саламова Раиса (АллахI-Дала царна гечдойла); 
филологин Iилманийн кандидаташ: Хамидова Зулай, Овхадов Муса а.

Шайн берийн санна, церан Iуналла а деш, дозалла а деш, баккхий а беш, 
уьш яхь йолуш, гIиллакхе, оьзда вайн халкъана а, махкана а пайде хиларе 
сатуьйсуш, шайн берриге ницкъ, хаарш а, уьш кхетийта гIерташ, царна дIалуш 
бара и догцIена а, оьзда а, гIиллакхе а болу хьехархой. Уьш къоначу яздархошна 
даима дагахь лаьтта. 

Цахуург хатта а, дагабовла а даима царна юххехь а вара исбаьхьаллин литературехь 
зеделларг долу нохчийн яздархо Нурдин Музаев. АллахI-Дала цунна гечдойла.
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«Пхьармат» цхьаьнакхетараллин декъахошна Мусас а йовзуьйтура шен керла 

произведенеш. Церан лаккхара мах хадабора цара.
Республикански «Пхьармат» литературни цхьаьнакхетараллин жигара 

дакъалацархо хиллачу Цуцаев Iалавдис сан шеца хиллачу къамелехь Ахмадов 
Мусах иштта элира: – «Оцу шерашкахь а Муса доккха похIма долуш яздархо 
хирг хиларх сан цхьана а тайпана шеко яцара».

«Пхьармат» литературни цхьаьнакхетараллин сийлахь векал (Почетный 
представитель) хилла волу нохчийн халкъан яздархо Нурдин Музаев а вара Мусах 
вуно чIогIа бIаьрг буьзна, цунах воккхавеш, цуьнан кхиамех самукъадолуш, цо 
вайн нохчийн къоман литературехь шен йоккха лар юьтург хиларх дог тешна а.

Ахмадов Муса студент вара аьлла а ца Iаш, цуьнан университетехь хилла болу 
хьехархой а бара цуьнца боккха ларам болуш а, иза шайн юххера накъост волуш 
санна, цуьнга шайн дагарадуьйцуш а, цунах дагабовлуш а. Царна массарна 
гуш дара: Муса нохчийн мотт а, литература а езаш хилар а, цо нохчийн къоман 
литературехь шен йоврйоцу цIе юьтур йолуш хилар а.

Тахана, вайна массарна гуш ма-хиллара, церан дегайовхо кхочушхилла. 
Ахмадов Муса шен Iалашоне кхаьчна ца Iаш, нохчийн халкъана а дерриге 
дуьненна вевзаш а, везаш а яздархо а хилла. Йоккхачу Россин пачхьалкхехь 
евзина ца Iаш, яздархочун цIе дика евзаш ю Европехь а. Цуьнан произведенеш 
гочйина немцойн, французийн, ингалсан а, японийн а меттанашка.

Цунах, вайн нохчийн къомо санна, цара а до дозалла. Лаа аьлла ма дац вайн 
дайша: «Бенахь дека хиндолу хьоза». Ша 6-чу классехь доьшуш волуш дуьххьара 
зорбане ваьлла Муса. Шуьйтахь арадолуш хиллачу «Ленинхо» газетан агIонаш 
тIехь арадийлина цуьнан дийцарш а, стихаш а.

«Хьуьнаре пионераш» цIе йолуш дара цуьнан I970-чу шеран I0-чу 
апрелехь «Ленинхо» газетан агIон тIехь дуьххьара арадаьлла дийцар. 
Хиллаваьллачу яздархочо санна, йоккха исбаьхьаллла йолуш, дика чулацам 
болуш яздина дийцар ду иза. Оцу дийцаро а вайна гойту Ахмадов Муса 
бераллехь дуьйна АллахI-Дала шена вуно доккха яздархочун похIма делла, 
шегахь кIорггера хьекъал а, кхетам болуш, нохчийн мотт безаш, цуьнан 
кIоргене кхача лууш хилла хилар.

Цхьа-ши могIа бало луур дара суна цуьнан «Хьуьнаре пионераш» цIе йолчу 
дийцар тIера: «Ломал тIехьара гIаьттинчу малхо серладоккхуш лаьттара дуьне. 
Седарчий санна, къегара бацалахь тхи…». Исбаьхьалла ю иза. Вайн нохчийн 
къомана шегара боккха пайда а бер болуш Муса хилар суна гуш дара, иза 
университетехь доьшуш волуш дуьйна. Даим цунна хьалха лаьтташ цхьа Iалашо 
яра: Нана-Даймохк безар, адамаш дезар, церан Iар-дахар кIорггера довзар, иза 
таллар, цу тIехь болх бар. 

 Хийлазза цо шен накъосташца-студенташца а, университетехь шена хьоьхучу 
хьехархошца а деш хиллачу къамелийн теш хилла ву со.

Нохчийн яздархочо Мохьмад Мамакаевс (АллахI-Дала декъалвойла иза) 
санна, шен къамелашкахь Ахмадов Мусас даим а коьрта тидам тIебохуьйтура 
нохчийн мотт лерина ларбан безаш хиларна. «Шен ненан мотт безаш стаг велахь, 
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цуьнан кхане хир ю, амма цуьнца лерам боцуш иза велахь, цуьнан кханенга 
сатийсар эрна ду», маьIна долуш хуьлура цуьнан къамелийн чулацам.

 Вайнехан гIиллакхех, оьздангаллах, къинхетамах, комаьршонах, Даймахке 
хила безачу безамах, доттагIаллах, нохчийн къоман кхечу къаьмнашца хила 
езачу уьйрех хуьлура цуьнан къамелаш. Иза цкъа а вацара вайнехан стагехь 
осалла, тешнабехк, хIилла, мекарло, ямартло езаш.

 Школехь иза доьшуш волчу хенахь «Ленинец» газета тIехь зорбатоьхна 
хиллачу цуьнан дийцарша: «Воккхачу стеган дагалецамаш», «ГIиллакх миччахь 
а дика ду»; стихаша: «Лаьар-кха», «Гуьйре», «Маяковский дагалоцуш», 
«ДоттагIалла» къеггина тоьшалла до вай лакхахь аьллачунна.

Шен «Лаьар-кха» цIе йолу стихотворени иштта чекхйоккху М. Ахмадовс:
Лаьар-кха Iалам а хасто,
Гайтарца исбаьхьа сурт.
Массарлахь вайн 
  Даймохк къасто,
Ца кхоош сайн деган 
   мутт.
Лаьар-кха машар, 
   вашалла
Хестадеш цкъа яккха 
   байт.
Поэзин ирачу дашца
Аьшнаш дан цаоьшург – 
   айп.

Оцу дешнаша вайна гойту поэтан лийр боцу безам хилар шен Даймахке. 
Цунна лаьа машар, вошалла хестадеш, дуьненчохь ваха…

 Мусан мотт хаза, оьзда бу, мел ладегIарх кIордор а доцуш. 
Яздархочун дийцарш а, очеркаш а, стихаш, кхийолу цуьнан исбаьхьаллин 

произведенеш арайийлина (иза студент волуш дуьйна) вайн республикански 
газетийн агIонашна тIехь а, «Орга» альманахехь а, юкъарчу гуларшкахь а.

Нохч-ГIалг1айн книжни издательствос 1977-чу шарахь зорбатоьхна 
арахецначу «БIаьстенан хиш» цIе йолчу юкъарчу гуларехь а ду Ахмадов 
Мусас яздина дийцарш. 

Къоначу яздархойн исбаьхьаллин произведенеш толлуш, ша I978-чу 
шарахь «Орга» альманахехь «БIаьстенан хийн болар» цIе йолчу бинчу балха 
тIехь Муса Ахмадовн исбаьхьаллин кхоллараллин лаккхара мах хадош, довха 
дешнаш аьлла вайн махкахь дика вевзаш хиллачу критика Ахмадов Малика. 
АллахI-Дала цунна гечдойла.

Иштта яздо цо цунах:  «Муса Ахмадов билггал хиндерг долуш, шех тоьшуьйтуш 
корматалла а, похIмалла а долуш ву. Вайн дешархошна, хала хеташ делахь а, 
хIинца а кIеззиг йовзийтина цуьнан кхолларалла. Ша ткъа шаре ваьллачу хенахь 
иза къеггина, шен аматаш долуш яздархо, поэт, драматург, историк, критик ву 
нохчийн къоначу литературехь. Ондачу, баш-башхачу корматаллин тоьшалла ду 
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иза. Вай сатийса дезарг иза куравалар, ша-шех тоам бина хилар дац, вай иштта 
иза хестош дош аларх».

Нохч-ГIалгIайн книжни издательствос 1978-чу шарахь зорбатоьхна 
арахецначу «Сатийсамийн анайисташ» цIе йолчу юкъарчу гуларехь а ю Муса 
Ахмадовн дуккха а лирически стихаш а, ша куьйгалладеш хилла йолу «Пхьармат» 
дагалоцуш, цунна лерина язйина поэма «Сай» а.

Ахмадов Мусан исбаьхьаллин произведенийн мах хадо Iалашо йолуш 
вац со. Церан, хьакъболлу мах хадош, шен хенахь зорбанехь дош аьлла 
книгашъешархоша а, критикаша а.

I983-чу шарахь араяьлла «Деса цIа чохь буьйса» хьалхара книга а тоьар яра 
оцу башхачу нохчийн халкъан яздархочун кхоллараллин хьакъболлу мах хадо.

Яздархочун хIор а исбаьхьаллин произведени ю ешархочуьнга кIорггера ойла 
йойтуш. М Ахмадовн произведенийн, литтина деши санна, цIена нохчийн мотт 
бу. Вайн дахарехь хиллий, леллий, вайна юкъахь тахана а лелаш долчух ю цуьнан 
произведенеш. Цундела цунна атта ду бакъдерг дийца, ткъа бакъдолчунна 
хIумма а тIетоха а, дIадаккха а ца оьшу. 

«ХIокху я кхечу произведенехь къаьсттина дика гучуйолу яздархочун 
корматалла», – соьга алалур дацара. Цуьнан массо произведении ю лаккхарчу 
тIегIанехь язйина.

Цуьнца доьзна суна дуьхьалхIутту дерриге дуьненна а вевзаш волчу 
американски яздархочун Эрнест Хемингуэйн I952 шарахь араяьлла йолу цуьнан 
«Воккха стаг а, хIорд а» – «Старик и море» цIе йолу книга.

Шен барамехь йоккха повесть яц иза, йоьзткъе ейтта агIо бен яц цуьнан. 
АгIонийн бараме хьаьжна ца Iаш, шеца йоккха исбаьхьалла йолуш язйина 
повесть ю, цундела оцу заманчохь цуьнан лаккхара мах хадийна, I953-чу шарахь 
Нобелевски преми елира Э. Хемингуэйна.

Ахмадов Мусан муьлхха а произведени ю Эрнест Хемингуэйн «Воккха стаг а, 
хIорд а» санна, шеца йоккха исбаьхьалла йолуш а, лаккхара мах хадо хьакъдолуш а.

Шен къоман дика-вон довзаро а, цаьрца цуьнан даим уьйр хиларо а, 
стеган дог-ойланах а, цуьнан лазамех, синхаамех кхетаро а, оцу дерригенан а 
цунна хьесап дан хааро а цуьнан боккха аьтто а хуьлуьйту шен исбаьхьаллин 
произведенешкахь а бакъдерг вайна ма-дарра довзийта а, цунах вай кхетийта а.

Ахмадов Муса, кIадвалар а доцуш, вайн къоначу тIаьхьенна а хьехамча 
хилла лаьтташ а ву, вайн нохчийн къоман литературехь шен йоврйоцу цIе 
юьтуш, схьавогIуш а ву. Шен йоврйоцу дуьненчохь цIе йитарал деза а, сийлахь 
а хIун хир ду? 

АллахI-Делан кхиэле бирзина нохчийн халкъан яздархой а, вайн къоман 
турпалхой а вайн къоначу тIаьхьенна бицбаларна кхоьруш, массо хенахь а 
зорбанехь дуьйцу Мусас царах лаьцна. Иза вайна оьшуш а, пайде а болх бу. 
АллахI-Дела реза хуьлда цунна!

Кхин цхьа хIума а билгалдаккха луур дара суна. Ахмадов Мусан исбаьхьаллин 
произведенеш нохчийн къоман барта кхоллараллин беркате тIеIаткъам шайца 
хаалуш ю. Цундела цуьнан иллеш, эшарш а халкъо дика тIеэцна. Уьш хIор денна 
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бохург санна, вайн республикин радиохь а, телевиденехь а дIаолу, дIалокху 
корматаллин артисташа.

Нохчийн литературехь шен йоврйоцу лар юьтуш схьавогIуш ву нохчийн 
халкъан яздархо Муса Ахмадов, керла-керла романаш, пьесаш, статьяш а язъеш.

АллахI-Дала вайна могаш-маьрша дуккха а вахавойла Ахмадов Муса а, 
и санна яхь, доьналла, гIиллакх, оьздангалла, хьекъал, кхетам мел болу вайн 
нохчийн къоман яздархой а! 

Нохчийн халкъан яздархочунна Ахмадов Мусана лерина айса язйинчу 
«Шуьйра гIулч йоккхуш» цIе йолчу стихотвореница чекхдаккха луур дара суна 
сайн къамел:

Хьо вогIу, шуьйра гIулч дуьнен чохь йоккхуш,
ХьагI-гамо хьайн дешнашца генна
   дIайоккхуш,
Деза дош яздаза дисарна кхоьруш 
Адамашка нийсоне, машаре 
   кхойкхуш.
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Буьйсанна бетассин серло корах чукхетта карийра Денина, генахь доццуш 
даьллачу цхьана ирачу татано ша самаваьккхича, дехьачохь беран гIийла 
делхар а хезира. И хIун тата ду хиира, тийналла юха а герзан гIергIаро 
мерцича, ша маршбаьллачу махкахь вехаш хилар дагадеара, и бахьанехь ша 
ирс доцуш хила йиш йоцийла а.

Бер юха дилхича, дехьа чу ваьлла «АшхIада» дийшира цо, агана тIера хIума 
дIа а тосуш: иза гIенах доьлхуш дара. Бер маликаша делхадо, хьан дай-наний 
делла хьуна бохуш, дагатесира цунна мацах цкъа нанас олуш хезнарг. Ма къиза 
бегаш бу-кх уьш, дай-наний бен кхин хIума доцуш цхьанхьара, Азаллера хIокху 
шийлачу, Iаьржачу, кхерамечу лаьтта деанчу, цхьана а хIумана охIла доцчу 
жимчу адамна. Я маликаша бийраш бегаш бац техьа? Цара и жима адам хIокху 
къизачу дахарна кечдеш ду техьа, хьалххехь цунна бохаман чам бовзуьйтуш?

Ша тайпа жоьжахати ю-кх Латта а, адамийн синош зен кхоьллина. Бер 
дуьнен чу ма делли, дIадолало зер. Дахар – сингаттам, дахар – лазам, наггахь 
итт шарахь цкъа – самаьршадалар а. Самаяьлла нана бехкалайоьду:

– Набаран  тар тесна хилла-кх суна.
Цуьнан куьйга кIелахь цхьана эшшарехь дIасатехка доладеллачу агано, 

цацано ахьар санна, луьйсу беран делхар, дуьнен чухула дIасакхуьйсуш 
даржадо, эххар а иза дов.

Сехьарчу а волий, стоьла хьалха охьахуу иза. Стоьла тIера кхуо дечигах 
даьхна сурташ беттасин серлонехь, цхьана тамашийначу, адам тIе ца кхочучу 
хьуьнан кIоргехь дехачу садолчу хІуманийн гІаларташ хета.

Жима волуш дас ша ламчу вигча жа дажо, цигахь карадирзира цунна и 
гІуллакх – дечигех нехан сурташ дахар. Дас ца тадира: пайда шех схьабер 
болуш хІума дац, тІе адамийн сурташ дахкар бусулба дино магийна а дац. 
Амма уьрсаца дечигаш цестар цІийх доьллачу цо аьттехьа а ца йитира и ойла, 
ткъа шен «Іаьн тІехь ламанан юьртахь» боху кегийчу скульптурийн сурт – цхьа 
метр деха а, ахметр шуьйра а долчу уьн тІехь юьртахь хуьлу коьрта хиламаш а, 
гІишлош а, гайтинера цо: сонехь лаьттара лекха бІов, маьІ-маьІІехь – цІенош, 
цхьанхьахь гу тІера салазаш хохкуш бераш, вукхузхьа – пхьоьхана хІиттина 
нах; царна уллохула тІехваьлла, салазана ши сту а боьжна дечиге, я йол цІаян 
воьду воккха стаг; юьстахо долчу шовданан коьртехь лаьтта захало дуьйцуш 
кІант, йоІ, кегийрхой; хи мало а дигина, жа цІа далош вогІу жима кІант, цунна 
юххехь доккха месала жІаьла – хІаъ, и сурт Москвахь хиллачу гайтамехь тидаме 
эцча, цуьнан цхьа а шеко ца йисира ша юьхьарлаьцна некъ нийса бац аьлла.

ТІаккха церан ерриге а хІусам яьккхира дечиган сурташа, уьш алсам мел 
девли а, ден резавацар алсамдолура, «ткъе итт шо кхаьчча а тайнигех ловзуш ву 

АХМАДОВ Муса
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сайниг, неханаш тоххарехь баха хевшина», – дов дора цо, ткъа цхьана ло диллинчу 
Іуьйранна, цІе лато гІерташ, и ца леташ йоккха стаг хьеелча, дас шен суртех 
уггаре а доккханиг доха а дина, чІийш а даьхна, царах нанас латийнчу цІаре а 
хьоьжуш Іийра иза шен йогучу кхоллараллина даг чохь гІийла воьлхуш, вист 
а ца хуьлуш. Дена а ша динарг кІантана иштта халахетта гича, хорам хиллачух 
тера дара: «Хьо ма чІогІа оллавелла вала цавезарг велла тезет хІоьттича санна, и 
тайнигаш-м шортта йохур яра ахь, эцца арахь ас деанчу ургІалех хьайн беззарг: 
безий-пхонан, безий-махан ургІал дІаэца, уьш чекхдевлча хьуьнхахь а ду-кх 
хьуна». ХІара дуьхьал вист ца хилира ша хІеттахь дена къинтІера ваьллашехь, 
вист ца хилира хІума кхоллуш Іаш цо цхьацца бегаш бича а (луъушехь, шайтІано 
ца витир-кха вистхила), юха и салазана говр а йоьжна, керла диллинчу лайлахула 
лар а юьтуш, хьуьна юккъерчу ирзу тІера йол цІаян ваха новкъа ваьлча а.

Оцу дийнахь и цІа ван хьиевелча, салазан лорах ша виэхьа а виэхьаш, са 
бага а кхаьчна, дена тІаьхьавоьдуш цуьнан кийрахь кхоллабелла дагахьбаллам, 
шо-шаре мел дели, даг чохь базлуш, деган деттадалар денна а гІелдеш, 
гІелдеш, гІелдеш, боккха хуьлура, бакъду хІетахь лайла дахана Іуьллучу ирзу 
юккъехь тІе йол а йоьттина лаьттачу салаза тІехь, гел хьовзо тасавеллачохь 
садалар хиллачу ден шелъеллачу юьхьа тІе махо уллорчу бІаьллинган коьллаш 
тІера схьахьаькхна лайн хІур гича, и къиза дагахьбаллам, дог ангалин бІаьрг 
санна дакъошка а доькъуш, цуьнан кийрара арабаьлла, Іаьржачу Іаьршашка, 
кхечу адамийн сингаттамаш а, баланаш а кхерстачу шийлачу есалле дІабаха 
гІоьртира. Цуьнан кхетам цкъа реза а хилира иштачу жамІана, амма шен 
нанна а, жимахдолчу йишина-вешина а хьалха долу декхар дагадаро сацийра, 
лалийна даш хилла цуьнан кийрара арагІерта и дагахьбаллам.

Шо шаре мел дели гІеллора цуьнан кийрахь жимчохь летта кхоллараллин цІе, 
амма оцу некъах вуха ца волуш, дІагІертара иза, дийнахь а, буса а къахьоьгуш, 
наха: «хІокху юьрта гонахара ерриге хьун хІаллакйина волуш лаьтта-кх хьо, 
кІант», – бохуш, бегаш а беш. Иштта дІаихира денош, денош, денош; цкъа Іа 
дулуш, юха бІаьсте йолуш, тІаккха – аьхке, юха-гуьйре, цул тІаьхьа дерриге 
юхадолалора, кегийнаш баккхий хуьлура, баккхийнаш къанлора, къенанаш 
Делан эхарта дІакхелхара, гІелделлачу бІаьргашца шайх дуьсучу маьлхан 
дуьнене а хьуьйсуш. Цхьа хІара вара хІоьттина лаьтташ, я воккха а ца хуьлуш, 
я хийца а ца луш, – мухха делахь а цунна хаа-м ца лора и хийцам.

Хийцам цІаьххьана хилира, кхул иттех шо жима йиша хьажа-хІотта цІа 
еача, цуьнан йоІаций, кІантаций оцу йишел а ши шо жимахволчу вешин ши 
кІант ловза а волавелла, ловзу-уш, церан дов а даьлла, «хІусамдайх» цхьамма 
хьешех йоІ а елхийна, хІара царна маслаІат дан вахча. «Ванах, ас лелориг хІун 
ду техьа, нехан-м доьзалш а бу, церан цхьацца Іалашонаш а ю, цІенош дар, 
машен эцар, бераш деша дахийтар, царна тІеюху, когаюху, кхин, кхин, кхин, 
кхуьнан цхьа а дезар а дац ишта, кхуьнан гІуллакх – дечигех тайнигаш яхар, 
амма уьш мел чІогІа лерина кечъярх цхьа а ела ца къежа, я йист а ца хуьлу, я 
елха а ца йоьлху, вешин я йишин бераш санна, – уьш шийла ю, и шело кхуьнан 
дагах чекхйолу, юха буьйсанна, болх ца балуш, куьйгаш охьа а хецна Іа иза, 
Іуьйкъе Іуьйранга ластталц, тІаккха екъачу паднара тІе, кхин гоь а ца яржош, 
дІатевжа, тІе юргІа а тосуш, амма наб ца кхета сатаса герга даххалц.
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Сама а ваьлла, бІаьргаш схьадиллича, аьхкенан маьлхан комаьрша серло 

яра корах чу Іенаш, уьйтІахь ловзуш лелара бераш, екара котамаш. ХІара 
хьалагІаьттина хаавелча, рагІу кІеларчу пеша хьалхахь цхьацца дезарш деш 
хьийзачу нанас кхайкхира цуьнга, хьайна хІума яа аьлла.

Лохачу горгачу стоьла тІехь хьокхамца тІо-берам бууш, тІе шекарца 
марздина чай а молуш, цIаьххьана ойла кхоллаелира: гІала дІаваха веза, цигахь 
мах хадор бу кхуьнан кхоллараллин, дерригенна а бехке юрт ю, гІалахь кхуьнан 
тидам бийр бу.

Юьртах тІаьххьара чам белира цуьнан, цхьана гуьйренан дохк долчу 
дийнахь эвла йистерчу Бекисат йолчу а яхана, хІокхо ма гІо боххушехь, цуьнан 
кІентан йоІаца захало хьахон, вукхо цхьа гІиллакх доцуш, вуо тІе а эцна, кху 
дуьнен тІехь мел болу сардам цунна буллуш, цІа еанчу нанас шен коьртара 
кортали схьа а даьккхина, кхоьссина паднара тІе дахийтича: «Бехк-м сан бара, 
нах боцчу нахана тІеяхначу» олуш; нанна халахеттарг шена Бекисата дуьхьало 
яр а дацара, цо шен кІантана аьлла: «И тайнигийн мар ма вара хьуна тхуна 
кхачаза виснарг!» – боху дешнаш дара.

Уьш чІогІа Денина а Іаьткъира, ша сел лерина, бусалба стага ламаз санна, 
лелочу гІуллакхах стаг цавашар йоккха къизалла хийтира цунна, амма шена и 
цІе тиллинарг цхьа Бекисат йоцийла а хиира цунна, хІетахь дуьйна ирделлачу 
лерасица юьртахошка ладегІа ваьлча.

Цхьана дийнахь нанас кхоьаш йоьхкина вовшахтоьхна иттех туьма а эцна, 
са ма тесна йоьдучу автобусца новкъаваьлла, гІала вахана масех бутт баьлча, 
цунна ша юьртахьчул а чІогІа декъаза хийтира. ГІали йистехь лаьцначу цІа 
чохь шийла а, цхьалха а дара. Юьртахь-м, цкъа мацца а гІала а вахана, цигахь 
ша вовза а вовзийтина, гІуллакхаш талур ду шен бохучу ойлано вохвора, хІинца 
иза а дІадаьллера.

ХІетте а, хораме шело легашка мел гІерта, аз доцуш воьлхуш, дечигаш 
цоьстура цо. Тайнигаш хьалхачул дика хуьлуш санна а хетара: кхуьнан 
синІаткъам дечиге болура, цундела шийлачу дечигах даьхначу суьртийн 
бІаьргашкахь гуттаренна а сецнера кхуьнан гІайгІа а, кхуьнан сатийсам а.

Цо хІора шен дечган «бер» дуьнен чу ма делли, дададой, хьой художникийн 
туькана дІахІоттадора, амма мах кхин лакхара а боццушехь, кхин оьцуш стаг 
ца волура.

ХІара хІора дийнахь воьдура туькана, йохкархой къинхетаме белакъежара 
цунна хІоразза а:

– Мел хаза ду хьан сурташ! Делахь а цхьаммо а дІа-м ца оьцу...
Амма цхьана дийнахь, цхьа йоІ лаьттара кхуьнан «Іаьнан де юьртахь» 

бохучу сурта хьалхахь. Ехха хьийжира иза, тІаккха касси тІе а яхана, мах дІа а 
белла схьаийцира цо сурт. Ши йохкархо вовшашка а хьаьжна, цхьа тамашийна 
елакъежира.

– Кхин цхьаъ стенна ца оьцу ахь? – хаьттира царах цхьамма, кора хьалха 
лаьттачу кхуьнга бІаьрг а таІош.

– ТIаккхахула оьцур ас... – элира йоІа.
Иза араяьлча, хІара цунна тІаьххье аравелира, букъа тІехьа шина йохкархочун 

елар а хезаш.
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Масех де далале, туька дІацІанъелира кхуьнан суртех: цхьадерш цу йоІа 

схьаийцира, цхьадерш кхуо цунна дІаделира. ТІаккха цу шимма цхьана 
тергалдира гІалин урамашкарчу дитташ тІера гІаш, мажлуш, цІийлуш, лаьтта 
иэгар. ТІаккха и гІаш санна, лайн чимаш дуьйладелира хІаваэхь хьийза. И шиъ 
а хьийзара ши лайн чим санна, дахаран мохехь, безамо айина, чІагIлуш лаьтта 
шело а ца хаалуш. И денош, и суьйренаш, и буьйсанаш мерза а, тамашийна а 
яра, амма цхьа суьйре – ло а догІуш, мох а хьоькхуш хилларг къаьстира царах 
тера цахиларца. ХІара шиъ аьчган некъа йистехь динчу цхьана лекхачу чардакха 
бухахь лаьттара, мохо дІасалесточу цуьнан дечган коьчалийн цІийзар а хаалуш. 
Я Іаьнан шело сов а яьлла, и яшон кху шиннан кхолладеллачу гергарлонан 
йовхо ца тоьъна дарий а хаац, я кхуьнга кхолламо беш хаам барий хаац, стенна 
делахь а, кхунна шен дерриге а дахар – хІинццалц схьахилларг а, кхул тІаьхьа 
хиндерг а – и дорцехь лаьтта чардакх хийтира. ХІан-хІа, ницкъ кхочур бац 
Маримин оцу чардакхах цІа дан, кхуьнан акхадаьлла са чудерзо. Кхочур бац 
техьа? Цуьнан а ца кхаьчча, хьенан кхочур бу и? Кхунна лиира Іехавала: хІун 
хаьа оцу йоІа ларвой а иза кхуьнан дегІах, цацанах хи санна, чеххбуьйлучу 
цхьаллин мохах.

ГІовгІа йоцуш тийна, масех машенахь, кхунна-м нехан тидам кІезиг мел 
хилий а диках хетара (Маримина иштта хеташ ца хиллера, цо зевнечу эшарийн 
ловзаре сатийсинера – тІаьхьа, ахшо дІадаьлча бийцира цо шен дагахьбаллам). 
Іаьнан чилла чІагІъеллачу хенахь, кхуо Марима ша баттахь мах а луш лаьцначу 
хІусаме а ялийна, ваха хиъча, дийнера де мел дели декхарийн мохь базлуш, 
базлуш, базлуш, оцу йозаллина буха ца ваха гІерташ, Іуьйкъана самаваьлча 
а шен белхан стоьлана хьалха хууш, дечигаш цоьстуш, сахуьлунга волура; 
наггахь Маримас къада-м дора меллаша, цкъа хьалха мухха даьккхина а ахча 
а даьккхина, цхьа цІелиг а эцна, чохь-арахь оьшург а нисдина, тІаккха паргІат 
бийр бара кхоллараллин болх. И хьехамаш кхуо, говра корта лестош мозий 
санна, шех дІачехабора; цкъа цхьана буса накъосташца молуш, дууш Іийна, 
гІеххьа хьийзаш корта а болуш, чувеъча, кхуо мохь а хьийкхира: «Я великий 
художник! Со вешаш вац хьуна, тІелхигаш юхкуш бахам гулбечех. Сан цІе 
гуттаренна ехар ю хьуна!..Мила ву со саннарг? ХІахІ?».

Марима дуьхьал йист а ца хилира цу буса: иза уггаре а хала а дара. Кхунна 
моьттура ша мохь хьекха дІаволалуш, зудчо шена дуьхьал доккхур ду цІентІехь 
мел оьшург, дан дезарг, ткъа уьш пайдабоцуш хІуманаш хилар хоуьйтуш, кхуо 
шениг дуьйцур ду...Амма хІумма а дийца ца оьшуш, кхуо атта толам баьккхира, 
амма цо хазахетар ца деара, мелхо и атталла къаьхьа чам а хилла легашкахь 
лаьттара, масех стака хи мелча а дІаяла ца туьгуш, ткъа Іуьйранна бепигца 
деккъа чай молуш Іаш, цуьнан ойла хилира: «Великий художник-м вара со, 
велахь а миччара даьккхина а, ахча даккха-м деза».

ТІаккха и жима хьаша еара, шийла тІуьна бІаьсте йисте йолучу хенахь. Иза 
ши бутт кхочуш, шен дений, нанний бехкала а йоьдуш елакъажа Іемира. «Тхо 
кІанте хьоьжуш ма дара, цунна тилла цІераш а кечйина, йоІ хила йиш йоцуш 
санна, хІара шега хьоьжуш цхьа а воццушехь еъна схьакхечи, цундела ша тхан 
сатийсам бохийна дела, бехкала яхана-кх» – ойла хилира ден. ТІаккха цунна 
и шен ойла Іеса а, берана кхераме а хийтира: цхьа а ца вогІу кху дуьнен чу 
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кхечунна хьалхара, хІора а шен-шен маьІна, шен-шен некъ бахьаш вогІу Делан 
лаамца, цундела дагадаийта а мегар дац, бегашийна а...

Декхарийн мохь кхин тІе а базбелира, иза хІинца дІо некъ буьллуш силамна 
тІе карчаен горга йозалла санна бара. Оцу йозалло хІара шен кхоллараллица 
цхьаьна дIач1апвина, некъах дІаиэвира, амма силам а хадийна малхе кхийда 
бецан хелиг санна, цхьа дегайовхо-м гІертара дахаре. И дегайовхо кхуо 
тІаьххьара доккхачу текха тІехь дечигах кхолла лерина сурт дара. И сурт 
кхунна кест-кеста гІенах гора.

Доккхачу текха гонаха хевшина, ахьаран хьолтІамашца дакъийна жижиг 
дууш Іа доьзал. Церан гІуллакхе хьожуш, тІехь лаьтта цу хІусаман нус. Йоккхачу 
стага кест-кеста олу цуьнга: «Охьахаахьа, Аянт, охьахаахьа. Жимма садаІа». 
«Хуур ю нана», – олу несо дуьхьал, амма шен гІиллакх ца хуьйцу. Доьзалхочух 
ю иза, цундела сагатдо марнанас. Дагна токх кхача, хьанала хьегначу къина 
жоп луш лаьтто схьаделла Делан деза беркат. ДІадоьрзу пхьор. Несо дІалуьсту 
пхьегІаш,тІаккха дечиган доккха текх, тІера галнаш кеда а йохкуш, цІандина а 
яьлла, дІахІотто каралоццушшехь, наьІарш а, кораш а кегдеш, кхеран хІусаме 
кхочу хийра мох. Оцу махо тІегоргбеш, бертал бетташ, синош шелдеш, шайн 
хІусамашкара арабаьхна нах, лаьмнийн кІотарш яссош, Нашха гулбеш бу, 
цигара дІо гена пана махка (мича? мича? мича? – кхойху балано лаьцна яххьаш, 
амма цунна жоп луш цхьа а вац), къемата дийне, жоьжахате кхийса. Маржа 
нохчийн нана-Нашха яІ! Муха ловр бу техьа ахьа, кху беркатечу Хьайбаха 
богІучу наха бахьа и беза баланаш? Латта датІа а даьттІа дІа стенна ца доьду 
техьа? Оццул беза бу-кх иза – хІораннан сина тІе язъелла гІайгІанаш вовшах а 
кхетта хилла Боккха Бала.

Текх а дахьаш йогІу Аянт, Хьайбаха юьрта йисте кхочучу хенахь хьовзий 
лазарша. Зударша го бо цунна. Гуо шорло, гуо тІегоргло, стамло. Цу гонна 
юккъехь, кІайчу лайла тесначу Іаьржачу вертана тІехь Іуьллу Аянт, цергашца 
балда а лоьцуш, узар ца бан гІерташ, шена хуьлу ницкъ хІокху балано лаьцначу, 
шайгахь хилла куралла, майралла, къонахалла хьаьшначу адамашна ца хаийта 
гІерта иза. «Аянт, хьайна ницкъ ма бе! Узарш а де, мохь а хьакха», – боху 
марнанас. Ткъа гонаха лаьттачу зударша цуьнан узарш Іора ца довлийта зикар 
доладо:

ЛаилахІа иллаллахІу,
ЛаилахІа иллаллахІ.
Сатаса герга даххалц ца хеда зударийн зикар. Сатосуш, хІара дерриге а дуьне 

шелонца, къизаллица, баланца шена дуьхьал даьллашехь, лаьтта тІедогІу адам, 
шийлачу маьхьарца, шийлачу, дакъазбаьллачу Махка.

«ЙоІ ю! ЙоІ...Миска яІ! Ма зама яц-кха хьуна кхаьчнарг!...ЙоІ иштта а ма 
яра декъаза, хІара кхин тІе а дакъаза ца яьллехь а ...Дала декъал е хьо ...Амин!..» 
– шабарш даьржа гонаха.

– Цуьнан цІе ПетIамат ю, Элчанан йоьІан цІе, – боху марнанас.
Гуо кхин тІе а горгло, кху шийлачу лайла деана экама адам дарцах, мохах, 

лайх, баланах лардан болчу лаамца, амма и го бина лаьттачу зударех хІоранна 
а кийрахь йолчу г1айгІано шело кхуллу, цу берана сел ч1огІа оьшу йовхо а ца 
кхуллуш. ХІетте а зударий тІегулло, шайн синошкахь мелла а йогучу цІарца, 
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багара йолучу Іаьнарца и дахар лардан, цунна сел хьашт йолу йовхо яла гІерташ. 
Амма оцу гонна хІоз бина лаьтта кхин цхьа гуо – карахь герз долчу хийрачу 
адамийн гуо. Кхеран мохк дакъазбаккха, хІаллакбан даьхкинчу адамийн гуо. 
Царал а лакхахь гуо бина лаьмнаш лаьтта. Ткъа лаьмнел а лакхахь – дахкаро, 
мархаша бина гуо, цул лакхахь – стигланан, седарчийн, есаллийн, шелонан, 
боданан гонаш...

И дерриге гонаш ловш, церан йозалла хаалуш, даха деза-кх хІокху жимчу 
адаман. Ткъа царах кІелхьаравалар хир а дац валлалц, велча сино хадор ду 
гонаш, и баланийн, гІайгІанийн, декхарийн хІазарш.

Садаьржаш, хабар а даьржа, ша гІаш валур воцург, говрийн божли чу гІуо, 
кеманца тІаьхьавалор ву... Мича? Мича? Мича? Цунна жоп луш цхьа а вац.

«Шайна дIатовжа йол а хьуо божли чу воьдучо». Дукха кIеда-мерза уьш 
хиларо шек яькккхинчу Аянта шен марнене олу, ма сацийтахьа вайшиъ тІаьхьа, 
йоІана хІуъу хилахь а, вайн нахаца дІаяхийтахьа. Амма марнана реза ца хуьлу. 
Хьо а, йоІ а жимма метта а яийтина дІагІур... ХІара шиъ кІел сецча, кхарех 
къаста ца луш, дегахьара а, ненехьара а кхин ткъаессана стаг а воьду божли чу, 
шолгІачу дийнахь оцу даккхийчу кхиерех динчу, пурх дечигаш а тосуш, царна 
тІе шера тIулгийн экъанаш а йохкуш, царна тIе можа латта а духкуш бина тхов 
болчу божли чохь кIуьро садукъдеш, цІаро дууш, шайна жоьжахати хІуттур ю 
бохург дагахь а доцуш.

И хІоьттича, бІарзделла, сина дарделла адамаш, нуьцкъалчу тулгІенашца 
пенойх дІасадеттадаларх уьш херца а ца делла, цІенкъахула лаьттан буха 
даха гІертарх гІуллакх а ца хилла, тховх Іуьрг а доккхуш стигал довла а 
ницкъ а ца кхаьчна (тІаьхьа догІмийн чархаш яьгна евлча, синош гІур ду оцу 
тхоьвнах чекх а девлла, Іаьржачу Іаьршашка дІа), наьІаршна тІедетталур ду, 
цара уьш кег а йийр ю, пхи-ялх стаг аравада а кхиор ву, амма м1аьарго ялале 
д1аьндаргаша вожор ву. ТІаккха арататтаделлачу адамех декъийн сал йийр 
ю наьІара бертехь, тІаккха кхин цу чуьра арадовла гечо ца карош, орцахвала 
стаг воцуш, даьгна дІадевр ду ворхІ бІе гергга адам; ткъа церан синош дехха 
хьийзар ду Гих-хин тогІехь, шайн догІмех йисина яьгна даьІахкаш халкъах 
къаьстина лаьмнашкахула бевлла лелачу наха лаьттах дІахьулъяллалц.

Ма доккха хІума ду-кх оцу жимчу адаме, ши дей, ши буьйсий даккха дуьнен 
чу деанчу адаме хIоьттинарг, кху маьлхан дуьненахь йоккхург оццул бен хан 
а ца хилча, оцу хена чохь а сенчу цІарах йогу жоьжахати лан дезна-кх цуьнан.

Дечигех гайталур дуй и къематде, дуьнен чу даьллачу ши де бен доцучу 
беран мохь, цо Деле кховдийна куьйгаш, цо Деле ден дешнаш доцу доІа... 
Оцу дийнахь Хьайбахахь хилларг гайта мукъам а, дешнаш а, басарш а оьшу. 
Ткъа хІара охІла верг цхьа дечиг а, урс а ду, хІетте а хІара теша шен карахь 
дечиг мукъаме ериг хиларх, дешнаш ца алахь а, цо дуккха а нахана дуьйцург 
хиларх... Делахь а, ма дика хир дара кхуьнан тайнигаш йистхуьлуш а, мукъам 
беш а хилча. Цул тІаьхьа ма дарра гайталур дара хІетахьлера ирча сурт.

Дени вехха лийлира оцу къизачу суртах хІун дакъа кхуллур ду ца хууш...
Эххар а цуьнан ойла хилира, царна тІехІоьттина жоьжахати гайта стенна оьшу, 
иза йийцича а тоьаш ду: цулла а ша оцу зударша шийлачу, декъазчу суьйранна 
дуьненчу даьллачу адамана бина йовхонан, къинхетаман гуо гойтур бу. Цкъа 
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хьалха кхуо тиэкх дийр ду, Аянтан цу дийнахь карахь хилла тиэкх. Ткъа оцу 
тиэкха юккъехь Іаьржачу вертано ах хьулйина Іуьллу Аянт, юххехь шен бер 
а долуш. Ткъа зударийн дечиган аматаш, цу шинна гуо беш, тиэкхан йистаца 
лаьтта. И гуо – адамийн гуо, лаьмнийн гуо, дохк-мархо а, царал а лакхахь – 
седарчаша а бина гуо...

Кхунна муьтІахь дац басарш, аьзнаш, беснаш, мукъам, кхунна муьтІахь цхьа 
дечиг а, урс а ду, Амма хІара теша: шен дечиган сурташка хьоьжуш нехан кхетамехь 
денлур ду цу хенахьлера сурташ, беснаш, аьзнаш, мукъамаш, хьожанаш...

Дехьачохь юха а беран делхар хезча, кхунна дагадеара, цуьнан цергаш йовлуш 
хан хилар, цхьана лоьро оцу хенахь берана хуьлу хало гІеметтахІоьттинчу стаге 
лан а лур яцара алар. Иштта лазаме ю-кх дахаран юьхь, тІаккха...

Кхунна дагатесира бІаьстенан юьххьехь дитташна йовлу чІенигаш, уьш 
юсалой «тІохханехь» лелха, генаш тІехула охьаоьху диттийн бІаьрхиш, 
уьш доьлху кхоллалучу керлачу гІа-патарийн лазамах. Иштта беран доьлаш 
лелхуьйтуш, уьш хедош, гучудуьйлу кІайн буьртигаш-цергаш.

Дени хьала а гІаьттина, дехьачу йолучу наьІаран гура юккъехь лаьтта. Эсет, 
хьо ког а боккхуш, йоккха хилча, хьан дас хьо юьрта юьгур ю, хьайн денана 
йолчу. Цо хьуна дуьйцур ду муха хилла хьан денана. Масийтта юьртахь шен 
оьздангаллица цІе йоккхуш хилла жима йолуш. – ТІаккха хьан денана хьан 
дендас ялорх. Гуьйре чу ерзина а бевлла, кхаш а, керташ а наха нораш а хьокхуш, 
цІанйина хан хилла хьуна иза. Буьйса юккъе йоьдучу хенахь араяьлла хьан 
денана, хьан дедега ян. Новкъа йоккхучо: «Дала декъалйойла хьо а», – аьлла 
хьуна. Ловзар дІадирзича хьан дедейиша цІеста кІудал а, чилхьесан бухка а 
бахьаш еана хьуна хьан денана декъалъян. Хьан дедега еана кхо бутт балале кхе 
йиллинчохь кІайчу ахьарах йина мохь тоьхна сискал а юьсуш «Кхера схьаяккха 
стаг воцуш яьгначу оцу сискалан къа сайна хиларна кхоьру-кх со» – олура цо 
кест-кеста), цІера яьккхина хийрачу махка кхоьссина оцу къизачу Махо. Ткъа 
хьол исс бутт жима йолу Нашхара ПетІамат, ца йитна хьуна цергаш йовллалц а...

ХІаъ, хьуна денана юьйцур ю хьан дас, хьо кога а яхачхьана, хьуна мотт а 
Іемичхьана... Шуьшиъ цкъа, наха, шайн керташ охкуш, охуш ялта дІадуьйчу 
хенахь, хьаннашна, аьрцнашна юккъехь Іуьллучу юьрта доьдуш, хьан дас 
дуьйцур ду вейтта доьзалхо дуьнен чу ваьккхинчу царах нийсса ах лаьтте 
верзинчу, Делан къинхетамца баха бисина вуьйш, хІумма а ца оьшуьйтуш, 
оьздангалла Іамош, хьан дедас а, денанас а хьалакхиорах лаьцна... ТIаккха 
цо хьуна дуьйцур ду кхойтта шо а даьккхина, юха цІа дирзича, хьан денанна 
хІетахь цІерадохучу Іуьйранна сискалца кхейиллина экъа карор. ТІаккха хьан 
дененайиша генара, СоІди-КІотарара гІаш хьаннашкахула, Іаннашкахула 
боккха цІен етт а балош хьошалгІа яр а. Цу аттах даьхнийн хІу а долийна, яраш 
а евлла акхадаьлла лаьттачу кха тІе хьаьжкІаш а йийна, юха а, хІинца кхоалгІа 
яха хиира хьуна хьан денана...ХІаъ, хьан дадас дуккха а хІуманаш дуьйцур ду 
хьуна, Эсет, хьо йоккха хилчахьана.

НаьІара тІехь даьллачу татано кхерийна бер кхин а чІогІа делха доладелира. 
Дукха хан ялале, цхьамма чІоггІа неІ туьйхира.

– Мила ву цигахь? – хаьттира Денис наьІаре хьодуш.
НаьІара тІехь узар а, «хи, хи... лойша» – боху дешнаш а хезира. «Стаг 
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лазийна, орцахвала веза» – неІ йиллира цо, йиллина валале дохко а волуш, 
амма тІаьхьа дара, оцу м1аьаргонехь къизаллин бода хьаьдира цуьнан экамчу, 
вуонна дуьхьало ян ницкъ боцчу хІусаме.

Бодано чоьхьа а баьлла неІ дІачІегІира чухула – арара чу орца ца кхачийта. 
Чохь бода кхаа декъе бекъабелира:Уьш кхоъ вара – мукадехкийн санна 
догуш бІаьргаш а долуш, цхьаьнгахь – автомат, вукхаьргахь – тапчанаш, хаьн 
тІе оьхкина –даккхий арсаш а долуш, тІеюьйхина Советан эскарх йисина 
тІелхигаш.

– Хьо мила ву? – мохь хьокху цхьамма.
– Шу муьлш ду? –
– Тхо ца го хьуна?
– Го...Цундела хоьтту ас.
– Национальни гвардин бІаьхой!
– Хан йоцучу хенахь нехан чу гІерта хьан бакъо елла шуна?
– И хІун дара цо аьлларг? Бакъо? Хьуна хІун бакъо еза? –
– Революцина дуьхьал волчух тера ду хІара. 
– И цхьа хІума ду моьттуш, шу санначарна кхайкхамаш язбеш-м лийлира 

со хІетахь...
– ХІа-а...ХІара гІурт баржорна бехке хьо а ву-кх ткъа. Тхо оппозицера ду.
– Со-м сихха кхийтира.
– ХІа-а, кхетта хьо? Iедална дуьхьал вала а дагахь ву хьо? –
– НаьІалт хуьлда шун Іедална!
– Хьажал! ХІинца гучувели. Тхо оппозицера дац!
– Шу миччара делахь а, яхийта кху чуьра! – мохь хьокху Денис, 

дукхахдолчунна, дехьа чуьрчу зудчунна хазийта.
Масех кІира хьалха, нехан хІусамашна чубуьйлуш, нах бойъуш, хІуманаш 

кхоьхьуш талорхой бу аьлла шена хезча, кхуо бегаш бечуха элира: «Нагахь 
и тайпа берзалой кху чу йовлахь, сов цІа чуьра кор а деллий, лулахошка 
хьадалахь, – Ахьмсолта оьзда къонах ву, цуьнан герз а ду, иза орцах вер ву».

Мохь тоьхна ваьлча, хІоьттинчу йоццачу тийналлехь, кхунна хеза 
схьадоьллуш цIевзинчу коран тата.

Иза вукхарна ца хазийта, кхуо юха а мохь хьокху:
– Арайовла кху чуьра, боьха хІумнаш!
Амма кхуьнан тІаьххьара дош, легашкахь сацош, бІаьрга чу мІара а тосуш, 

кхуьнан бага дІаюкъу доккхачу куьйго, тІаккха оццу куьйго кхин мукъа ца 
волуьйтуш, ластавой, соне чутуху.

– Ахь стенна мохь хьоькху?! Хьо хІун ю хаьий хьуна тхуна? Хьо, хьо, 
хІумма а яц хьуна... – Иза чухула дІасахьоьжу хІара вуста пайдабоцу хІума 
лоьхуш, эххар стоьла тІе бІаьрг тухий:

– Хьо тхуна хьалха дечиган тайниг ю хьуна.
– Вай массо а ю Далла хьалха тайнигаш, ткъа шу – Дала наьІалт аьлларш ю.
– Хьо-м ю суна хьалха тайниг, – мохь хьокху мажйолчо, стоьла тІера кхуьнан 

ерриге тайнигаш, шаьш тІехь лаьттачу текхаца цхьана лаьтта охьа а кхуьйсуш.
ТІаккха царах цхьаъ – хІинцца Хьайбахахь, лай тІехь, зударша бинчу гонна 

юккъехь дуьнен чу яьллачу ПетІаматан сурт – схьа а оьций:
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– Тхайна лаахь оха, иштта, корта дІа а боккхур бу-кх хьан, – олуш, шен хаьн тІера 

урс схьа а доккхий, тайнигана хьокху – цуьнан корта кхоссалой чухула дІабоьду.
Стенна? Стенна? Цкъа дуьненчу яьлча, де-буйса а далале ягий, хІинца, 

шолгІа а, уьрсаца корта баьккхи...Шозза а. Стенна? ХІун къа хьаьрчина хилла 
цунах, мотт ца хуучу маликах, шоззе а и сел йоккха къизалла лан?

Оцу хаттарша кийрахь жоьжахатин цІе латийна, иза маж йолчуьн легашна 
тIекхийтира, билггала ша хІун леладо а ца хууш. Дуьненан дерриге а вуо 
цуьнгахь гина – жимчу беран корта баьккхинчуьнгахь ца хилла, хьаьнгахь хир 
ду иза? – иза хІаллакдан болчу лаамца. ХІара, Дени, шен Іалашоне кхача а 
тарлора, хІетталц цу чуьра хІуманаш тІекІелъетташ, кхеран доцу ахчий, деший 
лоьхуш, коьртах зударийн пазаташ йоьхкина шиъ ца хиллехьара. «Кхана-лама 
уьш охьа а яьхна, дика ши стаг хила дагахь хир ву хІара шиъ, мажйолчо ца 
лачкъийна шен юьхь-сибат, цунна бен а дац нахана шех хІуъу хетча а, я цуьнан 
маж а тІелатийна ю техьа? – хІаъ, нохчийн шалхалла, нохчийн да къазалла, 
нохчийн садекъадалар: гуш – цхьаъ, къайлах кхин, багахь – цхьаъ, дагахь 
кхин», – ойла хилира Денин и шиъ шен шина пхьаьрсах тасавелча.

Амма цаьрга дІаса ца баккхабелира кхуьнан ши пхьарс.
Мажъерг бухахь а волуш, хІара, шиъ цІенкъа вуьйжира – иштта дикахо а 

Іовдалора легаш.
– Кхунна хІун дийр дара? Вуьйш ма лаьтта кхуо иза?
– Суна хаьа хьуна кхунна хІун дан деза-м...
И аьлла а валале, кхунна шен лера улло цхьа шело хаало.
«Везиндела...» – амма и ойла кхин дІа ян ца кхуьу иза. Дерриге а – кхетам а, 

бІаьрса а, лерса а – хеда цхьана юкъана.
ТІаккха, цхьа хан яьлча, цунна хеза тайп-тайпанчу олхазарийн эшарш 

цхьаьнаийна мукъам. И ма хеззи, цуьнан синхьехам хуьлу: хІан-хІа, бац иза 
кхунна девзинчу дуьнен чуьра мукъам; делахь вийна-кх со цуо... ХІун хили-
техьа цу берах а, зудчух а?...

Эххар а цуьнан бІаьрса юха догІу. КІайчу, кегийчу, уьрсо хедийча санна 
нийса сенаш долчу лаьмнашна юккъехь стигал басахь Іаьмнаш Іохку. Царна 
юккъехула а баьлла, цхьанхьа кІайчу серлонехь Іуьллучу анайисте боьду 
сирла-баьццара некъ.

– И хьан некъ бу. ХІинца дуьйна дІа цу новкъа гІур ву хьо. Лаьттара некъ 
хьан чекхбаьлла, – аз хеза цунна.

«ХІун хили техьа цу шиннах?» – ойла хуьлу цуьнан.
– Охьахьажа, гур ду хьуна...
Охьахьаьжча цунна го Марима йоьІаца Эсетаца АхьмсолтагІеран неІарх 

етталуш, тІаккха Ахьмсолта а, цуьнан виъ кІант а герзашца шайн керта хьовдуш 
а, цара талорхой бихкина охьабохкуш а; тІаккха кхунна шайн юрт а, цигахь 
шена хІоттийна тезет а го, нана а, вежарий а, йижарий а, шен дакъа дІадуллуш 
а – дуьххьара малх тІекхетачу хазачу меттехь нисло кхуьнан каш.

– ХІинца вало...– хеза цунна аз, лаьтта тІера сурташ дІадовлу, хІара генаволу 
лаьттана. Цигара седарчашна юккъера охьахьаьжча цунна го буькъачу бодано 
дІалаьцна Латта. Оцу боданехь юкъа-юккъехь серлонаш а хаало, гІийлла 
етталуш.
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– Нагахь и серлонаш бодано къайлаяхахь, Латта хан-зама, буьйса-де доцчу, 

«лекха-лоха», «еха-йоца», «жима-йоккха», «къона-къена» боху бустам боцчу, 
бух боцчу Іаьржачу Іин чу дужур ду; цунах хІумма а дуьсур дац, цхьа дагалецам 
а.

«Уьш хІун серлонаш ю. Оццул кІезиг стенна ю?»
– Уьш Далла догцІена Іамал ечу нехан серлонаш ю... Хьайн серло ган лаьий 

хьуна. ДІогахь дечигах латийнчу цІарах тера ерг гой хьуна?..Иза ю ...ХІаъ, 
хІаъ... Хаьа суна хьан дагахьдерг а...Хьуо Іамал ян ца кхиъна боху ахь...Ахь 
дечигех деш хилла сурташ а дара Деле ден доІанаш...Хьан догдикалла, адамех 
– генарчех, гергарчех болу къинхетам а бара хьан тайнигашца...

Дени юха а хьожу, мацах кегий бераш долчу хенахь зудабераша чІешалг 
тІекІел а юьллий, еш хиллачу тайнигана гонаха хьерчийна кІадин цуьргаш 
санна, боданан асанаша масех гуо беш юкъахьарчийначуЛаьтте. Евза цунна 
и бода мелла а зарзбеш летта серлонаш. Цхьаъ – цхьанхьа а цІа-цІе а доцуш, 
ваьлла лела илланча; важа – Іаламах лаьцна догдика байташ язйийриг; 
кхоалгІаниг – хІара дерриге а дуьне Деле доьхуш, ламазашна тІехь доІанаш 
деш юьртахь еха цхьалха йоккха стаг; йоьалгІаниг...

Сирла-баьццарчу новкъа а ваьлла, уьрсо хедийча санна нийса сенаш долчу 
кІайчу лаьмнашна юккъехула, стигал басахьчу Іаьмнаш йистехь сеца а сецаш, 
церан хих къурдаш а деш, дІаэха волало хІара. Лаахь оцу кІайчу лаьмнех 
адамийн, дийнатийн сурташ а хедор ду...Уьш лаьттахь кхуо дечигех хедийна 
тайнигаш санна йоцуш, шайн аз а, бос а, болар а долуш а хир ду. ХІетте а 
кхунна ца лаьа иза – лаьтта тІехь айхьа лелийнарг, кхузахь иштта мехала а 
ца хета. Кхунна иштта дІаэха лаьа кІайчу лаьмнашна юккъехула серлонехь 
Іуьллучу анайисте, цигахь, лаьттахь, бисинчу гергарчу нахана са а гатдеш, уьш 
Деле а боьхуш...

Мичахь бу-техьа кхул хьалха кхуза схьабаьхкина кхуьнан сина гергара нах? 
И ойла кхоллаяларца цхьаьна кхунна хьалха хІутту цхьа къона йоІ. Ерриге а 
цІеналлех кхоьллина ю иза, цундела – Башламан ша санна, кІайн, месаш – 
бурула можа. И шена цхьанхьа гича санна хета кхунна. «ХІаъ,хІаъ, со ю иза, 
ахь дечигах сурт дина, Хьайбахахь ягийна ПетІамат». – «Хьан масех де бен 
ма дацара. Кхузахь хьо йоккха ю...!» – «ХІаъ, кхузахь гуттар а цхьа хан хуьлу 
синойн»...

– «Ткъа вуьйш? Сан да, вежарий, йижарий?». «Оцу новкъа дІагІо хьо», – 
къайлайолу йоІ.

Иза сирла-баьццарчу новкъа волу...

январь 1993 шо.



43

Орга - 2021 (1)

Цуьнан цIе Артур яра, нанас тиллина цIе. 
Студенташа Хлюпик аьллера. 
Хлюпик ша дегIана вуткъа-лекха а волуш, 

кIайн чкъор а къаьсташ, гуолаш вовшаххьерчаш 
санна, болар а деш, челка олу кIуж а лелош, жима 
стаг вара, меттабуьххьехь дуучу дешнашца кIеда 
аз а къаьсташ, зудабер санна, коча, кIенташца 
цхьа а гIуллакх а доцуш.

Иза царах тера а вара, зудаберех, гуттар а 
цаьрца, зудаберашца, дерг а, доцург а цаьрца а 
долуш.

– Артур, хьо тхуна хьанна тIехьийзаш 
ву, цхьаъ къастаяй валахьа тхох! – олура 
зудабераша, Хлюпикна гуо беш, дийла а лой.

– Ой, девочки, что же мне с вами делать… я 
вас всех люблю! – хьасталора Хлюпик, ши куьг некха тIе лоцуш, охьа а таьIий.

Зудабераша Хлюпиках цхьа а къайле ца йора, иза воцуш санна, цунна хьалхахь 
басарш а хьоькхуш, шайн кIентий а буьйцуш, цхьацца эвхьаза дош а хазош.

Институт чекхъяьккхича, цхьана генарчу ломан юьрта балха хьажийра 
Хлюпик, дас арме вахийта боххушехь, нанас: «Он не выдержит солдатской 
похлебки, он поэт, пусть любуется на время сельской природой!» – олуш, 
Артурна Рэмбо цIе йолчу поэтан сийна киншка а луш кара, дендех дисна терс-
маймал тур луш санна.

Хлюпикна дерриг а керла а, тамашийна а хийтира юьртахь, сийна хьаннаш 
а, сийна юрт а, лакха тIехула стигал а сийна, гIалахь шена цкъа а иштта хаза 
ю-яц ца хиъна йолу.

Кхузахь дерриг ша-ша дара, садоьIуш, делладелла, хIоранна шен куц а 
къаьсташ – кол хуьлда, дитт я бежана, ахкагйелла гIуркхийн керт а.

ХIара цу Iаламах Iаьбна а, я хьаннех воккхавина а ца волура – гуттар а, 
накха эккхийта санна, – и хIаваъ чууьйзуш, гондIа хьоьжуш, цецвуьйлуш.

Бераш а хийтира кхунна цхьа тIах-аьлла, каде, шега кхаьчна йолу 
итталгIа «А» класс а.

Хлюпик гIазкхийн мотт, литература хьоьхуш вара, цIечу дипломца ВУЗ 
а яьккхина, и литература йоцург, кхин хууш хIума а доцуш, эрхуна  шен 
мачашна крем хьакха а.

Хлюпик1 

БеКСУЛтАнОВ Муса

1Хлюпик – меланча, буьйданиг, парталниг.
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Нанас цхьаъ бен цахиларе терра, чкъуьйриг йоцу хIоа санна, экама кхиийна 

вара Хлюпик, школехь, хьалхарчу классе вахча, массарна а йоI ю а моьттуш, 
белшал тIех, Iаьржа месаш а кхозуш, голашка кхочуш еха кIайн пазаташ а 
юьйхина, нуьйдарчий тосу Iаьржа белахъяьлларг а йолуш тIехь.

Нанас цунах – цу белахъяллоргах – жиле маскулен олура, французийн 
маттахь, ша МГУ-хь французски факультет яьккхина хиларе терра. 

Уьш цуьнан кумираш а бара, и французаш, цуьнан турпалхой а, церан бен 
литература а ца хеташ, я уьш бен кхин поэташ а.

Нанас сахьташкахь стихаш йоьшура кIантана, гIазкхийн матте гочйина 
йолу стихаш, юкъ-юкъа французийн маттахь а йоьшуш. «ПольВерлен», – 
олура нанас, са а лоьцуш, – Шарль Бодлер, Малларме, Артур Рембо!»

КIантана Артур цIе а цунах тиллинера нанас, шен кIант, и француз санна, 
дуьне цецдоккху долу поэт хиларе сатуьйсуш.

Да, кIант кхиорехь, дакъалоцуш а вацара – нанас урх схьаяьккхинера, цIийндеца 
шен ца нисделла дахар (цIийнда слесарь вара) дерриг а кIантана тIе а хьажош.

ПхоьалгIа курс чекхйолуш, дипломни болх язбича, хьехархочо – Ариадна 
Ивановнас:

– Да это же целый научный труд, готовая диссертация, – элира Хлюпике, – 
как вы точно подметили творческие параллели таких поэтов, как Есенин, Рубцов 
и… как его, вашего Саида Гацаева… сужу по вашим подстрочникам, – аьлла.

Хлюпик хIетахь, институт чекхъяккхале, «Комсомольское племя» газета 
тIехь масех статья зорбане яьлла а вара, Есенинан а, Анна Ахматован 
стихийн башхаллаш толлуш, массарна а – поэт ца хилахь – Белинский-м, 
муххале а, хир ву а моьттуш.

Кху юьрта кхаьчча – ша балха хьажийначу юьрта (хьехархойн цIа чохь 
шолагIчу гIат тIера цIа чоь а йолу хIусам а нисъеш кхунна), Хлюпик 
кхийтира, поэташ, дукха хьолахь, ярташкара хIунда бовлуш хилла, 
кхузахь, кху хьаннийн кIотаршкахь я поэт, я илланча ца хилча, кхоалгIа 
некъ боций.

ХIара цу ойланца балхана тIе а вирзира, литкружок а кхоьллина, мукъачу 
деношкахь бераш школе а кхуьйлуш. Цаьрца стихаш а, стих кхолларан кепаш 
а, васташ а, стихан барамаш а Iамош.

Дукхахдерш зудабераш дара кхуьнан кружокехь, массарна а бохург санна, 
шайн хьехархо веза а луш, къаьсттина цхьана йоIана, Iайшатана, уггар а дика а 
доьшуш, цул сов, уггар а хаза а йолчу цу школехь.

Ишколан директорна, заочно – кхойтта шарахь – геофак а яьккхина, уггар 
а оьшучу хенахь, цIийнада а велла, кхобуш ворхI бер, бетташ пхи етт а болуш 
йолчу Райхьант Махмудовнина Хлюпик Пушкин хетара, Есенин-м муххале а, 
шена мел йогIу комисси Хлюпикан уроке а хьажош.

Цо цунах, Хлюпиках, шен гIоьнча а, секиртарь а, хьехамча а винера, шена 
яздан ца хууш долу белхан кехаташ, Хлюпикан коча а дохкуш.
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ДIакхаьчначу юьххьехь, цу лаьмнех, Iаламах цецваьлла, берашка хоттуш 

хIума а доцуш, шена мел хуург дийцина ваьллачу Хлюпикна, шен класс, бIарза  
санна, аьрта карийра, къаьсттина и кIентий. Тахана кхуо шайга дийцинарг, 
кхана юха схьадийца а ца хууш. Цул сов, кхуьнан классехь ворхI второгодник 
а вара, ворхIе а кIант а волуш, бархIолгIачохь, иссалгIачохь, буьс-буьсу-уш, 
халла итталгIачу хьалабаьхна. 

Цара урок дIаяхьа а – кхуьнан амал евзинчул тIаьхьа – я хатта а ца вуьтура 
Хлюпик, божала чуьра арабевлча санна, маьхьарий хьоькхуш, буьйлуш, 
партанаш тIехула кхиссалуш, кара-куьйга – киншка хьовха – тетрадь я ручка а, 
къолам а ца хуьлуш.

Хлюпик директорна тIехьодура, арз оьций, и бераш кхечу классе даха я ша 
кхузара дIавоьду, олий. Директор хьасталора:

– Битахьа уьш, я их с восьмого класса тяну, районос план хила еза, бохуш…
кхааннаш а хIиттош, дIалелийтахь, уроке ца баьхкича а хIумма а дац хьуна… 
ас доьху хьоьга! – олуш.

Хлюпик сецира тIаккха, цу кIенташца цхьа а гIуллакх а доцуш, «зударийн 
молла», аьлла, цара цунна цIе а туьллуш.

Цу юккъехула – цу IалагIожина  юккъехула – Хлюпикаца дешна хилла кIант 
кхечира школе, цхьана гIуллакхана – директорера шена цхьа исправка яккха 
веана.

Дуьйцуш-олуш, Iаш, директоро шен керла хьехархо хьахийра, и шайтIа 
санна, кхеташ стаг ву, хьуна вевзий, аьлла.

– Хамурзаев Артур Адамович?
Важа воьддушехь класса чу вахара:
– Хлюпик! – аьлла, мохь болуш, къевллина Хлюпик мара а вуллуш.
Класс иккхира, «гIагI» аьлла, кIентийн маьхьарий а довлуш.
Цу дийнахь дуьйна Артур Адамович кхин Артур ца хилира, «зудаберийн 

молла» бохучу цIарна тIе Хлюпик а кхеташ.
Бераша юха вовшашна а туьллура и цIе, шаьш цадешачунна я шайл гIийла 

хетачунна.
Хлюпика эххар а дог диллира, и бераш шега кхеталур цахиларх, шен урок 

дIаяхьа ша цара витичхьана, цаьрга хоттуш я олуш, хIума а доцуш.
Хлюпикна зудабераш дисира тIаккха, цаьрца цуьнан са а къералора, дешарна 

тIахьакхиа гIерташ, юх-юха шега цкъа хаьттинарг иттазза хоьттучу. Iайшата 
цхьа хIума а ца хоттура, Iайшат гуттар а куьг а айина, Iаш хуьлура, мелхуо а 
шега хатта бохуш.

– Салгириева, объясните нам, – олура кхуо эххар, йоI хьалагIаьттича, цуьнга 
ца хьажа – цул товш йоI кхунна цкъа а ца гинера – корта дIаса а идош.

Iайшата, жимачу берана дуьйцуш санна, масалаш а далош, цхьалхадоккхура 
муьлхха а хаттар.

– Садитесь, Салгириева, пять! – олура кхуо.
ЙоI, жимма елалуш, беснеш тIе ши кIаг а хIуттий, коч шамар ца яхийта, 

куча кIелахула ши куьг а дадош, меллаша охьахуура, кхуо дуьйцучуьнга ла 
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а дугIуш. ХIара цуьнга ца хьажа гIуртура, ша берашна керла тема юьйцуш, 
Iайшате дIа ца хьажа.

ХIара, ца хьаьжча, ца Iалора. Кхунна йоI шега хьоьжуш гуора хIоразза 
а, ша цуьнга дIа моссазза хьожу, ца хьоьжуш санна, шега хьоьжуш. Кхунна 
тIаккха чIогIа хала хуьлура, урокан керла тема а, йоьIан юьхь-сибат а ша-
ша даккха.

Кхунна цуьнан сибат гуора, шуьран чопа санна, кIайн лаг цуьнан, хьаргIанан 
тIам санна, Iаьржачу варкъаца лиэпа Iаьржа месаш, бIаьрацкъоцкъамийн 
Iаьржачу хIазарера деша стиглан сийна бIаьргаш а.

Ткъа класс-м йоьдуш хуьлура, тIурнене яьлла, йоьдуш, тIехьарчу партанаш 
тIехь Iачу кIенташа семанна тIера яьккхина класс. 

– Тише, не мешайте мне работать, – олу Хлюпика, – дайте нам провести урок 
или выйдите из класса… я вам разрешаю! – олий. Бераш тIаккха дийлалора, «Я 
вам разрешаю» боху дешнаш а хезча, цу дешнех ца дешаш.

Наггахь цхьацца хьехархо чухьожура, класс чуьра гIовгIа а хезий. Бераш 
цхьана мIаьргонна дIатоьра, чухьаьжнарг дIаваххалц. ГIовгIа юха а гIоттура.

– Эхь ца хета шуна, Iадда мукъане а Iейша, шайна хууш хIума а ца хилча! – 
олий, зудабераша шайн кIентийн юьхь йохура.

– Деллахь, ма эхь хета суна! – терсара кIентех цхьаъ.
– ХIара ши лерг цIарула цIийделла ду-кх сан, – тIетухура вукхо – дукха эхь 

хетта, – «КIах-кIах» дарца вела а лой.
Хлюпик, цу юккъехула, шениг дуьйцуш хуьлура:
– Так, девочки, послушайте меня! – бохуш, цхьа а гIовгIа а я новкъарло а 

йоцуш санна.
Урок чекхъяларцанна, зудабераш тIехьовдура Хлюпикана, хиъна Iачу 

цунна гуо беш, шений-шений пхиъ хIоттаде, бохуш, стоьла хьалхара Хлюпик 
хьала а ца гIоттуьйтуш.

Iайшата цкъа а хIумма а ца олура. 
Iайшат йист а ца хуьлура.

Хьалхарчу парти тIехь Iийна Iайшат, кхо-пхи парта тIехьа хиира, шен 
хьехархочуьнга геннара хьежа.

Iайшатана хазахетара шен хьехархо. Иза журнала тIе охьатаьIча, ший 
а бIаьрг а, юьхь къайлайоккхуш, цуьнан охьакхозу месаш хазахетара 
Iайшатана. 

Юха цо уьш, шен месаш, аьрру куьйган пIелгашца, ахкарца санна, тIехьа 
хьокхуш хазахетара цунна. 

Хазахетара, цо метта буьххьехь дуу дешнаш, иза велавелча, еллалуш йолу 
кIайн цергаш а цуьнан. Ша а цунна хазахетий а хаьара йоIана, шега ца хьажа 
– берашна хаарна кхоьруш – шега хьажа лууш, хьехархочун класс чухула 
дIасаихар а хууш. 

Юха иза шех кхетий хаьара йоIанна, ша цунах а ма кхеттара, хьехархо шех 
кхетий а хууш.
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Цхьана дийнахь, урокехь, деепричасти юьйцуш, Хлюпик воллуш – 

гуттар санна, айелла йоьдуш класс а йолуш, – Салгириева Iайшата куьг 
айира, хьехархочуьнга-м цхьаъ хатта.

– Что, Салгириева? – хьаьжира Хлюпик, уьн тIера схьавоьрзуш, пIелгашна 
юккъе мел а лаьцна. ХьалагIатта тохаелла йоI, корта аркъал а боьдуш, тIехьарчу 
парти тIе дIакхийтира, тIехьа Iачу берашка, дийларца, маьхьарий а довлуш. 
ЙоI гIатта ца лора. ЧIаба йихкина яра партин букътовжийлах.

– Кто это… кто сделал? – мохь белира Хлюпике, эгаварца, верриг а цIий а 
велла. Цхьа а вист ца хилира, юкъ-юкъа «хикъ-хикъ» дарца, бета тIе куьйгаш 
лецар бен. Парти тIе, горхIуттуш, шен месаш ийзош, Iайшат а йоллура:

– Дала хIаллаквойла хьо, хьайн Дала дIаоьцийла! – шена тIехьа Iачу кIантана 
къа а доьхуш.

– Я спрашиваю, кто это сделал? – мохь хьаькхира Хлюпика, берашна дIа 
тIе а вахана.

– ХIун дан воллура хьо… мохь стенна хьоькху ахь? – хьалагIаьттира 
Iайшата къадехна кIант.

– Вон из класса, – тIечевхира Хлюпик, – и чтоб больше твоей ноги не было 
на моем уроке! – олуш.

– Ахь хьайн ден цIера еана-м яц хIара ишкол… хьо ялахьа кху чуьра ара… 
Хлюпик! – элира кIанта, парти тIе ши куьг а хIоттош, лата кечлуш санна, 
Хлюпикана бухара хьала бIаьра а хьаьжна. Хлюпик тIекхийтира, кIант парти 
юккъера схьаваккха. 

Ваккха ца луора, вукхо парта схьа а лаьцна. Халла веттавелла, тийсавелла, 
шен кучан шиъ нуьйда а йоккхуш, аракхоьссира кIант, шен ма-хуьллу, 
боьха мотт лебеш, дуьхьалтийсалуш кIант а волуш. Юха, тIаьххьара а, ша 
араваьккхича, класс чу а хьаьжна:

– Собар де ахь, ас сайн дега котам йойтур ма ю хьох, «зудаберийн молла»! 
– элира цо, гурара яккха санна, неI тIе а тухуш. 

Класс чухула шабарш даьржира кIентан дех: «боьха хIума… чу юллуш, 
арайолуш… нехан хIуманаш лечкъош… наркоман», – хезаш

Юха, шолгIачу литературин урокехь, «за-а-къ», аьлла, классан неI еллаелира, 
хьалха дай, тIаьхьа кIант чу а волуш.

Класс чухула шабарш даьржира, масех йоI хьала а оьккхуш.
– Вало, хьайн метте охьахаа! – тIечевхира да кIантана. КIант охьахаа 

дIаволавелча:
– ХIара юй и Хлюпик бохург? – юьхь тIе тоха санна, цхьа куьг Хлюпикан 

юьхьан хьалхахула хьала а ластийна, шина а куьйга качметаш лоцуш, оцу юьхь 
тIе корта туьйхира стага Хлюпикна, «къомс», аьлла, тата а долуш.

Хлюпик, деса гали санна, кег-кеглуш, охьавахара, бетах-мерах цIий схьа а 
тухуш, шина а куьйга шен юьхь а лаьцна.

– Мразь, бля… хьо ма-ярра… если еще раз… закопаю живьем! – стаг 
меллаша, цхьацца ког а боккхуш, вехха аравелира, классе дера юха хьаьжна. 
Зудаберашка маьхьарий девлира, делха а дуьйлалуш.
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Iайшат ца йилхира, иза хьехархочуьнга, цунна тIера бIаьрг а ца боккхуш, 

хьоьжура.
КIентан да чу ца воьллира, тIе а ца кхайкхира Iедало – Хлюпика даре ца 

дира я заявлени а ца яздира, мелхуо а – цхьамма хьаха а дина – участкови 
веача, охьакхетта ша, аьлла хиллера, тIаккха вукхо, участковис:

– Кхетта хир ву, ша хьаьхна ма еаний вайна хIара гуьйре! – олуш.
Хлюпик кIирнах сов бат а, марш а йистина, лийлира, мегарг къамел а ца 

далуш, бутт баьлча а бIаьргийн хьалхешкахь Iаьрждаргаш а къаьсташ.
Класс ерриг кIентийн караяхара, Хлюпик цкъа а, цхьаьнгга а кхин вист 

а ца хуьлуш.
Иза шен урок дIа а лой, цхьанна а Iодикаяр а, я маршалла а доцуш, волалой, 

чувоьдура, шолгIачу гIат тIе хьалаволуш, воьддушехь шен тишачу дивана тIе 
– иза цу чохь йолуш яра – нийсса аркъал а вуьжуш.

Хлюпик ца кхетара шена йинчу харцонах, иштта муха ду, бохуш, жоп доцу 
хеттарш а деш ша-шега. Хлюпик цкъа а – жимчохь а я воккха хилча а, – цхьана 
а берах я стагах летта а я лата дагадеана а вацара, ишколей, университетей 
дIавахар, чувар бен, цхьаьнгга а гома дIахьаьжна а.

Хлюпикна, Iуьл-л-луш, бIаьргех хи долура, юха чIогIа – бета тIе куьйгаш 
дахкарца – велха а волалуш.

Набкхетара, кхано самаваьлча, генаяьлла буьйса а гуш. Пуржен долчу пилти 
тIе чайник хIоттайора, юха а дивана тIе аркъал дIа а вуьжуш. 

Чайник кхехкаш хуьлура, Хлюпик ойланашка а воьдий. Iуьйранна иштта 
балха воьдура, цхьана а стагана я берана а бIаьра а ца хьажалуш. Юха а ишшта 
чохь Iуьллура, дакъаделла бепигаш шийлачу чайна чу а Iуьттуш.

Де декхна хилча – мокхачу деношкахь – хьуьнхахь Iара, юьрте охьа чу а хьоьжуш.
Цхьана Iуьйранна, са серладалале – кIирандийнахь – ша бепиг хедош 

долу урс чета а лачкъийна, юьст-юьстахула вуьйлуш, лечкъина, нахана ша 
ца гойтуш, оцу стеган цIа лардан вахара хIара (шена корта тоьхначуьн цIа), 
каялахь цхьаъ-м дер-кх ша, аьлла, муха-хIун дийр ду хууш а воцуш.

ЦIа юьртана юьстахуо дара – кхуо хьалххехь теллинера иза, дIанехьуо ша 
лаьтташ, рагIу кIелахь цхьа жима чоь а гуш.

Нана елира чуьра ара – цу стеган нана – доккхачу цIа чуьра, Iожах бихкина 
лаьтта етт схьабостуш, цуьнцанна дIа кевнах а яьлла.

ХIета иза жимачу цIа чохь вижина хир ву-кх, хийтира кхунна, доккхачу цIа 
чохь цуьнан наний – зуда йитина ву бохура, – кIант а волуш.

Жимачу цIийнан коре вахана, хIара чу хьаьжча, стаг кхуьнгахьа букъ а 
болуш, пенехьа вижина Iуьллура. ТIам лоцуш, неI хьала а айина – тата ца дайта, 
– уьрсаца алтам  хьала а боккхуш, доьIу са сацош, куогабуьхьара чоьхьавелира 
хIара. Уьрсан мукъ буйнахь а къуьйлуш.

ГIанта тIехь цуьнан хIуманаш Iохкура, гIевленгахь хеча а кхозуш. «Космос» 
цигаьркийн пачка а яра куча тIе охьайиллина.

ХIара, урс а буйнахь, тIехIоьттина лаьттара, сихха са а доьIуш, иза самавала 
тохалахь, ша цунна урс деттар дуй а хууш.
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ДIавахара, вен ца вен я урс мичхьа туоха деза а ца хиъна, иза дийна а вуьсуш, 

бекхам бан, юха а иштта, буьйсанашкахь, ша-шеца бала хьега, мацалла валла, 
вижина Iиллар, тIаьххье тIе а, гIуллакх доцуш Iамийначу цигаьркано корта 
дIондаз а боккхуш.

Шен белхан накъосташца цхьацца хIилла лело велира хIара. И стаг ша вуьйр 
ву, урс деттар ша цунна, топ тухур ю, бохуш, цаьрга – Iалелай, аьлла – орца 
даккхийта, хIара шиъ тайта хьажийта, ца лууш санна, цуьнца куьйге ваха. Кху 
юьртахь шена дIалела некъ баккха, хIора денна берашна хьалхахь хIитта юьхь 
мукъне а хилийта шен, баккхийчу наха вита а ца витина, нуьцкъашха куьйге 
вахна хьенех бахийта. ХIара белхан накъосташа тергал а ца вира:

– ХIа-а, изий… дIаяккхахьа, ен а, ца ен хIума яцара иза-м, и къаьркъанча, 
яха а ехий, нехан коча тийсалуш лела…цхьамма юьйр ю хьуна мацца а, – олуш 
кхуьнга.

Бераш хьалха санна дацара Хлюпикца – зудабераш я хIара цаьрца а. Иштта, 
хьалха санна, гуо а ца бора, урок чекхъяьлча, шений-шений пхиъ хIоттаде бохуш.

Уьш дист а ца хуьлуш, арадовлура, Iайшат йоцург. 
Iайшат Iадда Iара, парти тIера хьала а ца хьожуш, кхуо цхьаъ-м аларе 

хьоьжуш санна.
Кхуо хIумма а ца олура. 
Цхьана дийнахь, кхунна корта тоьхна ши бутт баьллачул тIаьхьа, урокаш а 

елла, хIара чувогIуш, цхьа а воцчохь дуьхьал а яьлла: 
– Еттахьа цунна, – элира кхуьнга Iайшата, лаьттара хьала а ца хьожуш, – 

иштта ма витахьа иза… со кхин… кхин хьан уроке… ахь цунна ца еттахь…, 
– дIаяхара, схьа а ца хьожуш, корта охьа а таIийна.

Кхуо цу дийнахь-бусий ши пачка цигаьркаш уьйзира, къамкъарг къахьлуш, 
корта лаза а болуш.

Кхин цкъа а гIоьртира хIара, цу стагана етта дагахь.
ХIора буьйсанна кIелхуура, иза дIасалела некъ а теллина.
Дуккха а Iийра, стомма тIеда гIаж буйна а лаьцна. БухIано санна, лерса а ирдина.
Ца туьйхира, ца тохаелира, ца хIоьттира туоха, коьртах тоьхна, ша иза верна 

а кхеравелла… кхечахьа туоха ца лаьара, леташ хилахь, цо ша эшорна кхоьруш.

Денош дIаоьхура, цхьаъ вукхунна тIаьхьа довш. ТIедогIуш Iа а дара, 
кхуьнан класс чохь Iайшат а яцара.

Iайшат кхин ца еара кхуьнан уроке я кхунна ша гайта а ца гIоьртира. Мелхуо 
а, хIара гича, букъ а берзабуора.

Кхуо цуьнан памилина дуьхьал – дедда юкъа – пхианнаш а дохкура, ша 
гуттар а цунна хIиттош ма-хиллара.

Директоро урокера аракхайкхира кхуьнга цкъа. Нана лазийна хьан, элира, 
тIе машен а тоьхна, ша цхьаьнга, аьлла, мотциклахь кIошта охьавуьгуьйтур ву 
хьо, цигара такси а лаций… юхаварна са ма гатде, хьайна мел оьшу Iе, аьлла.
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ХIара охьакхаьчча, кхеран цIенна хьалхахь – квартирийн цIенна – хIоттийна 

гуш четар дара, гIанташкахь хевшина Iаш нах а болуш – нана йийна хиллера, 
шен гIашлойн новкъахь – бакъо ма-хиллара – дехьайолуш, тIе машен а тоьхна.

ХIара пхи де даьлча, юхавеара, да ша цхьаъ квартирехь а вуьсуш.

«Выпускной» экзаменаш дIалуш, Iайшат яцара – цо райно заявлени делла 
хиллера, экзаменаш шега кIоштахь дIаялийтар доьхуш.

Ерриг ишколана а хаьара, Iайшат дIа хIунда яхана. Цу ерриг а юьртана а тIехь.
ХIара, юха мукъачу беттанашкахь, гIала юхавеача, квартирах вокзал 

хиллера. Зудчун олаллехь ваьллина да, муш хаьдда вир санна, «маьрша» а 
волуш – къаьркъан хьожанна дIа чу ца валалора квартирина. Муьлш бу ца 
хууш болу нах а бара чохь, кхунна цкъа а гина боцу нах, хIара мила ву а я кхуо 
кху чохь хIун леладо а ца хууш.

ХIара дега вистхила воьлча:
– Эти мои гости, – элира дас, – не нравится, иди в свои горы! – аьлла.

ХIара цу юьрта юхавирзира, шен квартире, дийнахь сарралц хьуьнхахь а 
хуьлуш, сарахь юха, буьйса яккха, чу а вогIуш.

Буьйсанаш йоца яра. 
ХIара буса ирахь Iара, цигарка латайой, киншка еша а волалуш.
ХIара, цатешшал, цецвуьйлура, цхьана къаххьашкахь кхиъначу цу 

берана – цхьа а Iилма а я хаарш а доцчу, – генара воцу денда батрак а хилла 
волчу Есенинна иштта дешнаш карадарх, шел хьалха цхьанна а, цкъа а ца 
карийнадолу и жовхIарш… иштта тамаша Лермонтовх буора кхуо. Цуьнан 
роман а, «Мцыри» а ша еша хиъча.

Сахуьллуш набъозайора. 
ХIара охьавуьжура, тIера хIума а ца йоккхуш. Юха кхано, гIаттарцанна, 

чайнан пела а молий, хьуьнахула, гIаш а кегош, ваьлла лелара, хазадел-деллачу 
дитташна тIе куьг а хьоькхуш, церан баххьашка хьала а хьоьжуш.

Цигара охьахьаьжча, ерриг а юрт, бошхепахь Iуьллуш санна, цIенна 
схьагора, хIораннан цIа а къаьсташ, дехьа-сехьара кегий кIотарш а гуш.

Ойла хьаьара, са бен, дегI дан а доцуш санна.
Ойла, яьржий, дIайоьдура, хин мехкаш а, дуьне а гуш, дIога бухара 

IайшатагIеран цIа а, кIайн кир тоьхна, тхов тIехь еттина кибарчигаш а гуш.

 Дешаран керла шо дIадоладелча, хьеха, ворхIалгIий, бархIалгIий классаш 
схьаийцира кхуо. Цигара уьш Iамо.

И бераш атта а хилла хиллера, шегий-шегий хатталц бохуш, лесточуьра 
куьг охьа а ца дохуьйтуш.

ХIара царна велалора, юха и бераш кхунна дуьхьал а дийлалуш.
Ишколера чувоьдуш, цхьа синтем буьсура сица, оцу берех Iехалой, цхьа а 

вон хIума а доцуш санна, сингаттам а лахлуш.
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Диъ-пхи шо а делира цул тIаьхьа. Юха бархI шо а, дуьххьара кхуьнан 

хиллачу итталгIачу «А» классан зудабераш маре а доьлхуш, кIенташа зударий 
а кхуьйлуш.

Кхуьнга а хьахийра захалонаш цу юьртахь, шайн тIейиснарг а, йитина 
еънарг а хьахош.

Iайшатах кхунна хIумма а ца хаьара, гIалахь институт а яьккхина, цхьанхьа 
балхахь ю олуш, хазар бен.

Шераш иштта дIаоьхура, хIара цхьанна а кхин дага а ца вогIуш, цхьамма 
кхечуьнга хаьттича:

– ХIа-а, и Iахар хIума юьйций ахь? – олуш, хаттар юха а луш.
Да велча – иза къаьркъано вийнера, ша санна волчу цхьаннан дача ю бохучу 

буьн чохь, – гуттар а «паргIатвелира» хIара, доьзална тIера цхьаъ бен боцу етт 
лачкъийна хIусамда санна, сагатдан, сих дозуш, кхин хIума а ца дуьсуш.

Да дехоша дIаверзийра, тезетахь цаторриг хилла хьийзачу ненашичас, Iа 
дIадаллалц квартири чохь йитахьара ша, олуш, кхуьнгара догIанаш а, кехаташ 
дIа а эцна.

Кхо бутт а баьлла, мукъачу деношкахь хIара юхавеъча, ненашичий, цуьнан 
йоI, йоьIан диъ бер, цуьнан майрий вара чохь, кхо чоь йолчу оцу квартирехь 
кхунна охьавижа шенна чоь а йоцуш.

ХIара халла – оцу невцаца цхьа чоь йоькъуш – и цхьа буьйса а яьккхина, ша 
санна, нана а елла, зуда я доьзал боцуш Iаш волчу маццахлера накъост волчу 
вахара, цо юха – сахиллалц къаьркъа мелийна, метта ца вогIуш, кхин а кIирнах 
цу чохь а вуьсуш.

ХIетахь дуьйна кхин буьйса яккха гIалахь ца сецира хIара, аьлча а, шен 
квартирехь.

Цу дийнахь а Iайшатах хIумма а хуур дацар-те, аьлла, ваханера.
ТIаккхахула гIалахь нисвелча, хьешан цIа чу воьдура, «Чайка» олучу 

хIусаме, корах ара Соьлжа а гуш.

ХIара кху юьртахь волу дейтта шо а даьлла, пхийтталгIачу шеран хьаьттан 
беттан ткъе ялхалгIачу дийнахь – кхо де хьалха ишколан директорца – Райхьант 
Махмудовница кхеташо хилча – кхуьнан квартирин неI туьйхира.

НеI йиллича, цхьа ерстина зуда лаьттара хьалхахь, балдех хьаькхна 
кондукторин цIен басар а долуш, коьрта буьххье, хуола санна, кур а богIабелла, 
тахана-тховса доьзалхочух паргIатъяла мега-кх хIара аьлла хеташ, жима зуда 
йолуш цхьаьна.

ТIехьа – охьатаьIнуо гуш – ишколан ши техничка а яра, кхунах яххьаш 
лечкъош, йоьхна-а лаьтташ:

– Со Зайналабдиева Куржан Вазархановна ю… я новый директор школы… 
у меня приказ, меня райно утвердило два дня тому назад… ваша бывшая в 
курсе – она отправлена на пенсию… сан хьоьга вот какой вопрос… хIокху 
чохь… ну… гIалахь хIусам йолуш ма ву хьо… я слышала!

– Ю дера, хIусам… квартира ю.
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– И дика, вот и отлично! Ахь хIинца хIун де аьлча, хьо дукхавахарг – я тебе 

подпишу трудовую книшку, – квартира мукъаяккхал… хIара хьуна, болх беш 
мел ву, чохь Iен … поскольку школа не нуждается в ваших услугах… тхан 
тхайн бу хIинца руссоведаш… вот моя сноха – доьзалхочух йолчу зудчунна 
тIе пIелг хьажийра, – она должна завтра же заселиться в эту квартиру… 
прописка-м яц хьан кху чохь?

– Сан хIунда ю… яц, – элира Хлюпика.
– Не приватизировал? Сшас пошла такая мода… нехан хIусамаш, 

пачхьалкхан квартираш долайохуш…
– Ца… ас-м ца йина…, – бур-бур дира Хлюпика юха а.
– ТIаккха ахь хIинца хIун де аьлча. Хьо дукхавахарг, катоххий кхузара… 

сиха марш-пошел делахь, хьайн сал-пал ара а баккхий!
Хлюпик воьхна висира, куогашна бухара цIенкъа охьахаьдча санна, са 

дерриг а къамкъарге хьала а хьаьдда.
– А вы что стоите, кумушки! – элира зудчо, директор ю бохучо, дIога 

лахахь йоьхна лаьттачу шина техничке, – же, быстро, схьайоьл ший а, хIара 
тIелхигаш, модаш аракхиссал кху чуьра сихха! – шеко йоцу омра а деш.

И зуда – директор ю бохург – шеца важа доьзалхочух ерг а эцна, дIаяхча, 
Хлюпик цIенкъа юккъехь лаьттара, гуш а, хезаш а хIума а доцуш, иэс цIаьххьана 
дIадаьлча санна, цхьана метте а вогIавелла.

Ши техничка а яра, шаьш ма-латтара, йиллинчу неIарна тIехьа, квартирана 
чохь а йоцуш, неIарал арахь лаьтташ.

Минот а, итт минот а, ткъа минот а елира, дIогара ши зуда дIаяха аьлла, 
туоха а луш.

– Ма…собар…ас…хIокху сохьта… хIуманаш…
Чухула дIасахьаьжира.
Волавелира.
Цхьа коч ийцира схьа.
Сецира.
Юха мачаш юьйхира тIе.
Охьахиира.
Куртка ийцира схьа, хурашка а.
Юха а охьахиира.
Дуккха а Iийра, стоьла тIе гуолаш а хIиттийна, шина куьйга шен юьхь 

къайла а йоккхуш.
ХьалагIаьттира.
Книшкаш гира.
Есенин, Артур Рембе, Лермонтов…
Юккъера Рембо ийцира схьа.
Шарф гира шен.
Шкаф гира.
Паспорт схьаийцира, цхьа кехаташ а.
– Кхин хIун? – элира шега, саца а луш.
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Аравелира неIарх.
Ши зуда охьатаьIначуьра кхин хьала а ца таьIира.
Цхьамма, елха озалуш, «хIиъ-хIиъ» дира, вукхо Хлюпиках корта дIа а 

берзош.

Лакхара дуьйна, басеца охьаIуьллучу юьрта юккъехула, дуьхьалкхеттачара 
де дика дича, цаьрга дIахьажар бен, кхин дуьхьал дош ца алалуш, юьртал ша 
араваьлча, акхачу кхура кIела охьахиира Хлюпика, кхурах букъ тухуш, дуьхьал 
лаьттачу аьрцнашка, хьаннашка дIа а хьоьжуш.

Иштта Iийра, ша стенга воьду я шена иштта хала хIунда ду а, ша хIун леладо 
а ца хууш.

Дагатесира, дуьххьара ша кху юьрта вар, ша Iаламах воккхавер, шен 
хилла итталгIа класс, шен ткъа шо, дерриг хаза, дерриг керла, «литкружок», 
дешархой, Салгириева Iайшат… юха, юха оцу стага шена юьхь тIе тоьхна 
корта, шен  бIаьргийн хьалхешкахь Iаьржадаргаш, цхьаммо а маржа! – 
цхьаммо а тIе а веана, куьйге вагIахьара хьо цуьнца, шега аларе тийсина 
са, цхьаммо а ша тергал цавар; шега Iайшата, дуьхьал а яьлла, елха а 
ийзалуш: «Еттахь цунна… иштта ма витахьа иза… со кхин хьан уроке… 
ахь цунна ца еттахь…», – алар.

Юха ша цига вахар, шега цунна ца тохаделла урс я цул тIаьхьа гIаж а 
цунна…

Иштта хьегIаш, и гIайгIа хьегIаш – гIелонан гIийла гIайгIа, – цкъа самукъа 
даьллачохь, лап олий, и дагаоьккхуш, шена йина и гIело… кхузара гIала охьа а 
вахана, кхин болх а лехна, аьлла, тохавелча, юха изза, и гIело… иштта кхузахь 
ша висар, гIо лаца я дагавала цхьа а накъост, доттагI а воцуш… дIаваха воьлча, 
веддарг а хуьлуш, кхана-лама, бохуш, сатуьйсуш, цхьана дийнахь я цхьана 
буса цхьа аьтто а нисбина, бохуш… шех дуьйлу и бераш а гуш, уьш човхо 
юьхь а йоцуш, цаьрга – совца, аьлла, – вистхила а…

Иштта ша Iаш, цу кхурана тIе букъ а товжийна, тебна, тийна ша цхьаъ 
Iаш, Хлюпик цIаьххьана кхийтира, шен дерриг а дахар оцу цхьана стага 
дохийнийла, цхьана дийнахь, оцу берашна юккъехь, цуьнан нахана я цунна 
шена, цуьнан кIантана кхуьнгара даьлла мискъалан зарратал цхьа а зулам а, 
зен а доццушехь, ду-дац, аьлла, хIума ца хоттуш, я салам-Iалам а доцуш, оцу 
берашна юккъехь, и ерриг юьхь Iаржъеш…

Хлюпик цIаьххьана хьалаиккхира, ша Iаччохь велха а кхохкийна…
Басехула хьалаведира, цу юьрта юккъехула, ша ма-ваххалу ведда квартири 

чу а оьккхуш.
Цец-акъ яьллачу керлачу директоро:
– Ты что, с этой школы прямиком на погост что-ли собрался! – хазийра, 

техничкашна маралла деш лаьттачу.
Хлюпик, охьатаьIаш, ишкапа бухара, «финка» олу урс схьа а эцна, кхин 

цхьангге а дIа ца хьожуш, мох санна, чуьра араиккхира.
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– Встать, суд идет! – омра дира цхьамма, судехь хевшина Iачу нахе. Нах 

хьалагIевттира, стоммачу эчиган серех йиначу йиъкIов кIари чуьра тутмакх а 
гIоттуш.

Дийцира, элира, адвокат шен ма-хуьллу тутмакхан иштта боккха бехк бац, 
ала а гIерташ.

Адвокато мел йина дуьхьало суьдахочо пуркурорана охьайийшира.
Пуркуроро тIе ца лецира. 
Суд кхиэташоне яхара, чуьра нах а, тутмакх а цхьаьна а вуьсуш, уьш ларбан 

сецна ха а.
Пхийтта минот яьлча, суд юхаеара.
Охьадехкира кехаташ.
Охьахевшира.
Цхьа кехат кара а лаьцна, пуркурор гIаьттира хьала, суьдан сикиртара 

тутмакх а гIаттош.
– Бехкевийриг, хьо бехкево Российски федерацин уголовни кодексан 

102-гIачу статьяца (хантохар 8-шарна тIера 15-тта шаре я веран кхиэлъяр 
йолчу статьяца теллича) хьуна 12 шо хантохарца, стаг вер, дов даьллачохь, 
оьгIазлонца хилла а доцуш, дейтта шой, кхо бутт хан а ялийтина, верхьама стаг 
вийна хиларна! – олуш.

Нахе маьхьарий девлира, кIезиг тоьхна, цо йийнарг котам яц, стаг ву, ткъе 
пхиъ шо… вен кхел йогIу, тоьпаш тоьхна, бохуш.

Цу маьхьаршна юккъехула – кхиэл кхайкхийна яьлча – Хлюпик зала чухула 
дIасахьаьжира, айвелла, ворта яхъеш, цхьаъ-м ган лууш санна, цхьаъ-м лоьхуш, 
юх-юха хьоьжуш, юха-юха а…

 
Цунна ца гира ша лоьхург…
Ца карийра…

2017-2020 шш.
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ДЖУнАиДОВ Аюб

Дайн лорах

Сан кхо бутт болуш цIа валийна со 
ГIиргIизера. Кхеттал хилчахьана сан а, сан хе-
нара болчеран а лерсино схьалаьцна, хIинца а 
тхан иэсера дIадовлаза ду цу махках тхан дай-
ша дийцинарш. Аганан гIаж буйна а къуьйлуш, 
бIаьрхиш Iенош, йилхинчу сайн ненан аз хIинца 
а сайн лерехь декаш хета суна. Кхо доьзалхо 
(шала вина ши ваша а, йиша а) ГIиргIизойн 
махкахь дIакхелхинера. Суо воккха мел хуь-
лу а, дуьззина цуьнан маьIна дан Iемира суна. 
Уьди-ГIала ирзешка гулбеллачохь, дадагIара а 

изза дуьйцура. Ткъа сан ден нийсархой гулбелча, церан шайн къамелаш хуьлура. 
Сибарехахь яьккхинчу кхойтта шеран заманахь коьрта гIайгIа-бала шайн букъа 
тIехь а, коьртехь а лайна чкъор дара иза. Уьш дерриге а луьттуш, вовшашца ду-
стуш, уьш юх-юххе дохкуш, кегайора ас даима а сайн ойланаш. Цара ца хоьцура, 
маьрша ца юьтура дог-ойла. «Ванах!.. Цара ма дукха хьехабо и мохк?! Сел-бесса, 
цигахь хIун дисна-те церан?! Цкъа а чекх ма ца довлу церан и къамелаш?! Итт 
шарахь а… ткъе итт шарахь а…шовзткъа шарахь а – даима а и цхьаъ дуьйцуш 
муха Iа-те уьш?!» – иштта хуьлура со санна болчеран гуттар а хIуьттуш долу 
хаттарш. ХIорамма а жоп шен-шен кепара лора. 

1944-чу шарахь дара иза. Шийлачу февраль беттан ткъе кхоалгIачу буса, 
меттара а гIиттийна, дIагулдира: стаг, зуда а, жима, воккха а. Даьхнилелочу 
шийлачу вагонаш чохь, стенга дуьгу а ца хууш, махках дехира. Къаналла ца-
лайнарш, шелоно чахчийнарш, сингаттамо иэшийнарш некъан бохалла алсам-
буьйлура. Цаевзачу станцешкахь церан декъий лай тIе охьа а  дохкуш, дIаихира 
хIетахь. БIаьргашна а, дегнашна а и суьрташ дицдала ца туьгучарна тахана а 
уьш хьехо лаьа. Къаьсттина дедайн къамелашкахь хезара уьш. Молха-дарбан-
на, юучунна-молучунна таро еш, некъаца бала лайначийн къамелашкахь иштта 
гIайгIа алсам хезара. Дерригенах а кхета иэс доцуш хIетахь хиллачу берийн 
а хIинца шайн ойланаш кхиъна. Тахана деха чкъор  ГIиргIизехь дуьнен тIе 
даьлла ду. Кхойтта шере кхаччалц цигахь дIаяхана церан бералла, жималла, 
къоналла а. Цундела цара мерзачу дагалецамца ойланаш йо цу хьокъехь.

Сан паспорт тIехь иштта йоза ду: «Вина меттиг: рудник Чаувай Уч-Корганского 
района Ошской области Кирг. ССР». И меттиг яра-кх кхузткъа шарахь сан са-
амал кхачийнарг. И меттиг яра хIор сахьтехь, хIор дийнахь со цига дIакхуьйкхуш, 
дIаийзош. Делан лаамца бен ишттаниг хила йиш йоций хаьара суна…

Эххар а цига ваха новкъавелира со 2018-чу шеран август беттан 12-чу дий-
нахь. Цхьа шо хьалха ГIиргIизойн махка вахана веанера Шоьнара Халилан кIант 
Мусхьаб. Цуьнца цхьаьна цига ваха Iалашо йолуш, Гуьмсехь цIерпошта тIе хи-
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ира тхойшиъ. Къизалло дуьне ма-дду яржийна тхешан дайн лараш талла, церан 
цIерш карлаяха, уьш Iамо, барз боцчу кешнийн билгалонаш лаха, дайн уьйраш 
йовза, Делан цIарца нигат а дина, бан лерина некъ бара оха юьхьарлаьцнарг. 

ШолгIачу дийнахь, сарахь, Аштаркханан махкарчу Аксарайск станцехь 
кхечу цIерпошта тIе хиира тхойшиъ. Москохара дIа Таджикистанан Худжанд 
гIала йоьдура иза. Кхаа дийнахь-буса некъ бича, кхочура иза оцу станце. Ка-
захстан … – Узбекистан… –  Таджикистан … – Киргизстан… Иштта бара оха 
бан беза некъ. Генара мохк… хийра къам… аьрха Iалам… шога хIаваъ… ев-
заш йоцу малхбале, нацкъара малхбузе… хьан къоман доцу даарш… кхин чам 
болу хиш… Мел дара уьш, хьан синна а, бIаьргана а цадевзарш, энжаде хе-
тарш?! ЦIерпоштан корах арахьоьжуш, «тIак-тIик» дечу чкъургийн еттаялар 
дагардеш, и чаккхармашка дохкуш, дIаоьхура хийрачу махка. ГIамарийн аре-
нашкахь можа саьлнаш,  дакъаделла муш-дитташ, эмкалийн къепалш, говрийн 
реманаш – оцу хийрачу мехкан битамаш бу уьш. Дехьа-дехьа мел волу а, хий-
цало мехкан битамаш: бамбин аренаш, кемсийн таьллангаш, туьркийн, шапта-
лийн бошмаш, хин татолашца паста-хорбаз… Эххар а шера аренаш, йоьрзу-у-
уш, лаьмнашка йирзира. Чан… къахь… кIур… стигала ирхдаханчу лаьмнийн 
дIашардина баххьаш: шахьташ, маьIданийн шатайпа хьожа, кира лелочу ма-
шенийн гIовгIа… Уьш массо а дукъуш, нуьцкъалчу лелхарийн, лаьмнаш де-
гош, даьржа дур-р. Оцу дерригенна а тIехула хьийзачу Iаьржачу хьаргIанийн 
вой… Маржа-яI!.. ДIа ца кхочу-те?! Ма беха некъ хили хьо… Пекъарш-яI!.. 
Бигна хилла-кх… ялсаманин  мехкех тIех а бохуш… жоьжахатин боьра… саь-
рмакан новкъа… дIабигна хилла-кх!.. Къацахетарша… ДIа ца кхочу-те хIинца 
мукъане а?! Йист ян а юй хьан, хIай Къизалла?! Тоьур ду ахь лестийна тур!.. 
Стенна бехке винера со, дуьнен тIе а валале, кхойтта шо хьалха?! Хьомсара сан 
Нохчийчоь ийман доцчу нахана дагайоьхнера?! Сан Даймохк ма бу иза!.. Суна 
хIара неханиг санна, хийра хIунда бац царна сан мохк?! Сталинан йовсарш!.. 
Жиргачу буьнара жигара пхьуй!.. 

Стохка Мусхьабна вевзина хьаша вара, тхуна дуьхьалвогIур ву аьлла, тхо 
лардеш. ГIиргIизерачу Исфана гIалахь вехаш волу Iумар-Iела вара иза, ша уз-
бек а волуш. Вуно оьзда а, хьекъале а кIант хиллера иза. Мусхьабна Интер-
нетехь вевзина хиллера Iумар-Iела. Цхьацца хаттарш деш, Мусхьаб къамеле 
ваьлча, ша хьошалла дийр ду аьлла, ша волчу кхайкхинера цо уьш. Мусхьабца 
Шоьнара Махьми а, цуьнан кIант Ломбетар а хиллера. Исфанахь дIавоьллина 
ву Мусхьабан деда Къурба. Цунна чурт догIа Iалашо яра Мусхьаба дагалаьцна. 
Сихха Худжандехь бехачу таджикашца цунна и чурт кечдайта барт а бина, тхо 
Исфана боьдучу новкъа девлира. Хила доггIучу кепара шина а пачхьалкхан 
дозанашкахь йолчу таможеннийх чекх а девлла, дIадахара тхо. 

ГIиргIизе!.. Маржа ГIиргIизе-яI!.. Эххар а кхечи со хьан хьаьрма…  
Кхузткъа шарахь сов сан лерсино лецна дош!.. Сан лерехь а, маттехь а  
чIагIделла, гIан-набаршца а цхьаьна суна дуьхьалхIиттина дош!.. Марздел-
ла… «чаьмза» дош… Маршалла ду хьоьга… хIай «хийра» «хьоме» мохк!.. 
Муха яккха-те ас хьан цIе! Хьан хIаваъ чууьйзуш, хьан шовда молуш, хьан 
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лаьттахь кхиийна ялта-стом бууш, церан цинцех ненан кийрахь гулдина, 
чархаш вовшахтесна, дуьнене кховдийна ду сан а, эзарнашкахь со санна-
чийн а догIмаш… Тахана дуьненахь дехачу нохчийн къоман ах гергга бол-
черан догIмаш… Хьан стигал кIелахь кузткъа шо хьалха кийра диллина са 
ду, дуьне мел ду, со идориг а! Хьан сих хьаса болуш, хьан мехкан амалх 
зирх болуш, хьан лаьмнийн мокхазан тIулган маьIданийн муьста чам кийра 
боьлла, дуьнен тIе ваьлла со. Муха кхайкха-те со хьоьга?! Ас муха яккха-те 
хьан цIе?! Кхо бутт сайн кхачале ваьлла со хьан кевнехула ара… Карахь-ку-
ьйгахь а доцуш, дестечо меран бер санна, дIахьажийра со… ХIинца юхавеа-
на… къежвелча…  Шина новкъа веана со хьуна тIе: цхьана новкъа – «хий-
рачу» махка воьду бохуш; вукху новкъа хьаьжча – «Сайнмахка» воьдург 
а хилла!.. Со веана-кх… Бартбийр бу вайша… тIеэца со… хIай ГIиргIизе! 
Со… «мехкан» воцу «хьаша»!..

Дукха гена довлале Лейлякски районан дозане кхечира тхо. Цу чу йогIура 
Исфана гIала а. Iумар-Iелас дийцарехь, бIе чаккхарма некъ бича, цуьнан 
хIусаме кхочур ду тхо. 

Август беттан тов хьийзачу арахь йовхоно дукха ницкъ ца бора. ЦIеначу 
«Джиппан» кораш а диллина, ба-айн чухьоькхучу махах дегIана там а хуьлуш, 
дIадоьлхура тхо. ХIокху мехкан Iаламатех къамелаш дора Iумар-Iелас. Тамаш а 
беш, ладоьгIура оха. Къаьсттина чIогIа лерина йийца лаьара цунна Узбекистанехь 
йолу Самарканд гIала. Оцу станцехь сахьтехь гергга тхо лаьттина хилар а Iумар-
Iелина хаьара. Самаркандехь пхеа шарахь институтехь дешна а хиллера цо…

Делкъал тIаьхьа Iумар-Iелин хIусаме дIакхечира тхо. Вуно лерина тIеийцира 
тхо. Цхьа кIира гергга хан яра цара тхо ларден. ХIусамнана а, кIант а, йоI а, нус 
а – массо а вара доггах хьийзаш. Сихха комаьрша шун хIоттийра  тхуна. Оцу 
балхо дагах гилгашдохура. Тхаьш хийра цахетар хааделла, сапаргIат хилира тхо.

 Малхбуза-ламаз дина девлча, Iумар-Iелас кешнашка дигира тхо. Мусхьа-
бан деден, Къурбин, кошан борза тIехь Ясин а дешна, чудахара тхо. Тховс-
сехь мовлад дешийта лаам болчу Мусхьабан дехарца кечамбаран гIуллакх 
дIадолийра оха. Сихха эцна балийра уьстагI. Кхиболу кечам а церан кегийра-
ша, тхуна кхин хало ца еш, вовшахтуьйхира.

МаьркIаж-ханна кхайкхинера мовладе нах. Молла а схьакхечира. Кады-
ров Ахьмад-Хьаьжица Бухарехь дешна а хиллера иза. Мохьмад-Керим Iумар-
Iелин захал вара: цуьнан йоI Iумар-Iелин кIантехь хиллера. Иштта и болх дIа а 
берзийтина, буьйса юккъе яххалц тхоьца луьйш-олуш а Iийна, мовладе баьх-
кинарш дIабахара.

ШолгIачу дийнахь гIурбанан Iийде дахара тхо. Мохьмад-Керима тIехьехна 
дара тхо: Исфана гIалахь имам вара иза. ГIалин майда яра ламазна кечйина: 
ши эзар сов стаг вара жамIатехь. Кадыров Рамзанан махкара хьеший – нохчий 
– ду бохуш, шена юххе баьрче а ваьккхина, лерам бира тхойшинна. ГIалин, 
кIоштан хьаькамаш а, Iеламнах а, ша-ша тIеоьхуш, маршалла хиттира тхоьга. 

Оцу дийнахь гIурбанна кхин цхьана уьстагIна урс а хьаькхна, сарахь  мов-
лад дешийтира Мусхьаба шайн беллачарна тIера.
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КхоалгIачу дийнахь, Iуьйранна, хьалххе новкъадевлира тхо. ХIинца сан са 

лаьттачу Чаувай боьду некъ бара оха юьхьарлаьцнарг. Хьешашна  гIуллакхдан 
юкъ йихкина волу Iумар-Iела къар а ца велла, цуьнан машинахь дIадахара тхо. 
Гена некъ бара оха бан безарг. ЙиъбIе чаккхарма сов некъ бича, кхечира тхо 
Кадамжай: хIинцалерачу кIоштан коьрта юрт ю иза. Хьалха  Молотовски район 
хиллера цуьнан цIе. Сталинан дарж а, цIе а йоьхча, Уч-Коргански аьлла, хийци-
нера кIоштан цIе. Сан кехаташ тIехь язйина а ю и цIе. Ткъа хIинца цунах Кадам-
жайски район олуш хилар а тхуна довзийтира. Кхузара дIа шовзткъа чаккхарма 
гена, Тянь-Шанан лаьмнийн чIожа дIадаха дезаш хиллера тхо. Кадамжай эвла 
йистехь вехаш цхьа таджик хиллера – Iумар-Iелин хьаша – Расул цIе а йолуш. 
Расул цIахь ца карийча, цуьнца зIене ваьлла, Iумар-Iелас тхан некъан Iалашо 
цунна дIайовзийтира. Кхана Iуьйранна шен хIусамехь тхо лардан тIелецира 
Расула. Бакъду, кхидIа бан безачу некъан сурт ца хIуттура суна хьалха. Iумар-
Iелина а Чаувай йовза муххале а ца евзара, ур-атталла юьйцу а ца хезнера. Ас оцу 
юьртан цIе забарца йоху бохуш, Iара иза. Некъан бохалла юх-юха хоттура цо:

 – Вай стенга доьлхура-а?! Оцу юьртан цIе муха яра-а?!
 – Чаувай!.. – кIорда ца деш, хIоразза а жоп лора оха.
 – Ча-у-вай!.. Чау-чау вай-вай!.. Чау!.. Вав!.. – иштта, хьалхий-тIаьхьий шена 

хета-хетачу куьцара и цIерш а йохуш, машинна урхалла дора цо. Тхо дуьйлура. 
 – Iумар-Iела, хIинца-м суна а ма Iемина и цIе… Хьуна ма хала Iемаш ю 

иза!.. – олий, Мусхьаб а юкъавулура. – Хьуна хIара шайн мохк бовза а бевзий?
 – Аш, со хьийзош, бегашна йоккху и цIе… Ма-ярра нийса яьккхича, евзар 

яра суна… – цатешарца дуьхьал забарш йора накъосто…
Расулан лулахо вара шен кевнехь лаьтташ. Iумар-Iелас хьал-де шега хаьтти-

ча, къамеле велира иза. Цо дийцира тхуна Чаувай боьдучу некъах. Цу юьртахь 
мила волчохь тхо совца мегар ду а элира. Иза юьрта йистехь вехаш волу воккха 
стаг Ядгор хиллера. Чаувайра «Ртутькомбинатан» тIаьххьара хилла волу куьй-
галхо а хиллера и таджик. 

Расулан кертахь малхбуза-ламаз а дина, тхо новкъадевлира.
Тянь-Шанан рогIан, Памиран ламанан кIожан (предгорье Памира) олучу 

тогIехула хьалабоьдура тхан некъ. Аьтту агIор охьадогIучу ламанан чехка-
чу хин гIовгIа хезара. Тхан дайша дийцина Сай олу хи долчух тера дара иза. 
Чаувай юьрта йистехула догIура цунах дIакхеташ долу ламанан кхин жима 
хи а. Некъан шина а агIор гучу лаьмнийн баххьаш, стигалах хьалагIоьртина 
лаьтташ санна, хеталора. ХIинцца куьркара арахьаькхна  моьттур долуш, даь-
гна, мажделла гора цхьаццанхьа раьгIнаш йина латта: ширачу шахьташ чуьра 
цхьана заманахь арахьекхна маьIданех бухайисна,  кхагарйоьлла овкъарш хил-
лера уьш. Цхьаццанхьа Iаьржачу лаьмнийн раьгIнаш гучуйовлура. Суна цкъа 
а бIаьрга ца дайна сурт дара гуш. Ломара охьа сихделла догIучу Сайн тогIи 
чохь леккха ирхдахана гIаргIанаш а, церан асанца хаало бецан сеналла а ца 
хиллехь, хIокху махкахь цхьана а тайпана дахар дан а дуй-те аьлла, хетар дара. 
Ткъех чаккхарма тхо лам чу хьаладахча, юрт гучуелира. Некъа йистехь Iеначу 
хина юххехь севцира тхо. Ломан когашкара схьаIийдало шовда тIех шийла 
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дара. Чаувайх дерг хатта кхин стаг ца нислуш, и жима юрт а чекхъелира. Тхо 
дIаоьхура. Моьттур дара, хIара мохк а бевзаш, тхо дIахецаделла. Iумар-Iела 
а дикка шеко йолуш вара, нийса доьлхий-те бохучунна. «Вай-вай, Чау-вай!.. 
Чау-Чау, вай-вай!» – бохуш, некъан бохалла тхуна «хьех-мерах» чекхъяьлла 
шен «зурма» а лоькхуш, машин сихйинна, воьдура иза. 

 – КIентий, иштта юрт хIокху махкахь цахиларх со хIинца теша воьлла. 
Ткъе итт чаккхарма некъ бина вай, ткъа юрт гучуйолуш яц!.. Чау-Чау-вай!.. 
Чау-Чаувай!.. – юха а вистхилира тхан накъост.

Эххар а, йоккхачу хьаьвзаргах тхо дIатуьллушехь, кхаа кога тIехь лаьтта-
чу некъан билгалонан сурт гучуиккхира аьтту агIор некъан йистехь. Цунах 
ца тешна, бIаьргех куьйгаш а хьаькхна, юха а хьаьжначу суна  даккхийчу 
кIайчу элпашца яздина йоза дайра, шера дешалуш. Сан дегIе зуз хьаьдира… 
«Гар-р» аьлла, дегийра сан дог… цхьабосса шело, йовхо хьаьдира дегIе… 
Чкъургаш такхийна, тогIе чохь йоккха гIовгIа йоккхуш, машин юьстахтесира 
Iумар-Iелас.

 – Чау-! Чау-!.. Вот он Чаувай!!! Вижу Чаувай!!! – бохуш, мохь бетта велира иза.
ТIаккха бен, дуьззина маьIна а девзаш, и дош деша а ца делира соьга, оцу 

суьрто шовкъе варна. Сихха охьадиссина, гергахьа гIоьртира тхо. ГIиргIизойн 
маттахь хиллера цу тIера, «Марша догIийла шу!» аьлла, Iумар-Iелас дешна 
йоза. ХIинццалц суна бевзина боцчу синхаамаша юкъахьарчийра со. Цигахь 
суьрташ а даьхна, дIадахара тхо… Тянь-Шанан ломан чIожа… 

Дуьненан йист хIара ю-те аьлла, хеталуш, лекха дара лаьмнаш, стигал а ца гуш.
ДIаоьхура со… Кхузткъа шарахь сайна мел хезнарг а, кхузткъа шарал хьал-

ха … кхин кхойтта шо хьалхалерачух сайна мел хезнарг а коьртехь иэделира. 
Ойланийн дуькъачу дахкаро кхолийра сан иэс. Кхуза вогIур ву аьлла, сан ойла 
сецначу дийнера схьа хIокху шина баттахь суна хIиттинчу бIарлагIех цхьаерш 
евзара суна, аьттехьа а тера доцург а хIуьттура дуьхьал… ДIаоьхура со… Эзар 
кост ду суна тIедиллина: хIара – дIаала, важа – схьаала, цхьаъ караде – важа 
лаха... Сан некъан тIоьрмиг чохь дукха кехаташ ду  йиша-вашас соьга делла, 
дийнна тептарш а-м ду, юкъахь шайн суьрташ а долуш. Некъан йистошца гу-
чудуьйлучу адамех хаттарш хIуьтту сан ойланехь: «ХIара мила ву-те, кхуьнан 
цIе муха ю-те?» – бохуш. 

Новкъа валале хьалхарчу буса Гуьмсехь МIаьнигIеран Ваха волчохь гул-
делира тхо: Джалавди, Сайд-Iалви, НогIи, Сайд-Ахьмад иштта кхиберш. Дук-
ха довзийтира, хьехийра, тIедехкира… Царах цхьадерш довзийта лаьа суна… 
безамна тIаьхьенна дисийта.

Цара дийцира: 
– Чаувай чукхачале, цхьа чаккхарма лахахь, Чилтан кIотар ю. Ломан чIожара 

ара ма-велли, оцу юьртана чувулучохь аьтту агIор, даккхий кешнаш ду. Уьш 
юкъара кешнаш ду. Оцу кешнашкахь дIабоьхкина нохчий, узбекаш, гIиргIизой 
бу. Цара чуртана тIулг ца бугIу. Цу чохь цхьана коша дIайоьллина ю МIаьнин 
нана Гакали а, Вахин нана Заибат а. Оццу кешнашкахь дIавоьллина Iумаран да 
Iабдул-Керим а ву... Церан чарташ карадой хьажалахь…
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 – Чаувай шина кIотарх лаьтта: лахахь – Чилтан ю, ткъа лакхахь Ясная 

Поляна, – дуьйцура Сайд-Iалвис а, Джалавдис а. – Лакхарчу кешнашкахь 
дIавоьллина Сайд-Селим ву, ИсрахIиман кIант. Цунах БонтIий олура. Герг-
гарчу хьесапехь, 1955-чу шарахь дIакхелхинера иза. Цуьнан чурт лаха!.. 57 
мм. стоммий биргIанаш а йийгIина, царна тIе 6 мм. стоммий серий а хьарчош, 
йина керт хила еза цуьнан кошана гонаха… Оццу кешнашкахь дIавоьллина ву 
Музаев Iусман, ГIоьрдаларчу ХIаронан ваша… Я 1955-чу шарахь, я 1956-чу 
шарахь дIакхелхинера иза…» 

И кешнаш талла лаам болуш со-суо вара, хIунда аьлча сан шалавина, Си-
раждел воккха ши ваша а (Хьасайн, Хьусайн цIерш йолу), Серижел жима йиша 
а – уьш кхоъ а дара цигахь дIадоьллина…

Кызыл-Кыя гIалина а, Уч-Корганна а (хIинца Кадамжай) юккъехь йолчу 
Кызыл-Шура олучу юьртан кешнашкахь дIабоьхкина хиллера: Мадаган кIант 
Исраил а (Дула), Джабраилан вежарий Межди а, Шайх-Мохьмад а, Хелакъан 
кIант Адам а (Сайд-Ахьмадан ненан Баянатан да)...  

Новкъа валале масех де хьалха, кхайкхина, Джалкхе вигира cо: Мисарпа-
шин хIусамнана, Шумисат, хиллера цхьацца кост дан лууш. Шайна бевзинчу, 
мерза гергарло лелийначу нахера хьал-де хаа лууш лелара иза а, цуьнан кIант 
Мухтар а. Цу заманчохь Уч-Коргански райисполкоман председатель хиллера 
Мисарпашин доттагI Гульматов Урайм. ХIинца цуьнан кIант Гульматов Му-
рад Ураймович хила веза цигахь вехаш. Цаьргара хьал-де хаа лаам бара Шу-
мисата суна тIебиллина…

Новкъа валале бохуш, цхьаберш суна тIе а оьхура, дукхахболчара 
дIакхойкхура, хIунда аьлча, Чаувайхь са а, дог-ойла а лаьтташ болу нах берри-
ге а сол баккхий нислуш бара.

Ишттачу ойланца Гребенске вахара со цхьана дийнахь. Мохьмаде а, Iимране 
а хаам бинера ас хьалхарчу дийнахь. ШаIаранин жимахволу кIант Ахьмад вол-
чохь гулделира тхо. 

 – Дала шен дуьхьа лорийла ахь хьега тIелаьцна къа!.. Дукха хIума дIалур 
дара ас, хьоьца тахана цига ван сайн гIора хилийта. ХIинца иза эрна къамел ду, 
ас дича а. Дукха гергарлонаш диси цигахь, дагна хьоме а, мерза а хилла долу 
йиша-ваша дIа а доьллина, цIа даьхки. Хьеший мел бара?! Дуьненан меха вара 
Курбанбаев Талавай, цуьнан жимахволу ваша Эргеш. ГIиргIизой бара уьш. 
Массо а нохчийн доттагIий бара уьш… Церан неккъара вара Кхойчкхул. Цуь-
нан кIант Абуваид сан ден (ШаIаранин) кертахь Iаш вара, тхо цIа даьхкинчул 
тIаьхьа. 

Уч-Корганера хьалавогIуш, Чаувайхь дуьххьарлерачу ирхонехь хин хьера 
яра бохуш, дуьйцура Ахьмада. Оцу хьерана аьрру агIор Мурад-акан цIенош 
дара, царна гергахь цуьнан вешин Жафаран керт-ков дара. Иза ШаIаранин 
доттагI вара. Жафаран кIант Амамбай а, Мурадан кIентий Тавалда, Кхутали, 
Адди – уьш АхьмадгIеран хьеший бара.

Цул сов, Ахьмадна лиира шен нийсархойн массеран а цIерш яха, уьш цуь-
нан классехь дешна бара:
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1.Чернышевы Виктор и Геннадий; 2. Ласевская Люся; 3. Коннонова Галина; 

4. Полтарацкая Валя; 5. Зинаулина Зоя (татарка); 6. Докина Зоя; 7. Лебедев 
Жорка; 8. Агапов Михаил; 9. Авотина Валентина.

Къаьсттина деган айъамца хьехавора Ахьмада Чилтанехь вехаш хилла волу 
Артыкхбай. Илес, Iусман ши кIант хиллера Артыкхбайн. И шиъ Джунайдан 
кIентан, Сайдин, ши доттагI вара. Уч-Корганера хьала вогIуш, Чаувай хьалак-
хача бархI чаккхарма йисча, цхьа шахьта яра. Цигахь вехаш вара Аназар цIе 
йолуш воккха стаг. Иза Таьштин чIогIа дика доттагI вара.

Металлургически заводан директор вара Шулудков, Таьштица чIогIа 
мерза юкъаметтиг йолуш а вара иза. Ткъа цуьнан хIусамнана Пая Таьштин 
хIусамненаца (сан нана Таа ю иза), ши йиша санна, мерза гергарло долуш яра.

Чаувайн эвла юккъера Ясни Поляне хьала воьдуш, некъана аьрру агIор лаха 
чохь бехаш Iиси-Юьртара нах хиллера. Циггахь хиллера ИсрахIиман хин-хьера 
а. Царал лакхахь, некъо голатухучохь, аьрру агIор деккъа ШаIаранин цхьа дакъа 
дара, ткъа цунна тIехула, аьтту агIор, хьала моггIара керташ яра: Селамсолта 
(аьккхи), ШаIаранин кIант Хьусайн, МIаьни, ЗIака, Таьшта, Сайда, ИсрахIим.

И дерриге а дуьйцуш, къийлавеллачу Ахьмадан дог эххар а кIадделира. Хих 
бIаьргаш а дуьзна, мочгIалш а дегош, дийхира цо:

 – Аюб (Килаб)!.. ладогIахьа кхин цкъа а!.. Ясни Полянин лакха коьрттехь 
ду, хьуна, нохчийн кешнаш. Некъал сехьа, аьтту агIор, ГIансолчуьра Iаладин 
керт яра. Оцу кешнашна уллехь, лаьмнашна букъ а берзабай, дIахIотта. Дикка 
лакхахь, ламанан тIулгашна юккъехь «Кхо тIулг» олуш цхьа бIаьрла меттиг 
хила еза, хьуна. Ши тIулг ирахь, ткъа кхоалгIаниг – цаьршинна тIехь… И мет-
тиг а лоцуш, даккхий, хьайн сурт далахь суна!.. Хезаш вуй хьо?!

 Ахьмадан къамел, дог кIаддаларна, лагIделира.
Дукха бара луурш, кIеззиг дацара царна дагадоьхнарш а!
Шоьнахь еха ИсрахIиман йоI Асмаъ (дас Чиба олура цунах-!), 

ИсрахIиман кIентан Сайд-Ахьмадан хилла хIусамнана Хьавраъ (Абувели-
дан нана). Цаьршимма цхьана дийнахь сарралц дIа ца хийцира со. Дукха 
девзара царна, хьоме мел хетарг хьехо лаьара. Уьш дийца яьлча, тIоьрмиг 
чуьра хьаладаьккхина, цхьа доккха сурт кховдийра соьга Асмаа. Чаувайхь 
ишколехь хилла цуьнан класс яра иза. Хьехархо Анна Ивановна юккъехь а 
йолуш, ткъех бер дара суьрта тIехь: нохчий, гIиргIизой, узбекаш, оьрсий… 
ХIораннан цIе язъеш, могIа бахбайтира Асмаа. Цунна тамаш хетта болу 
цуьнан накъостий хIорш бу:

1. Абдулхакимов Абусайд; 2. Духцаев Лом-Iела; 3. Ибрагимов Зауди; 4.Ва-
силий; 5. Николай; 6. Леид (Бургин ваша); 7. Аьккхийн кIант (цIе йицъелла); 
8. Магамгазиев Мохьмад (Мескитара); 9. Джабаев Салавди; 10.Дошкуева Ас-
маъ; 11. Бекиева Курса; 12. Бучала (Цулин йоI); 13. ГIумки (Косумова Мере-
ман кIант); 14. Мидалишева Аманта (Луъин йиша); 15.Баьлсет (Пашин зуда); 
16. Дадаг (аьккхи); 17. Бибиг (аьккхи); 18. Дукин Саламун йиша (цIе дага ца 
йогIу); 19. Косумова Човка; 20. Лорсхаджиев Хьамзат (Шамсудан кIант).

(Суьрта тIехь йолчу лоьмаршца охьаязбина бу уьш).
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… Махьмудан йоI, Човка, еанера, шен ваша НогIи а валош. Шен-шениг хье-

хадора цара а. БIаьргех йовлакхан тIам а хьоькхуш, дагаоьхурш хьехадора Чов-
кас. Дикка цул жима воллушехь НогIина а Чаувайра дукха хIуманаш девзара.   

 – ДзабалгIарна тIехьахь, татола йистехь дара тхан цIенош. Цкъа Махь-
муд вара Iежийн синтарш доьгIуш. Цунна тIеяханчу ас, сайга а цхьа син-
тар догIийтахьара аьлла, дийхира дега. Махьмуда кIаг боккхуш, охашимма 
доьгIна дитт хила деза, хьуна, цигахь… Хьала а кхиъна, дукха тайна Iаж бара 
иза, буйннал даккхий цIарула-цIен Iежаш а латош. Сайчунна, татол чуьра 
хьаладохуш, хи дуттура ас, цундела чехка кхиира иза… – сеца а ца деш, 
дIадийца лаьара Човкина, кхиболчарна а санна. Цхьатерачу ойланаша къий-
задора хIораннан дог а, са а… 

Шина-кхаа сахьтехь тхоьца а Iийна, ша дIаяха хьалагIеттича, шен тIаьххьара 
лаам суна тIебиллира Човкас:

 – ЦIа дахка кечделла, ДжабраилгIаьрга гулделла Iара тхо. Суьйрана, 
Iаржъялале, дара иза. Церан чохь лехна, маж йошу урс а карийна, тIаккха, едда, 
тхайн беша яхара со… – аз а дегош, дуьйцура цо. – ХIинца ас хьехо кIеззиг 
хIума-м ду иза, тхан цIийна тIеххьахь цхьа къона гIаргIа дара, ирх дахана, лек-
ха. Оцу уьрсаца цу тIе сайн цIе язйинера ас. И цIе а, и дитт а  дуй хьажалахь!..

Ойланаш юткъаелла, дагалецамаш коьрте хьийзаш, генарчу махка кхочура 
къамеле мел ваьлларг. Цхьана а меха цахетарш (шайна а иштта хеташ) дий-
ца хIуьттура уьш. Бакъду, хIор а дIаяздора ас леррина оцу балхана  кечдинчу 
тептар тIе. Суна уьш «кIадбоцурш» ца хетара… ХIинца!.. Къевкъинчу церан 
синойн мохь-орца хезара царна чохь…

Иштта со волчу веара Мескитара Магамгазиев Мохьмад а… 
Мохьмадна-м, ша бух биллича санна, евзара Чаувай. Ша а, Зауди а цхьаь-
на хьалакхиар дийца лаьара, шайн ишкол а, шайн хьехархо а, шайна оцу 
кхойтта шарахь мел евзина суьйре а, Iуьйре а йийца лаьара. Хьехархо 
Анна Ивановна  юккъехь а йолуш, Чаувайхь даьккхина шайн классан док-
кха сурт а деанера Мохьмада а, цаьрга дIагайта аьлла. Асмаа делларг дара 
и сурт. Даьхна, шена шортта суьрташ дар суна тIе а диллина, дегаза къаь-
стина, дIавахара иза.

 – Дависа!.. Зауди дийна велахьара хIинца, тхойшиъ вогIур ма вара хьоьца!.. 
Ша а воцуш, со веача, дегабаам бийр бу цо… – кегаелла тIаьххьара ойла суна 
охьа а йиллина, дIавахара…

АжигIеран Iаьнди вара, хIор дийнахь иттазза зIене волуш, меттахваьлла.
 – Суна тIе а ца кхочуш, хьо новкъавалахь, ма декъаза ву хьо!.. – олура цо 

хIоразза а.
 Мичара?! Iаьндина тIе а ца кхочуш, гIур вара со?! Ах-Чаувай хилла а хир 

яцара, ала мегар дара, Iаьнди цигахь вехаш ца хиллехьара. Дера, дара!.. Як-
кха цIе а йоцуш, бисна хир бара цигахь баьхна нохчий а… (Воккха велахь а, 
Iаьндица цхьа тхаьшха мерза забарш хуьлу тхан-!) Бакъду, забарена доцург а 
дукха дара Iаьндин дагахь… Новкъахь дIакхелхина шен деда Iабдул-Хьаьким 
лай тIе охьавиллина сурт а дагахь ду Iаьндина. ХIетахь ши шо кхаьчна вара 
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иза… Набахтехь кхелхинчу дех, Абу-Муслимах, хилларг ца хууш дисира, ткъа 
деваша ГIиргIизехь дIавоьллира. 

 Дуккха а дийцинчул тIаьхьа, тIедахкарш дира Iаьндис… «Боккхачу тIулга» 
тIехь суьрташ дахалахь… Мехцеха юххехь кхин а цхьа боккха тIулг карабе, цу 
тIехь сан цIе лаха… Охьа-чуьра Хьала-тIе воьдучу новкъахь суьрташ даха… 
Джайло а кхачий, цигара хьал, ма-дарра, дийца… Ажис болх бинчу туьканара 
хIуманаш эцалахь… Мел дара уьш?!

Бевзачийн а, уьйр-марзо хиллачийн а цIерш яха охьахиъна тхойшиъ 
маьркIаже дIавахара. Дуьйцуьйтура ас Iаьндига, цо мел аьлларг дIа а яздеш:

 – Ишколан директор вара, хьуна, Владимир Николаевич!.. Цуьнга шегга 
соьгара мерза маршалла дIалолахь!.. Ишколе а гIой, тхан хилла хьехархой 
хатталахь: Анна Ивановна, Юлия Тимофеевна, Зинаида Михайловна… – 
дIаволавелира Iаьнди.

Тхешан забарш Iаьндис могуьйту дела, юкъаэккхаза ца Iавелира со:
 –  И-м хала доцург ду… Вуьшта, хаьттича, хьо вевзар мукъане а вуй цар-

на?.. Шу цхьадерш, тIай кIел киншканаш дIа а йохкий, лаьмнашка  доьлхий, 
сарралц Джайлохь кхерсташ лела ма бохура?! 

 – Э-э-э!.. Дукха шера вевзар ву!.. – цхьа а шеко яцара Iаьндин къамелехь…
 – Дала гечдойла Зивашина!.. Цуьнан хIуманаш хIинца а дуьйцу-кх аш…
 – Зауди воцург кхин-кхин а бара уьш-м… Ишколе ца лела бохуш, Зауди 

гIараваларх, ишттанаш болуш бара… И хууш болчу Джундин хьешаша, тIе 
моссаза кхочу, Заудига, хьовзош, хоттура:

 – Зауди, шу ишколехь уггар дика хьанна хаьа? – олий.
Уьш кIордийначу Заудис эххар а жоп деллера:
 – Тхан учитарна хаьа-кх!.. – аьлла. 
 – Дика ду. Хьоьга юха а и дийцийта гIертара со… ХIинца хьайниг кхидIа 

дийца ахь: со ладугIуш ву, хьуна… – юха а дIаяздан кечвелира со.
 – Черников Гена бохуш, ву, хьуна, ишколана аьрру агIор лакхахьа… Фа-

мили йицъелла суна… Витя а ву… Цуьнан воккхахволу ваша Николай ву… 
Морехов Жора ву… Аникин Николай… Романов Гена… Кхин цхьаъ ву: Ка-
линдаров Хьамид – таджик. Райцентрехь Уч-Корганехь цуьнан ваша Рахьман а 
ву вехаш… – Дуьйцура Iаьндис… Далхадора… довзуьйтура… Ас дIаяздора… 

 – Дависа-яI!.. ХIинца хIара бала ма белахьара соьгахь… Вай кхоьллинчу 
Делора, сол хьалха цига догIур долуш дегI дацара-кх, хьуна!.. – бохуш, карзах-
вуьйлура Iаьнди… Масех бутт хьалха йинчу операцин чов хIинца а кхоччуш 
ца йирзинера цуьнан. 

Арахь Iаржъелча, со цIа ваха аравелира, Iаьндин Iодика а йина. 
 – Дика ду!.. ДIаIе делахь, Черный!.. Хьо Iе хьо, хьайн москалш а яжош, ас 

чанкхоьхьуьйтур ю, хьуна, оцу хьан ГIиргIизойн бенахь!.. – тIаьххьара забарца 
элира ас. 

Дукха чехка жоп хезира тIаьххье:
 – Ма кхера хьо!.. Цецъяла меттиг бац, хьуна, оцу, Чаувай-м хьовха, оцу 

ерриге а Ош-областан а!.. Чанкхехьийтаза яц, хьуна, иза!.. Вай дика девза, 



64

Орга - 2021 (1)
хьуна, цигахь!.. ЮьхьIаьржахIотта меттиг бац, хьуна, хьан. Корта айъина 
лела йиш ю хьан!..

 – ХIай-й!.. Дала Iалашве хьо!.. ДIаваха со, дIаIе!.. – аьлла, кIеззиг дехьо а 
ваьлла, юхахьаьжча, Iаьнди охьалахлуш вайра суна. ТIаьхьо хиира суна, сан 
некъе чIогIа сатесна, гIора эшна, настарш его йоьлла хиллера цуьнан.

Некъа бохалла, мел кIеззиг а, ткъозза зIене велира Iаьнди:
 – Кхин цхьаъ дIаязвехьа, вуьтийла дацара… Второй участкера Шандыбин 

Гена… Ма чIогIа сан доттагI вара иза… Оццу участкан хьаькам вара Мама-
зияев Садыр… – тIаьхьа телефон еттара Iаьндис. – Больницехь главврач вара 
Василий Макарович… Цуьнга ахь хIун алий?! Андрей приедет. Он сказал, что-
бы ты был готов, «мы на охоту пойдем», – алалахь… И кхетар ву, хьуна… 
Коробков Сашка а дIаязвехьа, завсклад волу… – еттара Iаьндис телефон… 
Аштаркхнел тIехваллалц йиттира… Аксарайскехь таможнех чекхволуш, юха а 
йийкира Iаьндин телефон. Схьаийцира ас.

 – Ажис болх бинчу туьканара продавщица ю, хьуна, Люба Морехова… Завмаг 
ю, Зина цIе йолуш… Ажин чIогIа хьеший бара уьш… – изза хаза ларийра со…

 – Господин пассажир!.. Будьте внимательны: здесь всякая связь запрещена!.. – 
аьлла, таможеннин белхахо соьга вистхилча, Iаьндина а иза хезначух тера дара…  

Кхин зIеневалар тхойшиннан  ца нисделира… Массо а вара шен-шен лаа-
мо, дегайовхоно шовкъе вина. Деле суна некъан маршо йоьхуш, бIаьрхишца 
тIаьхьоьжура хIор а. ВорхI ломал дехьарчу цхьа инзаречу дахаре, генахь йи-
синчу шайн бералле, къоналле, туьйране дIахьажавора со. Хьалхарчу дийнахь 
Гребенскехь Ахьмад волчохь Iодикаеш, сох къаьстина волу Мохьмад Шелков-
скерчу вокзалехь юха а, тхо лардеш, лаьттара. Тоьрмиг буьззина тайп-тайпана 
некъан кхачанаш беанера тхуна. Цул сов, Гребенскен эвла юккъера бурутоь-
хна даьккхинчу хьостанан хи а деанера.

 – Ас бохург хIун ду тIаьхьа хуур ду шуна: некъахь чIогIа атта хи ду хIара… 
Ас даима а сайца новкъадоккху хIара, – бохуш, тхо къардира цо.

Дера къардира!.. Тхо къар а дина, некъан харжан дакъа а лецира…
 – Мохьмад, ахь динарг тоьур дара, ма леладахьара ахь совнаха дерг!.. – 

шега бахарх, юхавала ца туьгура. 
 – Шуьгахь аьтто бац, ца боху ас… Тхайн беллачарна тIера сагIина оцу 

ГIиргIизойн махка боьдучу некъаца дезар оьцийла лаьа суна. Шайна лаахь, 
сагIина а луо... – ла ца дугIура Мохьмада. ЧIогIа дехар а дина, Мохьмад дуь-
хьалволлушехь, тIехдерг тIех ду аьлла, цхьадерг юхадерзийра ас… Бакъдерг 
аьлча, оьшучунна сан вешин кIанта Асланбека гIо-накъосталла динера…

Чаувайна герга мел воьду, хIораннан лаам дуьхьал хIуьттура.  
… Ишттачу ойланийн йийсарехь Тянь-Шанан ломан чIожа воьдучу суна, 

машин сецча бен, со стенга кхаьчна а ца хиира. Чаувайхь, Ясни Полянин 
«гIопехь» севцна карийра тхаьш. Инзаре башха тийналла яра хIоьттина… Эзар 
кост… эзар цIе… оццул тIулгаш… хиш… бердаш… дитташ… шахьташ… Да-
виса, кара мукъане а бахьара и нах!.. Сайд-Iалвис къоламца диллинчу картица 
нийса догIуш сурт дара гуш дерг: юьрта йистехь Сай хих кхета хьаьдда доьду 
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ламанан хи, цунна тиллина тIай, некъа йистехь, кхаа стагана мара хоьур до-
луш, толлан дитт… Уьш дерриге а долуш ду…

КIеззиг хи чухула волавала дагахь, Iумар-Iела тIай буха велира, Мусхьаб а 
хин йистехула охьаволавелира…

 – … Хьанна карийна-те хIара мохк?! Везан Дела!.. Хьуна дика хаьа-кх!.. 
Стигалх гIоьртина Iаьржа лаьмнаш, даьгначу лаьттан раьгIнаш… Царна де-
хьа кхин дуьне делахь а, тамаш бу… ТIуртIи-КIотарара схьа, Тутара-Ирзе-
ра тIегулдина, кхуза схьадало кхаьргара хIун даьллера?! Хьанна эшнера и 
гIуллакх?! Ма доза дац боьхачу адамийн къизаллин!.. Чаувай, тов!.. Хьо йиса 
езачунна!.. Сталин!.. НаьIалт хила хьуна!.. Сан къоман дог дохо, хIаллакдан ма 
доггах мохк лехна хилла ахь!.. Цундела Дала дакъазваьккхи хьо!..

… Ткъа хьуна хIун моьттура, хIай мокхазан мохк?! Сан дайн декъаза кхаж 
баьлла, хIай жоьжахатин боьра!.. Со хьайн лаьмнех цецвер ву моьттура хьуна?.. 
Со, лаьмнаш ца тоьъна, веана вац хьан тIулгех цецвийла… «Нохчийн лаьмнаш» 
дуьйцу ца хезна хьуна?! Дуьнен тIехь уггаре тешаме а, майра а лаьмнаш ду 
уьш. Со цецваккха я сан даг чу дижа цхьа куц, цхьа амал яц хьан, Чаувай! Суна 
цадогIург а дагадогIуш ю хьо… Кхузткъа шо… кхин кхойтта шо цул хьалхарниг 
а цхьаьна… Дагадаийтал: Кавказера схьа адамаш дуу нах балош бу аьлча, теш-
нарг ма ю хьо. Сан дайн кху юьрта чубогIучу хенахь  кхардамца… цаьрга хьеж-
нарг яц хьо?.. ЦIийша дуьзначу экханах тарбелла, Iаьнан чиллахь нехан шийлачу 
«бена» сан дай биссинчу дийнахь хIун ойла йира ахь: билггал уьш адамаш дууш 
хилар бакъ хийтира, уьш стешхачу кIиллойх тарбеллера… Даймохк боьхкина 
болчу?.. Дийнна къам, къуй а, обаргаш а бина, балийна…  ХIусамаш кечйина, 
туьха-бепиган гIиллакхца  тIеэцнера ахь тхан дай гIорийначу дорцан буса?.. 

Цул тIаьхьа сан дайшна хала дара: ма-дарра, шаьш муьлш ду а хоуьйтуш, 
шуна дIагайта… СагIадехар, даима а санна, шайна дихкина, курхаллех доьзалш 
ларбеш, къийлабелла… Мацалла деллачу берийн Iаржделла оза декъий дайрий 
хьуна?! Бежано а ца юу яраш лехьош, уьш кхехкош ца гира хьуна сан дай?! 
Ийманах, доьналлех ца бухуш, яхь дIа ца луш, лаьтте бирзинарш дагабогIий 
хьуна, хIай Чау-вай, деа кешнашкахь айхьа баржийна болу…Уьш-м дейтта 
дийнахь-буса новкъахь а белла, Чаувайхьчул дукха… некъан бохалла декъий 
дудуш, схьакхаьчна… Шахьташ чу а лаьхкина, цу чохь сан дай Iийда а, Iийша 
а Iалашо хиллера лаьцнарг. Суна и дерриге а хIинца девзина. КъинтIера вер 
вац со бехкечарна ... сайн дайн гIиллакх, сайн ненан мотт хьешначарна… 

ГIиргIизен лаьмнашкахь зIокбергаш тусуш,
Шахьташ чохь гинсулахь баллийна и.
«Обаргийн» пехаш чохь дIовш кепатухуш,
Силикоз ларийна дIахуда и… – 

итт шо хьалха иштта кхайкхийра ас.
… Юьрта чу вогIу со хIинца… Хьуна корта теIор бац ас, хьуна хьалха дек-

хар ца хетарна… Азаллехь синош кхуллуш язбинчу кхолламан новкъа, дайн 
лараш талла, къизачу саьрмакан лорах веана со…
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ХIай ГIиргIизе!.. Со бехкбоккхуш ца воллу!.. Ирс дайначу сайн къоман 

кхолламах бисначу дагахьбалламо къовкъийна, кийра Iийжа сан!.. 
ТIулга тIе лахвелла, дикка Iийна хиллера со, ойланаша ца хоьцуш. Сан ши 

накъост а хIинца тIевеара… 
Сайд-Iалвин карта схьадиллира ас. «ТIайх дехьа ма-велли, дуьххьарлерачу 

кертахь Комбинатан директор вара вехаш», – яздинера цо. И цIа а гуш дара, 
цо ма-дуьйццу, кIайн кир тоьхна, доккхо цIа дара иза. Ткъа Кадамжайхь вол-
чу Расулан лулахочо дийцинера, оцу директоран цIеношна тIехваьлча, аьрру 
агIор дIабирзина и некъ Ядгоран кетIа кхочу бохуш. Церан кетIа хьаладахара 
тхо. Тийналла йохош, жIаьла лиэта доладелира. Кертахь  цхьаъ хаавелла, вист-
хилира со:

 – Хозяин!.. О хозяин!..
 – Заходите!.. там открыто... – йоккхочу зудчун аз хезира.
 – Здесь проживает Ядгор?
 – Да, конечно!.. Заходите!.. – юха а хезира, цхьа ийначу адаман безаме аз.
 – А гостей примете?..
 – Конечно, примем… Мы всегда рады гостям!..
 – А если гости чеченцы?! Тогда не передумаете?! – забаршца иэдеш, къа-

мел дора ас хIинца а бIаьрг кхетазчу зудчуьнга.
 – Тогда с пребольшим удовольствием примем, – бохуш, сихъелла кевне оь-

хура йоккха стаг. – Чеченцы нам не чужие: чеченцы – свои… чеченцы – всегда  
наши!.. 

Жима ков дIадиллина, лаьттара оьздачу духарца безаме зуда, кхузткъе итт 
шерал хьалаяьлла хан хила а мегаш. Фая ю шен цIе, элира зудчо.

Тхаьш беана некъ оха дIабовзийтира. Iежийн бешахь, тIе истангаш а тий-
сина, боккха аьчкан маьнга бара. Тхо цу тIе охьахевшина дукха хан ялале, цо 
схьавалийра шен цIийнда Ядгор.

Ма-дарра дуьйцуш, цхьана эхасохьте девлира тхо. Тхуна мелла а сихо езаш 
хилар а, тхо кхана юхадерза дезаш хилар а шайна довзийтича, телефон а  тоь-
хна, цхьаьнга вистхилира хIусамда. Дукха хье ца луш, тхуна тIевеара Фаян 
хенара волу стаг (Ядгор-м дикка воккха хеталора). Урайм вара иза. ЧIогIа мер-
за, довха къамел доладелира тхан. ХIинцца схьабаьлла боккха яй схьабаийти-
ра кертарчу жимачу кIанте. Шун дуьззина плов охьадиллира тхуна… ПаргIат 
къамелаш дира оха… 

Вайн юкъара Даймохк – СССР – бохаро боккха Iаткъам бина, куц дара, 
хIокху ГIиргIизойн пачхьалкхана а. Узбекашца ийгIина юкъаметтигаш, про-
мышленность хIаллакьхилар, белхан меттигашна бIарзбелла лелар – мас-
санхьа а дерриг кхаьчнера ГIиргIизойн махка а. Кегийнаш махкара арабев-
лла, шайна сом лаха, баккхийнаш жимбелла. Шахьташкахь белхаш бинарш, 
лаххьабелла, дIакхелхина: силикоз олучу пехийн цамгаро, нохчий санна, 
дIабаьхьна. Сайна тIедехкина косташ дийца волавелира со. ДIахаьттинарг: 
ткъа шо хьалха, пхи шо хьалха кхелхина, Украине дIабахана, хилларг ца 
хаьа… Испанехь беха… Я Германехь дIабоьхкина… КIант вара я йоI яра – 
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белла я кхелхина дIабахана… Арме вигнера – цигара юха ца веара… Иштта 
дара хIор а жоп. 

Цаьрга ладoьгIуш, сан дог хебара: ас цIа хьанах хIун дахьа деза?! Эзар 
сатийсамна… эзар дегайовхонна дуьхьал цхьа жоп: бац! ца карийра!.. Дук-
ха суьрташ кегийра оха. Фаягахь а хиллера дукха суьрташ… цхьана хенахь 
Металлургически Комбинатан куьйгалхо лаьттинчу Исаков Саргибайн йоI 
яра Фая. Цунна дукха ца бевзара кхузахь баьхна нохчий. Вай цIа догIучу муь-
рехь шийтта шо кхачаза хиллера иза. Амма шен классехь дешначу нийсархойн 
цIерш ягарйора Фаяс. Бакъду, суна масех стаг бен цо буьйцучех вевзаш вацара.

Айса цIера даьхьна сайн ден Сайд-Ахьмадан (Таьштин) сурт гайтира ас Фа-
яна. Металлургически Комбината чуйогIучу ОКС-ан складан неIарехь хIетахь 
даьккхина сурт дара иза. Таьшта Уч-Коргански ОКС-ан гIишлошъечу брига-
дан куьйгалхо вара. Оцу суьртах бIаьрг кхетташшехь, сихха элира Фаяс:

 – Так, это ж дядь Сережа!.. Он был другом моего отца Исакова Саргибая…
 – Билггал иштта дарий-те, хьо йиц-м ца елла, Фая? – аьлла, хаьттича, дехха 

дийцира цо.
Гуттар а цхьаьна хуьлура и шиъ, Фаяс дийцарехь. Металлургически 

Комбинатехь болх бечу нохчийн белхан хьелаш тодарна тIехь а дукха мехала 
дерг дан карахделира, алапашца догъэца гIертара, Iедалца йолчу юкъаметтигийн 
а, Таьштех дагаволуш, Iуналла дора. Дукхахдолчунна тIехь  Таьште ла а дугIура 
шен дас, бохура Фаяс, хIунда аьлча, болх жигара дIабахийтарна тIехь а, белхан 
низам лардарна тIехь а йоккха бегIийла хьаькамна а  нисйора. 

 Хайдарканера схьахьажийна хиллера Ядгор (Хайдарканерчу Комбина-
тан филиал хилла Чаувайхь ерг). Ядгор а, цуьнан хIусамнана Фая а  таджи-
кех дара. Кхузахь девзина, вовшахкхетта а хиллера и бертахь деха ши адам. 
ТIаьхьо, дахаран некъаш шерша доьлча, Iедалан куьйгалла малдала доьлча, 
цхьана а хIуманна тIехь «олалла» доцуш, висира ша бохуш, далхадора Яд-
гора. Комбинат хозрасчете йоккхуш, кехаташ кечдайтира, тIаккха долаяк-
кхар а тIедожийра. Цул тIаьхьа Комбинатан бахам къайлабаьккхира цабевза-
чу цхьана наха. Эскар доцу инарла санна, ша цхьалха висира, бохуш кхидIа 
а дуьйцура воккхачу стага. Цуьнан бIаьргех хиш дуьйлура, шен къамелах 
Iаткъам а хилла. БIеннаш адамаша алапашца таро еш меттиг яра иза. ХIуй-
пака йина, дуьнен тIера яйира. Уьнан коржам а, биргIанан юьхьиг а яхьна нах 
Iедало лийцира… Йоккха харцо яй хIара-м!... Кхойтта шарахь, уггаре а хала-
чу хенахь, мискачу наха вовшахтоьхна халкъан бахам, шайн дола а баьккхи-
на, хIаллакбира Бишкекерчу сутарчу хьаькамаша… Коьртачу декъана, нох-
чийн яьIни тIехь схьаеана а яра Металлургически Комбинат бохуш, дуьйцура 
куьйгалхочо. И гIуллакх ца лайна, воккха стаг цомгуш хилира: хье чуьра пха 
иккхина хиллера мисканан. Дукха ехачу хенахь бала хьегна, гIеттира Ядгор. 
Цунна Iу хилла, шен гергарнаш кхузара дIабоьлхуш а, Ядгоран доладан буха-
сецнера Фая. Цаьршиннан кIант а, йоI а Москвахь дехаш дара.

Ядгор кхуза веанчу хенахь цхьа нохчи бен ца хилла, куц дара, Ча-
увайхь ваха висна. Иза а тIаьхьо Кызыл-Кыя гIала дIавахана хиллера. 
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Цундела, нохчийн хьокъехь оха къамел дечу хенахь, вист ца хуьлура 
къена таджик. 

 – Шу дукха дахарш… Дац!.. тхуна дита а, шуна дIадахьа а диканиг дац, – 
кийрахь гIайгIа кхехкара воккхачу стеган. – ХIетахьлера адамаш чекхдевлла… 
Заводах а, Комбинатах цхьа сирхат ца дисна… Ишкол, туька, почта, клуб – уьш 
хилла меттиг а бац… Дуьнен тIехь массанхьа а хьаьвзинчу йилбаз-махо даржий-
на, хIаллакьхили дерриге а… Шайн цIахь бисинчаьрга иштта дIадийца. Цара 
кхузахь лайнарг ялсамани хиллера, тIаьххьарчу хенахь оха хьегначуьнца дуь-
стича… – Iежийн дитташна юккъехула дIа куьг а хьажийна, тIетуьйхира Ядгора:

 – Хьовсал шу, дIо лаьмнийн раьгIнашка!.. Оьпанаш санна, лаьттах 
боьлла кхайкхаза беана бIо. Китайра бу уьш… ГIиргIизойн пачхьалкхан 
куьйгалхоша шайн-шайн заманашкахь даккхий ахчанан декхарш тIелетийна 
хилла куц ду. Цара дIашардина мокхазчу лаьмнийн баххьаш гой шуна?.. 
Мукадехкий дуурш, оьпанаш санна, тIулгах чубоьлла… Дешин шахьташ 
ю уьш. Тхан мехкан тIум схьаузуш бу уьш. Ткъа хIокхеран бала а бац… 
Церан кредиташ шайн кисана дерзийначара боьхкина мохк, шен халкъаца 
цхьаьна… ХIинца уьш кхузара дIабаха, ша АллахI-Дела воцург, кхин ницкъ 
бац… Керла-керла некъаш-бахьанаш дагардеш, чукхоьхьуш нах бу, чуузуш 
гIирсаш бу… хиндерг Дела воцчунна ца хаьа, – кегаеллачу ойланашца 
дуьйцура Ядгора кхузара хьал… – Ма-дарра довзахь, шун цIахь болчийн а 
дегнаш духур ду. Адамалла яра шуьгахь. Бен-башха доцуш, ца хьуьйсура шу 
нехан гIайгIане… Тхаьш долчохь дика бевзина суна нохчий… Китайцаша 
школа а йина кхузахь, лахарчу кIотарахь – Чилтанехь… бераш цига дIасалело 
жима автобус а елла… Ткъа кхузара дIаузуш дерг деши ма ду!.. Стенах ехар 
ю пачхьалкх, муха ду кхана хиндерг?! Цуьнан ойла ян, саметтахь гIуллакх 
дац кхузахь дерг… Шу-м шайн цIена ойланаш йохьуш даьхкина… Къола дан 
я талораш дан ца даьхкина шу… Шу доттагIалла дохьуш даьхкина… Шу 
шайн дайн кешнашка даьхкина, цаьрца йолу шайн уьйр- марзо карлаяккха, 
уьш а, тхо а Деле деха! Ийманан некъ бу аш беанарг!.. Дала ял лойла шуна!.. 
– лагIлуш, сецира воккхачу стеган къамел.

Кхачанах кхеттачул тIаьхьа, кхин хан ца йойуш, машинахь арадевлира 
тхо. Ма-доьлхху, нохчийн кешнаш долчу даха лиира суна: коьртачу лаамех 
хьалхарниг иза хиларна. Цига хьалавоьдучу некъан сурт (карта) а дара сан ка-
рахь. Со новкъавалале, Сайд-Iалвис, ас доьхуш а доцушшехь, диллинера иза. 
Цо ма-гойттура, некъо голатоьхначул тIаьхьа гучуелира аьрру агIор цхьаъ 
бен йоцу ШаIаранин беш. ЦIарула-цIен, барула-можа дитташ. Уьш доьттина 
туьркаш а, шапталш а… Цул тIехваьлча, аьтту агIор хила езачу бошмийн иэс 
дан сихвелира со: царна юкъахь хила еза «сан беш» а. Цу уьрдахь нисдел-
ла сан дуьнен тIе валар. Стоьмийн диттех юьзна бошмаш лелхара машинан 
корах тIех, суна йийццинчу хьалха-тIаьхьаллехь могIа а  бина. Со церан шу-
наш дагардан хIоьттира, кехат тIехь ма-дарра: Селамсолта (аьккхий) – цхьаъ; 
Юнуев Хьасайн (Мохьмадан да) – шиъ; МIаьни – кхоъ; ЗIака – диъ… диъ… 
диъ… Сан са тIеуьйзура пхоьалгIачу  бешо, сан дагах гилгашдуьйлура, бакъ-
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абелла мотт багахь тIелетара… Сан синан кIоргехь хахоьрцура генарчу за-
мано: кхо бутт болуш ваьккхира со оцу кертара ара… «ЦIа доьлху!» – аьлла 
хиллера соьга хIетахь. Шовзткъе итт шо даьлча, яздинера ас:

… ХIетахь цкъа нанас со (кхо бутт сан хилла),
ЧIениг тIе пIелг таIош, хьаьстира, бах.
Дерзина доьлаш гуш, воьлуш со хилла:
«ЦIа доьлху!» – аьлла мотт бевзира, бах!..

Суна ца хаьара цIахь кешнаш дуйла,
Дайша сайн лелабой холхазан куй, 
Нохчийн мотт сайн къоман ненан мотт буйла,
Бедарган кхерчара суо буйла суй…

– Iумар-Iела!.. Сацаехьа машин!.. – бертаза делира соьгара.
Машина чуьра воьссина, керта улло тIевахара со… ХIусамаш йолчух тера 

дацара: гуш я адам, я хьайба дацара… «Со ларвеш, Iа-те хIара керт?! Байлахь 
дисна декъаза урд!..» – аьлла, хаттар иккхира сан ойланах чекх. Гуо къовлуш 
оьзначу телаш юккъехула чу куьг а дахийтина, цхьа зезаг-тайпа даьккхира ас. 
Цунах тера буц-зезаг Нохчийчохь суна цкъа а ца гинера. Ас лелочух кхеташ 
ца хиллехь а, со лерина тергалвора сан накъосташа. Суна эхь хийтира, аьл-
ча а, мелла а сиха кхузара дехьавала… генавала ойла иккхира… Цхьаннан 
бегIийла йохо веанчу, шен доцург дIаиэца, бертаза иза дIаийзо  веанчу «нац-
къарчу талорхочух» суо тарвелира суна… Нохчийчохь хIун ца тоьъна, стенна 
бIаьрмецигваьлла веана со кхуза?..  Сан хIун ду кху кертахь?! Ас хIун дитина 
сайл тIаьхьа?! Со хIун деш лела нехан уьрдахула?! Амма суна цкъа а евзина 
йоцчу къайлахчу цIеро боттура сан кийра; багахь дIалеташ, мотт тийсалора, 
легашкахь аз соьцура… ХIинццалц цкъа а сан бIаьрга ганза йолчу зIаьнарша 
серладохура сан дог… ХIаъ!.. ЭргIада ойланаш жимма хьаьъча, юха вуссур ву 
со «сайн туьша»… кхаа баттахь айса хIаваъ чуийзинчу хьаьрма… хIокху нехан 
беша… Теш воцуш, къамеле вер ву со… сайн дагца…  

ХIокху доккхачу дуьненахь сан кхолламах буца язбина хилла хIара 
лаьттан цинц.  Сан  ага тахка доладелла хIокху готтачу уьрдахь... Ткъа со стен 
декхарвина хьуна къежа?! Ага хьан гIаргIанех дина хиларх, суна ша лекхна 
йиш-м нанас Нохчийчуьра схьаеана ярий!.. И йиш-м нохчийн маттахь ярий!.. 
Кхузарчу лаьмнашкахь къора хуьлура цуьнан екар. Нохчийн лома кхаьчча, 
самалхадаьлла, тIомаелира сан аганан йиш!.. Кхузахь дуьнен чу со валарх, 
хьайн ву ма мотталахь… МаьI-маьIIехь дуьнен тIе дийлина тхо, хIетте а 
тхешан кхерчан дай хила Iемина тхуна… Тхан цIийх ду иза!.. Пана а, эрна а 
дахар девзаш а, дезаш а дац тхо… тхаьш нохчий хиларна… Тхо-м эшелонаш 
тIехь а дуьнен тIе девллий, шун кIотаршкахьчул а дукха.  «Шалон» боху цIерш 
тхуна цундела техкина... 

…Кешнийн зIарехь Мусхьабе доIа а дайтина, цу чохь долчу  охIланна геч-
дар дийхира оха… 



70

Орга - 2021 (1)
Тишделлера кешнаш… Дуьненан декхарна куьг Iиттинера, амма бусалба 

нехан дог-ойланца доладинчух тера дацара. Бакъду, даьхни чулелаш, кеш-
наш хьешна гуш дацара, хуьттуш-летош лаьттинчу кертан чалх гулъеллера, 
кертахь кхиъначу жIолмаша кешнаш дуькънера. Дукхахдолу чарташ хирци-
на, кегделла, Iанадахана, тIерачу йозанийн басар доьжнера… ТIаккха-ткъа?! 
Кхузткъа шарахь… юххехь верасаш а боцуш, юьртахь а, махкахь а сарахь-
Iуьйре тIехIотта йиша-ваша доцчу генарчу махкахь кешнийн кхоллам кхин 
муха хир бара?! 

Дицлур ду вовшашна 
Къаьстинчохь вовшех вай… 
Я махках къаьстинчохь…
Дайх ала дош доцуш,
Даймахкахь каш доцуш, 

Дала ма лайла вай, кIентий!.. – боху нохчийн къомах ваьллачу дешан говзан-
час. Азаллехь синош кхуллуш елла амал ю нохчийн: даймахкахь каш хила лаар. 
Цуьнан дуьхьа дуьненан доккхачу ирсана букъ берзийна ваьхна хIор нохчи. 

Суьйре герга гIертара… сан дайша кхойтта шарахь Тянь-Шанан ломан 
чIожахь лайна суьйре… Тхо тIекхача а, оха бIаьрг тоха а дезарг дукха дара: 
кешнийн хьаьрма цIанъяран гIуллакхан гIайгIабан сихвелира со. Го буьстина, 
кертана  мел гIирс оьшу хьаьжна, маса белхало ларор ву кхузахь дан леринарг 
цхьана дийнахь чекхдаккха… Коьрта хет-хетачу куьпа кхочуш, девза адамаш 
хоттуш, Охьа-чу, Хьала-тIе толлуш, Боккхачу ТIулге бIаьрг тухуш, тхо лелла-
шехь, маьркIажан бода тIеоллабелира.

Буьйса юккъе яххалц, къамелаш дира оха. 
Iуьйранна, серлаяьллачул тIаьхьа, Кадамжай охьадаха новкъа девлира тхо. 

Цигахь Расул вара тхо лардеш.  Ткъех чаккхарма генахь яра Кызыл-Кыя гIала. 
Расул  схьа а эцна, цига дIадахара тхо. Кешнийн кертана оьшу гIирс вовшах 
а тоьхна, мовлад дешийта а, сагIина дала оьшург а тардина, тхо делкъале юха 
новкъадевлира. Расулана бевзачу операторшца барт а бина, уьш а тхайца буь-
гуш, Чаувай хьаладахара тхо…

Делан лаамца, тхаьш дан леринарг кхочушдан каделира тхан: жIолам 
дIахьокхуш, кешнаш а цIандира, керла керташ дIахIиттийра. Массо а метте 
кхочуш, хIор лам-тIулг ша-ша билгалбеш, суьрташ дехира, шина сахьтана ле-
рина «кино» яьккхира… ЦIерачарна безамна бохуш, тхайн куьг, иэс тIекхочург 
дерриге а дира. Суьйре йоьлча, молла а валийна, уьстагIна урс а хьакхийти-
на, цу дерригенна а тIера мовлад а дешийтира. Дуккха а адам деара. Оццул 
бIарлагIа хиллера кхузарчу нахана тхо дахкарх. СагIанах а кхетта, цхьа мерза-
тамехь дIасакъаьстира тхо…   
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ПАШАеВ нурди

Дуьнен чохь мел долчу хIуманан рагI ю. БIе 
шарахь ваьхнарг, шен сахьт тIехIоьттича, Iожалло 
лоцу. Ден метта цуьнан воI кхуьуш, диэба тIаьхье.

Шераша луьстура паччахьан зама. Паччахьо 
шен метта воI хIоттош, ткъа  цо – шен воI. Иштта, 
ворхIалгIа чкъор ду олура, шен йалх ден хиллачу 
даржехь халкъана тIехь олалла деш.

Баш-башха ду хIора а къоман гIиллакхаш, ла-
масташ. ХIоранна мехала а ду уьш. Шайн дайн 
гIиллакхаш оьзда хетар а, уьш ларар а вайнехан 
Iадатехь чIогIа дика лоруш ду.

БIе шо сов хан йара нохчийн къомо паччахьан 
олалла, тIе ца лоцуш, дIатоьтту. Царна ца безара паччахьо халкъана тIехь лат-
тон Iазап-бала. Массо мисканиг а, хьолахо а цхьатерра паргIат, ког хецца ваха 
лаьара. Цундела цара бохура: «Тхо Делан лай ду! Кхин тхан да вац, цхьа АллахI 
воцург!»

Нийсо йоцу куьйгалла шайна тIехь ца леладайта, харцонна дуьхьал къийсам 
латтош, хала некъ беш, схьайогIура Нохчийчоь.

Хеназа Iожалла тIехIуьттуш, йартел а даккхий ду вайн махкахь кешнаш. ХIора 
барзана бохург санна, боьгIна бу гIазотан хIоллам. Цхьа хьал ца хуучунна-м и 
кешнаш долчохь гаьннаш доцу диттийн хьун кхуьу мотта а тарло. Цхьабосса 
лекхачу хIолламаша дагалоьцуьйту чолхе зама. Хетало, хIора хIоллам а цIийх 
Iийдалуш…

Цоцин-Эвланий, Гелдганний йуккъехь, шина йуьртан доза къасточу Иэмана 
ораца, гуобаьккхина йуьйцина керт йолчу кешнашкахь, малхбалехьа дирзина, 
тIе эрз тоьхна лаьттачу рагIу кIелахь тIекIалйехкинчу кибарчигашна тIе букъ а 
товжийна, тIулга тIе а лахвелла, гIийла ойла йеш Iара цхьа къано. Шен кIайчу мо-
жах дай-йн куьг а хьоькхуш, ши мекх хьийзон куц а хIиттош, гIайгIане бIаьргаш 
кешнийн баьрзнашна тIехула кхерстабора цо.

Хьал ца хуучунна моьттур дара, цуьнан герзаца къовлавелла хиларх, иза цхьа 
мостагI ларвеш Iа.

Ша къена велахь а, жимачу стагехь санна, цуьнгахь товш дара детица кхелина 
шаьлтий, кIайн мукъ болу нохчийн шира мажар-тапчий. Шен цхьа 1алашо йо-
луш бара къаночо арабаьккхина некъ. Оцу кегаеллачу паччахьан заманахь, йоча-
нах пхора гуьйре санна, тешам боцуш дара хьоладайша ловзадаьккхина махкара 
хьал. ХIинца а дицдалаза дара цунна, Цоцин-Эвла йиллина исс шо а дузале, шен 
итт шо долчу хенахь, 1849-чу шеран I2-чу декабрехь, диллина ло а долуш, пол-

Дай баьхначу йуьртахь
(Повесть)
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ковник Слепцов коьртехь волчу таллархойн гIерано талор а дина, керла йиллина 
йурт кхоамза ягор.

Цул тIаьхьа кхо шо а далале, йуха а Цоцин-Эвла балано лецира. I852-чу ше-
ран I7-I8-чуй февралехь, мискачу наха баха йина хIусамаш йагош, йуртана тIе 
шен бIо хийцира инарла-адъюданта эла Барятинскийс.

Еккъа цхьа Цоци-Эвла  йагийна ца Iаш, Хуллоций, Джалкхаций, Гумсаций 
хьала-охьа йолу йарташ а йохийра цо, йалтийн аренаш а йагош.

КхозлагIа, I857-чу шеран 8-чу декабрехь, инарла-майора Ольшевскийс йаь-
ккхира Цоцин-Эвла.

ХIоразза а, адам Iаьнна чудирзинчу хенахь, къизалла т1елетара мостагI. Ба-
лано лоьцура маьрша бахархой.  Цундела даим шен башлакх коьрта т1е озон 
кийчча хила везара хIора а дегI лацалуш верг.  Жима а, воккха а герзах воьттина, 
кийчча хуьлура цу карзахечу заманахь.

ХIора пIераскан Iуьйранна кешнашка воьдура воккха стаг Махьма. Тахана-м 
чIогIа кхоьлина де а дара. Ло дешна а йацара дукха хан. Дерз дара тIесерсаш. Во-
лавелча, хатто дIалоьцура когара мачаш. Новкъа йа урамехула воьдуш хилча-м, 
Iасанах хьокхий а, хаттах йаййора уьш. ХIинца, кху баьрзнашна йуккъехула ле-
лар бегIийла ца хеташ, цхьацца ойланаш йеш Iара иза.

Нехан санна, ден-ненан, йиша-вешин кешнашна уллехь сецна Iер а дацара цуь-
нан. Стоммачу комаран хиэнах, биъ са нисбеш, хаза кечдина лекха чурт долчу шен 
дена ГIезийна тIех а волий, дуккха а кешнийн баьрзнашна уллехь соьцура иза.

И хIолламаш доьгIнарш, цуьнан накъостий хилла ца Iаш, тешаме воIарий 
санна, цуьнан тIемаш а хилла, улле бевлла лелла динан вежарий бара.

Къена къанваллалц бIонна хьалхаваьлла лелла вара иза. Цуьнан бIаьхой бу, 
цунна хьалхха Iожалла тIеэцна, лаьттан кийра бийшинарш. Церан массеран а 
йуьхь-сибат санна, имам Шемалан зама а дика дагайогIура цунна. ХIетахь ду-
ьйна, Хорачара обарг Зеламха лаццалц йолчу ханна, лийлира иза бIонна хьалха 
а ваьлла. Петарбухехь Iедал хийцалучу хенахь, шен 80 шо долуш, Iовдин Iелас 
мага а дина, шен йуьртахочуьнга МаIасан кIанте Iобуга делла цо шегара дарж.

Йуьртахоша лоруш, майра а, оьзда а кIант вара Iобу. Тхьамдаллина хьакъ а 
вара иза.

Махьмина даим дагахь лаьттара хала киртиг т1ех1оьттича, Iобус ша шозза 
к1елхьараваккхар. ХIетахь дуьйна Iобун цIийнан нах, берриге а ширдий, лоруш 
схьавогIура Махьма. Шен шина кIанте Хьасайней, Хьусейней весет динера цо, 
шаьш делла дIадовллалц церан сий делаш, аьлла.

Хууш дацара, мила, мича хене вер ву. Ца хаьара, кестта йурт дIалоцуш хIутту 
долчу къемат-дийнахь шен ши кIанттий, шо кхаьчна бер дуьсуш, ваший, нуссий 
лаьттан кийра дуьжур дуйла. Шай, шен хIусамнаний, вешин воI кхобуш дуьсуш, 
ша дина весет йуха а шена тIехь дуьсур дуйла.

Уггаре цунна дагахь лаьттарг, диц ца луш дерг, цоцанхойн гIотанаш лаьттинчу 
арахь маситта йуьртара вовшахкхетта йоккха дошлойн тоба гулъелла хан йара.

Тешнабехкаца тIелеттачу паччахьан гIаттамо гайтинера Махьмина пачча-
хьан ницкъ, церан дукхалла а.



73

Орга - 2021 (1)
ТIом бахбелла, хIоъ-молхий кхачийча, тур баттара даккха дийзира Махь-

мин. Баттара даьккхинчу туьраца мостаг1чуьнца чуьчча а вахана, тIом беш, 
уггаре шен гIад дайначу хенахь, мичара вели ца хууш, кхуьнан тешаме аг1о 
а хилла, улле иккхинчу Iобус, топ йетташ, мостагIчун гуо лахбина, Махьмин 
латар толаме дерзош, халачу киртигах кIелхьараваьккхира иза.

Дукха цIий Iенира цу дийнахь шина а агIонехь болчийн. ХIетахь ду-
ьйна цоцанхоша «ЦIен аре», арахьарчу наха «ЦIий Iаьнна аре» олу цу 
меттигах.

Ша шолгIа Iобус к1елхьараваккхар-м дуьйцуш а дацара цуьнан. Iобус-м, наг-
гахь шаьш сакъера гулделлачохь, хьаха а дора и.

Бода беанчу, I9I2-чу шарахь хилла иза. Iаьнан чиллахь, Гумс, Хуллой во-
вшахкхетачохь, говр-салазахь хьуьнха ваханчу Махьмина тIеIоттаелла хиллера 
берзалойн арданг.

Берзалой гучу а йовлале, лергаш доьг1на, мерIуьргаш а йекош, юхагIертара 
говр.

Шен дагахь: «Эссай, цхьа борз-хIума хааелла хир йу-кха кхунна», –  аьлла, 
салаз т1ера охьавоьссина, йуьхь лаьцна, говр хьалхахьа дIаозийначу Махьмин 
бIаьрг кхетта, юкъ-кара совца а совцуш, шена тIе гIертачу берзалойх.

«Ванах, дала орца доцчу кху варшахь, нахана мила-хIун ду а ца хууш, гуш 
лаьтташехь оцу са мецачу, дерачу акхарошка вовшахвоккхуьйтийла а ма дац», 
– аьлла, шен салаз цIехьа йерзийна хиллера Махьмас, шена тIаьхьа гIертачу бер-
залошна йукъа наггахь топ а тухуш.

Мухха делахь а, Илсхана-Йуьртахь ловзаргахь сакъийрина богIучу Iобиний, 
цуьнца волчу шина накъостанний гина-кх, лайн дарцах чан тарйина, сих-сиха 
йуьйлуш топ а йолуш, хаьхкина йоьду говр-салаз. Ткъа берзалойн тидам а ца 
хилла.

Сих-сиха йуьйлучу тоьпах шекбевллачу береша, герз дуьйлучухьа 
дIахаьхкина шайн говраш. Шаьш тIекхача доьлча хиира кхаа беречунна топ йи-
йларан бахьана. Царна гира, лайх дIаийна, шайн андий вортанаш охьатаIIийна, 
салазна тIаьхьа йахйелла, йоьду берзалойн арданг.

Герзаша къевлина, йааро бузийна, синкъераман кеп дегIера дIаялаза болчу 
кхарна моьттира, шаьш цIогIанаш тоьхча, берзалой дIасайовдур йу. Амма ада-
мийн цIогIанаша са меца акхарой къахкор йу бохург аьттехьа а ца хиллера. Цун-
дела герз караэца дийзира.

Цхьабосса тоьхначу тоьпаша йухатуьйхира берзалойн арданг.
Берзалой дIа а къахкийна, шаьш севцча, Iобас аьлла хиллера: «Ванах, Махь-

ма, ма цIехьа дахдинера хьан зазз оцу моттцахуучу акхароша».
Вела а луш, жоп делла Махьмас: «Iийт йаI, цIе йожа кIегаш тIе, ахь ма дакъа-

задаьккхи сан гIуллакх! Вацара, хьанора, со-м вахвина валош. Сайн къаьхкинчу 
говран архаш йухаийзош, наггахь бен топ кхосса а ца ларавора. Берзалой яр-кха 
суна тIаьхьайахйелларш».

Цхьацца ойланаш йеш, шен суьлханаш хьовзийна а ваьлла, Iамалан болх бер-
зош хIара воллучу хенахь, горгалин зевне аз хезира йуьртара схьа.
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Парт-аьлла, жима къонах санна, хьалаиккхира воккха стаг. Ша хьалхахьа 

боккхучу аьтту когаца цхьаьна йуха а куьйгаш до1анна лецира цо:
«Дела цхьаъ веш, Делан Элча Мухьаммад пайхамар (Делера салам маршалла 

хуьлда цунна) бакъвеш, тхуна бахкийтинчу эвлийаийн, устазийн карахь дита-
лахь тхо…» – аьлла, доцца доIа а дина, йуьртахьа волавелира Махьма.

ХIинца цунна чIогIа оьшура, хIоъ белла, ша цIахь битна сира дин. Делахь а, 
воккхачу стеган шолгIа говр – хаза куц докххуш, кечйина Iаса – кхуьнца яра.

Йуьртахь горгали массо а дийнахь ца бекара. Иза бекаран бахьана дара, йуьр-
тахошна билгалдина. Йуьртахой маьждиган майдана кхойкхура горгалино.

Халла цхьа бутт баьллера, Цоци-Эвлахь горгали ца бекаш. Лаа дацара и таха-
на бекар. ХIокху цIемзачу дийнахь жимий, воккхий меттахваккхар а атта дийр 
долуш хIума дацара. Йуьрта кхочучу заманна дага ца тосуш хIума ца дисира 
Махьмина.

Кийрара схьадала санна, карзахе деттало шен дог сецош, ур-аттала мачашна 
тIера хьоркане хьалагIоьртина хатт а ца божош, шен ма-хуьллу сиха йуьртехьа 
гIертара Махьма.

Шайн куьпа ца воьрзуш, маьждиган майдана гулделлачу адамашна 
йукъагIоьртира иза.

Горгали бекаран кхоъ билгало йара нахана йовзийтина. Кхузза бекар – йуьртар-
чу кегийрхошка цхьацца хьашташна дIакхайкхар дара. ВархIазза бекар – йуьртан 
тхьамданашка кхайкхар дара. Ткъа хаддаза бекар – йуьртана тIе кхерам хIоттаран 
билгало йара. ТIаккха массо а декхарийла вара маьждиган майдана гулвала.

Йерриге йурт бохург санна, дIагулйеллера маьждиган майдана. Божарий 
хьовх, зударий, бераш а. ГIаж таккхол верг кхузахь вара.

Цхьаццанхьара хаьхкина далийна цхьадолу дой тIехьарчу когаш тIе хIуьттуш, 
цхьанхьа ца совцуш, терсара.

Луларчу Гелдганий, Эвтарий, Мескер-Эвлий кхаьчна ца Iаш, Гермчигана де-
хьа йолчу Шелан базарахь а хезара и горгали. Цундела, ца хиира йа ца хезира, 
олийла дацара цигарчу цхьаннен а. 

Хьалха, Махьма юьртахь бIон тхьамда волчу хенахь, цоцанхойн бацара и гор-
гали. Оцу хенахь Гуьмсена малхбузехьа агIор Iуьллучу Iумхан-Йуьртарчу кил-
сехь кхозура и.

Iобу тхьамда хIоьттича, цо тIедиллинера цигара и горгали Цоцин-Эвла схьабар.
Зеин Iелим-Солтин ворданахь, цо а, цуьнца ваханчу кхаа накъосто а хьалабеа-

ра горгали. Цуьнца цхьаьна з1енан кхо бIогIам а беана, хьалаоьллинера горгали.
Iобу вара нахе вистхуьлуш. Тап-аьлла тийна, тергаме ладоьгIура жимачо а, 

воккхачо а.
– Йуьртахой! Сан бусалба вежарий! Цу тIехь дерзадо ас сайн дош. Ас ма-аллара, 

шен дин берг, цхьа сахьт далале, хIокху маьждиган хьарме схьагулло. ТIехаа 
хIума йоцчо кхузахь дан хIума дац, гулам дIаболабала йиснарг ши-кхо сахьт хан 
бен йац. Малх гIушлакхе болучу хенахь ГIойтIахь хила дезаш ду. Зударий, шу а 
цIадерза. Са ма гатде, шуьга ца хоуьйтуш, оха хIумма а лелор дац. Тхо тахханехь 
цIа догIур ду. Гуламехь дийцинарг, хилларг-лелларг шуьга хоуьйтур ду…
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– Во Iобу! – тIехьара схьа мохь туьйхира хIеттахь схьакаьчначу Махьмас.
– Во вай! Хьо вац и Махьма? Кху йуккъехь хьо ца гуш саготта вара со. Схьа-

вола хьалхахьа! Хьо вистхила воллурий?
Ша тхьамда велахь а, хьалха Махьмех дага а волий бен,  гIуллакх ца до-

ладора Iобус.
– ХIан-хIа, кхин башха хIума ала ца воллура со-м, вуьшта, хьоьга цхьа хаттар 

дара сан.
– Вистхила, вистхила! – элира Iобус, ша хьалха дийцинарг дерриге цунна хез-

на моьттуш.
– Со хIинцца бен ца кхаьчнера кхуза. И дой дерш стенна оьшура-те? Сан а ма 

йара цу божал чохь цхьа алаша.
Шайн дойшкахь, герзах къовлабелла баьхкинчу бIаьхошна тIоьхула бIаьрг а 

кхарстийна, Махьме а хьаьжна, велар иккхира Iобин. Дуьхьалахь адамаш хилар-
на, цунна ца гинера Махьмин гIодайуккъехь йолу нохчийн кIайн мукъ болу тап-
чий, доьхканах кхозу детица кхелина шаьлтий. Амма тидам бинера цуьнан вок-
кхахволчу кIентан Хьасейнан. Шен дечух тера сийна ши бIаьрг тхьамданна тIе 
а боьгIна, биргIа охьанехьа ерзийна, белш тIехь кхозуш топ а йолуш, чIамарчу 
динан урх йухаоьзна, Iара иза.

Ша динчу хаттарна кхоччуш жоп ца хезча, хиира Махьмина иза шех хIунда 
велавелла.

– Бехк ма биллалахь суна, Махьма, цхьа хIума даг чу иккхинераа суна. Ахь 
гIайгIа бан безаш хIумма а дац кхузахь. Дикка лийли хьо а бIаьхаллин некъаш 
довдийна, и хьайн кIайн маж йах моссазза ло, тукарца лах а йеш, къоначул а 
къонвала гIерташ. Таханлерчу дийнахь хьуна бехк билла стаг вац кху йуьртахь. 
Хьо тхан лараме къано ма ву…

Цул тIаьхьа, къамел кхин шега схьа ца оьцуш, дехьо-о шен говран йуьхь а 
лаьцна Iаш волчу НуххIан Дудина тIе а вахана, цуьнан говран дуьрста ша буйна 
лоццушехь, жима къонах санна, кхоссавелла нуьйра хиира Махьма.

Хийра стаг шена тIехь хаавелла, раз ха тосуш, ша болччохь цхьа го а 
баьккхина, терсира дин. ЦIингаш кхосса дагадеана, корта когаш йуккъе 
охьа а таIийна, гуо хьовзийра дино. Цо лелочух кхеттачу Махьмас, цкъа 
тIехьарчу когаш тIе а хIоттийтина, йуха деро човхо кеп а йина, цIехьа 
хийцира расха дин.

Хан йалале, улле баьккхина шен сира дин а болуш, чаболахь ша дIаваханчу 
расхачу динахь йухавеара Махьма. Схьа ма-кхоччура, динара охьа ца вуссуш, 
кхоссавелла сирачу дина хиира иза.

Махьмас лелочух цакхеттарш цуьнга хьаьвссинчохь бисира, ткъа кхет-
тарш боьлура.

ХIинцций бен тидам ца хилира Iобин Махьмас лергинчу можан. Хьалха-м цо 
гайтинчу къонахчун хьуьнарх воьлура иза. ХIинца, цIа кхаьчна а валале, къано-
чо шен можах динчух самукъадаьллера.

– Махьма, ва Махьма! ХIинца-м цхьа пхийтта шарна хIетте а къонвеллий-ца 
хьо. Иштта товш ву хьуна къонах!
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– ХIаъ ткъа, иштта пхийтта шо жима-м хIара дин а белара сан, – дуьхьала за-

бар йира вукхо а.
Шен дахарехь даим сира дин хуьлуш хилла Махьмин. ХIара хIинца болуш 

берг, бIонна хьалха хихкина хиларна, безам хеташ кхобура цо, къанбелча а, дIа 
ца боккхуш.

Маьждиган майдана мел веанарг а, дойшна т1ера ца буьссуш Iара, шайн 
тхьамдин муьлххачу а омранна кийча а болуш.

– ХIа-хIани, хьомсара йуьртахой, кийча дуй вай новкъадовла? – хаьттира 
тхьамдано.

– Кийча ду! – аьлла, цхьабосса тоьпаш ирх айбира бIаьхоша.
– Махьма, ГIойтIахь кхеташо ю хила езаш. Малх гIушлакхе балале цига кхача 

хьовсур ду вай. Нохчийчуьра берриге а тхьамданаш кхайкхина цига. Дийцаре 
дендерг, дIакхаьчча бен, хуур дац вайна. Паччахьан векалш бу кхеташо вовшах-
тухурш. Схьахетарехь, вайна Советан Iедал ца довзийта-м гIерта уьш.

– Болх Делан карахь бу. ДIакхаьчча хуур ду вайна, хIун-мила ду, – аьлла, сир-
делла ши мекх хьовзо куц а хIоттош, нуьйрахь дIанисвелира Махьма.

* * *

1919-чу шеран 29-чу мартехь Соьлжа-ГIалахь хиллачу нохчийн гуламехь Де-
никина шен ультиматумехь, Цоцин-Эвлана къастийна билгалдаьккхина хилла: 
«Хьалхалерчу тасадаларшкахь цоцанхоша  йийсар бина кIайчу эскаран салтий а, 
эпсарш а шайга схьабалар.» Кхин йалх х1ума кхочушдар а тIедиллира.

Амма цоцанхоша, оцу шайн вархIаннах цхьа а кхочушдийр дац шаьш, аьлла, 
сацам боллуш жоп деллера.

I9I9-чу шеран 4-чу апрелехь, пIерасканан дийнахь, адам рузбанан маьжди-
ге ламазана гулделлачу хенахь, Цоцин-Эвла ваийтинера КIайчу Эскаран эпсар, 
нохчо. Цо йуьрте дIакхайкхийнера, нагахь шайн ультиматум кхочуш ца йахь, 
Цоцин-Эвла йохор хиларан цхьа а шеко йац, аьлла.

I9I9-чу шеран 5-8-чу апрелехь, Цоцин-Эвлана мостагI хIинций-хIинций 
тIелета бохуш, йурт тIамна кечам беш Iийра.

Цул хьалха ГIойтIахь хилира йоккха кхеташо. БIеннашкахь адам гулделира 
цига. Деникинан баккхий хьаькамаш бара баьхкина. Iаламат говза а, кIеда-мерза 
а дуьйцура цара:

– Накъостий!  ЛадогIалаш, нохчий, гIалгIай. Дац шуна тхо шуьгара Даймохк 
баккха гIерташ. Дац шуна тхо шун бусалба дин дохо гIерташ а. Тхо шуьгара 
латта даккха гIерташ а дац. Бакъду, ницкъ тхоьгахь шорта бу, милла а эшшол. 
Тхуна лаьа, шу тхайна муьтIахь хуьлийла, аш дуьхьалонаш ца йойла. Цхьа 
вежарий хилла Iен дезара вай, вовшийн мостагIий а ца хуьлуш. «ХIоккхул нох-
чийн халкъ тхуна тIаьхьа хIоьттина ду», аьлла, йаздинчу кху кехат тIе куьйгаш 
а таIадай, машаре хила вай? Шу шайн-шайн хIусамашкахь, пешаца ирх когаш 
а хецна дIаIийчхьана, оха вохор вара и болшевик. Тхо шуна новкъа а гIертар 
дацара…
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И дерриге хезаш, ладугIуш бара Веданара Узум-Хьаьжин бIо а, Шелара 

СоIип-Молла коьртехь волу бIаьхой а, иштта цоцанхойн йоккха тоба а.
ГIараваьллачу Iелимчо Шелара СоIип-Моллас иштта дIахьедар дира 

гIалагIазкхийн векалшка:
– ХIа-хIани, гIалагIазкхийн векалш, кIайчу хабарша леден хан дIаяьлла тхан. 

Кхин лелур дац шуьга тхо. Болшевик, тхуна муьтIахь, оха дIатеттинчохь, уьнтIа-
пхьид санна, Iийр ву. Тхуна дика бевза цара тхайга кховдийна, мискачу нахаца 
богIуш болу некъ а, шун аьшпаш а. Таханлерниг кхана доцуш, схьадогIуш дуьне 
ду хIара. БIе шо сов хан йу паччахьо, тхоьца хIара латта къуьйсуш, цIий Iенадо. 
Кху махкахь цхьа а нохчо хир вац аш керта бохам банза. Тхо тхешан мехкан дай 
ду. Тхо дац шух лата даьхкинарш, шу ду тхо тхайн махкахь хьанала даха цадуь-
турш. Шуьца вежараллин гергарло а тесна, кхин тIе а шу коьшкала ховшар дара 
оха ланза диснарг. Доцца аьлча, тхо дуьхьала ду аш схьакхийдочу некъана, – аь-
лла, нохчашна тIе а вирзина, мохь туьйхира цо: – Дуй вай дуьхьала?

– Ду дера! Маьхьшаре нах лохкуш а, шена хиндоцург ду оцу эпсаро дуьйцург!..
– Тхо дуьхьал ду! – маьхьарий девлира масех эзар беречун.
Йуха а вистхилира гIалагIазкхийн эпсар:
– Хьовсийша. Масала, схьалоцур вай бух боцу гали. Хьо бертиг лаьцна Iерах, 

кхечо цу чу мел дукха хIума кхиссарх, дузур даций-ца бух боцу гали. Иштта, 
аш мел дукха кхабарх, бузур бац шуна и болшевикаш. ТIедерза тхуна. Ма элира 
ала ду шуна, цкъа мацца а дохко девр ду шу. Дика ойла а йай, жоп лойша тхуна. 
Хезин шуна?

– Хези тхуна, амма тхайн мостагIех вежарий балур бац тхоьга. Къемата-къиг 
йогIуш а хиндоцург ду и. Болшевик оха лоьхучу новкъа вогIуш ву. Тхуна ца 
беза хьоладай, цара мискачу нахе Iазап хьоьгуьйту. Тхуна, латта а лелош, хаза, 
хьанал къахьоьгуш, бертахь даха лаьа.

– Оха тIелоцу-кх шу бертахь дахийта. Ойла хIунда ца йо аш?
– Ойланаш йан а, ца кхета а хIун ду кхузахь? Аш шайн куьйга кIел совца 

боху, ткъа иза хиндоцург ду…
Шен къамел дерзош, вистхилира СоIип-Молла:
– «Муш беха, дош доца», – олуш ду вайнехан. Паччахьана дуьхьала верг суна 

тIаьхьа хIотта, – олуш, шен дин малхбалехьа дIахийцира цо.
Оццу сацамна куьг айира Узум-Хьаьжас а, цоцанхоша а, кхечара а.
Ах сахьт хан йалале нохчийн бIаьхойх дIацIанъелира майда. ГIалагIазкхашна 

бухайисира дойн бергаша аййина къаьхьа чан.

* * *

Цул тIаьхьа хаам кхечира: Деникин шен мел болчу ницкъаца Нохч-
ГIалгIайчоьнна тIелетта, аьлла. МостагIчунна гергахьа мел йолу йарташ сихон-
ца чIагIонаш йан юьйлаелира.

Дукха хан йалале шийла кхаъ кхечира: малхбузехьа йолу йарташ – Iалхан-
Йурт, Слепцовск, Девлитгийр-Эвла, БухIан-Йурт, Соьлжа, БердакIел, Бамт-Юрт 
– мостагIчо дIалаьцна аьлла.



78

Орга - 2021 (1)
ХIинца шера гуш дара, хIора юрт ша-ша дуьхьалйийларх, Деникинан эскарш 

йухатоха нохчийн ницкъ кхочур цахилар. Масех йуьртара маситта эзар стагна 
йуучуьнций, молучуьнций кхачо йеш, уьш дIанисбан йехха хан оьшура.

ГIойтIа а, Чечана а мостагIчо дIалоцуш, цхьана ханна Цоцин-Эвлахь шаьш 
йина дуьхьалонаш дIа а тесна, царна гIо дан баха дийзира Iобин бIон. Цул тIаьхьа 
Устрада-Эвла а.

Устрада-Эвла йаьккхинчул тIаьхьа кIира хан йелира, Гуьмсехь тIемаш лаьт-
таш. Цкъа мостагIчун карайоьдуш, йуха схьайоккхуш, маситтазза а хийцаделира 
цигара тIеман хьал.

I9I9-чу шеран 9-чу апрелехь, кIирандийнахь, Иласхана-Йуьртехьа йина йак-
кхий чIагIонаш а йолуш, горгали бийкира Цоцин-Эвлахь.

Хьалха санна, маьждиган майданахь гулбелира цоцанхой.
Йуьртахошка вистхилира бIон тхьамда Мааев Iобу:
– ЛадогIалаш соьга, сан вежарий! Хаам кхаьчна вайга: хIинца кхозлагIа 

мостагIчун карайоьдуш лаьтта Гуьмсе аьлла. Вайн вежаршна гIо эшна де ду 
хIара. Делера доцург кхин гIо доцуш, кIелбисна, боху, уьш. Гуьмсена гIоьнна 
даха деза вай. Бакъду, хIинций-хIинций мостагI тIелета, бохуш, кечам бина 
Iаш ду вай. Харжам бар шуьгахь ду. Вайн йуьртана а йуьхькIам хир бу, гуьм-
сахоша толам баьккхича. Нагахь Гуьмсе йаккхахь, мостагI Иласхана-Йуьрта-
на тIелата герга ду.

Таллам беш, тIехула хьийзачу кеманашна гуш ду, Кунта-Хьаьжин зийарт 
лардеш, дуьхьал лаьтташ болу Iовдин-Iелас баьччалла до боккха бIо.

Iелина-м гуш, хууш а дера дара, Цоцин-Йурт мостагIчунна, легашкахь йисна 
даьIахк санна, новкъа йуйла. Цо баха а дера баьхнера цоцанхошка: «Оцу доккха-
чу эскарна дуьхьалбаккха вайн ницкъ бац, йурт ма йохайайта. Дуьхьло ца йеш, 
дIадахийта эскарш. Эрна тIемаш ма биэ»…

Мел шайга бахарх а, ца севцира карзахбевлларш. Ткъа уьш йуьртахь дукхах-
берш бара. «ТIом а ца беш, шаьш Iанне а Iаш дацахь, хIуъа хилахь а, шаьш йуха-
девр дац, алий, гIазот а дехкий мукъане а лата, тIедогIуш долчу Iедална гергахь 
а сийлахь хир ду шу», – бехира 1овдин 1елас.

Иштта, духа ца довла чIагIонаш йеш, гIазот дихкира цоцанхоша. Цундела ла-
рамаза дацара, Iелас Веданара гIап йохош карадеанчу герзах дукхахдерг Цоцин-
Эвла хьажор а. Цоцанхой мостагIчух лата нигат долуш хиларна, церан нигаттий, 
лааммий Делан дуьхьа хилийтархьама, цигарчу йуьртан къедина Махьматмир-
за-моллина а, маьждиган моллина Муслона а тIедиллинера гIазот дехкийтар. 
ХIетте а цхьаболчу наха эладита даржийнера: «Деникинхой Цоцин-Эвлана 
тIегIертар болуш а бац, уьш Гуьмсера Иласхана-Йурт йохо гIур болуш бу», – 
бохуш. Ткъа Iовдин Iела, Иласхана-Йуьртара Киши-Хьаьжин зийарт дохадайта 
гIерташ ву бохура.

И эладитанаш толарна ваханера шайх цу дийнахь Иласхана-Йурт ларйан. 
ШозлагIа делахь, таллам беш, тIехула хьийзачу кеманашна а и агIо йаьсса гича, 
мостаг1чунна дага хIун догIур а хаацара.

Цундела оьшуш йара и бIалгIа , цу агIорхьа мостагI эвхьаза ца валийта.
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Iобус йуха а хаьттира цоцанхошка:
– Вистхила лууш цхьа а вуй?
– Тхо реза ду ахь динччунна! – жоп хазийра дошлоша.
– Вай Дела, тхо хьаьнца дуьту аш? Оха хIун ойла йан йеза, шу дIадахча? – 

аьлла, маьхьарий девлира цхьаболчу зударийн.
Йуха а вистхилира Iобу:
– Хьомсара тхан наной, йижарий! Болх Делан кара билла. Шайн детталучу 

дегнаш тIе аьрру куьг а диллий, оьгIазаллица мостагIчунна аьтту куьг айба. Даг 
чуьра кхерам дIабаккха. Шайн синош ма дохкалаш – вайх кхаьрдар бу шуна 
цхьаболу нах… Бакъду, вайн йуьрта тIехула кеманаш хьаьвзар ду шуна, цара 
цIарца бомбанаш а кхуьссур йу. ЦIаро докъаран литта йа гIодмийн такхор бага-
бо, докъарх летта цIе сиха йаьржа. Йурт сийначу цIарах йогуш хиларх, цIарах ма 
кхералаш йа белхарш а ма делаш. Тхайна чохь са мел ду, оха мостагI чувоуьйтур 
вац шуна. Дохий а ма хьийзалаш…

Цу тIехь шен къамел чекх а долуьйтуш, вахана, шен дина хиира Iобу.
– ХIа-хIани, вежарий, ши могIа беш, суна тIаьхьа хIитта! – аьлла, дошлой 

цхьана низаме балош, омра дира цо.
Малхбузехьа Хуллох а бевлла, цуьнан бердаца охьанехьахьа хьовзийра Iобус 

302 дошлочух лаьтта шен бIо.
Ах-чаккхарма гергга бахбеллачу дошлойн могIан тIаьхье йуьртах йалаза а 

йолуш, ши кема тIехула хьийза дуьйлира.
Сихонца шен дин хьалхахьа хьабира чов хилла корта д1абихкинчу чечанхочо 

Боьршига. БIон коьрте кхаьчча, дин дуьхьал а тосуш, Iобуга дехаре вистхилира 
хьаша:

– Вежарий! Цоцанхой! ДIо-о хьийза кеманаш, Чечана йоккхуш, тIехула хьий-
зинарш ма ду. Суна Гуьмсара т1амехь вала ма ца лаьара, со Цоцин-Эвлара т1а-
мехь вала веана ма вара. ЛадогIийша… Само йейша…

– ХIан-хIа, Боьршиг, ваьш арабаьккхина некъ кхочуш а ца беш, йухадерзар 
товш дац! – элира Iобус.

– Иштта ма алахьа, Iобу. Вай кхераделла я дохкодевлла, доьрзуш ма дац йуха. 
Дерг-доцург хаъалц бен…

Мохь тухуш, цхьацца аракхайкха вуьйлира Iобу
– Бокин Сахари!
– Во вай!
– Аравалал йукъара.
Дошлойн могIарера схьа а ваьлла, Iобуна хьалхха сацийра шен дин къонахчо.
– Товзин Ахьмад!
– ЛадугIуш ву!
– Аравалал йукъара!
ТIевеана, Сахрина улле дIахIоьттира Ахьмад а.
– Нуххан Дуду!
– Во вай!
– СхьатIевоьл хьо а!
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Вукха шинна йуххе дIахIоьттира Дуду а.
Дехьо-о, вистхуьлу хеззехь, лаьтташ волчу Байсолтан Мохьмаде а 

тIекхайкхира тхьамдано.
– Мохьмад! СхьатIехилал хьо а.
Вукху кхаа беречунна улле дIахIоьттира воьалгIаниг а.
– Мохьмад.
– ЛадугIуш ву, – нуьйрахь нисвелира бере.
– Хьайца и кхо накъост а эций, Зукин Борзе гIароле гIо, таллам а бе. Шайн 

бIаьргашна мостагIий галлалц, схьа а ма дуьйла. Шайна схьа топ кхоссалц, дIа 
топ а ма кхосса…

Иштта шаьш гIароле хьовсийначу Зукин Борзе вахара эхшбатойн Сахарий, 
гунойн Ахьмаддий, Дудий, билтойн Мохьмаддий.

Кхин а кхаа метте – Педин борзей, Шуьйрачу орей, Забантан таьллаш долчу 
а – цхьацца ха хьажийра баьччо.

Зукин борзехь хадеш болчу цоцанхошна кхечарначул хьалха хаабелира, Шу-
ьйрачу орехула, гуо а лоцуш, тIебогIу КIайчу Эскаран дошлой.

Забантан таьллашкахь долчу хана а хаабелира кIайчийн дошлой, Хуллон 
тогIи тIе кхаччалц йолчу хьуьнхула баьржина тIебогIуш болу.

Зукин борзера дIахьоьжучу Мохьмадна хетаделлера: Шуьйрачу орехула 
схьагучубевлларш цоцанхошна орцахбевлла богIу Веданара Узун-Хьаьжин бIо 
бу. Иза иштта моттадаларан бахьана царна тIера нохчийн духар дара. Цигара 
схьатоьхначу тоьпан дIаьндарг шен лерга йуххешха, йуткъа шок тухуш д1айах-
ча, шеквелира иза.

Оццу хенахь, лахахьа ха долчохь, дуьйлу герзаш марсадевлира.
Байсолтан Мохьмад коьртехь волу Зукин борзера ха а, мостагIчунна дуьхьала 

кхиссарш а йеш, йухаделира.
ЖагIа болчу ораца а, Iазин ораца а йинера цоцанхойн тIемалоша мостагIчунна 

дуьхьала чIагIонаш.
Зукин борза тIера йаккхий тоьпаш йетта йолийра кIайчара цоцанхойн 

чIагIонашка.
Соьлжа-ГIалара Гуьмсе боьдучу цIерпоштан некъа тIехь (хIинца Джалкх 

йолчу меттехь) лаьттачу бронепоезда тIера схьа а йеттара йаккхий тоьпаш.
Йаккхий тоьпаша шайн болх бинчул тIаьхьа, г1ашсалт  тIелетира. Цоцанхо-

ша майра а, говза а дуьхьалойира царна. Баккхий эшамаш а хуьлуш, йухабелира 
мостагIчун бIо.

Шайн хьалхарчу т1елатарх гIуллакх ца хилча, хIилла дан гIоьртира де-
никинхой. Нохчийн б1аьхойн дуьхьалоно хаъал низамах дохийна шайн 
эскар къепе а далийна, мог1анийн юкъ иттех гIулч а юьтуш, хIордан 
тулгIенийн хьесапехь тIелахкабелира уьш. Хьалхарчу могIанехь болча-
ра, лаьтта охьа а буьйший, цоцанхошна тоьпаш кхуьссура, цул тIаьхьа 
гIевттинарш царал хьалха бовлура, шайн рогIехь охьа а буьйший, тоьпаш 
йетта хIуьттура уьш.

Амма оцу хIиллано а шайн Iалашоне ца кхачийра мостагIий.
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МостагIчо, башха хьежа а ца деш, кхуьссура герз. Цундела, дукха хьо-

лахь, цхьаьнхьа д1аоьхура церан д1аьндаргаш. Ткъа цоцанхоша хIора а па-
тарма кхоабора, лерина хьажийна бен топ ца кхуссуш.

Цоцанхоша лардийриг шайн йуьртан а, мехкан а сий дара, гIазот дихкина.
МостагI кхийтира, шайх кхерабелла йа озабелла, цоцанхой йухабевр цахи-

ларх. Цундела лаа дацара, цара йуьртан къилб-малхбале  агIо, гуо ца лоцуш, 
хецна йитар. Цара дог дохура, цоцанхой, баллалц т1ом а ца беш, шаьш хецна 
йитинчу агIор йуьртах бовларе. Йуьртахь бисначу маьршачу наха – къаноша, 
зударша, бераша – пайдаийцира хецна йитинчу меттигах.

Ткъа юьртахь биснар-м леташ бара. Дуьйлучу герзийн кIуркIаманехула, ка-
рахь Къуръан а долуш, тIемалой иракарахIиттош, хьийзара Мусло-Молла.

– КIентий, шек ма довлалаш! Стиглахь вайга хьуьйсуш х1уьрлаIан мехкарий 
бу шуна, йалсаманин неIарш а йиллина, шайний-шайний, бохуш, вайна цIерш а 
йетташ! Велларг гIазот хир ву шуна, иза лийчор а вац, цунна заIам а доьшур дац. 
Виснарг сийлахь хир ву! Вай лардеш дерг дай баьхна латтий, бусалба динний, 
къоман оьздангаллий йу шуна!

Цоцанхошца цхьаьна кхечу йарташкара иттаннаш нах а бара. Царна йукъахь, 
шайн синош ца кхоош, майра леташ билгалбевллера: Чечанара Боьршиг, цуьнан 
ваша Асби, ГIойтIара Каки, цуьнан ваша Iусман, Шелара ШитIа, цуьнан ваша 
Хьасин, эвтархо, кхаа йуьртан къеда волу Махьматмирза-молла, цоцанхойн руз-
банан маьждиган молла Курчалойн-Эвлара Мусло. Кегий нахах къаьсттина бил-
галваьллера Соьлжа-ГIалара Хьатун Махьмуд.

Iуьйранна болийна тIом делкъал тIаьхьенга баьллера. Шина а агIорхьачара 
тIом марсабаьккхинера, кху девнан х1инцца цхьа йист йаккха гIерташ санна.

Къаьсттина каде хьийзара, цхьа кIира хьалха, Устрада-эвла йоккхуш, коьрта-
на чов хилла волу Отин Мохьмаддий, цуьнан накъост Чомпин Iаьзий. Цаьршим-
ма йеттачу шина пулемёто мостагI хьалатаIа ца вуьтура.

Шелара дуьйна цоцанхошна шен йоккхачу тоьпаца орцах кхечира ШитIий, 
цуьнан ваша Хьасинний. Цоцин-Эвлан лакха йисттерчу Салман-хьеран коьртера 
сихйинна мостагIчунна йоккха топ йетта х1оьттира и шиъ.

ШитIас Зукин борзехьа кхоьссинчу хIоьо, нийсса биргIанна чу а кхетта, 
мостагIчун йоккха топ йохийра. Иза инзаре х1ума Делера билгало а лерина, гут-
тар а шовкъе бевлира йуьртахой.

МостагIийн дукхалло скхачийнера цоцанхойн. Летачу йуьртахочунна 
пхиппа кхочура уьш. Цундела патармаш эрна кхисса йиш йацара. ЖагIа 
болчу орехь лаьттачийн Iазин оре йухабовла дийзира, кIеззиг йуьртахой 
бухахь а буьсуш. Бухсевцначара, мостагIий шайна тIе а кхачийтина, шаьл-
танашца тIом болийра. Оцу т1амехь доккха хьуьнар гайтира бенойн Нугас. 
ДIаьндарг санна, каде хьийзачу цо масех мостагI вожийра. И сурт гинчу 
мостагIийн эпсаро, иза дийна каравалаве, аьлла, омра дина хиллера. Цу ом-
ранах кхоччуш пайдаийцира Нугас, дуккха а гIалагIазкхий, берина, охьа-
бохкуш. Кхин цунна дан хIума а ца хилла, шайга дина омра доха а деш, гуо 
бинчу мостагIаша цхьамзанашна т1ехь айира Нуга. Лакхара охьа шаьлта 
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лестош, шен са далале, кхин а ши мостагI вийра цо. Иштта декъала хилира 
турпала кIант Цукаев Нуга.

Цоцанхойн патармаш кхачо гергадаханчу хенахь, ши хIургон йоьттина па-
тарманашца орцах кхечира Митаев Iела. ХIора тIемалочунна цхьацца бIе патар-
ма дIабекъийтира цо. МостагIчунна ца моьттучу кепара тIом марсабаьккхира 
Цоцанхоша. Ткъа ша Iела, мостагIчун дIаьндаргех хIумма а лечкъаш а воцуш, 
массо тIемалочунна тIехIуттуш, чакхвелира шен сирачу динахь.

Цу хенахь Iелин бIо, Киши-Хьаьжин зийарат лардеш, Иласхана-Йуьртана 
дуьхьал, регIаца, лаьтташ бара.

Цу тIаьххье кхин шиъ хазахетар хилира цоцанхошна. Ший а хазахетар 
тIемалойн дог ира-карахIоттош дара.

Хьалхара хазахетар пондарчо МухIажара дира. Шена тIаьхьа, шовданан хих 
йуьзначу кIудалшца, нохчийн пхи йоI а хIоттийна, ша, пондар оззош, йиш лок-
хуш йара иза:

Ва пондар ва боцуш ловзар ца хуьлий-ца,
Ва велларг ва воцуш тезет ца хIуттий-ца.
Толаман де даздеш, вай ловзар хIоттор ду,
ХIуьрлаIана мехкарша вайн кIентий хоржур бу.

Доха ма дохалаш, йахь йолу хIай кIентий,
Вайн гIора дац, алий, кхоьлинчу кху дийнахь.
Мехкан сий ларделаш, бусалба вежарий,
Йуьртах цIе йаьллачу Iаьржачу кху дийнахь!

Ницкъ болу вайн Дела комаьрша ву шуна,
Шен лайша доьхуриг лур долуш ву Иза,
Дин доцу мостагIа хIаллак хир ву шуна,
Хиларна йамарта, хиларна и къиза… 

Мехкарийн эшарша дог ловзадаьккхина, хелхарехь бохь богIа хIоьттира 
Мохьмад, Ахьмад а, кхузза топ кхуссуш.

ТIом гуттар а марсабаьллачу хенахь, пондарна тIаьхьа лоькхуш йиш а йолуш, 
тоьпан дIаьндарг кхетта, йелакъажарца лаьтта охьайахара пондарча. ТIемалошна 
хи дохьуш богIу мехкарий, шайн накъостана топ кхетча а, мостагIчун дIаьндаргех 
цуьрриг а лечкъаш бацара.

Цу дийнахь тIемалоша а, царна эшначохь гIо дечу мехкарша а йоккха май-
ралла гайтира. Доьналлех ца бухуш, сийлахь гIазот лардеш, ийгира дукхахберш.

Юьртахойн де эшначу хенахь, дикка герзах къовлабелла а болуш, цоцанхош-
на орцах кхечира луларчу йуьртара вейтта гелдганхо.

Шайна орцах кхаьчнарг б1е вейтта волуш санна, хазахеттера царна.
Иштта ца хоьтийла а дацара цоцанхошна, чевнаш йинарш дукха бара 

царна йукъахь. Чевнаш хилларш тIамна йукъара ца бовлура. Шаьш бертаза 
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тIамна йукъара арабохуш, мостагIчуьнгахьа букъ ца берзош, ховшадойтура 
ворданашна тIе.

Дуьхь-дуьхьал хIоьттина тIом бан-м хала а дацара. Халаниг тешнабехк бара. 
Оцу тешнабехках а ца бевлира цоцанхой. 

Iазин орехь мостагIчунна дуьхьал тIом беш болчу цоцанхошна букъа  тIехьаша 
пулемёт а йетташ, хиллачух хIорш кхетта бовлале, хаьхкина хьала-охьа а йахара 
кхо говр йоьжна тачанка.

Лакхохьа, кхаа говрах цхьаъ а йуьйш, тачанка, шена тIехь йолчу пулемётца 
цхьаьна, схьайаьккхира цоцанхоша.

МостагIчунна дуьхьал йетта йолийра цаьргара схьаяьккхина пулемёт.
Массо а маь11ера тIе герз тоха долийча, шайн эгначийн декъий а текхош, 

бухабевлира деникинхой.
ШозлагIа а мостагI вухатоьхча, к1еззиг парг1ат а бевлла, садаьккхира йуьр-

тахоша.
Гуттар а сихъелла малхбузехьа д1атилира мостаг1ийн г1ера.
Лазийначийн чевнаш а йоьхкуш, данза волчо ламаз а деш, садо1ийла йелира 

йуьртахошна.
КхозлагIа шайна тIе эскар лалларе хьоьжуш Iачу йуьртахойн б1аьрг кхий-

тира, расхачу дине чабол эцийтина, махо ловзош гIовталан тIам а болуш, ша ца 
вовзийта санна, коьртах хьарчийна башлакх а йолуш, шайна тIевогIучу беречух.

– Ассаламу Iалайкум, хIай мехкан кIентий! – аьлла, вистхилира бере.
– Ва Iалайкум ассалам, хьо маьрша веанехь! – аьлла, салам схьаийцира б1аь-

хоша.
– ЛадогIалаш соьга, бусалба вежарий! Со веана, бIеннашна хьалхара хьадал-

ча хилла, шуна тIе кост дохьуш. Шуьгара хьал хаа ваийтина со. Нагахь шуна гIо 
эшахь, дало эскар ду сан. Герзаца дан гIо а ду. Бехк а ца лоьцуш, шайна оьшург 
алалаш соьга. Таханлерачу  кху къематехь шуна гIо оьшийла хаьа суна, иштта 
гIо эшна меттигаш дуккха а йу вайн махкахь. Вовшашна гIодар  тIехь ду вайна.

Милла а тешар вара, иштта киртиг тIехIоьттинчохь-м муххе а, шайга хаза, 
тамехь нохчийн мотт бийцича. Х1илла-мекарло шайца йанне а йоцу миска нах-м 
х1етте а. Цо къамел дийраш цIена, вовшашна тешаме, цхьа вежарий хилла, цхьаь-
на бала а кийча, вовшашна къинтIерабевлла, доггах маралилхина кIентий бара. 
Церан йацара хIилланийн къайленаш. БIе шерашкахь шайн маршо къийсинчу 
дайн т1ахье йара и. Церан барт чIогIа бара. Шайн лаамехь вовшахкхеттера уьш.

ХIинцца, пхи-йалх сахьт хьалха, ловзарга гуллуш санна, сакъералуш, боь-
луш хиллехь а, хIинца берийн куьце баханера цхьаберш. Майраллех, доьнал-
лех дуьзна хилла дегнаш 1ийжадора гуш долчу суьрто. БIаьргаш кхоьлина бара, 
дог1машкахь зузз дара, йаххьаш г1айг1ано макхйина. Милла а кхетар вара це-
ран дегнех, церан холчахIиттарх. Уьш боьхна бацара.  Цара хала ловра Iожалло 
шайн къоначу накъостех дера кадеттар. Дегнаш къинхетамо гIелдарх, царна 
билла бехк бацара. ХIетте а  царах дог цалозург а волура.

Иштта гIийла уьш гушшехь, шен къамела тIера валанза вара кхайкхаза веа-
на хьаша Маккин Исмайл. Дохкаделла дара кIиллочун са. Йамартлонах дуьзна, 
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кхин ваьштадогIур доцуш, мекха тесна, шена гонаха модане пардо лацаделла 
дара цуьнан Iаьржа дог.

Ишттачуьнга дикалла дIакхехьалац. Дикалла дIакхехьа къонахалла, адамалла 
оьшу…

– ХIа-хIани, вежарий, хIун олу ас накъосташка? – йуха а   вистхилира кост 
дохьуш веанарг.

ШайтIаналла шегахь доцчу къаночо МаIаса, ойла а ца йеш, жоп делира. 
– Жима къонах, хьуна ма-гарра, юрт букъ тIехьа лаьцна, забаренна ца х1ит-

тина тхо кху т1аме. Цундела, тхешан тIаьххьара патарма кхачабаллалц, летар ду 
тхо. Патармаш кхачийча, тхешан тарраш, шаьлтанаш баттара йаьхна, мостагIчух 
Iабор ду оха тхешан дегнаш. Хьуна гуш ду-кха тхо, мостагIчух лата хьаьгна долу. 
ТIамехь тхо осала хир дац. ГIоьнна эскар ца оьшу тхуна, мостагIчуьнца тхаьш а 
ларор ду. Тхуна оьшург хIоъ-молхий ду. Патармаш кхачош дохку тхан. Дисин-
черан дуьхьа, уьш дан а дац, ала мегар ду. Нагахь хьан хIоъ-молха тIекхачо таро 
йелахь, уьш-м оьшура тхуна…

– Церан сихо хир йу, Дала мукъалахь. И халадоцург ду. Вайн хIоъ-молхийн 
хьожа мел йаарх кхачалурбоцуш, дукха бу-кх и гIалагIазкхий. ТIеман говзалла 
йоккха йу церан эпсарийн. Шеко йац, уьш йуха а гучубевр хиларан. Цундела ас 
сихха шун лаам дIакхачабо, – аьлла, шен дин дIахьабира беречо.

– Оха накъостий бохкуьйту хьоьца…
– Ца оьшу! Баркалла. Ас сайца цигара балор бу накъостий, – аьлла, шен расха 

дин малхбузехьа лаьллира беречо.
Накъостий бохкуьйту аьлча, цуьнан хийцаделлачу йуьхь-сибатой, къамелах 

вохарой даг чу шеко тесначу къаночо ГIеза-Махьмас, сихвелла воьдучу бере-
чунна тIаьхьа а хьаьжна, элира:

– Лераме сан йуьртахой! Оцу йоьдучу къийгах со шек-м ву. Иза, генаваллале, 
сацо везарий-те вай? Мостаг1 волчу аг1ор воьду вайн «хьаша». Ма вахийта вай 
иза, мотт эцна?

Цхьаболу кегийрхой тIетайра ГIеза-Махьмас бохучунна.
– Бакълоь хьо, Г1еза-Махьма! Вай шек хила ма дезара цо лечкъочу йуьхьах, 

вайга динчу цхьогалан къамелах а. Къамелдечу хенахь, вайгарчу хьолан тидам 
беш, дукха дIасахьоьжура иза… Жимма къинхетаме дог хилла, соцунгIа хуьлу-
чу меттана, эгначарна тIехула сутара кхерстара цуьнан бIаьргаш…

– Нийса боху Махьмас! Сацо веза иза! – тIечIагIдира кхечара а.
– Вон дIадахийти вай и гаур…
– Гена-м ца воьду хьуна иза! – аьлла, варшахь дIатесна лаьттачу шен дина 

хиира хIинцца пхийттараваьлла Хьомди.
– ХIун деш Iа хьо, хан йойуш, сан жима леча? Схьакхачаде бакъдерг, йа цуь-

нан корта… – вистхилира кIанте ненан ваша Баудди.
Ненавашас динчу омранна резахилла, хIинцале гучураваьллачу беречунна 

тIаьхьа хийцира кIанта шен дин.
ТIом дIаболабалале хьалха, тIегIерташ мостагIийн бIо гича, Бауддис аьлла 

хиллера шен йишин кIанте:
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– Деллахь, Хьомди, ма жима ву-кх хьо. ЦIа гIахьара хьо. Кхетча, даш ловр 

дуй-те хьан буьйдачу дегIо? Со йуьхьIаьржахIотторий-те ахь?
– Ваша, даш-м нело а ца лов-кхий. Нело а ца ловшдолу довха даш ас-м муха 

ловр дара? Делахь а, и даш кхетталц йолчу ханна мукъана а, Iадвитахьара ахь со 
шайн могIарехь. Со бахьанехь хьо йуьхьIаьржа ца хилийта ас тIелоцу-кха хьуна! 
– аьлла хиллера Хьомдис шен ненавеше.

БIаьргашна гучуьраваьлла пхи минот а йалале, хаьхкина йухабогIуш го 
Хьомдин бора дин.

«ХIун дохьуш вогIу-те? Йухаверзар сел сиха хIунда хили-те?.. –хьийзара не-
навашин коьрте. – Делахь а, кIант осала вац. Чехка вагIарехь, цхьа хаам бохьуш 
вогIучух тера ду.»

Ша тIекхоччушехь, дош ала сихвелира Хьомди:
– К1ентий, Махьмас бохучунна тIедеа вайн гIуллакх. Дукха доккха эскар ду 

вайна тIегIерташ. Оцу эскарна ши-кхо бIе гIулч хьалха а ваьлла, кIайн байракх а 
айина, кIайчеран эпсар ву, шеца шиъ салтий а волуш, дийцаре  вог1уш.

– КIайчу байракхца-а, – цецвелира къано МаIас.
МаIасана моьттура, кIайчу байракхца хилча, уьш карабогIуш бу. Цунна ца 

хаьара, иштта дийцаре вогIуш хуьлийла.
Ламанца йолчу вайн йарташкахь дуккха а хир бу, луларчу рег1ал дехьа долу 

дуьне ца гуш, къена къанбаллалц баьхнарш. Дезткъе бархI шо долу МаIас-м дик-
ка ваьлла лелла стаг вара, амма тIеман арахь дийцаре нах бог1уш дуьххьара гуш 
дара цунна.

– Ткъа вукхунах хIун хилира хьан? – хаьттира кIанте ненавашас.
– Гена вара и суна, бIаьргашна цавовззал гена. Делахь а цуьнан расха дин 

бевзира суна. Шоьрчу-ора уллехь, гу т1ехь лаьтташ волчу эпсаре, куьг а айина, 
цхьа хаам бира цо. Цул тIаьхьа, оцу эпсаран омранца Шоьрчу-орера хьаладолуш 
доккха эскар а гира суна. КIайчу динахь и эпсар а, цуьнца кхин шиъ накъост 
а, кIайн байракх а лестош, вай долчухьа схьавогIуш а ву, – ша хьалха аьлларг 
тIечIагIдира кIанта.

Кестта ши-кхо бIе гIулч генахь йолчу майдана бевлира парламентёраш. Шен 
дин, цкъа тIехьарчу когаш тIе хIоттош, йуха урхаца карзахбохуш, беречун кеп 
хIиттайора кIайчеран эпсаро.

– Хьовсал шу! Цхьаъ хила доллу кхуьнах-м… Цу дIаваханчун мотт-эшарций 
бен-м дац шуна хIара…

– ХIан, мила воьду вайх?.. – вистхилира Махьма.
– Со!
– Со! – аьлла, вистхилира масех стаг.
– Хьо вахча, хIун дара-те, Махьма? Хьуна церан мотт дикахо хаьар-кха – да-

гавелира Iабу.
– Соьца мила вогIу? – баьччехьа вирзира Махьма.
– Со вогIур ву, – жоп делира вукхо.
– Дика хир ду, – резахилира Махьма. – Иштта къонахий гар гIолехь хир ду 

царна, со санна къанъелла гоьргаш гучул…
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– Цхьана а тайпа герз хила ца деза шуна машаран хьокъехь дагадовлучохь…
И дешнаш багах довллушехь, къамелана йукъаиккхира МаIас:
– Уой! ГIодайуккъера шаьлта а йоккху ткъа дIа?
Махьма велавелира.
Шаьлта дIайаьккхича, йукъ йастар хуьлу нохчийн гIиллакхехь. Цундела и 

охьа ца йиллира…
– ХIинца кIайн байракх мичара йолу вайна. И кара ца лаца йина чIагIо ма 

йарий вайн…
– ХIан, хIара кисин аса а мегар йу шуна, – бехчалг кховдийра лаьттачех 

цхьамма.

* * *

ХIинца гуш бара дийцарехь кIайчеран векалшший, цоцанхойн агIорхьара 
МаIасан Iобий, цуьнца шиъ накъосттий.

ЦадогIучу дагца, саьнгарш чуьра хьала а бевлла, шайн тхьамдан омра кхо-
чушдеш, куьйгаш а детташ, хелхабуьйлу кеп хIиттош бохкура кегийрхой. Ткъа 
баккхийнаш назма олуш бара.

И дерриге а гуш дара Зукин барза тIера схьа турмала хьоьжуш волчу пурстоь-
пана а, дийцаре баьхкинчарна а.

Цагучарна хазийта санна, цIогIанаш детташ, рогIехь хелхабуьйлуш, шайн 
сакъерало кеп а хIиттош, х1айт-аьлла хьийзара кегийрхой.

Йукъа-кара топ а кхуссий, шайна дешин меха долу патармаш а дассадора, 
хелхаран бохь бугIуш волчунна там бечуха. ХIаваэ кхуьссура герз, шайгахь 
патармийн къоьлла йац моттийта гIерташ. Кхеран патармаш кхачийна, аьлла, 
мотт эцна ваханчух тешам байъаг1ертара уьш. ТIеман х1илла девзаш болу 
гIалагIазкхийн эпсарш а бацара иштта атта 1ехалур болуш. Царна 1еткъарг кхин 
дара – велча а шек ца волуш, гIазотах тешна, шайна дуьхьала вуьйлу нохчо.

Царна шера хаьара, нохчаша шайна букъ тухур боцийла, цкъа дуьхьалбирзича-м 
муххе а. Уьш Iехо безара, йа церан декъешна тIоьхула чекхбовла безара. Шайна 
зен а ца деш, йурт караерзоре догдохийла а йацара. Цундела цара парламентё-
раш бахкийтора, хIуъа дина а, тIом ца беш, йурт дIалаца 1алашо йолуш.

Ткъа цоцанхоша йурт дIалур йу бохург-м аьттехьа а дацара. Мелхо а, чIир 
эца, тIом бан хьаьгна чкъор дара тIекхуьуш. Цундела ларамаза дацара, пхийтта-
равалаза верг бIаьхоша шайна йукъа цавитар.

Наггахь низам талхош меттиг а йогIура, жимма а дегIана зоьрталниг, шен 
пхийтта шо ду, олий, бIаьхошна йукъавоьдий. ХIора а къонахчунна сийлахь хе-
тара, мохк ларбечу шайн дайшна улле хIоттар. Герз дуьйлу хеззехь шен да йа 
воккхахволу ваша мостагIчух леташ а волуш, цIахь ца Iалора къонахий. Цундела 
хIоьттинера Цоцин-Эвлара герз караэццал мел верг тIаме.

Йуьртара цIарна а цIейаххана кIентий кхачалуш бохкура. Къаьсттина кху ша-
рахь дукха эгнера уьш. ТIехаа дин йа алаша йерг луларчу йарташна гIо дан а воь-
дура. Цхьа кIира бен дацара, Устрада-Эвла йоккхучохь эгнарш дIабухкуш, Цоцин-
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Йуьртахь доккха тезет лаьттина. Гуьмсе-м, кар-кара йоьдуш, лаьтта масех де а ду. 
Цул хьалха а хилира шина йуьртахь тIемаш – ГIойтIаххьий, Чечанаххьий.

– Йа Роббана, Везан Дела, туьйлигехь зингател алсам болу хIорш кхачийна де 
гур а дуй-те?! Ма дукха хилла-кх хIара Делан мостагIий. Кху дуьнен чохь кхе-
ран тIаьхье хедар йолуш йан а йуй-те?! – даг чу туьйсура мостаг1ийн шорталло 
инзарбаьхначу нохчашна.

Малхбузехьара эсала хьоькхура бIаьстенан мела мох. КIадъеллачу меженаш-
ка гIора доуьйтуш, дегI тодора цо.

– Iийт-т! Гора кегайелла зама йаI! ХIун кечдина Iаш йу-те хьо кху дуьненахь? 
Тхо кхиош, кхобуш волу Дела, болх хьуна тIе буьллу-кх оха! – олий, дийцаре 
баьхкинчу хьешашна тIе воьду лераме Махьмий, бIонан баьчча Iобий, жима къо-
нах Хьомдий.

– ХIай догIу бежа Iуй! ХIай кетарш йолу нах, хIун ду шун дагахь? Йовхон-
гахь, хьацаршлахь куй коьртара ца боккхуш, телхина шун кортош… ДIадаха 
коьртара месала куйнаш. Хьежалац со шуьга, кетарийн тIелхигашка… – бохуш, 
лен велира кIайчеран эпсар.

– Собардел! Сих ма лол! Сацабел хьайн мотт! Хьан собар цахилар, гIиллакхах 
вохар а, хьо осала хилар ду. КIайн байракх айина хьо варна, собаре хили тхо. На-
гахь хьо, пхьид санна, кхиссалахь, човхор вуй хаалахь. Машарен некъ лоьхуш, 
дийцаре веанехь, шайн лаам схьабийца, гIиллакхах а ца духуш. 

Шега иштта Махьмас бехк баьккхича, ойлане велира эпсар. Цо шен дагахь 
бохура: «Собаре ма хили хIара кетарийн тIелхиг-м. Со нийса воцийла-м суна а 
дера хаьара. Вуьшта, кхоам бу-кх хIокху мезий кхобучу кетарийн тIелхигаша 
хIаллакбинчу тхайн тоьллачу Донан гIалагIазкхийн эпсарийн.»

Ойла йина-а, вистхилира эпсар:
– ХIай-хIай, челакха нохчий, шу собаре хили. Донан 32-чу полкан хьалхара 

куьйгалхо подполковник Полянский ву со. Шун эрна цIий ца Iено, инарла-лей-
тенанта Пушкина шуна даларх кIелхьарадовла некъ бийца ваийтина со. Мила ву 
шух лакхара, йуьртах жоп далалур долуш? –кIедочу озаца хаьттира эпсаро.

– Цхьа а вац тхох лахара, дерриг ду тхо лакхара. Машаран байракхца шу до-
г1у аьлла, йуьрто векал дина, шуна дуьхьал дахкийтина тхо. Схьадовзийта шаьш 
деанарг. Тхо ладуг1уш ду.

– Хетарехь, хьо ву-кха, тIаккха, кхеран куьйгалхо. Йуьртах жоп а хьоьга да-
лалур ду-кха, т1аккха…

– Тхан куьйгалхой хуьлуш бац. Вовшашна тIехь куьйгалла деш Iедал а дац 
тхан. И куьйгалла ца дан гIерташ, латтабо оха шуна дуьхьала тIом. Со хьадалча 
ву тхешан баккхийчийн. Воккхачуьнга ладогIар, иза ларар ду тхан куьйгалла…

– ХIинца аш дийцарехь, шух уггаре воккхачуьнца бен доьрзур долуш дац-кха 
тхан къамел. Со нийса кхеттий шух? – хаьттира парламентёро.

– Ас лур ду шуна жоп, суо векал вина хиларе терра. Ткъа уггаре воккхахволу 
тхан тхьамда дIо назма олуш верг ву…
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Назма

АллахI-Дела, тхо Хьайн делахь,
Тхан синошна Ахь гечделахь,
Хьайна гергахь сийлахь делахь,
Сийлахь дарже кхачаделахь. 

Хьо цхьаъ вар-кха къинхетаме,
Тхан доIина жоп лур долуш,
Хьаставелла Хьайга дехча,
Мискачунна гечдийр долуш.

АллахI-Дела, Хьоьга кхойкху,
Тхо Хьан дара, Хьо тхан вар-кха,
Элчан уммат Хьуна гергахь
Мулкехь лекха, сийлахь дар-кха.

Лакхахь, тIом беш, кема догIу,
Паччахь воцу эскар догIу,
Даржах боьхна бIаьхой богIу,
АллахI, кхане сийлахь йелахь.

Марха йоцуш кхолар йогIу,
Буьйса йоцуш бода богIу,
Цоцин-Эвла эскар догIу,
Эвлайаийн орца лолахь.

Бакъо йоцуш, тIом тIебогIу,
Машар бохош, эскар догIу,
Мусло-моллас хьехам бора,
Къинхетам бай, Iалашделахь.

Буьрса хьоьжучу Махьмин бIаьргаша вагавора полковник. Шен къамелехь 
машар хьехабора кIайчеран эпсаро.

Машар хир бара-кх, кхин тIе а ца гIерташ, цара шайн эскарш йухадаьхча. Кхе-
чу агIор машар бойла дацара. Шен да, ваша, доттагI вийна мостагI, вела а воьлуш, 
эвхьаза лелаш, йуьхьдуьхьала нисвалар товш дацара нохчашна. Цундела подпол-
ковнико тIебеанчу некъах цунна моьтту гIуллакх хила цхьа а аг1о йацара.

– Ас йуха а боху: итт де хьалха шуьга дIакхайкхийначу ультиматум тIехь 
шайна тIедиллинарг кхочуш а деш, тхо йуьртахула тIехдовлийта. ТIаккха машар 
хир бу вайна йукъахь… Шун йурт а дийна йуьсур йу…

1919-чу шеран 29-чу мартехь Соьлжа-ГIалахь хиллачу нохчийн гуламехь 
дIакхайкхийна хилла ультиматум йара эпсаро хьехориг. ХIетахь Цоцин-Эвлана 

Барта Къуръан доьшуш вара,
ТIеман некъаш дуьйцуш вара,
Сийлахь гIазот кхайкхош вара,
ГIазотана йукъ йихкина вара.

Велча, гIазот лийчор ма вац,
Цунна марчо хьарчор ма дац,
Моллас заIам доьшур ма дац,
Къинхетаме орца лолахь.

Делан бехк тIехь буьтур ма бац,
Йалсаманех хьегор ма вац,
ХIуьрлаIанаш гIелбийр ма бац,
Тхо толаме кхачаделахь.

Лоьмех терра кIентий хили,
Дела везар цара гайти,
Делан некъахь каде хили,
Везан Дела, Ахь гечделахь.

Йарташлахь ша билгал хили,
Малхах терра кхетта хили,
Кешнийн охIла шайха хили,
Дуьне дицдеш, эхарт лолахь.

АллахI-Дела, тхо Хьайн делахь,
Тхан синошна ахь гечделахь,
Хьайна гергахь сийлахь делахь,
Сийлахь дарже кхачаделахь.
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шенна билгалдинарг дара: хьалхалерачу тасадаларшкахь шаьш йийсар бина КIайчу 
Эскаран эпсарш а, салтий а маьршабахар. Йерриге а Нохчийчоьнна кхочушдан т1е-
диллинчу ворхI декхарх шаьш цхьа а кхочушдийр дац аьллера цоцанхоша.

– Жоп итт де хьалха делларг ду шуна. Тхан йуьртахь лаккха хьалатоьхна цIен 
байракх йу. Шун карахь кIайн байракх… Нагахь шайна машар безахь, йуьртана 
пе тохий, дига шайн эскарш…

Махьмин дешнаш цатайначу эпсаран йуьхь-сибат цкъа цIий а делла, йуха 
кIайделира. Йан гIерта гIизарма хала сацийра эпсаро.

«Хьажахьа, хIокхеран мах нийса хадийна ца хилла-кх оха… Акха адамех тера 
белахь а, кхетам лакхара хилла кхеран. «Велларг гIазот хир ву, виснарг а гIазот 
хир ву» – бохуш, чIогIа ира-карахIиттийна бу хIорш. ХIокхеран майралла йу 
бале йаьлларг, сонталла-м хьошур а йара,» – коьрте хьийзара эпсарна.

Мелла а кIеда-мерза дийца гIоьртира иза:
– Хьовсийша, хIай нохчий, цоцанхой. Аш тхуна дуьхьалойар эрна ду шуна. 

Эрмалойчоь, Гуьржийчоь, ГIажарийчоь, Дагестан, Нохч-ГIалгIайчоь, йерри-
ге Къилба а, Къилбаседа а Кавказ КIайчу Эскаран карахь йу. Шуна кхача орца 
дац гонд1а. Шайн къанойх, зударех, буо дуьсучу берех къа ца хета шуна? Йо-
хийна, йагийна хIаллакйинчу Iалхан-Йуьртахь, ГIойтIахь, БердакIелахь, Устра-
да-Эвлахь хилларг ца хаьа шуна? Гуш лаьтташехь хIаллак ма хила шу а. Къиза 
йохорах юрт кIелхьарайаккха. Аш безаш тIелоьцу большевикаш шуна гIоьнна 
кхочур бац шуна. Ма Iехало, цоцанхой, кхоам беца шун майрачу кIентийн. Кхин 
дуьхьало ца йеш, йуьртахула чекхдовлийта тхо. Советийн Iедал дохо тIелоцу 
оха…

Сих ца луш, ойла йеш, говза дош лоьхуш, паргIат дора шен къамел полков-
нико. Махьмин резавоцуш шега хьажаро мелла а декхаре вора иза къамел кIеда-
мерза дан.

– Сонта ма хилийша, хIай йуьртан векалш. Ойла ца йеш, бен-башха доцуш, 
ма лойша йуьртах жоп. Ойла ейша бухадуьсу долчу буо-берийн, лар йоцуш, 
лаьттаца дIашарйийрйолчу йуьртан. «Цоцин-Эвла хилла кхузахь», – бохуш, 
къаххашкахь лаьттар йу йурт хилла меттиг. Цхьа хан йаьлча, йицлур йу йуьртан 
цIе а. Шун кошан баьрзнаш бацо хьулдича, дицлур ду шу а. Оха шуьга хьебий-
риг тIом бацара. Кхин хьошалла а ца деш, дуьйладелла, боккхачу новкъа, йуьрта 
йуккъехула чекхдовлийтар бен, кхин шуьга доьхуш хIумма а дацара.

– Дика девза тхуна шун къамелан хатI. БIаьстенан махал башха кхин тIаьхье 
йац цуьнан. Дуьме ца кхаьчначу цициго аьллачух тера хета иза. Испосибо ду 
хьуна, господин подполковник, ахь тхоьх бинчу къинхетамна. КIезга хан йац 
аш и къинхетамаш тхан халкъах бо. Туьйлигехь зингатий санна, дукха ду шу. 
ХIумма а дац, цкъа эххар а шун хIу дайа молха а карор ду тхуна. Шу дукха хи-
ларх пайда бац, шун ойланаш тайп-тайпана хилча. Ткъа оха йинарг цхьа ойла ю, 
Цхьаъ воцчуьнга йохалур а йоцуш. БIе шо ду цу ойланца тхо сема долу. БIе шо 
ду тхан лаьмнашка кхача шу гIерта. Шайга дIабахьалур боцу некъ бу аш йуь-
хьара лаьцнарг. Къамелаш говза хуьлу шун, миска нах Iехалур болуш. Генара 
хетац тхуна I864-гIа шо а. Iехийна, тилийна, хаза хабарш дийцина, нохчийн къам 
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шайна новкъара дIадаккха Iалашо йолуш, хIилланца Хонкара, туркойн махка, 
дIакхалхо а гIиртира шу. Тхо х1инца Iемина адамаш довза. Дахаро тешнабехках 
лардала Iамийна тхо. Тахана Цоцин-Юьртан догIа тхан карахь ду. Гонд1ара орца 
тIекхачаре хьоьжуш а ду тхо. Тахана, тховса къемат де шуна хIуттур хиларх 
тешна а ду. Iаьржачу мархашна дуьхьал нуьре ткъес ду. Тхан къамел цу тIехь 
чекхдели…

Шен къамел дерзийра Махьмас.
Кхин дуьхьал дош ца далош, шен дин юхахьовзийра эпсаро.
Цхьана сахьтехь, дийцарш чекхдовллалц, тийналла лаьттира.
ТIеман кIур, молхан хьожа а хIинца а лахйелла йацара.
Йуха а тIегIоьртира мостагIчун эскар. Х1инца уьш хьалхачул а алсам бара.
Цадухун долчу ийманца, белшах белш а тоьхна мостаг1чунна, дуьхьалах1ит-

тира тIемалой.
Эскарца а, тIеман гIирсаца а дуккха а шайл сов боллушехь, бухатуьйхира 

к1енташа деникинхой, царан доккха зен а деш.
Дукха ца 1аш, кхин а боккхачу ницкъаца тIелатар дира кIайчара. Цоцанхоша 

кхин а чIогIа дуьхьало йира. Шайна йукъара дикка кIентий эгнехь, мостагIчунна 
йахь д1аяла дагахь бацара уьш. Мусло-моллас, барта Къуръан доьшуш, дашца 
йухаметтахIиттабора гIелбелла тIемалой.

Хьалхо шен сирачу динахь веанчу Митаев Iелас а, хIора тIемалочунна тIе а 
хIуттуш, цу тIеман кIуркIманехула, мостагIчун дIаьндаргех лечкъаш а воцуш, 
леларо а ч1аг1динера цоцанхойн дегнаш. Iожалла йоцуш валар тIекхочур цахи-
ларх тешна бара уьш.

Марсабаьлла тIом суьйренга лестича, нилхадевлира йурт ларйечийн 
могIанаш. МостагIий дукхалло ницкъ бинера царна. ТIаьхь-тIаьхьа совбала боь-
ллера к1айчийн ницкъ. ТIаккха Iовдин Iелин омрица чевнаш йинарш ворданаш-
на тIе а бехкина, цкъачунна йухабовла дийзира тIемалойн.

ТIамо гIелбина, гуттар а де эшначу хенахь, хIайт-аьлла тIом беш хьийзара 
цхьа жима стаг. Цо доггах, вела а къежаш, мохь туьйхира:

– Iийт! Гора кIентий йаI! ТIетаIалаш мостаг1чунна! ХIара санна тайна де 
догIур дац шуна!

– И хIун ду ахь дуьйцург, шийлачу кху дийнахь?! Кхул доьхна де тхуна-м 
деана а ма дац! ЦIийлахь керчаш дерш вай хилча, самукъа стенах дер ду?

– Муха дац х1ара тайна де!? Ма баккха сох бехк, кхул тайна де со хеташ ца 
хилча. Велла вожахь, гIазот хир ву, ткъа висахь – Медни а хир йу-кха суна… – 
жоп делира кIанта.

Цхьа де хьалха, суьйренца хийисте веана, дин хьийзо иза х1оьттича, Хьатун 
Махьмуде аьлла хиллера Меднис:

– Цу Соьлжа-ГIалара дуьйна хьо веана хиларна, хьешан сий деш, хитIа еана 
со. Кху йуьртахь тахана самукъане дац. ГIазотан тIамна кечлуш йу йурт. Хьо 
дIагIо, кхин хьоьца латта йиш йац сан.

– Со-м дера вац хьуна, йо1, тIамах водуш, ловзаргахь сакъера соцуш, лелла. 
Ахь дош лохьа, шалхо а йоцуш, цу тIамехь со висахь, йогIур йу, алий…
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– Цоцанхойн кIенташлахь хьуо ледар ца гойтуш, мостагIчух йурт ларъеш хьо 

дийна висахь, хьоьга йан дош ло ас, шеко а йоцуш, –  жоп делла хиллера Меднис.
Цундела вара и самукъадаьлла а, цоцанхойн кIенташлахь билгалваьлла а.
Дависа хьан, дахар, ма доца хилла хьо баха хьакъ болчарна… Цу тIамехь ву-

ьйжира и тайна къонах... Йезначу йоьIан сий ойуш!..
Ткъа Медни… Ша делла дош лардеш, кхечуьнга д1а ца хьожуш, цхьаллехь 

йаьхна и дезткъа шарахь…
ТIом йуьрта улле кхача боьлча а, шайн синош довдийна, йуьртах ца бовлало-

ра цхьаболу зударий.
Бераш, зударий, къаной йуьртара арабаха, аьлла, шайга дина омра кхочуш ца да-

луш, бIарзбелла хьийзара цхьаболу наной. Церан аьзнаш хезара массо а маь11ехь:
– Ма Iей вай, зударий, когашка хи кхаччалц. Цхьана маьIIе латийна цIе дер-

риге а литтанах ма йолу. Ма Iейша, хIай берийн наной! КIелхьара бахийша шайн 
доьзалш…

– ХIун дийр ду хаац-кха, хьомсара йижарий. Вай кхуллуш кхоьллина цхьаьна 
даха, вай цхьаьна делча а, хIумма дац…

– Вай лийр ду вежаршца, церан дог оьцуш. Ваша воцчу вешина вай улле 
хIуьттур ду. Орцане тIам хилла, дог-ойла ойур йу…

– ЛадогIал, йижарий! Ойлайар ду вайна тIехь. Кхин хан йац-те вайн кегийчу 
доьзалийн? Делан къила гIур дуй вай, уьш кIелхьара ца бахахь. Т1екхуьурш ма 
бу мостаг1чунна чIирхой, ткъа вайн куьйгаш тахана дерзина ду. ТIаьхьахIитта, 
йижарий, йуьртах довла дийзи вайн.

Шайн божарех лозу дог хьулдан а гIерташ, доьзалш хIаллак ца хилийтар-
хьама, хьоме йурт дIатаса дийзира церан, юрт ларъеш эгначех лозу дог шайн 
кийрахь хьул а дина.

ГIайгIано дог хьаьшна, ша-шега къамел деш, ойланийн йийсарехь лаьтта-
ра цхьаъ:

Цхьаьна кхиъна, марзонца баьхнарш шайн цIийла керчаш битина, дIа муха гIур 
йу? Дерачу чевнаша верина Iуьллуш цхьаъ бен воцу ваша,  а волуш, цунна букъ 
тоьхна, со дIайахалур йуй-те? Хьайгара гIо оьшуш цуьнан гIелдделла Iуьллу дегI 
а, гIийла тIаьхьа хьоьжу бIаьргаш а гуш, орцах ца йолуш муха Iалур йу?..

ХIан-хIа! Шух, йуьртах а йаьлла, йахалур йац со! – чIоггIа элира цо.
Йуьрта йухабовла  тIемалой кечам беш бохкучу хенахь, нанас вина шен ваша 

лаха дагахь, тоьпан метта карахь шада долуш, тIеман ара хьаьдира Маликат.
Адам бIарзделла хьийзачу цу доьхначу дийнахь, йуьртахойн ва декъий дебба-

чу  цу хенахь, шо кхаьчна жима бер марненехь дитина, йуьртах и йелира, цхьаъ 
бен воцу шен ваша лоьхуш.

Хеназчу Iожалло лаьтта дIабийшийна, йезачу чевнаша йаххьаш дIахьулйина, 
Iохкучех лозу дог шен кийрахь хьулдина, йогIура Маликат йурт тIехьа йитина.

ГIеметтахIоттаза волу хийла кIант Iуьллучу, тIерачу духарх бен декъий ца дев-
зачу, кхечира Маликат тIом марсабаьллачу, шен ваша Вахийта чов хилла Iуьллучу.

Iийжамца дог доьлхуш, йишин мохь белира. Орцане аз хезна эгнарш-м ца 
гIовттура.
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– Маликат! – цIе йоккхуш, вешин аз хезира…
ГIатта гIора цахилар сов чIогIа Iаьткъира.
БIаьштигах цIий Iийдалуш Iуьллучу вешин корта к1еззиг хьалаайабелира, 

йишин аз лере кхаьчча. Ц1ийша д1акъевлинера б1аьргаш.
Шен ваша са чохь вуйла хааделлачу йишас йух-йуха йовлакхца дIадохура 

йуьхь тIе охьаоьху цIийш.
– Маржа-яI, сан ваша, хьо цхьаъ бен вацара. Хьенан бехкенна ду-те хьо кху-

захь вожар? Хьенан куьг ду бехке? Вуй дийна мостагI? Муьлха ву-техьа, хьуна 
х1ара дера чов йан, куьг айдинарг? – тийжара йиша, бекхам бан лаар дагах а 
хьерчаш. – Хьо лечул, сан ваша, со йелла йелара. ХIун аьлла дуьтур ду, дезна-
чохь, ахь дуьне?! Ва йиша йала хьан делаI!..

– Ма йелха… Ма тийжа… Гой хьуна, дийна ву. Ма гатде суна са… Г1ел-
делла дегI Iуьллу. ДIагIохьа… дIагIохьа… нана йолчу. Сох бала ма бехьа, 
дIагIохьа… дIагIохьа…

– МостагIчун кхардамах вай Дала лардойла! Дерачу кху чевнех хьо хьалха-
волийла! Хьан дисна патармаш ас эрна дойтур дац хьуна. Боьхачу цу йовсаршна 
моьттург хир ма дац!

Шовданан хи санна, охьаихна ц1еначу цIийн Iовраш, эххар а лекъира. Къо-
нахчун деттало дог сецира.

Йиш халлалц йилхира Маликат. Йуха, дог а ч1аг1дина, къамел дан хIоьттира:
– Со, кхоьруш, ца йоьлху, хIай жима сан ваша. Хьан къинна дог Iийжаш, бер-

таза сан бIаьргех хиш леша. Ас ойур йу хьуна хьан йеза топ, ас йоккхур йу хьуна 
баттара хьан шаьлта. Ваша вац хьайн алий, хьайца дагахьбаллам ма хьолахь. 
Хьайн ваша со ларий, паргIат хьо вижалахь. Сайн вешин чIир эца со гIоттур йу 
хьуна, улле схьагIоьртинчун дег1ах ас дIаьндарг кхарстор йу. Патармаш кхача-
дахь, ас шаьлта йоккхур йу, къизачу мостагIийн цIийх ас и Iабор йу. Къахьделла 
садаллалц, со царах летар йу.

Йишина шен ваша тIаьххьара гуш вара. Кху маьлхан дуьненах дог-м ца дуь-
ллура йо1а, амма дахаро са а ца хьостура цуьнан…

Шок тухуш, уллехула дIаьндарг д1айахара. Шакарх ца тешаш, и хьалахьаьжира.
Гуш бара тIебогIу мостагIийн кхалха гуо. Сихха схьаийци йишас шен вешин 

топ, мостагIчунна хьажаеш, узуш цуьнан лаг.
Шозза тоьхначу тоьпо ши мостаг1 вожий. Шиъ бен патарма ца хиллера тоьпа 

чохь. Дог даьттIа, хоршанехь йега а йина, топ охьакхоьссина, шаьлта схьаийцира цо.
Йуха а, шен вешин некха тIе йужуш, цкъа доггах йилхина, тIаьххьара дош олуш, 

дегIе ницкъ гулбина, бекхамна и гIоттуш, мостагI тIекхечира, меженаш дIалоцуш…
Къинхетам бицбина, и дIай-схьай озийра. Iуьллучу вешина цхьамзанаш 

Iиттира. И дийна йоллушехь вовшахйаьккхина, цуьнан дег1ан меженаш веший-
на тIе а кхиссина, мостагI тIехвели декъийшна тIехула... Цул тIаьхьа цу арахь 
хьаргIанаш хьийзира…

Малхо шен бос гIелби, суьйренца дIахьуллуш, цIийелла анайист басера 
дIайоккхуш, дегнашка йийшина шен зIаьнарш дIалоькъуш, стигланан корашка 
Iаьржа кирхьа узуш.
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Толаме уьш кхиале, и стигла ма кхоьлира. Сарралц бина луьра тIом, бахбел-

ла, буьйсенга ма лестира. Къизачу мостагIчо, дераллехь совбуьйлуш, йуьртана 
гуо лецира. БIаьстенга мел даьлларг, чим хилла, ма дегира. Бахбелла ирча тIом 
йуьрта чу бирзира. БIарзделла адамаш, тем байна, хьийзара. Цу тоьпийн хенех а 
цIе лиэта йуьйлира. ТIегIорта йиш йоцуш, декъий а Iохкура.

БIаьстенга девлла гIодамийн такхораш а, йол а йогуш, стигала хьала сийна цIе 
кхерстира.  ЦIераш туьйсуш, йаго йолийра мостагIчо цоцанхойн миска хIусамаш. 
ХIора урам, хIора цIа а тIамца даккха дезаш хьал хIоьттира мостагIчунна. Шен кер-
тахь, хIусамехь мостагIчух леташ декъалахилира Визин Маликат. Шаданца кхоъ 
мостагI а вуьйш, турпалхочо санна, шен са дIаделира Батин Селихьата а. Шайн чуь-
ра ара тIом беш, шайн хIусамашкахь хIаллакьхилира цхьаболу йуьртахой.

Йурт йогуш, ийалуш, сийна цIе кхерстира. Iаьржа кIур хьаьдира стигла. 
Мусло-молла а вуьйжира. Цу тIамехь каде хьийзина бIон баьчча Iобу а вуьйжира.
Чевнаша гIелвинчу ткъех дархочуьнца висира чов хилла волу Махьматмирза-

молла а.
Накъостий оьгучохь шаьш дийна дисарна юьхьIаьржа а хIиттина, дархоша 

илли элира:
Хастаме тхан Эла! Хьо цхьаъ веш, леларна,
Хьо цхьаъ бен, кхин Дела дуьнен чохь вацарна,
Хьан Возаллин ларам беш, тхо хьайга кхайкхарна,
Тхо хьайца Ахь делахь, ва Везан Дела.

Хеназа, бертаза цIена цIий Iенарна,
МостагIийн къизалло оьгIазло кхолларна,
Собаро, сихалло, йахь кийрахь кхехкорна,
Йа Рабби, тхан Дела, Ахь тхуна гечделахь.

Дахаран чам хааза хийла кIант кхалхарна,
Доьналлех ца бухуш, уьш дуьхьалбахкарна,
Дин, маршо, сий ойуш, мисканаш гIовттарна,
Тхан синош декъалдай, Хьайн дуьхьа ларалахь.

Тхайн юьртан доладан тхан ницкъ цакхачарна,
Тхан кегий доьзалаш шаьш байлахь битарна,
Вежарий оьгучохь тхо дийна дисарна,
Тхо хьокъала ма делахь, ва Везан Дела.

Йурт йаккха даьхкинчу Деникинан эскарша,
Тхайн хIусамнаношна, йижаршна ва хьалха,
ГIорасиз ва хилла, йуьхьIаьржахIиттарна,
ЙуьхькIайча делахь тхо, къематан цу дийнахь.

ШолгIачу дийнахь а йуьртахь герзаш дуьйлуш хезара. Цхьаболу йуьртахой 
шайн ков-керташкахь декъала хилира…
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Де-буьйсий, шолгIа дей делира, уьш леташ. Йурт ларйан г1евттинарш Iожалле 

бирзира. МостагI, йуьрта чохь чIагIвелла, сецира. Йуьртахойн даьхни талийра. 
Чевнаша гIелбинарш кIелхьарабевлира.

Йурт мостагIчун карайахара…
Цу буса юьрта кхо орца кхечира, коьртехь Iовдин кIант Iела а волуш. 

Иласхан-Юьртахь ша дитина хилла эскар гIоьнна тIе а далийна, нуьцкъала 
тIелатар дира шайхо. Герз охьакхуссуш веддарг бен ца волуьйтуш, мостагIчух 
паргIатъяьккхира Цоцин-Юрт. И санна боккха эшам Нохчийчохь дуьххьара хуь-
луш бара Деникинна. Ца йоккхуш йисира кIайчара Цоцин-Йуьртана т1ейожий-
на контрибуци. Митаев Iелин мурдаша йаь1на йойра мостагIчун. 

Веданан горнизон дIайохуьйтуш, цигара схьаэцна герз Митаев Iелас цоцан-
хошка даларо доккха г1о дира. Оцу герзах йара эвтархочо Габин Велида тIаме 
х1оттийна ши йоккха топ а. Иштта цу хенахь болх бан йолаелира Митаев Iелас 
Устради-Эвлахь кIелонна витинчу эвтархочун Г1азин Iела-Хьаьжин йоккха топ 
а.

Цоцин-Йуьртахой луьрачу т1аме д1ах1иттинчу дийнахь кхечира Iовдин 
Iелин мурдийн орца. 

Митаев Iелина-м хьалххе дуьйна хууш дера дара, хIара таханлера де догIур 
дуйла. Iовдин дош харц хила йиш йацара. Эвтархойн дехарца Iовда Цоцин-Йуьр-
та а оьхуш, цоцанхоша цунна жоп а луш, дуккха захалонаш дина хилла Iовда 
волчу заманахь. Цкъа ишттачу г1уллакхера дIавоьдуш, Iовдас аьлла, ша кхуза а 
оьхуш, аш шена жоп а луш, дина долчу захалонашца хилла болу доьзалш цхьана 
дийнахь, хIара Цоцин-Йурт йоккхуш, гIазот хир бу.

Iовдас дийцина де дара хIинца Митаев Iелин заманахь тIех1оьттинарг…

Дуьне ду-кх хьо. Маьлхан дуьне. Массарна а деза кхоьллина. Велларг д1авул-
лу, виснарг ца ваьхча ца волуш. Тахана тоьлла кIентий лаьттан кийра берзош бу 
цоцанхой. Царна гIо дан, церан дог эца, кадам бан тезета баьхкина бу гонд1арчу 
йарташкара бусалба вежарий.

ХIора а воьжначунна вевза-везачо хьакъдоллу тешалла а деш, лахьти чу 
кхийдош бара гIазотехь эгнарш.

Къаьсттина дагахь дисира Мусло-моллина дина тешалла.
Цоцин-Йуьртарчу Эманан кешнашкахь даьккхина каш а долуш, Мусло-

молла лахьти чу кховдавале, цуьнан киснахь кехатан цуьрг карайо. Оцу кехат 
тIехь йаздина дара: «…Со велча, сайн йуьртахь, Курчалой-Эвларчу кешнашка 
дIаволлахьара аш…»

И весетан кехат Муслос шен куьйга йаздина хиларна, цуьнан дехар кхочуш-
дира цоцанхоша.

ХIара масех шо дара, иза шен доьзалца Цоцин-Йуьртахь вехаш-Iаш волу. Эв-
лан йуккъера боккхачу некъа тIера чувогIуш, Солтан некъех болчу гунойн урам 
дIаболалучохь, куьг аьтто агIор долчу хьалхарчу цIа чохь вехаш вара иза.  

Цхьа доьзал баххал йолчу меттиг т1ехь, йерриг йуьрто белхех йеана, цIенош 
а дина, рузбанан маьждигехь имам а волуш, шен доьзалца вехаш хилла иза.
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ТIом болабалале хьалхарчу дийнахь цоцанхоша дехар дина хиллера цуьнга:
– Хьо, тIаме ца вогIуш, цIахь Iахьара. Хьо Iеламстаг вара, къена а вара, хьан 

доьзалхой кегий а бара, мискачу нахана цIахь оьшуш а вара…
Муслос доцца жоп делла хиллера:
– Шу д1атесна дIавахар осалала йу. Соцур ву со тIамехь. ХIара де тIехIотталц, 

масех шарахь, аш делла марханийн сахьаш а, сискалш а йууш, ваьхна со кху 
йуьртахь шун молла хилла, шуьца дика-вуон а доькъуш. Ц1ахь 1е ма баха, эрна 
ду аш сан кхоавар…

Муслос шен майралла, доьналла гайтира цу луьрачу тIамехь. ТIах-аьлла 
хьийзира цу кIуркIаманехула, Къуръан карахь, Йасин, кхидолу айаташ а доь-
шуш, гIелбелла тIемалой ира-карахIиттош, гIазотан йал царна йуьйцуш.

Доьналлех вуьззина къонах хилла Мусло. Тахана масална вийца хьакъ ву 
иза…

ЭхI, Масане вирзи уьш, къона а волуш, цу лаьттан кийра! Да виса-кх, дийна 
мел боцурш тахане ган баьхнехь… Хийла кIант висира далоза нускал… Жоьра 
зударий, байлахь дисна бераш... Топ кхоссал мел верг йурт ларйан хIоьттира.

Цоцин-Эвлара маситта Мохьмад… Дехьарий, сехьарий маситта Ахьмад… 
Чечанара ши ваша Боьршиккий, Асбий. ГIойтIара Какий, Iусманний. Эвтарара 
СаIий, Махьмуддий… 

Нохчийн халкъ гIазотан байракх кIел лаьттира. Лаьттаца дIашарйинера 
Iалхан-Йурт. Соьлжа-ГIала а, бIе дийнахь ца йужуш, турпала лаьттира. Йохий-
нера Чечана. Дукха ц1ий 1енира ГIойтIахь. Устрада-Эвла йагийнера. БердакIел, 
Девлетгийр-Эвла…

МостагI шайх ца кхардош, турпала лийтира уьш.
Цоцин-Йурт… дай баьхна Цоцин-Йурт а...
Цу тIамах чакхбевлла, къена-къанбаллалц кху юьртахь бехира со дагавуьй-

луш хилла Байсолтан Мохьмад, Гадин Идиг, Мамин Хьаьбзи, Мудин Iаьлви, 
Хьамзин Куса…

ТкъолагIчу бIешарахь вайн махкахь хиллачу граждански тIамехь уггаре а 
дукха цIий Iаьнна юрт, аьлла, билгалйина йу Цоцин-Йурт. I9I9-чу шеран 9-чуй, 
I0-чуй апрелехь Деникинан эскаршца хиллачу т1амехь 374 йуьртахой, бIе сов 
кхечу йарташкара г1оьнна баьхкинарш а декъала хилла. Ткъа мостаг1чун аг1ор: 
тоьлла дошлойн ши полк, г1ашсалтан дакъа а. Ши эзар тIемалочух лаьтташ долу 
эскар хIаллакдина цигахь. Чевнаш хилларш бIеннашкахь дIакхехьна. 

Цхьана инарло аьлла хиллера: «Доккха хIума ду-кх, оцу мезаша йуьзна кетарш 
йолчу нохчаша нисбелла, андий догIмаш долу кIентий хIаллакби-кх сан».

(Т1аьхье хир ю)
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Поезд схьаян езачу агIор дIа а хьоьжуш, 
лаьттара иза. Дарцаца хьоькхуш долу дак-
кхий лайн чимаш, хедаш, совцура цуьнан, 
кху махкахь шийлуо хетачу, тIаьххьарчу мо-
дехь йолчу пальто тIехь. Дарцо кIайбинера, 
цо, кIесаркIаг чу таIийна боцуш, куро хьаж 
тIе оллийна, тиллина болу куй. ЙоьIан дагна 
товш дара кIентан куц. ДIо, геннарчу свето-
форан серлонехь лепаш, хьоькхучу дарцах 
тешна, юккъехь гуш йолу кIентан юьхь кхун-

на безаме яра, ойла кхуьнан ерриг цу кIантаца яра. Ткъа иза, кхунна хаьара, 
вара цхьа шен ойла еш. ХIара цунна улле тIеяхара. Леррина, меллаша карийн 
пIелгашца ло дIатоттуш, диллира куьг пхьаьрса тIе: «Со а ю-хьуна хьоьца». 
Схьавирзина, леррина шен куьзганаш чухула хIара хьоьжучу юьхь тIера цхьа 
марха эккхийра кIанта. Кхуо аьллачун ойла еш вара иза. Кхунна хаьара – жоп 
хир ду, мацца хилла а. И жоп хадам боллуш а хир ду. Хийцаелира светофоран 
серло. Некъаша голатуххучохь, гучуелира поезд. КIант схьавирзира. Леррина 
кхуьнга а хьаьжна, элира: «Новкъа воккху ахь?» ХIара шиъ вагон чу делира. 
Кестта хIара охьаюссур ю, ткъа иза дIаваха ваьлла ву. Вагон чохь иза коре хуу. 
Цунна дуьхьал а хуий, кхуо боху цуьнга: 

– Со ца кхета хьох. Хьо цкъа а кхетар а ма яц сох. ХIара тоххара ахь хьалха 
динчу хаттарна жоп а ду хьуна. – Хьалха кхуо хаьттинера цуьнга, дIа хIунда 
гIерта, аьлла.

 – Со кхета гIоьртар-м яра хьох.
 – Хьо хилла Iаш даций иза-м. ДагадогIий хьуна, хьайн нанас аьлларг: «Йи-

тахьа тхан йоI!»
– Дера, ахь хала-м ца дийцира хьуна цуьнца. Сихха такси тIе-м хаийра тхой-

ша, некъ дика хуьлда шун, аьлла.
– Вай, хьан нанна хьалха хьо юьхьIаьржа-х хIоттор яцарий ас?
– Уьш-м ас кхетор бара.
– ХIун оьшу иза? Вуьшта, иза а ма дац бахьана. Ишта бен ца хилча-м, со 

шек а дера вер вацара.
ЙоIана хаьа, иза иштта ду. Бахьана цу кIантах доллу, ткъа цунах хIара кхе-

тац. Цкъа а кхетар а яц, боху цо-м, хIара шех. ЦIаьххьанна, гIанта тIехь аркъал 
а таьIна, кхечарна гIара ца вала гIерташ, къежа а къежаш, кIанта боху: «Ткъа 
хьайн бабушкас аьлларг дийцахьа. Дийцахьа. «Хилийтахьа иза дашо. Вайна ца 
оьшу-кх иза!» – аьллера ца боху ахь цо? ХIара-м воьлура. Кхунна-м хIумма а 
хаза ца хийтира бабушкин дешнаш. Цкъа нанас къамел долийра кхуьнца: «ЙоI, 
хьо цецъяьлла. Цу кIантехь хьайна мел тайнарг ахь цуьнан шен дикалла, до-
залла лерина. Вайна мухха хетахь а, кIорггера Iилма долуш, замано ма-лоьхху, 
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искусство евзаш нах шайн хиларал сов, шайн цIийх цхьа хIума ду цу нохчийн. 
Иза ду вай, вешан дворянаш хIаллакбеш хIаллакдина долу, шех, цабашарца, 
«светски этикет» хIинца а олуш долу, сийн лаккхара лерам а, гIиллакх а, къаь-
сттина зударшца, баккхийчаьрца. И гIиллакх, церан къоман амал хилла, лелаш 
ду. Амма уьш – нохчий бу-кх, хьо, и дерриш цу кIантаца нисдаларна, цецъяь-
ллехь а». Цу дешнаша ца къарйора йоI. Кхуо кIант хеставора – лаккхара деш-
на, хьекъал долуш, искусствох кхеташ, гIиллакх долуш, комаьрша... Эццехь 
аьллера бабушкас: «Хилийтахьа иза дашо. Вайна ца оьшу-кх иза». И дешнаш 
довзийтинера йоIа цунна. КIант воьлура: «Хьажал хьо», – бохура, – Баккхий-
чарна дика хаьа хьуна». 

«Хьуна а хаьа-кх массо а хIума дика, хьуо къена волу дела», – оьгIазъяханера 
хIара а. КIант, корехьа а вирзина, бIаьрхиш дIа а хьоькхуш, воьлура. Поезд 
дIайоьдура, бIогIамаш, махо цхьацца кегдина долу акхтаргаш, цхьаццанхьа гом-
хачу Iаннаша хедийна аренаш а тIаьхьа юьтуш. Кхузахь хьаннаш, ерриг бохург 
санна, къона ю. Бехк а бац, кху махкахула чекхбаьллачу инзаречу тIеман лараш 
хIинца а йолуш а, латтош а ю кхузахь. ХIара кIант а (Заур яра цуьнан цIе) веанера 
кху гIала, цу тIам тIехь тIепаза вайначу шен девешин лараш меттигерчу музейхь 
кароре сатесна. Дехьарчу корехь, дикка кхарна гена хевшина Iара маларх кхетта 
кегирхойн тоба. Цара вовшашка а кховдош, молуш дара цхьана шишанна чуьра 
малар. Дукха нах а бацара чохь. ТIаьхьаяххана хан яра. Заур корехула арахьоь-
жу. Кхануо, схьавоьрзий, хаалуш садоккхий, вистхуьлу: «Света, деган хьехам 
хIун ю хаьий хьуна? ТIаккха, кхуьнан жоьпе ца хьоьжуш, боху: «ХIун ду а хаац, 
суо кхуза мел вогIу, цхьана вочух ларвала везаш хилар ду-кх дагахь». Кисана-
ра схьаоьций, шен месех ехк хьекха волало иза, цхьа шен ойла а еш. «Кхузахь 
хIумма а дац, хьан цIахь бу и берриг гIурт», – олу йоIа. ТIевогIу дехьарчу тоба-
нах цхьаъ, куьг схьа а кхийдош, боху цо: «Земляк, ехк лур яцара ахь?» Заур, цкъа 
шен ехке, тIаккха цу кIентан, кху дерриге шарахь ехк а, хи а гина а юй-те, аьлла 
йолчу коьртан месашка а хьожий, олу, корта а ластабеш: «Ехк шен хила еза». 
Дехьа хевшина болчу, цу, тIевеанчу кIантаца йолчу тобанехь а, гонахьарчу 
нахалахь йолу гIовгIанаш, къамелаш хезаш ду: «Хьажахьа, ма кура а ву!» 
«ХIун ю и, елча а ца елча, ехк бен юй?» «Нийсса ца ло, юкъахь лело хIума яц 
ехк», – хеза цу гIовгIанехь. Света хьоьжу Зауре. ХIара резайоццучу кепара 
хийцалуш бу цуьнан бос, макхлуш, юьхьан даьIахкаш тIейовлуш. Иза ишта 
а гина кхунна. ТIаккха иза хьалагIотту. «Хьо, бежана, хьо ца кхетта? Хьоьга 
аьлла, «Ехк шен хила еза». Яхийта кхузара!» – тIейоьрзу иза, техка а техкаш, 
лаьттачу тIевеанчунна. Маларча дIавоьду, шега шен, шаьш буьйцу мотт хез-
ча. Кестта арайолу и ерриг тоба а. Заур, ехк кисана а юьллий, коре дIавоьрзу, 
кхин аддам тергал а ца деш. ЙоIа ойла йо: «ХIа, и вехна стаг-м, ехк оьшуш 
тIевеана вацара. Амма хIара ма хилира цуьнца, кхин хIумма дацахь а, озаца, 
хьажарца кIоршаме. ХIан-хIа, кхетар хир яц хIара цунах».

– Заур, хьо а вац хьуна башха дика-м, – боху йоIа.
– Со бакъ вара.
– Делахь а, со кхета-м ца кхета.
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– ТIаьхьа, – велакъежаш, куьг тосу кIанта.– Хьуна лаахь, ас кхетор ю хьо, 

– шен къамел юхадоладо цуо. – И бахнарш а, гонаха берш а, со бехке веш 
бара, цхьа наггахь воцург. Ахь боху тхан цIахь гIурт бу. Бу дера. Шен бахьана 
доцуш хIумма а дац. Аша кхийкхадо, аьлча а, тIедуьллу кхечу къаьмнашна 
доттагIалла. Амма, ма атта дац. Ой, ма атта дац и доттагIалла лело! Массо а 
хенахь ларвала виэза. Ледарло ялахь я ишта лара мегар долуш бахьана далахь 
– къинхетам хир бац.

– ХIунда боху ахь иштта?
– Хьуна гуш дар-кх. Хийла айса ца дуьту дерг дитна ас, сайн цIахь болчарна 

бохам ца хилийтархьама. Ларвелла вер вуй-м хаац.
– Заур, вайшимма хьалха долийначунна ма гена девли вай? – элира йоIа.
– Дера ца девлла-кх. И къамел ду-кх вайшимма дийриг, – леррина кхуьнга 

хьоьжуш, гIийлуо элира кIанта.
– Муха? – йоьIан бос хийцабелира. Цуьнан юхь тIехь къаьсташ дара цецъя-

лар а, халахетар а, – со царах, цу дIабаханчарах ю боху ахь?
– Хьуна хала ма хета. Хьо иштачех ю бохург ма дац иза. 
– ХIан-хIа, со а, сан цIа а дац царах, церан къомах делахь а. Къаьмнашлахь 

а бу тайп-тайпанарш, – йоI оьгIазъяханера.
– Ткъа «Хилийтахьа иза дашо».
– Иза-м хьайчара а ала там бара.
– Там а боцуш, эр дара-кх.
– Бахийтахьа цаьрга массаьрга а шайна луъург, вайшимма тергал ца дича-

хьана, дIадолура иза-м. Бакъ яц со? – хаттар дира йоIа.
Вехха Iийра кIант, вист ца хуьлуш, йоIа шена тIедиллина куьг ца хьадеш. «Та-

машийна ду шу зударий», – эххаре а схьавирзира иза коре хьоьжучуьра  – буьтур 
вай цкъачунна безам, дуьйцур вай и «шиъ». Шуна моьтту, и «шиъ» вовшахкхетар, 
хIоан буьйрий, кIай санна, хьаьрччина чкъура чу долар ду. Моьтту, иза дуьне гат-
далар ду, дуьне, адамаш дерриш арахь дисар ду. Ткъа иза иштта дац. Иза мелхуо а, 
шинненнан дуьне шордалар, гергарлонаш алсамдовлар ду. Шинненшан а бу гер-
гарниш, доттагIий, мохк, шен-шен къам, мотт, иштта – гIиллакхаш, болх. Ткъа ца-
рал сов, кийрахь лелош, дахарехь чакхбаха луу деган лерамаш бу. Цу дерригенах 
– кхечуьнчух кхета а, шениг санна, и диэза а ницкъ кхочур бац боккхачу безаман 
бен. И тайпа безам бац дуьххьалдIа цхьаьнга, шеца волчуьнга берг. Вовшахкхе-
таш болчарна, хьалха девзаш хилла дацахь а, довза лаа а, диэза а деза цуьнан къам, 
мотт, гIиллакхаш, ткъа цхьаъ кхелхича, кхио беза доьзал, лардан деза цIийнан сий. 
Тхан олуш ду: «Зуда, стаг велча, йиса а оьшуш ю».

Дикка Iийна, садоккхуш: «Хьо сацам бина ваьлла», – хаьттира йоIа. ТIаккха 
тIетуьйхира: «Са-м ницкъ кхача а там бара».

– Заур, ахь «Аппассионата» Iамайе ца элира соьга? – аьлла, хаьттира цуо.
– ХIинца а Iамоза ю хьо?
– Иштта атта а, кIезиг а ма яц иза. Мичахь эр ю ас и хьуна?
– ХIинца дуьйна, сайна и мел хези, ахь локхуш лорур ду ас.
– Аса Iамийна «Аппасионата». Хьуна йогIуш а ю и.
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– ХIунда боху ахь ишта?
– Цуьнан чулацам муха бу хаьий хьуна? – Адамо кхолламца къийсар.
– Вай, со ишта лела аьлла хIунда хета хьуна?
– Хьайн дагна ницкъбеш, вехаш хета суна хьо.
– Кхоламна резахилларг хилла, дагна там берг лехна, ваха атта хила а там 

бу, амма коьртаниг – декхар ду, декхар ма-дду ваха веза стаг.
– Хьанна хьалха – «декхар»?
– Шен сийнна.
–Ткъа ахь яздиний суна дийцар «Аппассионата»?
– И яздан сан цIа ваха деза.
– ХIунда?
– Вай, хьуна сагатлуш бен, дика язлур ма дац соьга!
Корта хьовзийра йоIа, «Кхетар хир яц со хьох. ХIа, сан чуйосса деза», – эли-

ра йо1а. ГIаьттина, неIарехьа дахара и шиъ. «Некъ дика хуьлийла. Iа дика йой-
ла», – аьлла. Охьайоьссира йоI. ДIаяхара кIант тIехь волу поезд, генна дуьтуш 
кхара цхьаьна яьккхина хан, сатийсамаш.

Цул тIаьхьа пхи шо делира, берриг махкахь кIуркIамани а хьийзош. ТIом бара 
пачхьалкхехь дIабоьдуш. Цхьа жимачу, шех Нохчийчоь олучу лаьтта тIехь бен 
ца хиллехь  а, цуьнан лазам берриг махкахула а, дуьненахула а баьржина бара. 
Шех кхин «къацахетар» олийла доцуш, йохийна Iуьллура Соьлжа-гIала, ерриге 
Нохчийчоь а. Цу гIалина юххехь йолчу Росси эскаран туьпахь хIоттийнера кон-
церт. Царна юкъахь яра, еха коч юьйхина, куьцехь зуда-артист. ГIодаюкъ саттош, 
охьатаIарца маршалла а хаьттина, цхьаъ лохуш санна, чухула дIаса бIаьрг а кхар-
стийна, кхайкхийра: «Бетховен, Соната № 23 – «Аппассионата». ТIаккха чухула 
яьржира, шен заманца, гонаца, гIорасизаллийца къийсина ца Iаш, уьш аналлехь 
тIаьхьадитинчу, цара тIетоьттучу кхолламал тоьлла йиссинчу, немцойн, аьлча а, 
дуьненан а хилла дIахIоьттинчу композиторан мукъаман аьзнаш. Чоь дIатийра. 
Цхьа прожекторан серло яра, цу мукъаман инзаралло синтем байича санна, цхьа-
на меттехь ца соцуш. Иза, шерший, хьалайоьдура пианинон Iаьржачу варкъаца, 
тIаккха пианисткин дуткъачу пIелгаш тIе нислой, цаьрца цхьаьна йоьдий, йоьIан 
юьхь, шовкъо дуьненан бос дIаэцна йолу, гучуйоккхура цу серлоно. ТIаккха, кхе-
раелча санна, и серло южура цуьнан когашка. Эххаре а дийкира тIаьххьара аз. 
Ницкъ байна ийгира куьйгаш пианино тIе. ДIаэккха кечделча санна, хьалха таьIна 
долу дегI дахара гIанта тIе аркъал. Ийалучу некха тIе буьйжира корта. Чохь лаьт-
тара тийналла. Амма и тийналла иккхира, йоI хьалагIоттушехь. Пианисткин гIан 
лардеш санна, тийна Iа чоь, цуьнца цхьаьна гIаьттира. Деттачу куьйгийн гIовгIано 
Iадийра чоь. Цу чолхечу хенахь карийна хиллера зезагаш а. Амма, царна юккъехь 
яцара, хуьлийла а ца хиллера и цхьа хIокхо сатийсина зезаган курс. 

Суьйранна, гIалин, наггахь бен доцчу, дохийна делахь а, лаьтташ долчу цхьа-
на пхоьазза тIекIелдинчу цIенна хьалха севцира масех тIеман машенаш. Цхьанна 
чуьра араелира, пианистка юй, шеца болчу нахана бен ца хуу, томехь куц долу 
зуда а, цуьнца кхи ши накъост а, карахь шиъ т1оьрмиг а болуш. КхоалгIачу гIат 
тIехь цара цхьана неIарх пIелг туьйхира. Схьайиллинчу неIаре хIоьттира екъ-
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на, юьхь хебаршка яхана, къинхетаме хьажар долу йоккха стаг, цуьнца цхьаьна 
школе ваха хан хирйолу жима кIант а. «Заур кхузахь Iаш вуй?» – хаьттира зудчо. 
«Вай, аша-м сан кIант ма хоьтту?! Вац. Ван ма вац иза», – элира йоккхачу стага. 
Хиш девлира йоккхачу стеган бIаьргех. Цуо, коьрта тIе куьг дуьллуш, тIеозийра 
шена юххера бер. Дагуо вониг хьоьххушехь, юха а хаьттира тIееанчо: «ЦIахь 
вац Заур?». «Вац Заур. И воцу кхо шо а ду», – аьлла, халла йистхилира йоккха 
стаг. Кхуо хоьттучу кIентан нана хиллера иза. Цу эгIазчу йоккхачу стага а, цуьн-
ца волчу накъосто а, гIо а деш, чуйигира малъелла, дегIана дола ца далу Света. 
ЙоьIан накъосто шаьш деана тIоьрмигаш дассош, йоккха стаг хьаша тишачу 
хIусамехь дIанисъян гIерташ йоллура. «Шена «Аппасионата» лакха ма аьллера 
цо. Ас леррина Iамабина, локхуш ма бу и мукъам», – бохура, елхаран къурдаш 
а деш, йоIа ... «Шена хезар ю ма аьллера цуо, мацца а, миччахь а ас и лакхахь 
а». Белхар ца сацалора цуьнга. Иза теян гIертара кIентан нана. «Ма елха, иза 
дагахь а волуш, ахь иза олуш елахь, цунна хезаш хир ю хьуна. Ма елха, тховса 
пIераскан буьйса а ю, цуьнан синна халахетар ду хьо йилхича». Шаьш арадов-
луш, йоIа жима кIант шена тIе а озийна, элира: «Хьан дас суна «Аппассионата» 
дийцар яздийр ду ма аьллера. Ахь яздийр дуй иза? «Яздийр ду», – элира кIанта.

Вайнах бохийна хенаш дагалоьцуш.

Цхьа де дара-кх, цхьа де. Шийлачех, доьхначех, пана махкахь хийлачех – 
цхьаъ. Сатесчхьана гIамаршла йогург лахьо яханчуьра, делкъал тIаьхьа юхай-
ирзира Кемси. Цу шийлачу дийнахь кхуо лахьийначу саксаулах казахаша бел-
ла цхьа банка мукх а бохьуш, базархула цIехьа йоьдура иза. КIиранде дара. 
Кемсица кхуьнан кIант Лака вара, ворхI шо кхаьчна волу, ненан кучан юх а 
лаьцна, вогIуш. Цуьнан карахь а дара саксаулан масех декъа девзиг, кхуьнгахь 
а санна. Кхеран а ма дезара чохь мелла а товха лато. Шинне а когахь эттIа бак-
кхий бIоржамаш бара. Йоккхачу стеган санна, коьртах, дегIах а хьарчийна док-
кха йовлакх дара Кемсин. Ткъа кортали кIентан коьртах хьарчийна, ма-хуьллу 
дерзина дегI дIахьулдан а гIерташ. Iа бIаьстенца къийсало, шийла а, меца а хан 
яра. КIантана тIеюьйхина казахийн йоIарийн къорза коч яра. Юткъачу яьIни 
тIехь боккха хета корта а лестош, баккхий Iаьржа бIаьргаш базарахь юхкучу 
хIуманашка а хьежош, вогIура иза. Хийлазза, цу базархула лелаш, цкъа а, цхьа 
а хIума эца шена, я еза шена аьлла, нене дистхилла дацара и бер. ЦIаьххьашха, 
шен кучан юх озош а хааелла, юхахьаьжира Кемси. Мачаш юхкучу рогIехь 
сецна, цхьа хаза кечбинчу казахийн кIархашка хьоьжуш, лаьттара Лака. Царна 
тIе бIаьрг хIоттийна, шен корта агIор а таIийна, хьоьжура иза цаьрга. Цуьнга 
а хьоьжуш, ойланашка а яхана, лаьттара Кемси а. Цу беран ирчачу жималлин, 
шен, юххехь вала цхьа а да воцуш, хIокху казахийн гIалахь йоьдучу къонал-
лин, шен цу берана цхьажимма а хазахетар дан таро цахиларан ойла йора цо. 
Елха бакъо а ма яцара. «Ама, Ама», – хезира кIентан аз. Кхуьнан куьг а лаьцна, 

КIиранде
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хьалахьоьжура Лака. «Ама» – иштта йоккхура цо, казахаша ненах олуш ма-
хиллара, кхуьнан цIе.

– Ама, суна и кIархаш оьцур буй ахь? ТIаккха тIетуьйхира: – Вайн ахча хил-
ча? – аьлла. Маржа дуьне яI! Са ца тохаделира нене. Охьахьаьвдира бIаьрхиш. 
– Ама, хьо елха хIунда йоьлху? Суна-м ца оьшу хьуна уьш, – бохуш, кучан юх 
ийзайора беро. Кхаьрга хьоьжура йохкархо а, дIасалела казахаш а. – Оьцур бу, 
оьцур бу. Вало хьо, – аьлла, шен шийла, миска цIелиг  долчу агIор дIайолаелира 
Кемси. ТIаьхь-тIаьхьа чIагIлуш болу мох, суьйранна, хIорш шайн цIелиган 
берта кхьаьчча, дорце бирзинера. Дарцо юьхь а лазош, тIедеттара даккхий 
тIеда лайн чимаш. Кемсис, лулахошкара кIегий деана, хIуп а бохуш, цIе латий-
ра. ЦIеран серлонехь къаьстара цхьана сонехь тIулгаш тIе дехкина уьнан кор-
жамаш а, царна тIехь эттIа цIен-къорза юргIий, истанггий. Кемси, банки чуьра 
доьалгIа дакъа хир долу мукх казан чу а тесна, иза пилтина тIе а хIоттийна, 
кIант кара а эцна, пеша берте охьахиира. Кхуо ша йина, йогу цIе го нохчийн 
пеш. КIентан худаделлачу, озачу дегIа тIе куьг а хьоькхуш, цIере а хьоьжуш, 
хIинца генахь йолчу Кавказан лаьмнашкахь ша яьккхина бераллин синтеме 
хан дагалоьцуш, гIийла Iара иза. ТIаккха – шаьш махках даьхна и ирча Iаьнан 
денош дуьхьалхIуьттура. КIотарахь Iаш йолу хIара, обаргаш тIелоьцуш ву аь-
лла, лаьцна, цIийнада дIа а вигна, шен нахаца а йоцуш, схьаэцна хIума кIезиг 
а йолуш, нисъелира вагон чу. Ирча а, хала а бара, и чаккхе мичхьа ю ца хуу 
некъ. Некъан чаккхенехь дерг хIара дара: лаьттах, наха гIо а деш, яьккхина, 
тоьла, бан боцу болх, яа йоцу хIума, юххехь белахь а, шаьш а халабохку вай-
нах. Ойланаша, сингаттамо эшайора могашалла. Ткъа арахь Iалам марсадуьй-
луш дара. ЦIийзаш, шок етташ, кхеран ишта а ледара йолу неI кагъян гIерташ 
санна, хьоькхура мох. Цуо йиллича санна, цIевзина, гIаьттира неI. Дарцан хIур 
дохьуш, неIсагIех, веаларатекхна кетарх а хьаьрчина, чуделира цхьа адам. – 
Кемси, тIаьххьара цIере хаийтахьа со, – аьлла, гIийла дистхилира иза. Кхуьнан 
юьртахо, кхул дикка воккха а волу Дауд вара иза. – Вай, Дауд, тIаьххьара бо-
хург хIун ду?! Схьавола, охьахаа! – аьлла, шен кIант паднара тIе а вахийтина, 
пеша берте охьахаийра Кемсис Дауд. ДаьIахкаш а, царна тIеозаделла чкъор а 
бен, кхин дилха доцуш, когаш тIехь а ца латталуш, гIаддайна вара иза. Вегаво-
ра. – ТIаьххьара ду хьуна, Кемси, тIаьххьара, – олура цо. 

– ХIан-хIа, Дауд! ХIан-хIа, воха ма вохал хьо! Дерриг Делехь ду, – аьлла, пилти 
тIера схьаэцна мукх чохь болу казан хьалха биллира Кемсис цунна. ТIекхетта, 
мукх баа хIоьттира Дауд. Вагошшехь, бовха мукх багахь керчош воллура иза. 
Ах мукх чекхболучу хенахь, шегара цхьамма и дIа-м ца боккху-те бохуш санна, 
дIасахьаьжира иза. Леррина шега хьоьжуш бер а гина, бага хьуш болу Iайг 
охьабиллира цо. – Кемси, дIаэца. Вуьзи со. ЭхI, дIегIехула цIий долалуш, вох а 
вели, вуззалц хIума а йии. ХIинца-м вала а хала дацара! Кемси, сий ма дойла хьан, 
ирс ма хедийла! Нанас винчу вешел а тоьлла йиша хили хьо суна, – олуш, меллаша 
лаьттан пенах дIатаьIира Дауд. – Лака, кхаллал ахь! – олуш, кIантана хьалха яй 
биллира нанас. – Ама, ахь яахьа! – аьлла, нана тIеозо куьг кховдийра беро. Юха а, 
хаалуш, халла, вистхилира Дауд: – ЙоI, хьоьга бен хьахийна а дац хьуна сан хIара, 
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я хьахо суна гина стаг а вацара. Мел хало ловш дахкахь а, къонахчалла ларъян 
а, ледарлонашна бехказлонаш ца леха а, вовшашна гIо дан а доьналла лаьтта 
вайгахь. Амма ницкъаш эшна нехан, сан вешин а. ХIинца чувеъча, суна кховдо 
хIума ца хилла и ваша холчахIоттарна кхоьруш, араваьлла ву хьуна со. ХIара ши 
кIира ду хьуна, цомгуш хилчхьана, цIеран йовхо дегIана ца тоьаш а, шозза кхаллал 
хIума бага кхачаза а, со Iуьллу. Со къинтIеравели массарна. Дела а волийла царна 
къинтIера. Хала зама ю-кх хIара. Хала, дукха хала вистхуьлуш воллура Дауд. – 
Кемси, хьо вайн цIа кхочур ю хьуна. Вай гезарий, уьстагIий а дажош хиллачу «Чан-
ирзе» а гIой, со дагалацалахь. – Вай цхьаьна гIур ма ду цига, – бохуш, белхаран 
къурдаш а деш, хIума кхалла гIерташ воллучу кIентан когаш тIе юргIанан га 
нисдеш йоллучу Кемсина гира кIентан къаьрзина бIаьргаш. Цуо шен карахь Iайг 
болу куьг кхийдадора пешехьа. Пеша хьалха вахвелла, къилбехьа дIанисвелла, 
Iуьллура Дауд. – Во Дела, гIо дехьа! – бохуш, йоьхна, дарце араиккхира Кемси. 
Когарчу шен бIоржамашца, еккъа кучаца лаьттара иза, ша хIун дан деза ца хууш. 
Елхий, тийжий кхин ницкъ а бацара. Воьлхуш, веана, кхуьнан когех хьаьрчира 
Лака: «Ама, Ама, Турсун йолчу гIуо вайша», бохуш. Лулара казахийн зуда Турсун 
яра кхунах а, кхуьнан кIантах а къахеташ, шега ма-далло кхарна гIо дан гIерташ. 
Кемси цаьрга яхара. Шен майрий, кIанттий хьалагIаттийра Турсуна. Цуьнан 
майрий, кIанттий Турсунца Кемсин гIийлачу хIусаме орцах баьхкира. Дауд ма-
гинна, «Ой-бай, оьлда ма?! (Вай, велла хIара)» – бохуш, мохь баьлла, араиккхира 
Турсун. Кестта, Даудан ваша а валош, схьаеара.  Чуваьлла, шен вешин докъа 
тIе хIоьттира иза. ХIумма а дикачу хьолехь вацара иза: вакъавелла, Iаржвелла, 
маж а яьлла, гIеххьа букара а вахна. БIаьргех довлуш хиш дацахь а, юьхь тIехь 
хийцавелла, бос а байна, гора иза. Шен вешин докъа тIехь «Ясин, вал Къурани 
хьакими, инннака ла мина мурсалина ...», – аьлла, Еса деша долийра цуо. Хийла 
докъанна тIехIотта, уьш дIадохка, аьлча а, лаьттах дIаIитта дийзира кхуьнан кху 
пана махкахь. ГIаддайна доллура. ХIинца цунна хьалха Iуьллура вешин дакъа. 
Хаац, цо хIун ойла йора … «Ма доккха хIума ду-кх, стогалла, майралла, доьналла 
хиллачу нохчашлахь шен вешина гIо ца далучу хьоле стаг хIоттор!» – ойла еш, 
лаьттара Кемси. Амма, халачу дийнахь доьналла ца тоьъна, шена хетачуьнга 
бехк боккхуш, дош ала ницкъ шегахь а ца карабора цунна. Абуезид (ишта яра 
Даудан вешин цIе) сонахь лаьтта бел схьаэцна, когаш а текхош, корта белшаш чу а 
озийна, меллаша дарце аравелира. Цуьнца Турсунан майра а, кIант а вахара. Цхьа 
сахьт долуш, уьш юхабаьхкира. Абуезид дакъа хьалаайдан гIоьртира. Массара а, 
жимачу истанга тIе а диллина, дIадаьхьна, гомха даьккхинчу ор чу диллира дакъа. 
«Декъал-да ву-кх хьо, паргIатваьлла», – иккхира Кемсин даг чу. ТIаккха ша-шех 
кхераелира: кхуьнга хьоьжуш кIант ма вара – Лака. Цуьнан дуьхьа а, шен ницкъ 
ма-ббу, дахарх тийсаяла езаш яра иза. ГIорош лаьттачу кошан барза тIехь, бела 
тIе а тевжина, кхин а букара а вахана, висира Абуезид. ХIорш меллаша шайн 
Iойле юхабирзира. ДIаделира де. Кхин а цхьа де. Дехачу кхойтта шеран дуккхачу  
дийнех цхьаъ – к1иранде.
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– Я АллахI, ткъех шо даьлча а хий-
ца ца веллий-ца, вала мичара вели хIара 
«ДумIумар?!», – Соьлжа-ГIалара шайн юьр-
та боьдучу новкъахь лаьтта Йисита сихха 
букъ берзо лараелира, дуьхьалйогIучу ма-
шен чуьраниг вевзича. 

Шен карарчу тIоьрмиг чуьра цхьаъ лоьху-
чух охьатаьIначуьра хьаланислучу Йиситин 
белшах «тIох» оьккхуьйтуш, тIара а тоьхна: 
«ВаллахIи, со ца гуш ма ца йирзира хьо дIа! 

Доккха хIума дац и, бIе шо даьлча а, йис йиллинчуьра яста ца ели-кх хьо!», – 
элира, малхехь къегаш баьшна корта а, тесна-а, паргIат сира кастом юьйхина, 
юьхь а, корта а цхьана басахь хиларна, тIехьаьжча, мел хан ю къасто хала хир 
долчу стага. Цецъяьлла кеп хIоттийна Йисита йистхила ца ларайолуьйтуш:

 – Яло, яло, оха дIакхетор ю хьо, – аьлла, Йиситин тIоьрмиг карахь болу 
куьг дIаозийра тIевеанчо, – новкъахь дуьйцур ду вай дерг-доцург! Москвара 
сан гергара стаг ву соьца. Со вайга д1авигна, ц1а ваха везаш ву иза. Цуьнга 
дIаюьгуьйтур ю хьо, – мох юкъа ца болуьйтуш, луьйчуьра ца соцуш «ДумIумар» 
а волуш, дIанехьо сацийначу машенна тIе кхечира хIара шиъ … 

 Генарчу 70-чу шерашкахь юьртарчу школехь доьшуш дара хIинца дикка 
басадаьлла Йисита а, пондар говза лакхлуш хиларна «Димин Iумар» аларан 
меттана, шерашка хьаьжна воцуш, ондо-о хиларна, бераша «ДумIумар» олуш 
хилла волу Динаев Iумар а. ХIора баттахь керл-керла тIехьийза йоI хуьлучу 
Iумара цхьа де а тIех ца туьлуйтура, Йиситига «записка» ца язъеш. Мел кIезиг 
дешнаш цу кехат цуьрга тIехь хиларх, гIалаташ алсам хуьлу иза, хIоразза а 
этIадой, дIакхуссура Йиситас. Иза хуучу кIанта «ГIорийнарг», «Йис йиллинарг», 
«Ша бинарг», – олий, тайп-тайпана цIера ш тохкура йоIана. Цул т1аьхьа ткъех 
шо даьлча а, Iумара ма-аллара, кхин «йис ца ешаш», шайн-шайн дахаран некъаш 
хаьржира цара. 

 Димин Iумаран говзаллига ца кхачахь а, кехат-пондар лакха бераллехь ду-
ьйна а хууш волу Iумар цунах болх-некъ бина вехаш вара. Кест-кеста телеви-
зор чохь а, ловзаршкахь а хуьлу 1умар массарна а вевзара. «Йис ешнарг» ма-
сийтта каро а, уьш хийца а ларавеллера. Шайн ден некъ юьхьарлаьцна, пондар 
локхуш, илли олуш, хелхарна говза а бераш дара цуьнан кхуьуш. Ткъа Йиситас, 
цхьа цIаьххьана луларчу эвла, шена а дагахь доцу маре дира. Ирс, безам, дуьне а 
шайн дуьхьа лаьтта аьлла хетта яккхий ойланаш жим-жимма ешира, цIаьххьана 
гучудаьллачу лазарх хIусамда кхелхина, ши кIант, ши йоI – деа бераца йисинчу 
Йиситин. Уьш хене баха, йохк-эцар ян базара яха дийзира. 

 Цу хенахьлерачу Нохчийчоьнан дахар кхехка меттиг яра Соьлжа-ГIалара 
базар. Олуш ма-хиллара, «хьозанан шура» йоцург, эца а, йохка а йиш йолуш 

Йисита
САРАЛИЕВА Табарик
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меттиг яра ГIалин базар. Йиситин дог-м ца летара цунах. Тахана а ша лело-
чух а, кху дуьненах а чам баьлла, делкъале цIа ян новкъаяьлла хIара Iумаран 
сакъералучу къоналлин дагалецамаша хьоьстуш яцара. «Шен цIа – цIен цIа» 
баьхначу, бен боьхначу хьозанна а дайна, цIа кхаьчча а, шен неIарал чоь-
хьаяьлча а шен ойланийн бала байлур бу ала меттиг-м бацара. Цхьаъ дара 
кхуьнан сатедеш: х1ара ц1а яре сатуьйсуш тайп-тайпана амал йолу диъ дуьне 
дара. Церан сатийсам бохо йиш яцара. Цундела жимахдолчу шинна: цхьанна 
– «марс», вукхунна – «сникерс» тIоьрмиг чу кхоьссина, цIа ян новкъаяьлла 
хIара, кхана юхаяхаезаро дог хьаьшна яра. 

Iумар саццане соцуш вацара:
 – Кестта Нохчийчохь хийцамаш хир бу. ТIом ца хуьлуш кIелхьарадовлахь, 

дика ду. Бакъду, цуьнан бера хьовзийна баьлла. ХIора дийнахь сихаллин 
гуобаккха тIе ца кхетахь, малбала таро йолуш бац, ша цхьа доккха эккхар а 
хилла, ца сацахь. Герзах юьзна складаш юьтуш оьрсийн эскарш вайн махкара 
сихха арадовларо а мехкан бохаман зама гергакхачар хоуьйту. Вай-м, «велика 
Россия» бохуш, Iийр дара, бухубуьсуболчарах къахета суна, – аьлла, хьалха 
Iачуьра ах схьа а вирзина, Йиситига лерина хьаьжира Iумар. Машен чу хууш: 
«Де дика а хуьлда, некъ маьрша а хуьлда вайн!», – алар бен, кхин йист ца хуьлуш 
Iачу кхунна лерина дара и къамел, я хьалхе дуьйна а дуьйцуш хиллачунна тIера 
дара, ца кхетта Йисита:

 – Росси мел «велика» елахь а, Далла кIелхьарадовлалур дац вай. Вуьшта, бе-
раллехь дуьйна а «творчески натура» хьуо хиларе терра, хьуна дика дийца хаьа, 
– аьлла, сацаелира. Кхунна ца хаьара, уллехь Iаш долу зудий, ши беррий кхуьнан 
ду я шопарца ду. Амма «Далла езийла!» – аьлла а зуда дуьхьал йистцахиларо 
иза цхьана хIуманна резаяцар гойтура. «Вайн къомах хир яц иза», – аьлла, дага 
а деара кхунна.

 Схьахетарехь, Йиситин дешнаш тIеоьшуш хиллачух тера дара Iумарна. 
Цо дукха дийцира нохчий кхетамна тIаьхьабисна хиларх а, шовзткъе итт шо 
моссазза долу а мацахлерачу мекхайоьллачу кагтуха тIе ког боккхий, вай юха а 
гоне доьлхуш хиларх а. 

– Вай кхетар долуш дац. ХIоразза а ваьш Iехадойту вай. Вайна герз дуьтуш хил-
ча, хаа ма догIу: вайх цхьаболчийн амалх доллуш обаргалла дуйла хуучо лелош 
пал хIара буйла. Цундела вай хIинца Iаьбна-кх герзах. ХIоранна а цIарах автомат, 
тапча а ю. Цхьаболчеран гранаташ а ю, кестта градаш, зениткаш а хир ю … 

 Къамел деш Iумар а волуш, шайн-шайн ойланашкахь кхиберш а болуш, 
боккхачу некъа т1ера юьрта чу йирзира машен. – ХIара вайн бераллин гIап. 
КогашIуьйра хийла идийна урамаш. Боккхачу некъа йистера Iаьржа а, кIаймеда 
а ношъелла комарш йиъна хан, акказин зазан хьожанах дуьзначу хIавао корта 
бахош хилла, баргол тоьхча а сацалур йоцуш, едда дIаяхана зама … – тIаьхьара 
пондар балийчахьана, кийча дара Iумаран керла илли.

– Ва-а, тхо схьакхечи ден-ненан кхерче! – бохуш, мохь бетташ, йоккхачу 
гIовгIанца Iумар а, цхьа а Iодикаяран дош доцуш, ши бер а, зуда а машен чуьра 
охьабиссира. КетIара гIара-гIовгIа хезнехь а, я хьоьжуш хиллехь а кетIа елира 
хенара зуда. Берриш а марабеттабелира цунна. Ганза ткъех шо даьллехь а, 
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Йиситина евзира Макка, Iумаран нана. Шарахь маситтазза а школе ялайора иза 
Iумаран къийзоргалла бахьана долуш. Йиситин а дийзира охьайосса а, Маккина 
мараэккха а. – Вай, хIара сан вешин йоI мичара ели шуна?! Хьо лела могуш-
маьрша! Йисита, муха ду гIуллакхаш, ларалой хьо? – цхьана а хаттарна жоп а ца 
доьхуш, я шена и даллалц саца а ца соцуш, хеттарш дира зудчо. – ХIара, «золотая 
рыбка», новкъахь лаьцна оха, – аьлла, Йиситин метта жоп делира Iумара. Юха 
шопарехьа а вирзина: – ЦIа кхетаелахь хIара тхан ненавешин йоI, – тIаьххьара 
дешнаш къасттош я аьшнашдарца а олуш, – Макка мегар яц, гергарчарах хьовх, 
шен доккхачу тайпанах волчун муьлххачун а цхьаннан хIума ледара дитахь, – 
цхьа пIелг ирхбохуьйтуш, элира цо. 

Эххар а, хьеший биссинчу кетIара гIар-гIовгIа тIаьхьа а юьсуш, машен юха а 
боккхачу новкъа елира. Мелла а некъа тIехь шаьш дIашарделча, шена хьалхарчу 
куьзгана чохь Йисита тергалъечу шопаро хаьттира: – Хьо баккъал а Iумаран 
ненавешин йоI ю? «ХIаъ – хIан-хIа» ала хIара лараялале, хьалхавала некъ бита 
бохуш, машене мохь хьоькхуьйтуш верг дIавахийта, машен юьстахъяьккхира 
шопаро. Хаттар хIаваэхь дисира, Йиситас доккха садаьккхира. «Кхунна хIун 
бен ду «хIаъ а, я хIан-хIа а»? Тахана гина, кхин гур ву ала меттиг а бац. Макка, 
дейиша а, я дешича а яц, тхан тайпана стаг ю, цундела дейиша ларало», – 
ойланехь жоп делира кхуо. Сиха верг дIавахийтина, хIорш некъа тIе бевлча, 
шопар юха а вистхилира. – Сан цIе Муса ю, МартантIера ду тхо. ПашаевгIар. 
Москвахь бизнес-хIума йолуш, цигахь Iер дукха хуьлу. Сан кхо ваша а, со а 
боху-кхи ас. Наггахь Даймахка а кхочу, хIинца санна. Iумар тхан хьаша вара кху 
бIаьста. Иза цIа а кхетош, хьажа-хIотта вогIу со. Воккха говзанча ву иза. Цуьнан 
иллеша велхаво, велаво, дог тIомадоккху, дожадо. Иштта нах оьшуш бу вайн 
къоманна. Наггахь вогIуш хаза ю Нохчийчоь. ХIоан буьйр санна, кхин дIаса ца 
волуш, ваха-Iен хала ду кхузахь. Дуьне доккха ма ду… – цхьана хIуманан ойла 
еш, сецира шопар. 

 – Кху тIай т1ехула дехьаваьлча, сацаелахь суна. Дела реза хуьлда! – элира Йиси-
тас. – ХIа-хI, ма сиха схьакхечи вай! Сацор яц дера. Iумар мегар вацара, хьо новкъахь 
охьаяьккхича. ДIакхетор ю ас, – хаддош элира шопаро. Цу минотехь боккхачу некъа 
тIера юьрта чу йирзира машен. – Муса, некъо голатухучохь мукъане а сацаехьа! Хьо 
генара вогIуш а ву, суна чуяха гена а дац, – дехаре дийкира Йиситин аз. 

Куьзгана чохь хIара тергалъечу Мусас: – ХIа-а, шун стаг «ревниви» хир ву, 
бехк ма биллалахь, ас ойла а ца йинера, – баккъал а бехкала ваханчу цо, бехачу 
ураме чу а ерзийна, сацийра машен. – ХIинца ца оьшу, баркаллла, – дегабаам хе-
зира Йиситин озехь, – тхан стага-м, со ялош веача, хазахеташ тIеоьцур вара хьо, 
вуьшта, вац-кха иза…. Ткъа со кхузахь охьайоссахь, эзар бIаьргашна гур ю. Де-
лахь х1инца кетIа дIаяхийта ахь! «Назвался груздем, полезай в кузов», – аьлла, 
цкъа а йист а ца хилча санна, дIасецира Йисита. ГIеххьа юьхьIаьржахIоьттинчу 
Мусас: – Деллахь, бехк ма биллалахь, Iовдал бегаш барна! Дала гечдойла цунна. 
Дукха хан юй? ХIун хиллера цунна? – аьлла, хаьттира. – Амин. Кхо шо. Цомгаш, 
– аьлла, шийла, доцца жоп делира зудчо. 

Цу сохьта хийцаделлачу озаца: –ДIо, бераш лаьттачу кетIахь сацаелахь, 
сан берриг бахам а соьга хьоьжуш бу-кх. Вуьшта, мерз багийча санна, хIорш 
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берриш а кетIахь муха нисбелла? – мелла а цецъяларан хаттар ша-шега дина а 
ялаза йолчу Йиситина диллинчу кех йолуш йоккха стаг яйра. – Муса, сан берийн 
денана ю и йоккха стаг, ткъа хьо со дIакхето Iумара воуьйтуш ву, цундела хьо а, 
иза а бен-башха а вац, могуш-паргIат хоттур ду-кх ахь, сан дейишин кIант Iумар 
цунна дика вевза, – аьлла, машенан неI дIайиллина, охьайоьссира Йисита. 

 – Шу дохкодевлла-м ца доьлху? Ахь хIун леладо, къанвелла кIант, бабин ма-
рахь-карахь? – йоккхачу стеган марара кIант схьаийцира цо. – Вон лелаш барий 
хIорш? – аьлла, сихха машенара охьавоьссина, йоккхачу стеган де дика а деш, 
тIевеара Муса. Далла везийла! Дукха вехийла! Суна ма ца вевза хIара, Йисита, – 
хаттаран озанца элира йоккхачу стага кIант маракъевлина лаьттачу несе. – Мам, 
хIара тхан дейишин кIентан Iумаран (Йиситин юьхь тIехь къажар хIоьттира – Дал-
ла бу хастам, баккъал а тхан дейишин кIентан цIе Iумар хилар а, иза кхунна вевзаш 
хилар а, дагадеана) доттагI ву, цIа ян новкъаяьлла лаьтташ, кхара схьаэцнера со. 
Iумар д1акхетийна, со а цIа кхети-кх кхуо. Дела реза хила, – Мусага схьайирзина, 
элира Йиситас. – Вай, Дела реза хуьлийла хьуна! Ма гIуллакх ди ахь, хIара цIа 
ялийна. ХIун деш ду шу? Могаш дуй? – хаьттира йоккхачу стага. – Дика Iа тхо-м. 
Муха ю хьан могашалла? Ларалой шу? – аьлла, вистхилира мелла а воьхна хетало 
Муса. – Деллахь, могашалла а, баккхийчу нехан санна, ю-кх. ДIайоьду хан ма яра 
сан-м. Кегийчарал тIаьхьа а йисна Iен эхь а ма хета, делахь а дерриге а Делера ду-
кх. Йоьхна еана-кх хIара зама: алапа а дац, пенси а дац, доьзална тIехь да а вац, 
дIахьаьжначохь жоьра бисна хIара кегий зударий бу-кх, доьзалш бахьанехь йорт 
етташ. Цхьа дуьне ду-кх хIара, – бохура йоккхачу стага. Мусана ца хезча хIумма 
а доцу, ткъа шена хийлазза а хезна долу къамел хадош: – Муса, Дела реза хуьлда! 
Хьо чувеана а Iийр вац. Некъ дика хуьлда хьан, – олий, дIаваха везар хоуьйту Йи-
ситас. Йоккхачу стеган къамел хадор г1иллакхехь ца хеташ лаьтта Муса, «бакъ 
ду-кх и, бакъ ду-кх и», – бохуш, корта а теIош, машенан хьалхара неI схьайоьллий, 
цхьаъ лохуш, багажник чу кхевда. Ша тIоьрмиг схьаэцна цахилар дагадеанчу Йи-
ситас а, кIант марара охьа а хIоттавой, машенан шолгIа неI схьайоьллу. Цу юкъан-
на: «Йисита, Дала мукъ лахь, сайн йишина санна, ас гIо-накъосталла дийр ду-кх, 
хьуна», – Мусан аз хеза кхунна. 

Ший а, цхьабосса машенан неIарш тIетухуш, тIоьрмиг карахь Йисита а, бIе 
туьманан баьццара кехаташ карахь Муса а берашна тIедоьрзу. Йоккхачу стага-
на а тIехь, хIоранна а ахчанан цхьацца кехат а делла, Iодикайо Мусас. Берийн 
санна, шена деллачу ахчанах самукъадаьллачу йоккхачу стага: «Некъ дика хила 
хьан! ВогIуш хила», – элира. – Кху деношкахь шина-кхаа баттана Москва ваха 
везаш ву со, Дала мукъ лахь, цIа веача, вогIур ву со. Iодика йойла! – олий, машен 
юхаерзайой, бехачу урамехь къайлаволу кетIа веана хьаша. – Дала аьтто бойла-
кх, иштта комаьрша волчу массо а кIентан! – олу йоккхачу стага. Иза хьалха а 
йолуш, шайн чубоьрзу Йиситин доьзал.

 «Москва ваха веза». Цигара деана кху махка хIара ун. Оцу минга долчо 
хIаллак дера йи, дуьненан йолхалгIачу декъа тIехь Iуьллу хIара йоккха пач-
хьалкх. Ткъа бухабисинчара, Крыловн басни тIерачу олхазарша-дийнаташа 
санна, шен-шена тIе маьIигаш ийзош, кхал-кхезиг яьккхина бовлуш бохку, 
царах тарделла, бовдовла деза вай, бохуш, куьйгаш яздойтуш лелаш цхьа 
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нах кхузахь а бу. Мацах, зударша хийистехь тIаргIа биттича, цIога диттинчу 
цхьогалах тарделла, шайн алссам мохк а, бахам а, адамаш а долу пачхьалк-
хаш юьстахайовла гIертарх, вай мича даха гIерта, «айса-сайна» хилахь ма 
жима болх бац хIара», – ойла хьийза Йиситин коьрте.  

Йохк-эцаран корматалла яцара Йиситин, делахь а лаам берг Iама хала ца хилле-
ра. Дукха хьолахь, Iуьйр-ламаз динчул тIаьхьа, етт оза ларалуш, ца ларалуш, юьр-
тара базара йоьдучу автобусна дуьхьалайолура хIара. Мегарг садаржаза а, базаран 
кевнаш къевлина а хуьлура, хIорш дIакхаьчча. Бакъду, базарна тIедогIучу некъаш 
тIехь хIайт-аьлла дIайоьдуш хуьлура «оптови» йохк-эцар. Шайн кхаш тIера хо-
хаш, картолаш, жIаьнкаш, бурчаш, саьрамсекх, бурак, доцца аьлча, лаьтто схьалуш 
долу дууш дерг дерриге а, шайн хенашка хьожжий, стоьмаш, хасстоьмаш хуьлура 
кегий а яккхий машенаш тIехь бухкуш. Базар дIахIоттале, «юхаюхкучарна» шайн 
сурсаташ дIа а духкий, некъаш парг1атдохура цара. Йисита а яра юхаюхкучарех. 
ЦIера схьабан саьрамсекх а, оччам а дара кхуьнан. Кхин ерг, цхьана мехах схьаоь-
цуш, кхечу мехах дIаюхкура. Церан мах а базаро хIоттабора. Цкъацкъа, сом делла-
чух ши сом а хуьлура, схьаэцначух дIалуш а нислора. 

Х1ума эца вог1ург вовза Iеминера хIара. Цхьаверг, тIаьххьара сом дохьуш 
варна, ийзалуш хуьлура, ткъа цхьаверг, мах ца хоьттуш, шен бIаьрг хьоьстург 
схьаэца таро йолуш хуьлура. Эцархочуьнга хьаьжжина хуьлура мах а. Боккха 
мах беха эхь хетачу кхуьнан шен эцархой гулбеллера. Царалахь алсам хуьлура 
оьрсийн баккхий зударий. ХIора дийнахь бIеннашкахь кху махкара дIаоьхучаьрца 
дIа ца боьлхуш биснера уьш. Царах цхьаберш дIабаха «дIа» доцуш, ткъа 
цхьаберш шаьш бина-кхиинчу махках ца бовлалуш. Церан дехаречу бIаьргашка 
хьаьжча, мах ца бохош ца 1алора Йисита. Дахар тешнабехк бан кийча хилар 
дика хиънера кхунна. Наггахь шен бешара соьналла йохьуш еанчунна меттиг а 
лора, гонахара зударша бага тохахь а, шайн мах бохабо цара, олий. Жим-жимма 
базаран мотт Iеминчу кхуо жоп доцуш ца буьтура уьш. Цундела кхин дIоггара 
девне ца бовлура, ткъа «бабнасти, тетмаши» хье ца лора базарахь – схьалуччух 
шайн «товар» дIа а лой, къайлабовлура. 

 Аьхкенан довха денош гуьйренга лестира, Iаьнна кечам бан беза хан а схьак-
хечира. Докъар а, дечиг-кIора а эцаран гIуллакх тIаьхьа-хьалха даьккхина, ба-
зара – хIинца кхуьнан болх хиллера цунах – паргIат гIур йолуш, цIахь сецна 
Йисита делкъахан хилале лараелира и гIуллакхаш дан. Ахча хилча, башха хала 
ца хиллера Iаьнна чуерза а.

Кисанахь некъана яла сом-ком йоцург, хIумма а цахиларна, беса тIоьрмиг та-
машийна хеташ, охьатаьIIина, боккхачу некъа тIе йоьдучу Йиситина шена улле-
хула д1аяхана цхьа машен, дукха ца хьелуш, юхайоьрзуш а хааделира. Минот а 
ялале кхунна уллехь сецира иза. «ХIун яйна хьан? Ма чIогIа толлу ахь и некъ?!» 
– олуш хезира Йиситина. 

Д1ахьаьжча, машенан хьалхара неI а йиллина, даггара велавелларг гира кхун-
на. Зудчуьн цецъялар, ша цавовзар гуш, велавалар хийцинчо: «ГIала йоьдуш 
елахь, дIаюьгу хьо. Чухаа!», – элира. 

Цхьаъ дагалоцуш, шен хьаж тIе куьг хьаькхначу Йиситас: «А-а-а, тхан 
дейишин кIентан доттагI! Марша вогIийла! Сан яйнарг новкъахь каро йоьгIна 
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яц», – элира. ТIаккха «Далла бу хастам, социйлахь стагга а воцуш!» – дагахь а 
долуш, тIехьара неI йиллина, машен чу хиира. 

«Бакинка» олучу некъа тIе хьалаваьлла, машенийн могIара нисвеллачу Му-
сас (и вара иза) юха а даггара велавелла: «Я АллахI, ма доккха хIума ду-кх кху 
дуьненан хьал. Хьо цIахь хилийтар Деле доьхуш вогIуш вара со. Хьо новкъа 
дуьхьал яьккхи-кх Цо суна!», – боху.

 – «Случайно» нисделла, – Йиситин елааьшначу озехь цаяшар тосаделла 
Муса, шена хьалхарчу куьзгана хьаьжира. «Ванах, цо элирий иза?», – аьлла а 
хеташ, зуда къовламе йогIаелла гира.

 – Йисита, вайшиъ девзина биъ бутт бу. Оцу хенахь, цхьацца гIуллакхаш 
кхочушдо бохуш, ведда-хьаьдда лелла со. Амма, хьо Делах тешахь, сох тешалахь. 
Со мел сиха валларх, цхьа де ца догIура суна хьо дага ца йогIуш, ткъа хьуна со 
вовза а ца вевзи, – бехк баккхарца боху Мусас.

 – «Девзина» ахь а ма ала, ткъа гина, хан лоьруш со а ца Iийна. Вуьшта аьлча, 
с 92-года мел гинарг дагахь латтавахь, деган тептар а тоьар дац, – елааьшница 
дийкира Йиситин жоп. Кхуьнга схьа а ца хьожуш, гIадваххана велавелира Муса: 
– Ванах, и хIун къена къамел ду? ВаллахIи, хьан шичас Iумара а-м эр дара иштта, 
пондар санна, олу дош а ду цунна муьтIахь.

 «Хьан шича аьлча а…», – дагадеанарг ца олуш дитира Йиситас, стенна оьшу 
кху нехан стагана дерг-доцург хаа, аьлла, ойла а йина. 

Иштта а базаран денна тIаьхьайисна, эца а, йохка а хIума хир йолу хан 
чекхйолуш латтарна, шен дагахь, жимачу машенца сихха дIакхочур ю ша аьлла 
хетта Йисита, меллаша йоьду машен тоьттуш санна яхарна, синтем байна яра. 
И хааделлачу Мусас хотту: «Хьо цхьанхьа тIаьхьаюьсуш-м яц?». Елакъежначу 
Йиситас жоп ло: «Ю дера. Со дIа ца кхаьчча, базар дIахIуттур ма яц! Цу тIе, со 
ган сатесна «бабнастя» а хир ю, ларамаза санна, сан меттигна гуотуьйсуш. Ткъа 
сан юьртахой-м, сан метте кест-кеста бIаьрг тухуш, «жолам-яI, тахана-м «очарт» 
яцара кхуьнан гIопастана хьалха», – бохуш, хазахетар ца лачкъалуш, Iа хир бу!». 

Йиситас дуьйцучух ца кхетта Муса хаттарца схьавирзира:
 – Базарахь цхьаъ юхкуш ю хьо? Бакъдерг аьлча, хIинца базарахь воцуш-м 

стаг вац – лоьраш, учиталш, кхиберш.
– Соьца а бу-кх уьш, аьлча а, со а ю-кх цаьрца. Юхкуш ю. 
– Туька, ларек, цхьаъ хир ю хьан?
– Я туька, я ларек а яц сан. РагIу кIелахь цхьа метр меттиг ю сан. Iуьйранна 

оптови мехахь схьаоьцу товар, сарралц кхечу мехах дIадухку, ткъа тIедаьллачух 
сайн доьзална оьшург а оьций, цIа йогIу. Кхана а изза болх бо.

– ХIун юхку ахь?
– Хох, саьрамсекх, жIанк, копаста, бурак, зелень, иштта дIа кхин а.
– Дукха хан юй ахь и болх бо?
– Цхьа шо.
– ГIо дан стагга а вац шуна, берийн дехой, хьан да-нана, йиш-ваша?
– Дуккха а бу, амма гIо дан вац. Шаберриш а, таса а белла, нахала ца бовла 

гIерташ бохку, тхо гIолехь а долуш ду хьал. Со-м тахана кIора эца ткъе итт 
туьма дIаделла йогIу. И дан а аьтто боцурш алсам бу. Баккхийчеран пенсеш дац, 
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кегийчарна бан болх а, луш алапа а дац. Цхьа базар ю-кх дийна ерг… – доккха 
садаьккхина, сецира Йисита. 

Машен чохь къора тийналла хIоьттира.
Сиха мел верг дIавохуьйтуш, машен паргIат йохуьйтучу Мусас хьалхарчу 

куьзганахь тергалйора Йисита. И хаало хIара, синтем а байна, куьйгаца кучан 
йист нисъеш Iара. Машенан д1аяхар кхин а г1елдина юхавирзирчу Мусас боху: 
«Йисита, ас вайшиъ гушшехь, элир-кх хьоьга: кху беа баттахь, суна хьо дага ца 
йогIуш, цхьа де ца даьлла. Ткъа хьуна со вовза а ца вевзира». Хьалахьаьжначу 
Йиситас корта таIийра.

 – Цунах хьо кхето воллура со. Хьуна а дагадогIу хир ду иза, суна-м цу хенахь 
дуьйна диц ца делла, сайн йишина санна, ас гIо дийр ду хьуна айса алар. Суна 
цхьа а хало йолуш хIума дац иза. Со даима а ца Iийна Москвахь. Шун юьртахь 
санна дара МартантIехь а дахар – гуьйранна бешахь охана дора, латта гIорадале 
цIоьмалгаш, саьрамсекхаш дIабоьра, бIаьстенца царна асар дора, аьхка уьш 
схьабохура, дIасалуьстура. Тхан нанас ма-аллара, дIабоьхкина, кех бовллалц, 
къахьега дезаш хуьлура царна тIехь. Цу юккъехула нанас совхозехь бечу 
балхахь, асар дар-кх иза а, дакъалоцура. Школа а ма яра ледара йита йиш йоцуш. 
Дешарца дерг лерина дара тхан ден. Вежаршлахь жиманиг хиларна, суна-м кхин 
дIоггара ницкъ а ца хуьлура. Баккхийчарна ловза хан ца тоьара. Кертахь лелош 
хьайба долчун рогIе ваха дезара, Iаьнна кечам бан безара. Жима хиллехь а, цу 
доллучунна юьстаха ца вуьсура со а. Тхан юьрта а тIаьхьо бен ца кхечира газ, 
цундела дечигна а, кIоранна а кечам бан безар а дика девза суна. 

– Тхан хьал дика девза хьуна, г1айг1анечу озаца хьалахьаьжна, боху Йиси-
тас, – и дерриге а долуш ду тхоьгахь а, хIора дийнахь эшна ца додахь, толуш 
хIумма а доцуш.

– Суна дагах кхийтира ахь кIоранна ахча дIаделла, хьуо йогIу аьлча. Сайн 
юьртахошка дIаелла масех «Камаз» ю сан. Царах муьлххачуьнга а аьлча, докъар-
на, дечигна а, кIоранна а гIайгIа бан дезар дацара хьан. Ас гIо дан тIелаьцна цун-
на, цундела и гIуллакх де, ас алахь, сох нийса кхетар бац уьш. Хьо жима зуда ю. 
Йисна Iаш а ю. Нехан юьртахь ехаш а ю, – бохуш, ша къамел деш, куьзгана чохь 
Йисита тергалъеш Iачу Мусана тосало, зудчун юьхь жим-жима цIийлуш, кхох-
калуш хилар. Шен къамел саца ца до Мусас –Вайн наха ишттаниг муха тIелоцу 
хаьа-кх хьуна. Цундела сан, аьр вай, «деловое предложени» ю хьоьга. Сан дехар 
хир дара: соьга дика ладогIар а, кхаа-деа дийнахь со юхакхетча, суна жоп далар 
а. Цхьаьнцце а дагайийла а ца оьшу хьуна. Хьо эшаме хиндерг ца боху ас хьоь-
га. Кху гIалахь квартирехь бара сан доьзал. Царна Нальчикехь меттиг нисйина, 
уьш цига дIабигна ас, гуьйранна Москва дIабуьгур болуш. Хьо а гIала схьаоь-
хуш хилча, хьайн берашца цхьаьна сан квартирехь Iан мегар дара, вуьшта, хIара 
муьлхачу агIор керчар ду хаац суна. Нагахь хийцам хуьлуш хилахь, «тIом» ала 
ца лууш боху ас иштта, шу а ас ГIебарта дIадуьгур дара. Берийн дешарна аьтто 
а хир бара, царна оьшучунна хьан йорт етта а дезар дацара, ас сайн доьзалан 
санна, шуна цхьа а хIума а ца оьшуьйтуш, дола а дийр дара. Амма, амма цхьа 
«амма» ду-кх – хьо сан цIартIе яла еза. Суна хьан вежаршна тIевахийта стаг ка-
рор ву. Уьш дуьхьал хир бу аьлла, ца хета суна. ВаллахIи, Йисита, ас дукха ойла 
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ма йина тахана айса бохучун. Цул гIоли «вариант» ца карийна суна. Сан зудчух 
доьзна хIумма а дац. Доьзалш а бу. Суна луург – стаггах а ийза а ца луш, Далла 
хьалха а, нахана хьалха а юьхькIоме а волуш, шарIо могуьйтучу агIор хьуна а, 
тIехь да воцчу хьан доьзалан а доладар ду… 

Мусан къамел паргIат дара. Хала дацара цунна, шен дагахь дерг, цхьа а 
кийтарлонаш а, шалхонаш а йоцуш, ма-дарра дийца. Генарчу кхетамца Йи-
сита а дика кхетара цунах, хIусамда воцуш йисначу кху масех шарахь хийла 
дегаIовжам а, эшам а хилла йолу. Хийлазза ойланца къа ца хетачу кхиэло 
динчу хьукмана барт биттинера. Бакъду, Мусас ма-боххура, шен доьхна да-
хар, бала-гIайгIа, тIедоьжна цIийнан дукъ иштта атта дIанисдан йиш хиларан 
ойла ца йинера. Шен берийн да воцчу кхечу стагах тешна ша а, шен доьзал а 
муха бехар бара бохург даго т1е ца дуьтура.

Зудчуьн цIийеллачу беснеш тIехула, цхьацца бужуш, бIаьрхийн тIадамаш оь-
гура. Юьхь тIехула цара дуьту тачанаш куьзганахь дика къаьстара Мусана. Да-
харан низаме диллича, ша бакъ хилар девза иза, иштта холчухIотта а, я елххал 
дегабаам бан а ша Йиситига аьлларг хIун ду ца кхеташ, тийна Iара. Эххар а корта 
хьалаайбинчу Йиситина, базарна генадоццуш, светофорна хьалха шаьш севцца 
лаьтташ карийра. Сихха неI схьа а йиллина, бIаьрхишна юккъехула ела а къежна:

 – Вай-м схьакхаьчна хилла! – аьлла, самаяьлча санна, сихха охьайоьссира. 
ДIайолаяла дагахь ког а баьккхина, юха чу а кхевдина:

 – Дела реза хуьлда. Дика вошалла дийриг хилла ахь, хьох тешна со хил-
лехьара. Тхо иштта Дитинчо дола а дийр ду тхан. Дечиг-кIора-докъар а тхуна 
доьгIнехь, хир ду. Ца оьшу хьуна, тхо кIелхьарадаха ойла еш, къахьега. 

Хьайн волчарна хьо Дала дукхавахавойла! Тхо шуьгахь АзизовгIар хир дац. 
Дала тIе ма кхачадойла, сан бераш девешин неIар тIехьа хIиттийта, цуьнан зуд-
чунна лиъча, чай-бепиг луш, ца лиъча, нана яларш, дас бигарш хуьлуш, лелийта. 
Ненан майрачун дола а, дестечун къинхетам а дика бевзаш ю со. Iодикайойла, – 
неI тIетоьхна, дIайолаелира Йисита. 

Хьалхара машен дIаяьккха бохуш, тIехьалаьттачара ечу г1овг1анашна юккъе-
хула хезира кхунна: 

– Йисита, диъ бер йоккха колхоз ма ю. Терзанца хох бухкуш, уьш хене баха 
доккха хьуьнар ма оьшу. Хала а ца хеташ, ойла ехьа. Суна карор ю хьо, ши-кхо 
де даьлча… 

 Вай даьлла накхарш санна, базаран «гIугI» лерахь долу Йисита, цунна гена-
яла дагахь, шена хьалха сецначу «двойка» трамвайна тIе а хиъна, гIалина готаса 
яхара. Иштта дора кхуо, ойланийн къаьхьалло ша хьовзийча. Муса бехке вацара 
кхуьнан доьхначу дахарна а, къаьхьачу ойланашна а. Йиситина хетарехь, бехк 
кхуьнан ден-ненан бара, «Йисита» ц1е кхунна тиллинчу. «Йисна-кх цундела, 
тIехвол-волучо бIаьргаш къерзо, къацахетарийн луур дала, шозлагIа гучо а шега 
йола ала, сийдоцчу божарша: «Дала хIаллакйойла!» – баха, хьагI йолчу зударша: 
«Дала ларве хьан сийначу бIаьргех!» – баха, – гIийла техкачу вагонан эшаре ла а 
доьгIуш, гIалин заводаш йолчу агIор чекхйолучу трамвайн корах ара а хьоьжуш, 
шех мел Iоттаделларг дага а лоьцуш, шен дех-ненах бехкаш дохура кхуо. «Йи-
сита»! ХIунда юьсуьйту? Совъяьлла? Ца оьшу? Суна и цIе а тиллина шаьшшиъ 
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хьалха-тIаьхьа дIадахна, паргIатдаьлла. Со йисна-кх царах, цунах! Нехан декъ-
алхилларш ирсе бехаш, со йисна-кх ирсечу дахарх а хаьдда!». 

Некъан бохалла кхин дуккха а къахьаллаш а гулйина, некъо голатухучохь 
трамвай юхайоьрзуш, ойланаш а кхечу агIор хийцаелира кхуьнан: «Сан ден-
ненан дуьххьарлера доьзалхо Эсет шо кхачале елла, цундела, со ца ялийта, шайна 
яха йисийта аьлла-кх цу шина пекъаро сох «Йисита». БIе шарахь кIеззигчу 
нахана юккъехь Iийна, эзар адам долчу базар кхаьчча, карор ву дера бIаьргаш 
къерзориг а! Белша тIе диллина хохийн гали дохьуш йогIуш, хьалха нисвеллачу 
цхьана «шляпин» шляпа, гали а хьакхаделла, охьайоьжча, хIун эр ду цо: «Дала 
хIаллакде шу базар-зударий, шух цхьаъ йогIур яцара сан керта», – ца аьлла? 
ХIун ворах висира иза? Хьо санна цхьа шляпа елхьара, со а-м йогIур яцара кху 
базара! Цкъа хIума эца тIевеанчунна, терза даздеш, хIума тIекхоссарна, иза а, 
кхиверг а юхаварна, сан бIаьргийн сийналлех доьзна ма дац, къинхетам хилар 
ма ду. «Сарралц дукха хаза хохаш боьхкина, тIаьххьара бисна уггаре а исбаьхьа 
хохаш бу хьуна, дIаэцал децегара!», – аьлча, дукха чам боцуш бат саттийна: 
«Ма алалахь, валаволлу со тIаьхьайисна хIумий, йисна зудий ца езаш!», – аьлла, 
лулахочуьнгара хох эцна дIаваханчо мел метте туьйхира! Цундела кхин ца олу-
кх. Йоккхачу оьли тIера схьаоьцуш санна, юхку-кх! Базаро Iамаво-кх… 

Ма ца еза-кх суна и меттиг а, цуьнан Iилма а. Дан амал дац-кх…
Хьаьвззина еана, Йисита тIехиънначу метте, схьахIоьттира трамвай. Кхечу 

дуьнен тIе яьлча санна, синхьаам хилла Йисита, сих ца луш, охьа а йоьссина, 
базарна арахьа а, цуьнан кертахь а мехаш тайп-тайпана хилар хаарна, тIекхаьч-
кхаьчначуьнан товар толлуш, эца йоллуш санна, мах хоттуш, эххар а кевне кхечира. 
Доккха садаьккхина, чоьхьаяьлла хIара, дукха ца хьелуш, шен метте кхечира… 

Тахана кхоалгIа де дара, Йисита цхьаьнцца а хьасене йоцуш, цхьана хIуманан 
ойла еш, гонаха болчарах лерина ларлуш, рагIуна тIе богIу некъ ларбеш йолу. 
Дехьарчу рагIу кIелахь хохийн мах хоьттучу стеган аз деара кхуьнан лере. Ша 
лаьттачуьра охьалахлучу мIаьргонна, жимма къежъелла йоца хедийна Мусан 
месаш евзира кхунна. Цул сов, кху базарца ца догIу цуьнан хатI а тергалдан ла-
раелира: кIайн коч а, тIехула юьйхина боьмаша кастом а, цхьа а харш доцуш, 
юьзначу кIайчу юьхь тIехь синтем а. 

ГIопастанна тIетесна кIади шен юьхь дуьхьал дIа а нисдеш, цу бухахь къайла-
яьлла Йисита, уллехь лаьттачуьнга: «Совдат, со яц хьуна! Тахана а яц, кхана а яц, 
цкъа а яц! Со елла ала а мегар ду хьуна!», – аьлла, дIатийра. Цецъяьлла зуда меттаян 
кхиале: «Деца, хIун мах бу хьан хохийн?», – хоттуш а хезна, эцархочуьнга йирзира. 

Дукха чIогIа хьулъелла, цу шиннан къамел ца хезаш, къаръеллера Йисита, амма 
гIопастан херонехула, чохь сурт гуш, къегина Мусан мачаш гора кхунна. Децин хо-
хашна «реза» ца хиллачу Мусас, Йиситин терзанна тIерачу хохийн мах хаьттира. 
Хохашца бала боцчу цо, жимма хьевелла: «ХIорш хьенан хохаш бу?» – хаьттира.

 – Уьш бухкуш цхьа вон цIормаIа ю, дуьне доьхча а, ша бохучунна тIера ер а 
йоцуш. Ша елла аьлла, хабар дитна цо, – элира зудчо. Лерина зудчун бIаьра хьаь-
жна, вела а къежна: «Шу суна хохаш бохка ца дохку, – элира Мусас, – Дала аьтто 
бойла!». Цу минотехь дIаделира херонехула эцархочун мачаш къегар… 
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Ага техка. Аганан чохь Iуьллу баьццарчу 
дарин кохкаршца дIадихкина бер. Ага техкочу 
зудчо олучу аганан иллин мукъам баьржа 
дуьненахь. Беро леррина ладугIу. «Ча-борз 
хилий, хьо кхиалахь. Шаьлтий-доьхкий ахь 
дехкалахь. Дуьне маьрша ахь даккхалахь. Сий-
яхь долуш хьо вахалахь…». КIантана мотт 
бийца ца хаьа, делахь а цо леррина ладугIу. 
Цуьнан бIаьрг-негIарш, меллаша набарна 
тIедоьлху. Илли кхидIа а дека: «БIаьрзечуьнан бIаьрса долуш, къорачуьнан 
лерса долуш, мискачуьнан накъост волуш, гIийлачуьнан верас волуш…». 
Ша доллу дуьне а ладугIуш ду иллига. «Могуш-маьрша хьо вахалахь, 
нохчо ву и алийталахь…». Сан иэсехь дека   иллеш а, аьзнаш а. Карлайовлу 
цIерш. Цара чIогIа тIеIаткъам бо иэсана а, кхетамна а, дагна а. ТIаккха 
суьрташ.  Бераллера суьрташ. ТIулгах йоьттинчу кертах букътоьхна, дечиг-
пондар белхош гIеметтахIоьттина стаг. Баганаш а гIиттийна, ладоьгIуш 
бераш. Пондаран мерзашца ма дукха дуьйцу пондарчин пIелгаша. Уьш 
тийсало кхечу суьртех а, аьзнех а. «Не хнычь. Вас в садике учили петь? 
Спой маме…». Жимачу кIанта мохь хьоькху: «Не хочу слушать чеченские 
дебильные песни». Нана, йоккхаеш, йоьлу. ТIаккха кхин сурт. «Цунах вай 
«кукла» ца олу, иза тайник ю. Хьо-м нохчо яй… Баппанаш ду… яьлла цIе 
санна ю-кх хьо… и гIиллакхехь дац…  

«Я пить хочу! Хочу воды». Цунна юха а дуьхьал долу бераллера аз: «И 
ма эхь дара. Хьан пхи шо ма ду.  «Молий» а ца олуш, молуш ца хуьлу 
хи… Нехан шуьнехь важа мегар дац… баккхийчарна гуш, нанина тIегIерта 
мегар дац… эхь ду…». И суьрташ тийсало, къийсало.

Нохчийн маттах дуьйцу хьехархочун аз а геннара дека.
«Дала адамал хьалха кхоьллина Iалам. ТIаккха – къаьмнаш, меттанаш, 

кхиндерг. Массо а меттанаш оьшуш ду, делахь а уггаре а коьртаниг ненан 
мотт бу.»  Мацах шен дешархойн ойланашка кхача ницкь тоьъна, и аз хIинца 
а иэсехь дека. «ХIокху диттах акхтарг олу, хIара IиндагIа ду. Вай долчохь 
суна хааделла дацара хIара… Цхьаъ-шиъ делахь, кхин хир ду моьттуш вац 
со хIорш».  

Бабин аз кхочу лере:
«Нохчийн маттахь бен яц седарчийн иштта хаза цIе – Ча такхийна тача. 

Шира дийцар ду иза… Сахуьлуседа серлаболу хан яра… уьш нохчийн 
цIерш ю: Дареш, Кемса, Турпал, Муста…».

 Мотт, сан сийлахь нохчийн мотт, хьан сий ойуш, хьо бийцар садеIар 
санна, ша-шех хуьлуш дерг долуш, хьо буьйцуш хилла дайша, хьуна 

Анайистехь ага

ЭЛЬДИЕВА Марет
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лерина шайн хастаме байташ язйина нохчийн поэташа, хьан хазалла екийна 
иллешкахь илланчаша, хьан сий-ларам беш, хьо ларбина къонахаша.

 Тахана ойланаша са хIунда хьийзадо? Сан елха дог хIунда догIу тилпонан 
лоьмар хаьттича, йоIа дуьхьал «бархI, исс бIе ткъе бархI, цхьа бIе ткъе 
цхьаъ, кхоъ шиъ, кхоъ исс» аларан меттана «восемь девятьсот двадцать 
восемь, сто двадцать один, три два, три девять», – олуш хезча? 

Аганан иллеш олуш хилла и оьзда, нохчийн кхерч ларбина наной, мичахь 
бу? Муьлхачу дуьненахь бисна? Мичахь ду аганаш? 

  Ага анайистехь деса лаьтта. Иза техкаш а дац. Гуш кохкарш а дац. Аганан 
иллеш а хийцаделла. ХIинца шаьш хьекъале хетачу къоначу наноша шайн 
берашна кхин иллеш хозуьйту. Уьш-м дика хила а тарло, делахь а нохчийн 
маттахь нохчийн синан мукъамехь дац уьш. ЦIа дайша, анайистехь лаьтта 
ага! Агана диллийша бер. Алийша цунна аганан илли. Иза-м хинволу 
къонах, яхь йолу оьзда йоI яй. Алийша ненан маттахь илли. Беран лерса 
хьастийша нохчийн маттаца. Аганан иллица долалуш ма ду мотт бовзар, 
безар. Ма дитийша анайистехь деса ага!
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Тишачу корех чекхъюьйлучу маьлхан зIаьнарша 
бIаьрса артдина, кхин Iилла а ца елла, хьалагIаьттира 
со. Сахьта тIе хьаьжча, бархIалгIачух итт минот яь-
лла карийра. Набаро юха а мерза дIаозийра со. На-
баро юха а со 1ехочу минотехь нана чоьхьаелира, 
со гIатто дагахь: «Ма тамаш бу хьо хьалагIаттар! 
Хьо самаяьлча а, «мечтать» деш, Iилла ма езий 
цхьана эхасахьтехь», – аьлла, яйн забар а йина, де-
хьа чу елира нана. Цо цкъа а, кхин совдаьккхина, 
дов ца дора суна. Дов дахь а, хьоьстуш санна, дора. 
Суна дов а дина, со кхето ца лууш санна яра иза. Со суо хIуманна тIаьхьакхиа, 
кхета лаьара цунна. И хIуъа делахь а. Цунна тIаьхьа хьажийна сан ахсхьабелла-
белла бIаьрг тIекъовлалуш, телефон тIехь х1оттийначу сахьтехь горгали а бекна, 
кхоччуш яйра сан наб а, «мечтать» дар а…

Деша яха со арайолуш, малх дикка лакхабаьллера. Тхайн подъезд чуьра араяьл-
ча, ехха хьийжира со тхайн а, нехан а корашка хьала. Тхан лулахь мел болчу наха 
пластикан кораш хIиттийнера. Царалахь цхьа беса хетара тхан кораш. Суна суо 
йолчу ирахьIен тIехьийза кIант ваийта а ца лаьара, цунна тхайн кораш гарна кхоь-
руш. Эхь хетара суна цунах, и хьалха волуш санна. «Тахана а дуьлур ду ас уьш», 
– аьлла, ойла хилира сан. Бакъду, хIора дийнахь ас уьш диларх, кхин хийцалуш 
хIума-м дацара. Тхан луларчу мехкарша баттахь цкъа а ца дуьлура шайн кораш, 
ткъа геннара бIаьрг тоьхча, церан кораш тхайчарел а цIена хетара. Со царах бIаьрг 
бетташ Iашшехь, маршрутка схьакхаьчна, цу тIе хьалаелира со…

…Занятеш дIайовла пхи минот йиссинчу хенахь, ека йолаелира сан телефон. 
ИбрахIим вара иза. Цо сайга телефон тоьхча, телефон мел генахь хиларх, хаалора 
суна, иза ИбрахIим вуйла. Со тхайн корпус чуьра араяьлча, гуттар а санна, кетIахь, 
соьга хьоьжуш, лаьтташ вара иза. Вела а велла, иза сайгахьа волавелча, цунах эхь хе-
тий, даим де дика дан йицлора со. ТIаккха цо: «Де дика дан дезий ца хаьа хьуна? Хьо 
ма гIиллакх доцуш ю», – олий, хьовзайора со. Тахана велавалар дацара цуьнан юьхь 
тIехь гушдерг, мелхо а гIайгIане вара иза. Университетанна, туьканна а  тIехьахула 
цхьа урам бара. Наггахь а стаг ца хуьлура цигахь, араволий, гуш. Цу урамехула хьа-
ладолалора тхойша. Ураман ахнекъ бина даьллера тхойша, кхин вовшашка дист 
ца хуьлуш. Цаьххьана элира: «Хьуна ма-хаъара, дикка хан ю вайшиъ девза. ЙоIа, 
кIанта а вовшашна резахиллачул тIаьхьа дийцина захало царна диканиг дохьуш ца 
хуьлу. Дукха ийзийна долу хIума хеда тIаьххьар а. Со жима вац, я хьо а яц жима. 
Ахшо хан ю, ас хьоьга цхьа некъ кхийдо. Суна ахь цунна билггала жоп дала луур ду 
хьуна. Со наха хьийзаво, ахь левеш ву бохуш. Тхан цIераниш а бу, зуда ялае бохуш. 
Хьо нагахь дешарна сагатдеш елахь, ас хьоьга дешар чекхдоккхуьйтур ду хьуна. Со 
кхета хьох. Хийла сайн нене ас хIума хаьттича, суна Iилманца цунна дуьхьала жоп 
ца далалора цуьнга. Зуда Iилма долуш хилча, цо кхин хIумма ца дахь а, шен берашна 
хьоьхур ду цо иза. Хьан дешар суна новкъа дац. Амма суна вайшиннан юкъаметти-
ган цхьа йист йолийла лаьа. Кхана со хьо йолчу веъча, суна жоп дезар ду хьуна сайн 
хаттарна», – аьлла, леррина соьга схьахьаьжира ИбрахIим. Ойлано лецира сан дог. 

Пластикан кораш
ХАЛИКОВА Асет
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Сан цунна дала жоп кийча дара. Цуьнца бен сайн дахар декъа ца лаьара суна. Ткъа 
иштта кхин дIа даха йиш йоцчух а кхетара со. Цуьнга суо дIахьажахь, цунна сайн 
бIаьргаш чу диссина хиш гарна кхоьруш, урамерчу цIеношка бIаьрг туьйхира ас. 
Массо а бохург санна цIенойн пластикан кораш гира суна. ТIаккха цIа йирзира сан 
гIенашлахь кхиъна йолу ойла – безаман ойла. 

Тхо тхайн девешина нускал дало дахча, церан тиша кораш дуьйцуш, тхайн дейи-
жарша даьккхинарг дагадеъча, сан маре яха дог ца догIура. Нускал схьадало бахана 
уьш, кореуллургашна тIехьарчу корашка хьажа ларабеллера. Кораш хийцинехь-м, 
реза а хир ярий со-м. Суна а ма ца лаьа, сайн нийсархой я хIинцца хуьлуш болу 
марзахой сайх белийта. Я кхуьнга и дIа а аьлла, сайн яхь охьа муха юьллур ю? И 
цуьнга ца олуш, цунах яла а реза яра со-м. Делахь а… ТIаккха и сох кхета а ма ве-
зара. Со, ша левеш, йоций-м хаьа цунна. Я, соьца дерг дIадаккхархьама, ву-техьа 
тахана цхьа къастам байта лууш? Эзар ойла хьаьрчира сох, яхьо сан кхетаман ар-
хаш д1алоцура. «Делахь-хIета, хьайга хьайн наха бохург де ахь!» - аьлла, корта 
айббина, цуьнга дIахьаьжира со. Цо дош а ца элира… 

… Тхойша урамехула юха охьадогIуш, я цо, я ас а цхьа дош ца элира вовшашка. 
Университетана хьалха тхо схьакхаьчча, сан Iодика а йина, дIавахара ИбрахIим. 
ЦIа кхаьчча, тхайн корех куьг ца туьйхира ас. 

… Цхьа бутт гергга хан дIаелира, и кхин гучу ца волуш. Сингаттамо дуура сан са. 
ГIайгIано со шен буйнахь дIакъевлича санна, йоьхна яра со. Цо сайга схьатухуш ца 
хилча, цуьнга телефон тоха даго ца юьтура со. Суьйранна, тхан дас ненаца къамел 
деш хезча, сан са мелла а паргIатделира. Пхи-ялх бутт бара царна балха тIехь алапа 
ца луш. Хетарехь, и тахана схьаделлачух тера дара. Керла кораш а, пхьегIаш а, кхин 
а дуккха а хIуманаш юьйцура цара. ШолгIачу дийнахь кхочушхилира сан сатийсам. 
Исбаьхьа дара и кораш – пластикан кораш. Ас саццаза дуьлур дара уьш, амма… 
Цара ца деара суна ирс. БIаьргана мел хаза делахь а, дагна мел тамехь делахь а, дуь-
ненан рицкъано дохьуш ца хилла-кх стагана ирс. Ирс даг чу кхача дезаш ду. Дагна 
хааделчахьана, кхин нахана гайта оьшуш а ца хилла иза. Ткъа вай нехан дуьхьа дуу 
вайн ирс. Нахана гайта, нах цецбийлийта. И бакъдерг ас хIинца къаьхьа Iуьйшу. 

Оха тхайн пластикан кораш дIахIиттийна кхоалгIачу дийнахь, дара иза. Со, за-
нятеш дIа а евлла, цIа яха дагахь араяьлча, ша хIинццалц соьга хьоьжуш лаьттин-
чу меттехь, кхечу йоIаца лаьттара иза. ИбрахIим вара иза, ИбрахIим. Соьга схьа 
а ца хьаьжира, со ца гуш санна. Со кхечу новкъахула дIаяхара. И сайна тIаьхьа 
дIавогIур ву моьттура суна. Цул тIаьхьа, кIира хан яьлча, ИбрахIима зуда ялийна 
аьлла, дийцира соьга соьца цхьаьна доьшучу йоIа. Хеттарш а дира цо, тхойшиннан 
захалонах хIун хилира бохуш. Тхойшинна юккъехь дерг дIадаьлла дикка хан яра 
аьлла, кхин сайна хIумма а цахетачуха Iийра со. 

Ас хIинца ца дуьлу и кораш. Цаьрга дIахьажа а дог ца догIу сан, церан цхьа 
бехк болуш санна. Наггахь, тхайн денанас дуьйцучу хабаре ладоьгIча, ойла йо 
ас: кхоллам боцу рицкъ дIадолуш хиларан. Кораш бахьанехь дIадер дацара Дала 
Азаллехь яздина долу йоза. Бахьана бен дацара иза, кIеззиг долу бахьана. Делахь 
а… дагахьбаллам бу-кх хала. Цо, са а хьийзош, дохучу бехкех хьалха ца ялало со. 
Дагахьбалламо баьккхина бехк лан хала бу. 

… Тахана, алапа схьа а эцна, суо балхара цIа йогIуш, тхайн корашка хьала-
хьаьжча, ойла хилира сан: И хьалхалера кораш дIахIиттадайтича, хIун дара-те-
хьа?» – аьлла. Хьалхалерачу кораша юхадохьур дацара-техьа, ас хама ца беш, 
дIадахна долу сан ирс…
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  1
Сийлахь дийцарш дукха ду 
  вайн Лаьттан.
Сан мехкан а ду и дийцарш шен.
ДIадаханчух ахь лаьмнашка хатта,
Хаттий, хьаннаш, Iаннаш ахь лиэде.

Дуьйцур хьуна цара хилла-лелларш,
Буьйцур хьуна сийлахь къонахий, 
Мехкан дуьхьа шайн синош дIаделларш,
Бехаш, баьхнарш – 
  доккхуш къоман сий. 

Ткъа доллучул хьалха Делан динах
Дина цара некъан къилба шайн.
Болх а, тIом а Делан цIарца бина,
Дела воцчун ца хилла  уьш лай.

ГIиртина-те, гIиртина сан махка.
Хийла мостагI веъна, баккха бохь.
Амма тIамо сан халкъ дина дахча,
Ца йитина цо я яхь, я юьхь.

ЙоI-бIаьрг санна, ларйина цо маршо,
Маршо йоцчохь валар сийлахь гуш:
– Iожалла я маршо! – и дош баьрчехь
Кхаьбна ю сан нохчийн хIора туш.

Цунна дало масалш дукха деца
ДIаяханчу массо заманан.
Турпал ца луш ца баьгна цхьа кхерч а
Нохчийн лаьттахь, лелаш мел ю хан.

  2
Ишттачарах цхьаннах ду вайн хабар,
Къаночо  Джамала дийцина…
Экха доьдуш шен ижуна таба,
Органан хи мелла, лийчина,

Олхазаран дог
АБДУЛАЕВ Асламбек

Ткъа цу экхийн лорах кIентий лиэлаш, 
Токхе напгIа латтош доьзалшна,
Ломахь жаш, ткъа арахь ялташ лиэлош,
Маьрша бехаш болчу нохчашна,

Кочатаса царна хийра Iадат,
Цара синойл лекха лоьру сий
Хьаша церан, 
 муьтIахь бан уьш, къарбан
ТIегIоьртина луьра мостагIий…

Хьалха байна , куьцаш девзаш боцу…
Хезна боцу буьйцуш болу мотт…
Ясакх  ехна, цкъа а елла йоцу,
ДIаян буьйцуш шайн 
  бIаьн метта-мотт.

ЦIе яьккхина бIаьн баьччанан йоккха –
Чингиз-ханан  цIийх и Бату-хан.
ВогIу иза, дерриг дуьне доккхуш,
Гора хIоттош ду мел аьлла къам.

–  Бату-хана аьлларг хилла даьлла,
Совца муьтIахь цуьнан аьллар кIел.
Бату-ханан лаам бохо ваьлларг –
Валар ю цо шена хоржу кхел! –
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  3
Цу хабарца веънарг кхета хала 
Ду нохчаша духьал делла жоп:
– Воьдуш йинарг чот яц ала хане,
Эрна лебо ала маргIал мотт.

Ахь йоьху и ясакх хир ю, ала,
СекхаIодмийн пхерчийн  еза къора.
Тхо муьтIахь ду, ала, цхьана Далла,
Тхо ханаша ца хIиттийна гора.
 
  4
Дуьненна куй туьллуш  богIучарна
КIоршаме ду хаза ишта жоп.
Кхохкаво хьадалча Бату-ханан,
Шайн бIо болчу агIор пIелг хьажош:

– Хьоьжуш Iиэ, цу агIор кхочур шуна,
Стиглий, латтий хьулдеш, 
   Iаьржа дохк. 
Дуьхьало яц тхуна лам а, хьун а,
Отур ду шу, хьошур бу шун мохк.

ТIома даьлларг пхерчашца тхайн лоцуш, 
Кога лиэларг доруш таррашца,
МуьтIахь дерг Iаддуьтуьйтуш, 
  муьтIахь доцург
Охьакагдеш, тосуш сийна цIе,

Чекхдевр ду тхо. 
 Кхочур ду тхо кханнехь,
Ватталхьан! – цо дин дIахоьцу шен,
Нохчийн дош дIакхачо Бату-ханна, 
Хане яйта царна луьра кхел.

  5
Лаьмнашкара регIа кхаччалц даьржа
МостагIаша деъначух и дош.
Сту̔наша  тIедухург хоржу Iаьржа,
Къонахаша гIагIанаш  кечдо.

Ткъа къаноша доIанаш до Деле,
Гу лекх-лекхчу буьйлу мехкарий,
Шаьш хьуьйсуш ду бохург ду и церан,
Асаре  беш тIамна къонахий.

Кху денна бен эшна боцуш санна, 
Наноша а дIало кIентий шайн.
Цхьаъ волчо а цхьайтта волчо санна,  
Шайн кIенташца цхьаьна гуш бу дай.

  6
Ткъа мостагIий? Уьш гуш, дагайогIу 
Хьаьттарна гуобина човкарчий.
Дошлой тIаьхьа, гIашлой хьалха богIу,
СекхаIодмийн детташ и пхерчий.

Пха схьакхетий, цхьаъ, са до̔луш, вужу,
Важа вужу, хуьлий дера чов.
Нилхабаьлла могIа хьалабузу
Нохчаша, шайх тарлуш гIопан  гIов .

  7
Гуш ду, мостагI тIамах воьлла вуйла,
Амма ломахь ламанхойн ю ка.
Лиэта мостагI, лиэта карзахвуьйлуш,
Амма нохчий ца ло цуьнга къар.

Эгначу цу бIаьхойн, шайн а метта
Лиэта биснарш, гойтуш берзан ка.
Лиэта дера, мостагIий ца кхета,
Эрна дуьсуш шаьш мел хьоьгу къа.

Пхерчий кхиссарх, 
  екхна стигал кхуолош,
ТIамах доьлла дой а тийсарх тIе,
Ца баккхалуш нохчашна тIехь туолам,
Де а долу, кхин а долу де.

  8
Жигар дац кхин мIангалойн и могIарш,
Буолош хилларг бац кхин церан тIом.
Ткъа нохчаша денна чIагIдо тохарш,
ТIом, шаьш хIинцца буолош санна, бо.

Кхета мостагIийн и кура баьчча,
Ломахь ламанхошкахь хир буй бохь.
«Йиш яц кхузахь вай туоламе кхача», –
Цо эххар а мукIарло а до.
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– Юхадовла! – омра до цо тIаккха. –
Юхадовла! Кхин тIом бер вай кхаьрца.
Туп  тоха, кху кIоштана 
   гуо баккхий.
Мерза мала, баа хьена кхача. 

Кхеран даар дер вай бертех диснарг.
Цаьрца бийша, 
  цаьрца гIитта хIорш!
Мацбийр бу вай, жIаьлешца 
  гуй  къийссал,  ̶
Бату-ханна ло вай иштта дош.
  
  9
Юхабовлу мIангалой, дов дуьжу,
Цхьана ханна дIатоь герзийн зов.
Цхьа а чу ца воьду, дIа ца вуьжу, 
Вуьтуш тIам тIехь велларг, 
  хилларг чов.

Сахиллалц а, сахилча а, лаьтта
Адам. Белларш Делан кхеле ло.
Дегнашна и сурт лан дац-кха атта,
Амма цхьамма а балхамаш ца бо.

Воккха вуьйцуш, 
  ца валхаво мостагI,
Хилла гойтуш дагахьбаллам бац.

Тийна-таьIна кечам беш ву массо,
Юхатуоха керла тIеман дарц.

Кечам беш ву, деза дийцар доцуш,
Кха тIехь, бешахь бечу балхана
И ма-барра, даха кийча долуш,
Амма кийча долуш дала а.

  11
Болххий, тIоммий 
 цхьаъ хета уьш Iаьмма,
Шина тIеман юкъ бен, маьрша хан
Ца гуш дахарх доьлла долу лаьмнаш
Нахах Iемаш, лаьмнех Iемаш нах.

Белхан гIирс а, тIеман герз а цхьаьна
Лело дезна нохчийн къонахчун,
Маьрша дийнарг ца кхиавеш цкъа а
Иштта маьрша дерзадан шен чу.

  12
Гуо бина, садукъдийр ду, 
  тов, нохчийн!
ТIаккха дохуш орца хIунда дац?!
Халонаша къонахий бо бахча!
Ца бо моттахь, Бату-хан ву харц.

Мел ладиэгIарх, 
  нохчий болчу агIор
Хаалуш дац адам холчахIоттар,
Ткъа мелхо а хаалуш ду дахар,
Гуттар санна, бека дечиг-пондар.

Цкъа вотанца йохьебуьйлу иза,
Шеца хезаш и кIентийн «хIорс-тоъ».
Юха и ладугIу мукъам хеза,
Ойланаша шеца хьоьгург зовкх.

  13
И хьал дIадовзуьйту Бату-ханна,
Олу: «Нохчий охьатаьIна бац,
Iаш бу, хилла хIума доцуш санна,
Тамаш бу уьш лахь я хьаг, я мац.

Кхелхинчарна ца хеза уьш тийжаш,
Чевнаш йинчийн хезаш узар бац.
ХIун ду хууш бац уьш 
  дегнийн Iийжар,
БIаьрг боьлху гуш цхьа а охIла вац. 

  14
Хьалхачул а дера дарло баьчча,
БIаьнна керла декхар хIоттадо.
– Кху ламанхойн хIу дойла аш кхача, –
Туменашна  иштта омра до. 
 
– Схьалаца хи оьцу шовда, ахк а,
Ма дита жа, бажа хIотта руьйта.
Ма бита уьш маьрша баха, бахка,
Ма ахийта урд, и дIа ма дейта.
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Цхьа тIом боцург, 
  дахар доцуш бита,
Дицде царна маьрша хьоьгу къа!
Цу шийлачу Iожаллах хьагийта…
Дуьне де аш царна дIаьвшал къахь!..

  15
Бату-ханан и бIо юхабогIу.
Лоцу лома, регIа массо некъ.
Цхьа а вац кхин хьена латта охуш,
Цхьа а вац кхин кертана хьош берд.

Цхьа а вац кхин тIулга тIе 
  тIулг буьллуш,
ГIов боьттина, тIебохуьйтуш тхов.
Дерриг аьлла дахар кхоже дуьллуш,
ДIахIутту халкъ юхатоха тIом.

  16
Хьалхачул а луьста догIу пхерчий,
Хьалхачул а буьрса терса дой.
Тоьлла ши бIо мелчу цIийла керча,
Эгначийн кхин хьесапаш ца до.

Герз кхеттачун лохха узар боцург,
Хезарг цхьаъ ду – 
  буьйранчас ден буьйр.
Кхин мел хезарг оцу тIеман дорцехь
Дека герз ду, мIаьргонна ца туьйш.

Iуьйренгара тIом суьйренга болу,
Иштта долу масех буьйса, де,
И ши мостагI кхин юха ца волуш,
Дайъа гIерташ ший а вовшийн доь.

Амма нохчий, 
 шайн мохк къуьйсуш, лиэта,
Лиэта, ларош шайн дин, доьзалш, сий,
Цу тIамна дIаделларг сов ца хеташ
Мерза синош я и довха цIий.

  17
Эххар кхета мIангалойн бIаьн баьчча,
Ломахь нохчий къарбан боций ницкъ.

Шен бIаьн агIор тIом 
  гIелбала боьлча,
Цо, омра дой, юхабоккху и.

Кхеран гулахь болчу ницкъах кхета 
Ца ларий ша, цхьаъ йийсаре ве.
Цхьаъ ша кхарах мел ву хьажа, шена
И катоххий схьатIевалаве!

Олуш, юхаваьлларг оцу дийнахь
Хилла, боху, ша и Бату-хан.
Кхочушдо и омра, хана дина,
Ялале и дина дукха хан.

  18
Юхаболуш болчу цу бIаьн кара
Воьду нохчийн кхиъна вогIу кIант.
Чевнаш йина кIант ца хиллехьара,
Ер яцара мостагIчун и ка.

БIаьрг гуш мел бу секхаIад дIахьажо,
ГIора мел ду, туьре яхьа ка,
Нохчийн къонах 
 хIуттур вац юьхьIаьржа,
Вехкийтина ша мостагIашка.

  19
Органан цу Iинца охьабогIу,
СадаIа хан лорий, соцу бIо.
Туп туху, ткъа коьртехь четар дугIу, 
Цунна гондIа гIарол хIоттадо.

Кхачо дезарг сихха Бату-ханна
ТIекхачадо. Шен хеннахь до кост.
МостагIчо, шен метта-мотт бой ханна,
ДIалоцу цу Органца и кIошт.

  20
Ка дераниг тоьхна ламанхошна
Лан ма-моггу волчу мостагIчо,
Адмаш дойъуш, ягош хьаннаш, кхаш а,
Кхоам боцуш жимчун, доккхачун.

Амма хетарг хилла вогIуш вац и,
Къар ца белла цуьнга ламанхой.
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Ца баьккхина цо лам хьовх, цхьа арц а,
БIеннаш буьтуш эгна мIангалой.

  21
И ца кхета, цIе мел ерг шен яккха,
Башха доцуш тIома дерг я гIаш,
Хьаьшна вогIуш, 
 кху цIе йоцчу махкахь, 
Сел кайохош, готта хьовзорх ша.

Хаац цунна, ломахь кхин дуй болар –
Хено ден и, кхин дуй адам, Iалам…
Лома вагIахь, доттагI хилий, вола!
МостагI хилий, вола, лехахь бала! 

  22
ОьгIазе ву хан, ву дера чал а,
ТIевалош и чевнаш хилла  кIант.  
Цистина ду цунна тIера гIагIа,
Шо хир долуш ву мел дукха ткъа.

– Мила ву хьо? – хотту хана дера.
Талмажо кIант хаттарх кхетаво.
– Нохчи ву со, – жоп ло оцу беро,
МIангалочо хаттар кхин а до:

– Хьайн нахалахь хIун меттиг ю хьан,   
ЦIе хIун ю хьан, хIун ю йитна лар?
– Сайн нахалахь гIиийла ду сан хьал –
ЖаIу ву со, цIе ю Олхазар.
 
Уггар гIийла нохчи ву со царлахь,
Амма кхидIа долчу дуьненан 
Цул лакхара дарж дац суна дала,
Цул сийлахь я цIе яц тилла, хан.

  23
И дош дIовш ду курчу Бату-ханна.
Цуьнан кхоччуш собар кхачадо.
– ОхьатаIий, хIотта суна хьалха! –
Цо кIоршаме и кIант човхаво.
 
– Хьо мостагI ву, –  жоп ло кIанта ханна, 
– Соьга тур ло, хьайн лайшкара даккхий.

Нохчийн кIант шен 
  мостагIчунна хьалха.
Муха хIутту, гур ду хьуна тIаккха… 

– ГорахIотта, бежIу, горахIотта,
Иштта деха хьайх къинхетам бар.
Дита хьайн и даккхий хабарш, 
   моттарш,
Кхин хьан ваха, ва̔ла меттиг бац.

– Тхо, дуьнен чу довлуш, довлу хьуна,
Кху дуьненах дог а дуьллий, хан.
Дуьне дита кийча волучунна
Беламе бу и кхерамаш хьан.

  24
Хан гуттар а чIогIа оьгIазвоьду,  
Хезча кIентан и кIоршаме дош.
Шен гуонерчу нукерна цо буьйр до:
– Схьабаккха и цуьнан дIаьвше мотт.

Ханан аьллар сихха кхочушхуьлу.
КIант цIийх лиэша, 
  амма «ахI-ухI» дац. 
Хан, тIевоьдий, юха а вистхуьлу,
И цу кIантах Iаба воллуш вац:

– Схьавистхила хIинца, дийца доккха
Хьайх а, хьайн кху ломан акхаройх а!..
Джамала, цхьа доккха са а доккхий,
– ДIо, гой шуна, – олий, 
  цхьа тарх гойту…

Органан берд, ткъа цу берда тIера
ТIома йо̔луш санна го и тарх.
– Сийлахь хан вайн оцу нохчийн беро,
Дуьйцу, кхузахь вина олий къар…

– Схьавистхила! – вуон тIечевха иза.
Олхазара, берриг ницкъ гулбой
Туйнаш туху цунна, шен цIийх дуьзна.
Цавашарца велааьшна  дой.
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– Тур тасий, схьабелла цуьнан кийра,
Схьадаккха цу кийрара и дог. 
И болатан ду я ду и кхийран,
Хьожур ву со,  ̶  цо иштта буьйр до.

Тур тосий, схьабоьлла кIентан кийра,
Схьаоьцу и цуьнан турпал дог.
МIангалоша чIогIа тамаш бира,
Хьуьйсура ца кхеташ, цо хIун до:

Тохаделла, машарш хедош санна,
Тарлуш шех и тIома олхазар, 
Цкъа гIаьттира кIентан и дог ана,
Цеце деш цу мIангалойн хьажарш.

(Сийлахь хIума сийлахь дуьйцуш хуьлу,
Сов ца хеташ деза олу дош),
Шен турпалчу дена тIехулдуьйлуш,
Даьхна, боху, цо даго цкъа гуош.

ТIаккха, тIемаш ваьштадохкуш, тIулгах,
Дужуш долчу тарлуш олхазарх,
ГIоригIоддах, шен бисна ницкъ гулбой,
ДIа чуэккха Iин чу Органан.

– Цунна тIаьхьахьаьжна хан а, бIо а,
Юхахьаьжча воьжначу и кIант.
КIант ца гина царна, гина дIо и
ТIомаяла туохаелла тарх.

ХIетахь дуьйна оцу тархах ломахь
Йоккху цIе ю – «Олхазаран дог»…

Аьрзунашца цхьаьна юьйлу тIома, 
Орга-хица гIергIаш, къамел до   ̶

Ехаш ю и цIе, шех масал хилла,
Къонах муха хила веза Iамош…
–Ткъа мIангалой ломахь кхин ца хилла,  ̶
ДIадерзадо дийцар шен Джамала.
  
  25
– Кхо де-буьйса даьлла хилла, олу,
Хьалха хилларг воцуш Бату-хан, 
ХIара аьлла воцуш дууш, молуш,
Ларош воцуш вуьжу, гIотту хан.

ДоьалгIачу дийнахь, омра дой, цо
Охьабоккху ломара шен бIо.
Хиллачун, и хьахош деха, доца,
Лекха, лоха мах ца хадабо.

  26
Иштта бу и – юьхькIам боцу туолам,
Сий ца дожош кхалхар – туолар ду.
Цунна ду и – хийла бIешо долуш
Виццавалар ломахь и жаIу.

Виц а вийр вац, 
 аш жоп лолаш, хаттахь,
Тхан лаьмнаша и шайн турпал кIант,
Шен гуо бохуш мел ду горга Латта, 
Лаьмнех 
  шайх хуьлуш а 
   мокха чан!

 Гочйинарг 
Абу Муслим IАБДАЛЛАХI
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Джамбеков ШаIрани дагалоцуш

«ШаIрани»... «ва, ШаIрани!»... «ШаIрани, хьо 
маца...» – ма дукха хуьлура-кх хьан цIе яхар, хьо 
тхайн бен вац моьттуш, тхайна бен ца оьшу 
моьттуш, тхо доцург хьан кхин гIуллакх дац 
моьттуш. Ахь иштта хоьтуьйтура-кх тхуна, 
хIоранна а хьуо ца кхоош. Хьо массеран а вара-кх, 
ШаIрани, хIораннан а шен а волуш, тхан тешаме 
г1ортор. Нохчийчоьнан цхьа лам, ламанан тарх, 
мокхаза берд бара хьо, ШаIрани, хьайн беркате 
дахарца ирахбахана лаьтташ. Сирла са дара,  
Нохчийчу даьржина, нуьре Са – велавелла, векха-

велла, массаьрца а мерза, массаьрца а цхьатерра дика. Хьо санна болчу нахах 
язйо, ШаIрани, яздархоша, поэташа. Наха масалшца вуьйцу, амма дахарехь 
иштта хьо санна, цIена чекхвала къаьсттинчу нахана бен ца ло. Хьо царах 
вара, Дала къастийначарах, адамашна везнарг Далла а ма веза: хьайна дина 
вон дицдечарех, хьайца вон хиллачаьрца дика хуьлучарах, хьайна эшам бина а, 
нехан гIуллакх хьалхадоккхучарех. Тхоьгахь, хьуна гергахь, уллехь хилла долчу, 
жимма а дика хIума делахь, хьан Сирлачу Син серло ю иза, ахь тхуна биначу 
хьехамийн, хьан дахаран масалин сирла лараш ю тхоьца даим ехар йолу. Дала 
декъалвойла, хьо, ШаIрани! Дала Ялсаманин веза хьаша войла хьох! Хьан лорах 
чекхдовла Дала доьналла лойла тхуна, ахь кхиинчу, новкъадаьхначу, дахаран 
некъ беллачу, тхан кхиамех хьуна ял а хуьлуш.

  ***
Ша хьалха кхетачохь кхеташ бу малх а,
Ша хьалха санна вайн дахар дIауьду,
Ткъа хьо-м, сан Нохчийчоь, йиси-кха цхьалха,
Дуьненан меха кIант Iожалло вуьгуш...

Хетало дIатийна дерриге Iалам,
Хьох болу кадам схьаоьцуш и лаьтта.
Хьан дахар-гIиллакхех йоьттина гIала,
Шех халкъан бахам а хилла дIалаьтта.

Меллаша, тхан дегнаш чухула волуш,
Вай къаьсташ йуьтуш хьайх йоврйоцу марзо,
Тхо-м лаьтта хорамна дош а ца долуш,
Тхайн дегнаш Iовжийна къастаран дерзо.

Êàäàì
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Догдика вовшийн я Iодикаян а ца кхуьуш,
Кхолламо тешнабехк бина вай къаьсти,
Хьан оьзда амалаш бIаьрхьалха хIуьтту,
Эшаман бертигаш Iожалло яьсти.

Цу Ялсаманешкахь югIуш хьан гIала,
Хьо декъалвойла-кха Везачу Дала!

    Халикова Асет

Даггара... цундела гергара…

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

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

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

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

Цкъа иштта, цхьана дийнахь, сайн рог1ера дегабаам Ша1ранина балхош 
яра, иза лакхахьаа сайн белхан метте а хаийна, компьютер т1ехь цхьаъ деш 
воллура, баьццарчу чайнах къурд а беш. Ц1аьххьана ас хаьттира: «Ша1рани, 
хьо цкъа а оьг1аз ца воьду?». Доггаха, ша велалуш ма-хиллара, велавелира 
иза: «Воьду дера, муха ца воьду», – аьлла. Т1аьхьа ойлаеш, кхийтира, цуьнан 
велаваларехь а дара доккха хьикъма, хьекъал.  Шен велаваларца цо кхетийра, 
дуьнен чохь цхьа х1ума даздан ца оьшийла, х1ора стаг ша-шена т1ехь толам 
баккха хила везаш вуйла, цхьаннах а возуш ца хила, са маьрша хила.  

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

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

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

ТIаккха хьо волалора, ручкий, тетраддий оьций, хьайн чуьра дуьйна юьрта-
хула фольклор дIаязъян, ШаIранис тIедиллина, сийлахь-деза декхар кхочуш-
дан. «Цхьа дош, цхьа хьаьрк а ма йиталаш тидамза. Шайна дош девзаш дацахь 
а, ца кхеттехь а, кхетадойтуш, шайга схьа ма-аллара дIаязделаш. Паспортизаци 
ю шуна коьртаниг. Цхьа а хIума доьза дан йиш йолуш дац шуна. Вайна тешал-
ла деза, билггал вайн ю ала, дIагайта тешалла. Кхано вайн истори а, фольклор 
а дIасаийзо бевлча, «хIан, хьовсал, кхуьнан шайн дай бу ала, дIагайта». 
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Хьанна моьттура, хьанна хаьара, и хан а йогIур юйла. Нохчийн къам тIеман ба-

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

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

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

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

ХIокху статьян цIе ШаIранин шен дешнаш дало лиира суна: «Сан шераш, 
гIаргIулийн жут хилла, къилбехьа доьлху, йорт эцна». Хьан шераш беркате 
хилла, ШаIрани. Ахь дуккха а 1илманчаш кхиийна, хьехархой, яздархой, 
журналисташ, хьан мел хилла волу дешархо боккхачу некъа тIе ваьккхина. 
Хьо филологин 1илманийн доктор хилла ца 1ара, Адамаллин 1илманийн, уггар  
халчу 1илманийн доктор вара. Дала сий дойла хьан!

НПХьУ-хь ШаIранин вина де даздеш, вовшахтоьхначу юбилейхь тIаьххьара 
дош шега делча, ШаIранис элира: «Дела реза хуьлда шуна массарна а! Аш мел 
аьлларг даггара дуй хаьа суна... со а ма хилла шуьца даггара».  Даггара, цунде-
ла гергара вара хьо тхуна... 

Алиева Зарина
Хьан шерийн гIаргIулех цхьаъ... 

6-чу мартехь 2021-чу шарахь  шийла кхаъ кхечира Нохчийчу. Бакъдуьнене 
дIавирзина Филологин Iилманийн доктор, профессор, нохчийн къоман 
сийллахь кIант, Джамбеков ШаIрани. Дала гечдойла цунна! Дала 
декъалвойла иза!
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Дешнаша дуьйцу…

Хууш ма-хиллара, муьлххачу а къоман мотт 
аьзнех, дешдекъех, дешнех, предложенех, къамелах 
а лаьтташ бу. Царах цхьаъ ца хилча, эшам хилла а 
ца Iаш, мотт бицлуш, бовш бу. Кхечу меттанашкахь 
санна, нохчийн маттахь а ду вай шайх пайдаоьцуш, 
амма дуьззина маьIна ца девза дешнаш, аларш. 
Цхьадолчу дешнийн маьIна, декар а хийцаделла 
хан-зама яларца, ткъа цхьадолу дешнаш дицдина, 
цара билгалйо хIуманаш вай шайх пайдаоьцуш 
цахиларна. Нохчийн маттахь цхьа хаза аларш ду: 
Шага (шаган) тIулг санна шийла ду хIара хи. Ша санна шийла ду хIара хи. 
Ша санна шийла ду… – аьлла далийначу дустарх нохчийн мотт хуург милла а 
кхета. Ткъа шага (шаган) тIулг санна… – бохучух кхета хало ду. А. Г. Мациевн 
дошамехь шагатIулг цхьа дош ду (Нохчийн-оьрсийн словарь, Москва – 1961, 
509 агIо). ШагатIулг – мрамор, аьлла, гочдина ду оцу дошамехь. А. Сулеймановн 
«Топонимия Чечни» (Нальчик, 1997 ш.) 137 агIонехь, МIайстойн махкахь 
хиллачу ПуогIа (Гуьржашца (пхей-хевсураш) дозанехь) юьртана малхбузехьа 
долчу хинан (ахк) цIе ю: Шоьгал-хи. А. Сулеймановс иштта дIаязйина и 
меттиг: «Шоьгалхи (Шёгал-хи) Речушка белых камней – на западной стороне 
ПуогIа. От шага горный хрусталь». Оццу дешан маьIна муха ду хьовса вай 
кхечу дошамашкахь. Масала: «Русско-чеченский словарь» (Москва, 1978 ш.) 
А. Т. Карасаева, А. Г. Мациева (685 агIо). Оцу дошамехь хрусталь – цIена 
ангали; горный хрусталь – мин. мокхаз, аьлла, гочдина ду. Иштта далийна 
кхеторан масалш ду: хрустальная ваза – цIеначу ангалин кхаба. А.Исмаиловн 
«Дош» дошамехь (403 агIо) ШагатIулг – мрамор, аьлла, гочдина. Нохчийн 
цхьаболчу яздархоша шайн говзаршкахь мрамор – мармар (бу), аьлла, 
яздина ду. Шинан озан (а, р) меттигаш хийцина, о – нах а – дина оцу дашехь. 
Доцца аьлча, нохчийн маттанна юкъа керла дош далийна, шираниг (шага – 
шагатIулг) доллушехь. Декарехь тера, амма маьIна кхин ду хIокху дешнийн: 
шагдала – раздражиться; шагдалар – раздражение, воспаление (от пряной 
пищи). Нохчийн маттахь ду нохчи-нохчо-нахчи – дешнаш. Нохчаша къоман 
цIе нохчи – нохчий, олий, йоккху. Чеченцы, мичкизы – мичкызы, шашани, 
кистины… олу вайх цхьадолчу къаьмнаша. Нохчийн маттахь вайн къоман цIе 
(уггар а шира меттиг) нохчи-нохчий, аьлла, дIаязйина А. Сулеймановс шен 
«Топонимия Чечни» белхан 69-чу агIонехь: «Нохчийн кIотар (Нохчийн котар) 
«Нохчийн (Чеченский) хутор» – руины, оставшиеся от древнего поселения на 
хребте Гих-дукъ». «Гих-дукъ» мичхьа ду яздо Ахьмада: «Гих-дукъ – «Гихи-
хребет» – тянется от Нашхойн-лам до селения Рошни-Чу по правому берегу 
р. Гихи и выходит на равнину. Этимология первой части «Гих» затемнена». 

СУМБУЛАТОВ Дени
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Заказ № ______ Бинна мах.

Дийцарехь, яздарехь (Iилманчаша) Шира Чечана (кхин а ткъа юрт, кIотар) 
йохийна I8I8-чу шарахь Грозная крепость югIуш. Суьйра-Корта (Грозненский 
хребет) олучу меттехь хилла Чечана (Шира Чечана). Нохчийн шира цIерш 
(меттигийн, яртийн, кIотарийн) йицъелла я йицлуш ю. Наггахь а йохуш ца 
хеза нохчийн маттахь ширачу яртийн цIерш. Масала: Комарово – Гулоз-чоь; 
Карабулак – Элдархан-ГIала; Троицкая – Обарг-Юрт; Орджоникидзевская 
– Дибир-Юрт; Серноводская – Эна-Хишка; Ассиновская – Эха-Борзе; 
Алхан-Кала – Iалхан-ГIала; ст. Наурская – Невре, Невр-ГIала; Калиновская 
– Гал-ГIала; ст. Николаевская – Салт-ГIала; ст. Червленная – Оьрз-ГIала; 
Минеральный – Аьчган-ХитIа; Надтеречное – Лаха Невре; Знаменское – 
ЧIулга-Юрт; Гвардейское – Iелин-Юрт и. дI. кх. Нохчийн маттахь нохчийн 
меттан дешнийн маьIна вай дича, гучуйовлу йицъелла я йицлуш лаьтта шира 
цIерш, керла дешнаш. Мах хадо йиш йоцуш, чIогIа мехала ду нохчийн меттан 
муьлхха а дош. Цундела лардан деза вай, йоIбIаьрг санна, нохчийн меттан 
хIора а дош. Дош ларло, нагахь цунах ваьш буьйцучу маттахь вай эца ма-
безза пайдаэцахь. «Шен меттехь аьлла дош, даш санна деза ду», - лаа ма ца 
аьлла вайн дайша. 


