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Абдулаев ЛечаЯздархочух дош
Бераш, Абдулаев Леча нохчийн халкъан г1араваьлла поэт, яздархо а ву. Цо дуккха 

а стихаш а, дийцарш а, публицистикин статьяш а язйина. Уьш, коьрта долчунна, 
баккхийчарна лерина ю. Наггахь берашна а язйо Лечас. Цхьана хенахь «Стела1ад» 
журналан редактор хилла а ву иза. Х1етахь кегийчу дешархошца шен тасаделла 
гергарло ца хадош схьавог1у поэт тахана а. 

Цо керла язйина байташ, 1алам, дуьне довзуьйтуш долу гочдарш кест-кеста 
зорбатуху берийн журналан аг1онаш т1е. 

Лечас нохчийн матте даьккхина французийн яздархочун Антуан де Сент-
Экзюперин «Жима эла» ц1е йолу  хьекъале туьйра хазахетарца т1еийцира бераша а, баккхийчара а. 
Иштта боккхачу кхиамца хилира цу т1ехь нохчийн театро х1оттийна спектакль а. Х1окху номерехь 
оха зорбатуху берийн нохчийн маттах долу хаарш шордан 1алашонца поэто йазйина байт 

– ЖӀаьла лета, – боху нанас.
– Хьанах лета?! – кӀант ца кхийти.
Жима кӀанталг хьаьсти нанас,
Йелайелла, тӀаккха дийци:
– ЖӀаьла лета, дека хьоза,
Варшахь угӀа йолу борз а.

Хьалайолий керта тӀе,
НӀаьна кхойкху.
Пешахь цӀе
ЦӀевза.
Арахь говр а терса.
Цкъа йетт Ӏаьха, тӀаккха – эса.
Ахка чуьрчу хино тийна
Шабарш до шен, шабарш шийла.
Бешахь гӀаша шах-шах до.
Ткъа адамо къамелдо.
КӀант шен нанна маракхийти:

– ХӀинца кхийти, хӀинца кхийти, –
ЖӀаьло, леташ, къамелдо!
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Дешнех ловзар
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Саламун диъ шо ду. Амма, оццул воккха 
воллушехь, чӀогӀа кхоьруш ву иза. Ша 
дехьа чу ваха а ца ваьхьа. Шега цу чуьра 
цхьаъ схьайа аьлча:

– БӀоба ю цу чохь, – олура цо.
И кхерам цунна кийра бижийнарг цул 

диъ шо воккха волу цуьнан шича Ризван 
вара. Цуьнга шена новкъарло ца йайта, 
цо олура:

– БӀоба йогӀур йу хьуна!
И бӀоба хӀун йу а ца хаьара Саламуна, 

амма беран ойланца цо цуьнан хӀоттош 
долу сурт чӀогӀа инзаре дара, Ризвана 
дийцинчу туьйранехь санна: кед-кеддал 
бӀаьргаш а, маьрс-маьрссал цергаш а, 
хьаьжа йуккъехь, стеран санна, маӀаш а 
йолуш. Иштта ирчачу суьртах кхеравелча, 
билла бехк а бацара Саламуна. 

Дукхахдолчунна и кхерам цунна Ризва-
на тийсаран бахьана – Саламу цуьнан 
киншкашна тӀекхийдарна дара. Бакъдерг 
аьлча, тӀаьхьо дохко а велира иза, ша шича 
кхера Ӏаморна.

Цкъа ловзуш а лелла, цӀаьххьана ша 
ишколе ваха тӀаьхьавуьсуш хилар дага 
а деана, ведда цӀа веара Ризван. Сихха 
хӀума а кхаьллина, мачаш тӀейуьйхира цо. 
ТӀаккха дагадеара т1оьрмиг дехьа чохь 
хилар.

– Саламу, сан тIоьрмиг схьабал! – элира 
Ризвана.

ДӀасахьаьжира Саламу – гуш бацара 
т1оьрмиг.

– Мичахь бу иза?
– Дехьа чохь. Вало чехкка!
– БӀоба йу цу чохь, – аьлла, дуьхьало 

йира Саламус.
– Цхьа а бӀоба а йац. Вало, со 

тӀаьхьавуьсу!
– БӀоба йу цу чохь, – шолгӀа а 

элира Саламус.
Хатташ тӀехь болу мачаш дӀайаха 

дийзира Ризванан. Хан дӀайахара, 
мел новкъа делахь а.

– Собарде ахь, хьан бӀоба-м ас 
эккхор йу хьуна кху чуьра! – бо-
хуш, мачаш йуха тӀе а йуьйхина, 
ведда ишколе вахара.

Цигахь, хӀумма а лачкъа ца деш, 
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шайн хьехархочуьнга дӀадийцира цо 
дерриге а.

– Чуьра аравала ца ваьхьаш хилла-
чу Нанин Ноьккина чӀепалгаш даор 
дуьйцу туьйра дагадогӀий хьуна? – 
аьлла, хаьттира хьехархочо. ТӀаккха 
Ризванна хьийхира, шичин кхерар 
дӀа муха даккха деза.

ШолгӀа де кӀиранде дара. Нене 
ахча а дехна ваханчу Ризвана кампе-
таш ийцира. Уьш йохьуш и чуваьлча, 
Саламус йийхира. Ца йелира Ризва-
на. Къайллаха, вахана, дехьа чуьрчу 
стоьла тӀе, гунйолччу, цхьа кампет 
охьайиллина, схьавеара Ризван. Са-
ламу хьегош, шен кампет цӀубйан 
охьахиира иза. Велха а ийзош, йоьх-
ура Саламус. ТӀаккха Ризвана элира:

– Вало, дехьа чуьра стоьл тӀехь йолу 
хьайн кампет схьайа!

Ца тешаш, хьаьжира Саламу.
– Ас забар ца йо. Вало, схьайа! 
НеӀаре а вахана, дӀахьаьжира Саламу. 

Йан а йара, цӀечу кехатна йукъахьарчийна 
кампет, Саламу шена тӀеийзош, стоьла 
тӀехь. Кампет йезаро кхерам дӀатеттира. 
Чохь кхин хӀумма а ца гина, ведда вахана, 
ка а тоьхна, кампет схьаэцна, схьавеара 
иза.

Шегара даьллачу хьуьнарх воккхаве 
кӀант сихха йиъна велира шен кампет. 
Ткъа Ризвана, вахана, кхин цхьаъ а йил-
лира стоьла тӀе, важа Ӏиллинчу.

– Кампет лохьа суна! – хьасталуш, элира 
Саламус.

– Хьадал, хьажал, ахь стоьла тӀера йер-

риге схьа ца йеана, моьтту суна! – элира, 
Саламун дехарна жоп луш, Ризвана.

Жимма майраваьлла Саламу дехьа чу 
вахара. Тохара санна, сиха а ца веара иза 
хӀинца вуха.

– Цхьа а бӀоба йац цу чохь, – элира цо, 
воккхавеш. 

– Йац-те. Йедда дӀайахана иза!
– Кхин йухайогӀур а йац?
– Яц. Кхера а ца оьшу. Хьо-м х1инца 

воккха хиллий.
– Хилла-те, –реза хилира Саламу.   
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БIаьсте йогIу
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БIаьстенан гIовгIа
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Ас Нанина зезаг дели
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Газа-гуьзалгаш
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С и й н а  б I а ь с т е
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Д и н г а д
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Жима кхор
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Д а й м о х к
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Сан совгIат
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* Тотал (диал.) – чайтаI.
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Жима цIа
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Вайн мехкан ораматаш
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Вайн мехкан ораматаш
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Бовза, Беза хьайн мохк
В а й  д е х а  д у ь н е
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ХIунда хуьлу хIордан хи дуьра?

В а й  д е х а  д у ь н е
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Вай ловзий! Вай ловзий!
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Вай ловзий! Вай ловзий!
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