


Яралиев Юсуп
Хъомсара бераш! Нохчийн поэт Яралиев Юсуп ціера Веданан кіоштарчу 

Хорачара ву. Иза вина 1955-чу шарахъ, 1-чу майхъ. Хорачахъ діаяхна цуънан 
бералла. Шен ден-ненан, юьртарчу баккхийчу нехан дийцаршка, церан 
хьехамашка, дагалецамашка ладегіар чіогіа дукхадезаш вара Юсуп жимчохъ 
дуъйна. Иштта кхоллабелира Юсупан нохчийн матте а, къоман культуре а 
болу безам. Цундела ларамаза дацара иза нохчийн пачхъалкхан университете 
нохчийн мотт а, литература а Іамо вахар.

Нохчийн маттахь стихашязъян, ишколехь доъшуш волуш, волавелла. ХІетахъ 
дуъйна поэзехъ беркате къахьоьгуш схъавогіу Юсуп.

Университет чекхъяьккхина, хьехархочун а, «Стелаіад» журналанредакцехь 
а болх бечухенахь доккха гергарло тасаделира поэтан берашца. Цо кест-кеста язйора кегийчу 
дешархошна лерина а, церандахархлаъцнаабайташ, дийцарш, туьйранаш, даймехкан хилларг, 
цуънан исбаъхъа Іалам довзуъйтуш статъяш а. Царах дукхахъерш дешархойн йовза таро хилла 
«Стелаіад» журналан агіонаш тіехъ.
Даламогуш-маърша дукюса а шерашкахъ вахавойлахьо, Юсуп, нохчийн маттахь говзарш аязйеш.

Г
Лийчадо, деладо біаьстено Іалам. 
БІаьстено ирс ло дуьненна. 
Баьццара бос хьёкъа денна.
Цу басах, діо малхор, вай деза Іама! 
Тхан баба цу басах йоккхаеш Іара.

Аганахь Іуьллу бер шен нанна санна, 
Заза ду малхана къежна.
Схьагарехь, малх дукха хьежна 
И заза кхиаре, биэла зазанна.
Дахар а ма ду вайн и заза санна.
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Магомаева Марем

Ба/
Довха дара аьхкенан де. Мелачу махо 

лестадора доккхачу боллан генаш. Дитта 
буха йоьхкинчу гіамарна тіехь, Іиндагіехь 
ловзуш яра Аминат а, Хьава а. ВорхІ-бархІ 
шераш хир дара цаьршиннан. Иоьлуш, 
къамелаш деш, тевно йохйинчу гіамарна 
юккъе, кіоргге куьйгаш чу а оьхуьйтуш, 
юха уын цу юкъара схьадаьхча, піелгашна 
юккъехула охьаоьгучу гіамаран цинцашка 
а хьоьжуш, царах йоккхаеш, Іара и шиъ. 
Наггахь уллехь лаьттачу жимачу ведар 
чуьра хи а дуттура гіамарна тіе, иза 
самсайоккхуш.

-  Вайшимма гіамаран гіаланаш яй? -  
элира Хьавас.

-  ХІаъ, дика хир ду, -  тіетайра, цул жима 
йолу Аминат.

Хьала а гіаьттина, дикка діасахьаьжира 
Хьава, шена бегіийла йолу 
меттиг лохуш. Цкъа дехьа 
а, тіаккха сехьа а йолуш, 
йолаелира иза. Ког Іуттуш, 
гіум мел ю а хьаьжна, шена цхьа 
меттиг билгалйаьккхира.

-  Со кхузахь хир йу, -  элира 
цо. -  Хьо -  цигахь.

Доттагічо аьллачунна тіе а тайна, 
сихха гіала йан меттиг кечъян 
йолаелира А минат. М еттиг 
йаккхийчу нехех, гіорзолгех ціан 
а йина, гіум кего хіоьттира

иза. Леррина цуьнга хьоьжучу Хьавана 
ша хаьржинчул а гіоли хийтира Амината 
ціанйина меттиг.

-  Аминат, -  элира цо, -  цигахь со 
хуьлуьйтий ахь, со хьол йоккха а ма ю?

Цхьа а дегазло йоцуш, йоі резахилира. 
Юха а гіала йан меттиг кечйан йолайелира 
иза. Шен кегийчу куьйгашца ведар чуьра 
хи тіе а дуттуш, леррина гіум кегайора цо. 
Куьйгаш каде хьийзара, гіалин бух тобеш, 
новкъара хіума діайоккхуш.

Ткъа Хьавана йуха а Аминатан меттиг 
гіоли хийтира.

-  Аминат, хіара сан меттиг дукха малхехь 
нисйелла, со хьо йолчу йалийтахьа, -  
элира Хьавас. Аминат резахилла, Хьава 
дехьайелира. Амма балхана тіе куьг-м 
ца доьдура цуьнан. Муьлххачу агіор
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нисъелча а, Аминатана кхочу меттиг 
гіоли хетара цунна. Маситтазза дехьа 
а, сехьа а йелира йоі, меттиг ца товш. 
Цкъа діога, юха кхуза бохуш, хіумма а 
ца деш, діасахьийзара иза, ша долийнарг 
чекхдаккха Аминат а ца юьтуш. Эххар а, 
юьстахо боккха баьлла баі болчу метте, 
піелг хьажийра цо:

-  И хир ю хьан меттиг! -  аьлла, омра а деш.
Цецъяьлла, діахьаьжира жима Аминат.
-  Цигахь баі ма бу, -  элира цо. -  И сан 

гіалина новкъа хир ма бу.
-  ХІумма а дац, цунна уллехь йийр ю ахь 

хьайн гіала, тіе а ца Іотталуш!
Жимма ойла а йина, шена къастийначу 

метте охьахиира йоі. Эххар а, доккха са а 
даьккхина, ша бинчу сацамна резахилла, 
Хьава а балхана тіеюьйлира.

ХІораннан а гіала башха яра. Сих-сиха 
юхахьоьжуш, вукхо хіун до, муха до, иза 
шечул тоьлаш хуьлий хьоьжуш, шена 
хаа а ца хууш, дог этіаш йоллура Хьава. 
Цуьнан ойла кхоччуш тіе ца йоьдура 
балхана. Даггара доцу хіума цкъа а ца 
хуьлу хаза я дика. Дерриг новкъа дара 
Хьавана -  гіум йара, аьлларг ца деш, хи 
диттича а, нис ца луш.

Аминатана дагахь хіумма а дацара, 
тіейирззина шен болх бар бен. Цхьана 
киншки тіера шена гинчу суьрта тіера 
гіалех тера йан лууш, иза дагахь а долуш, 
къахьоьгура цо.

-  Со йели! -  аьлла, ціаьххьана мохь 
белира цуьнан. -  Со йели, Хьава! Хьажахьа, 
сан гіала мел хаза ю. БаІ новкъа а ца хили. 
Иза сан гіалина уллехь лаьтта дитт ду,
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цунна ІиндагІ луш долу.
ГІалин цхьа агіо лекхачу баіана кіел 

нисйинера Амината. Иза, баккъал а, чіогіа 
хаза нисъеллера.

Хьала а гіаьттина, тіейеара Хьава. Иза 
лерина хьаьжира цуьнан балхе.

-  Хаза ю. Дика йина ахь! -  элира цо.
Улле охьа а лахйелла, хьоьжура иза

гіалане. «Суна-м новкъагіерта массо а 
хіума, ткъа Аминатна-м хіара баі а, гіала 
хазйеш, цунна ІиндагІ деш, діахіоьтти», -  
бохуш, ойла йора Хьавас.

-  Хьо хіинца а йаланза йу? -  аьлла, 
Хьаван гіалане хьаьжира Аминат. Цхьаьна 
тойай вай иза, аьлла, шен ведар чуьра хи а, 
кхиболу гіирсаш а эцна, тіейолайелира иза 
Хьавас йан йолийначу гіалина. Хьавана 
эхь хийтира цунах, дохкоелира шен цуьнца 
хилла вуо ойла дагаеана. Цхьаьна гіала йан 
хіоьттира и шиъ. Лаьттахь Іохкучу диттийн 
генех гонаха беш а йеш, исбаьхьа гіала 
йоьттира шина доттагічо.



Ѳшаев Х а л и д
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(Туьйра-пьеса)

Дакъалоцурш:

Полла -  дадин, бабин жима йоі
Дада
Баба
Зингат

Бумбари
Ча-баба -  йешап
Ча-кіант -  цуънан кіант
Къийгаш
Пхьидаш
ТІулгаш

1-ра сурт
Жима ціа. Уъйтіахъ хиина Іаш ву дада. 

Бабий, Поллий дез арил деил йу.
ДАДА. Тахана біараш лахьо хьуьнах даха 

деза вай. Уып діа а доьхкина, цхьа Іахар а, 
Поллина ціен коч а оьцур йу вай.

БАБА. Со-м реза йу. Хьуна муха хета, 
Полла?

ПОЛЛА. Дера, хета дукха дика. Ас а гул- 
дийр ду біараш. Кхаби чохь мангал- комарш 
а лахьор ю.

ДАДА. Делахь ма Іе вай. Схьаэцал, йоккха
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стаг, гали. Ахь, Полла, діо кхозу тіоьрмиг 
олла хьайн коча. (Поллас тіам болу кхаба а 
схъаоъцу). Девлин шу?

БАБА. Девлла.
ПОЛЛА. Ма хаза хир ду хьуьнхахь. Зеза- 

гаш дуй цигахь, баба?
БАБА. Дера ду-кх хазаниш-м.
ПОЛЛА. Ас курс йийр ю сайна.
ДАДА. Дуьйло, гіуо вай.

2-гІа сурт
Хъун. БІараш лехъош лела дадий, бабий, 

Поллий.
ДАДА. Стохка а веанера со кхуза. ДІо 

дитт долчохь біараш дукха хуьлу. Цига 
доьлху вай.

ПОЛЛА. ХІокху сохьта, дада. ХІорш схьа- 
лахьаде ас.

ДАДА. ТІаьхьа ма сацалахь, тилалур 
йу хьо.

ПОЛЛА. ТІоьрмиг бузуш боллу сан. 
ХІинцца діайогіу. (Дадий, бабий къайладо- 
лу). ЭхІ, хіара зезаг!

(Схъадокюсу). ЦІа йоъдуш кочар дийр ду 
ас сайна. (Полла боду). Ма хаза бу и полла!



(Схъалаца гіерта). Кхузахь-м дуккха а ко- 
марш а ма йу. (Цхъаъ кхоллу). ЭхІ, моз санна 
йу. (Гулйо. Комарш йохуіи гено йолу. Цхъа 
хан йаълча, діасахьожу). Тилайелла-кх со!

Ва-а-а, баба! Шу мичахь ду?! Со барзо 
йуур ма йу. (Ладугіу. Жоп ца хеза. Кхерало 
Полла. Поллел хир долуш, аьтту когана 
астагіа лежат, коъллаш юккъера зингат 
тіедогіу юсунна).

ЗИНГАТ. Зз-зз-зз. Мила ву хіокху сан хіу- 
самна уллехь мохь беттарг?

ПОЛЛА. Со ю ... Полла...
ЗИНГАТ. Зз-зз-зз...Хьо хьенан йу, жима 

йоі?
ПОЛЛА. Дадин, бабин йу.
ЗИНГАТ. Сан хьуьнхахь хіун деш лела?
ПОЛЛА. БІараш, комарш лехьош лела.
ЗИНГАТ. (Оъгіазе). Зз-зз-зз... Ас сайн 

маьрс-маьрссалчу кіомсаршца цоьстур йу 
хьо. Ас, хьапп-аьлла, діакхоллур ю хьо.

ПОЛЛА. (Дехарца). Ва-а, Іаьржа зингат, 
ва-а, хаза зингат! Ма яалахь со, ас ши дика 
дийр ду хьуна.

ЗИНГАТ. Зз-зз-зз... Ахь хіун дика дийр 
дара суна?

ПОЛЛА. Ас Іай даа хіара біараш а лур ду 
хьуна, хьан лазийна ког а діа боьхкур бу.

ЗИНГАТ. Дика динчунна массара а дика- 
ниг до. Ас а дицдийр дац хьан ши дика.

ПОЛЛА. Мичахь Іаш ду хьо?
ЗИНГАТ. (Коьллаш діаса а тоттуш). Кху- 

захь ю сан тоьла.
ПОЛЛА. (БІараш тоьли чу а дохкуш). ГІоза 

дуийла ахь хіорш. Ас хіинца ког діабоьхкур 
бу хьан. (Зингатан ког діабоъхку).

ЗИНГАТ. Баркалла хьуна, жима йоі. Хьуо 
холчахіоьттина меттиг нислахь, соьга кхайк- 
халахь. Со орцах кхочур ду хьуна.

ПОЛЛА. Муха кхайкха со?
ЗИНГАТ. Иштта: «Ва зингат, зингат! Бос 

Іаьржа зингат! Же, сихо елахь, Поллина гіо 
делахь!» Ахь и оллушехь, со тіекхуьур ду.

ПОЛЛА. Дика ду. ХІинца со ціа муха кхо
чур ю?

ЗИНГАТ. ХІокху новкъа діагіо. Іаьржа 
къийгаш хьаьвзар йу хьуна тіехула «къар- 
къир» деш, маьхьарий хьоькхуш. Хьо 
цаьрга хьалахьажахь, некъах а тилла, Ча- 
бабина тіекхочур ю хьо. ТІаккха цуьнан 
кіанта йуур йу хьо.

ПОЛЛА. Баркалла хьуна, зингат. (Кхаба а 
оъций, діайолало Полла).

3-гІа сурт
Ща йоьдуш йу Полла. Щаьххьана, жіаьлел 

жима а, цицигал йоккха а хир йолуш, меран 
метта йеха йу йолу цхьа сийна бумбари дуь- 
хьал йолу кхунна. Полла кхерало.

БУМБАРИ. Жж-жж-жж... Мила ву сан 
хьуьнхахь леларг?
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ПОЛЛА (Кхераелла). Со йу ... Полла...
БУМБАРИ. Хьо хьенан йу?
ПОЛЛА. Дадин, бабин йу.
БУМБАРИ. Ас сайн йу Іоьттина, ціий 

діамер ду хьан.
ПОЛЛА. Ва, сийна бумбари, ва хаза бум- 

бари! Ма малалахь сан ціий, ас цхьа дика 
дийр ду хьуна.

БУМБАРИ. Жжж-жж-жж... Ахь хіун дика 
дийр дара суна?

ПОЛЛА. Ас даор ду хьуна ахь цкъа а ца 
диъна мерза даар. ТІаккха тухур яций ахь 
сунайу?

БУМБАРИ. Жж-жж-жж... Дика диначунна 
диканиг до ас. ХІун даар ду иза?

ПОЛЛА. Ас хіокху комарийн мутт лур ду 
хьуна.

БУМБАРИ. Дика ду. И мерза дел ахь, ас 
хіумма а дийр дац хьуна.

ПОЛЛА. (Комарех мутт а доккхий, бум- 
барина хъалха хіоттадо). Ма мерза ду хіара, 
бумбари, діамалахьа.

БУМБАРИ. (Йу кхаби чу а йохуъйтий, 
мутт молу). Дуьнен чу йаьлчхьана, цкъа а 
кхул мерза хіума мелла яц ас!

ПОЛЛА. Аьхна хуьлийла хьуна.
БУМБАРИ. (Мутт мелла йолу). Ахь суна 

динчу диканна дуьхьал ас цхьа дика хьуна а 
дийр ду. Хьо цхьанхьа холчухіоьттина мет- 
тиг нислахь, соьга кхайкха. Со оцу сохьта 
тіекхуьур йу хьуна.

ПОЛЛА. Муха кхайкха ас хьоьга?
БУМБАРИ. Иштта: «Бумбари, бумбари, 

бос сийна бумбари! Же, сихо йелахь, Пол- 
лина гіо делахь!»

ПОЛЛА. Баркалла хьуна, бумбари. ХІинца 
со ціа муха кхочур ю?

БУМБАРИ. Жжж-жж-жж... ХІокху новкъа 
діагіо. Цхьана ламанах тіех йаьлча, готтачу 
новкъа йер йу хьо. Цу новкъахь леста ши 
тіулг хир бу хьуна. Шина тіулгана йуккъеху- 
ла чекх а яьлла, діайоьдуш, тіаьхьа пхьидаш 
йекар йу хьуна. Кхиссалуш, тіаьхьа оьхур йу 
уьш, амма уын тергал ма е. Нагахь санна хьо 
юхахьажахь, некъах тилла, Ча-баба йолчу
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кхочур ю. ТІаккха цуънан Ча-кіантпа юур 
ю. (Бумбари куллах юлу).

4-гІа сурт
Готтачу новкъахъ ши тіулг лаътта. Це- 

ран юкъ готта йу. ТІулг хъабо Поллас, иза 
меттах а ца болу.

ПОЛЛА. ХІара тіулгаш-м ма дац лесташ. 
Бумбари галйаьлла хир йу.

ТІУЛГАШ. (Адамах дистхуълу). Жима 
йоі, тхо-м боккъалла а лесташ дай. Ча-баба 
бохучу йешапо кіел тіулгаш дехкина тху- 
на. Тхойша жимма меттах а хьабай, уып 
діадахахьа. Ахь диначу диканна дуьхьал оха 
дика дийр ду хьуна.

ПОЛЛА. Леста хіунда леста шу?
ТІУЛГ. Вон стаг тхуна йуккъехула вала 

гіоьртича, оха Іовду иза.
Т Т О Т Т Т Т  А  Р о т і  т т т л т т т т  ѵ ѵ л т т т т  т т т г т _

тах дохий, шайна лиъча. (Хала а, атта а 
шина тіулгана кіелхъара тіулгаш діадоху 
Поллас. Леста болало ши тіулг). ХІай, 
баркалла хьуна! ХІинца тхох цхьаъ цхьана 
агіор таьіар бу ахь цунна кіелхьара шад 
бина йовлакх схьаэца. ЦІа кхаччалц, и шад 
схьа ма басталахь.

ПОЛЛА. (Йовлакх схъа а оъций, цуънга 
хъоъжу). ХІун йу-те кху юккъехь?

ТІУЛГАШ. И ціахь хуур ду хьуна. Ва- 
рийлахь, шад ма басталахь. Кисана дилла 
йовлакх.

ПОЛЛА. Баркалла. Марша Іойла шу. Со 
йоьду.

ТГУЛГАШ. Марша гіойла хьо а.

5-гІа сурт
Новкъа йогіучу Поллина ціаъххъана цхьа 

ши пхъид тіаъхъа йолу.
ПХЬИДАШ. Вакъ-вакъ-вакъара... Тилла 

йоі! Тилла йоі! Шен новкъа ца йоьду! Вакъ- 
вакъ-вакъара...

ПОЛЛА. Ва-а, баба! (Кхералой, йуъстах 
оъккху. Цу минотехъ ціийнан маъіигах 
йихкина чантал йолчу Ча-бабин хіусамна 
юххехъ нисло Полла). Ешапан ціенош ду- 
кх хіорш. (ЗІенаш а лестош, тіегіерта 
Ча-кіант).

ЧА-КІАНТ. ВІаув-Іий-вІуо... (Полла 
чіогіа кхерало. ЦІа чуьра араоьккху Ча- 
баба. Тукарш санна, йехий міараш а, арсаш 
санна, цергаш а, алу санна, доіуш біаьргаш 
а долуш).

ЧА-БАБА. (Йиш лоъкхуш). Дага-мага- 
леш карий суна! Май дол аг карий суна! 
Ас чорпа йийр ю! Сайн кіантана йаор ю! 
Ас жижигаш дуур ду. Даьіахк-тіум йуур 
йу! (Полла йоълху. Ча-бабас иза, схъа а
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лоций, боккхачу тіулга тіе охъайуъллу).
ЧА-КІАНТ. ВІаув-вІив-ив... Сихха схьайа 

суна и йоі.
ЧА-БАБА. ХІинцца, хіинцца, сан дика- 

ниг. ИоІ-м дика йу. (Меженаиіка хъоъжуш). 
Муха йеза хьуна хіара: буьйда йолуш, йа 
кхехкийна, йа еттина?

ЧА-КІАНТ. Іий... кхехкийна... Іуо-віаув...
ЧА-БАБА. Дика ду, дика ду, сан кіант. 

Хьуьнхара декъа дечиг а деана, йай а 
оьллина, йоккха ціе а латийна, урс а 
ирдина, кхехка а йина, йуур йу хьуна 
хіара. Хьолтіамашцана. (Ча-баба декъа 
дечиг лахьо йоъду).

ЧА-КІАНТ. ВІаув-вІийв-вІуо... (Хаддаза 
гіовгіа йо).

ПОЛЛА. (Мохь туху). Ва зингат, зингат, 
бос Іаьржа зингат! Же, сихо йелахь, Поллина 
гіо делахь!

ЗИНГАТ. (Схъакхочу). Зз-зз-зз.. ХІун оыну 
хьуна, Полла?

ПОЛЛА. Вай... Бос Іаьржа зингат! Ча-ба- 
ба хьуьн чуьра схьакхачале, со діайихкина 
тіергаш хеда а йай, гіо дехьа суна йада.

ЗИНГАТ. ХІокху сохьта. (Церг йетташ, 
тіергаш хедайо. Полла мукъайолу).

ЧА-КІАНТ. ВІаув...Іий...уо... віуов...
(ГІовгІа йо, зіенаш ийзош).
ПОЛЛА. Же, зингат, дадалахь. (Зингаттий, 

Поллий діадоду. Шен кіентан, мохь а хезий, 
схьайоду Ча-баба).

ЧА-БАБА. ЭхІ, йоі йедда! Же, тіаьхьа йа- 
далахь, сан кіорни. (ЗІенаш схъа а йостий, 
дІахоьі(у Ча-кіант. Ча-кіант тіаъхъаводу, 
цунна тіаъххъе — Ча-баба).

и
Поллий, зингаттий уьдуш ду. Иоьіан 

пхьарс бу зингатан буйнахь.

6-гІа сурт
ЗИНГАТ. Ядалахь маса! (Сих-сиха 

йуха хъоъжу). Же, йадалахь, Ча-кіант 
тіаьхьакхуьуш воллу.

ПОЛЛА. (Юхаахъожий). Вай, хіун дийр 
дара-те? Бумбарига кхайкха со. Бумбари, 
бумбари, бос сийна бумбари. Же, сихо йе
лахь, Поллина гіо делахь!

БУМБАРИ. (Гучуйолу бумбари). Жж-жж- 
жж... Хьуна хіун оыну, Полла?

ПОЛЛА. И тхуна тіаьхьа вогіу Ча-кіант 
сацо хьажахьа. (ТІекхочуш воллучу Ча- 
кіантана когах шен йу Іутту бумбарис).

ЧА-КІАНТ. ВІаув-вІов-Іай... сан ког! 
(Хаддаза ціийзаш, ког лоций, цхъана 
метте охъахуу).

ПОЛЛА. (Зингате). Же, тіекхеталахь Ча- 
кіантана.

ЗИНГАТ. Зз-зз-зз... Ас хіинца дан дез- 
зарг дийр ду цунна! (Зингато ког лаъцна 
Іачу Ча-кіантана белшах шен кіомсарш 
юхку. Шозлагіа а лазийна Ча-кіант, мохь 
хъоъкхуш, хъуънхула діаводу).
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ПОЛЛА. (Лечкъинчуъра гучуйолу). Довдий 
вай. (Зингато куъглоцу). Ча-баба схьакхочур 
йу хіинцца.

7-гІа сурт
Юха а хъоъжуиі, дедда догіу зингаттий, 

Поллий, бумбарий шина тіулгана тіе кхочу.
ПОЛЛА. Дадалахь, зингат, йадалахь, бум

бари, шина тіулга юккъехула чекхдевр ду 
вай. Ча-бабина ца хаьа, ас царна кіелхьара 
тіулгаш діадаьхний.

ЧА-БАБА. (Гучуйолу Ча-баба). Стенга 
вахана сан кіант? Цуьнан ма гіар-тата йай- 
на! Там бара и, йоі буьйда йоллушехь йаа а 
йиъна, цхьана куллах а воьлла, діавижина 
хила. (Охъа а теіаш, шен кіант лоъхуш 
йогіу Ча-баба, шина тіулгана юккъехула 
йала гіурттушехъ, ши тіулг вовшахкхета. 
ТІулгаша цуънан боккха мара Іовду. Мохъ 
хъоъкхуш, хъуънахула діайоду и. Полла а, 
тіулгаш а, зингат а, бумбари а доълу).

ПОЛЛА. Баркалла шуна, сан доттагіий! 
Аш гіо ца динехь, Ча-бабас а, цуьнан кіанта 
а йиина хир яра со.

Марша Іойла шу.
МАССАРА А. Марша гіойла, жима Полла!
(Полла діайоъду).

8-гІа сурт
ЦІахь. Хиина Іаш ду дадий, бабий.
ДАДА. Ма вон йитира вайша и йоі, 

ваышшшна йуххе а йаьккхина, ца лелош.
БАБА. Вай сан миска Полла! (Иоьлху). 

ХІун дер-те хіинца? (Полла чоьхьайолу).
ПОЛЛА. Ва сан баба, сан дада. Со берзало- 

ша йиъна, моытура шуна, со йайна йаьлла, 
моьттура шуна!

БАБА. Ва-ла-лай! Сан жима Полла. (Ма- 
ракъуьйлу). Хьо муха кхечи ціа?

ДАДА. ХІай, йоккханиг, собардехьа. 
Схьайоьлла суна, дадиниг. Хьо йа марша! 
Хьо я гіоза! (Марайуллу). Хьо мича йаха- 
нера? Сан, бабин біаьргех хи ма ца долура, 
дукха дилхина.

ПОЛЛА. Ча-бабассий, цуьнан кіантий 
міаьргонна йиина діайоккхура со, зингатой, 
бумбариссий гіо ца динехь. ХІинца, лестачу 
тіулгаша хіун совгіат дина, хьовсий вай. 
Ас царна а диканиг ма динера. (Кисанара 
йовлакх схъадоккху. Шад босту. Юккъехъ 
дуккха а деши карадо).

ДАДА. Диканиг дича, диканиг хуьлу.
БАБА. ХІинца вай Поллина ціен коч 

оьцур йу.
ПОЛЛА. Баьццара йовлакх а.
ДАДА. Баьццара йовлакх а оьцур ду. 

Схьайоьлла дадина. (Марайуллу).
БАБА. ХІай, воккханиг, суна а кхачийта- 

хьа кхунах дакъа. (Оззайой, Полла дадин 
марара схьайоккху). Схьайал хіара соьга. 
(Марайуллу).

Кирхъа.
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ТУ Ь Й РА , ТУ Ь Й РА , Т У Ь П П А Л И Г і
Дала шуна дика дарш, диканца шу дукха дахадарш, вуонна шу тіаьхьататтарш, 

диканна хьалхадахарш. Ас цхьа туьйра дуьйцур ду шуна, тур-тамаша шуьга байта. 
Лунан лергаш самадахалаш, берзан біаьргаш серлабахалаш!

БУ X I АН АН А, МАЬЛХАН А КЬОВСАі*
(Нохчийн халкъан туьйра)

Мацах-мацах, тоххара цхьана діаяханчу хе- 
нахь, бухіа хилла шен доттагіашна-олхазар- 
шна гергахь дозаллаш деш, дерриге а дуьне 
серладоккхуш, къагош берг шен ши біаьрг бу 
бохуш. И хааделла малхана. Цо бухіане аьлла:

-  Ма гіерта сан сий хьайна дерзо.
Бухіа яша а ца яьшна цо бохучух.
-  Хьо бу и сан сий хьайна дерзо гіертарг, 

-  аьлла цо.
Иштга церан къовсам баьлча, схьагулделла 

дерриге а дийнаташ, цу шиннах бакъ муълха- 
ниг лоь хьовса. Цхьадолу акхарой, олхазарш 
бухіано бохучух тешаш, вуьйш малхехьа

хилла.
-  Дика ду, -  аьлла малхо, со цхьана ханна 

діалечкъар бу, ткъа шу бухіано дуьне серла 
муха доккху хьовсуш хила.

ДІалечкъина малх. ТІебеана бода. 
Шен ма-хуьллу къерзош хилла бухіано 
біаьргаш, амма дуьне серладолуш ца хилла. 
Юха схьакхетта малх, серладаьлла дуьне. 
Хаьттина малхо:

-  ХІун олу аша?
Массара а хьовзийна бухіа, кхин ала хіума а 

ца хилла, тіема аяьлла, діаяхана. ХІетахь дуьй- 
на дийнахь гучу ца йолу бухіа, буьйсанна бен. 

Иштга хуьлу харцо лелочунна.



Гулло, гулло 
Тобане,
Довла, бераш, 
Ураме.
Иаккха, йаккха 
Къоршкъали, 
Деле деха 
Догіа-хи!

Оьшу Іалам 
Лийчадан,
Кхуьу хьаьжкіаш 
Къежаш ган. 
Оьшу хіотто 
Стелаіад, 
Тхишлахь бело 
Маьлхан кад.

Догіа оьшу, 
Оьшу сов, 
Лалла къиза 
Іаьткъа тов. 
Арахь йалташ 
Хьекъийта, 
Маьлхан зезаг 
Делийта.

Тиша баргалш 
Охкий тіе, 
Хиш доттийта 
Шайна тіе. 
ХІора уьйтіа 
ХІитталаш, 
ХІай нах, сагіа 
Даккхалаш!

Мохк хилийта 
Беркате,
Хих шу, мархаш,
К*
Иассало.
Иаккха, йаккха 
Къоршкъали, 
Деле деха 
Догіа-хи!



Ахмадов Муса

А ь х к а  й у ь р т а х ъ

Дени гіалахь Іаш вара. Аьхка ишколера 
діахецча, йуьрта воьдура и, шен дендай, 
денаний долчу.

Церан лулахо Маса Денин доттагі вара. 
Аьхке діайаллалц цхьаьна хуьлура и шиъ. 
ХІора дийнахь, Іуьйранна араволий, сар- 
ралц ловзуш лелара ши доттагі. Кху шарахь 
а иштта діайолийра цу шимма аьхке.

Хьалхарчу дийнахь ахка тіе лийча вахара. 
Кхечу берашца цхьаьна тіулгаш тіекіалдох- 
куш ахк сацийна, шаьш йиначу айми чу а 
кхиссалуш, лийчира и шиъ, малх чубуза лах- 
баллалц. Паккха ціа веара, чіогіа мац а велла.

Ши доттагі ціа кхачале, маьркіаж бода 
буьйлира.

Рагіу кіелахь паднар тіехь Іаш волчу 
Воккха Дадас элира:

-  Ва Дени, хьо малх ціа кхаьчча а, ціа 
кхачаза ма ву?!

-  Воккха Дада, малх ціа муха кхочу, 
маьлхан ціа мичахь ду? -  Воккха Дадас

аьллачух ца кхеташ, хаьттира Денис.
Карара суьлхьанаш шен кучан хьал

харчу кисана а дехкина, къамеле велира 
Воккха Дада:

-  Маьлхан ціа дан а дац. Малх уггаре 
чіогіа лакхабаьлла, уггаре чіогіа бохбелча, 
олу иштта. Оцу хенахь діадуьйлало уггаре 
а деха денош. Кхаа дийнахь лаьтта иштта. 
«Малх ціа кхаьчна, паргіатбаьлла», -  аьлла, 
хета адамашна. ТІаккха де дацдала долало, 
малх лахбала болало. Ткъа тахана шеран уг
гаре деха де дара. Хьан маса шо ду? -  аьлла, 
Денига хаьттира Воккха Дадас.

-  БархІ кхаьчна. Шолгіачу классе ваьлла со.
-  Гой хьуна, Дени, бархі шо кхаьчча, 

хьуна хаа дезаш хіуманаш ду.
-  Суна хаьа деша а, йаздан а, -  сихха 

элира Денис.
-  ЧІогІа дика ду, хьуна иза хууш. ХІинца 

тіекхаьчна хьуна ламаз Іамо деза хан, -  
элира Воккха Дадас.



-  Ламаз? ХІинций? Дадас суна, итт шо 
кхаьчча, Іамор ду элира ламаз! -  цецво- 
луш, элира Денис.

-  Хьалха мел Іамий а, дика ду. Жима во- 
луш марзделларг дерриге а дахарехь лело 
атта хир ду. ХІинца хьо а, хьан доттагі 
Маса а бежнийн, уьстагіийн раж лелош 
ву, шайн мукъа денош дуьйладелчахьана, 
-  вела а къежаш, кіеда, мерза дуьйцура 
Воккха Дадас.

-  Муха, Воккха Дада? Тхойшиъ-м вац 
бежанех, уьстагіех тера, -  олуш, дегабаам 
бира Денис.

-  Хьажал хьо, Дени, бежанаш, уьстагіий 
а Іуьйранна дажа діадоьлху, суьйранна, 
Іаржлуш, ціа догіу. Хьой, Масий ву-кх 
иштта лелаш. Іуьйранна ловза араволу, 
суьйранна чувогіу. Нагахь ашшимма ламаз 
доладахь, шуыниннан кхин раж хир йу.

-  Муьлха раж?

-  Адамийн хила йеза раж. Адамийн хан 
пхеа декъе йекъна йу. Пхеа ламазан хене. 
ХІора ламаз шен хенахь дан деза. Ламаз 
дан діахіоттале, иза эца деза: куьйгаш, 
йуьхь, пхьаьрсаш, когаш буьлуш. Ламаз 
дан волавелча шуыниннан йиш хир йац 
кхерсташ лела.

-  Дика ду, Воккха Дада, суна ца лаьа беж- 
нех, уьстагіех тера хила. Маца діадолор ду 
ламаз Іамор? -  аьлла, йуьхь йекхайелира 
Денин.

-  Дала мукъалахь, кхана Іуьйранна 
діадолор ду вай. Кхана гіуллакх діадоло 
дика де а ду -  оршотде.

-  Ма дика а ду, ма дика а ду! -  самукъ- 
даьлла, арахьаьдира Дени.

-  Ахь хіун до? -  аьлла, тіаьхьа мохь 
туьйхира Воккха Дадас.

-  Масига діахаийта воллу со, -  олуш, 
кевл ара иккхира Дени.



Д е м е  е в  І а л а в д и

Д  agutt зезаг
Догіано хьо, дада, 
Вина чіогіа тіада... 
Сихха чоьхьавала, 
Ахь хіун йуу ала.

Кетар хьайн діайаккха, 
Йоллу маха баккха. 
Нуьйда йу діайаьлла. 
Со йу гіуллакх далла.



Уггаре а нуьцкъалнслг
(Сванийн туьйра)

Бимурзель майра таллархо вара. Иза 
сих-сиха лаьмнашка талла воьдура. Цхьа- 
на дийнахь цо доккха хьех дийнера.

ЦІаьххьана стигал макх а елла, Іаьржа- 
чу мархано лаьмнаш шена юкъахьарчий- 
ра. Къекъа йолаеллачу стиглара стелахаь- 
штиг а тоьхна, біешеран боккха наж, эзар 
дакъа а дина, охьабожийра.

-  ХІай, нуьцкъала стелахаынтиг! -  аьл
ла мохь белира кіентан. -  Схьахетарехь, 
хіокху дуьнен тіехь цхьа а хіума дац хьол

ницкъ болуш а, кхераме а. Айса дийна 
хіара хьех хьуна совгіатна ло-кх ас.

Стелахаынтиг дистхилира Бимурзеле:
-  ХІан-хІа, адам, со массарал а нуьцкъа

ла дац. ДІахьажа оцу лаьттачу къоьжачу 
Эльбрус-ломе. Эзарнаш шераш ду ас цун- 
на тіе сайн хаынтигаш-пхерчий кхуьссу, 
ткъа иза ша ма-латтара лаьтташ бу хіинца 
а.

ТІаккха къоьжачу Эльбрусана тіеваха- 
ра Бимурзель.



-  ХІай, къоьжа Эльбрус! Хьо бу-кх 
хіокху дуьнен тіехь уггаре а нуьцкъала. 
ДІаэцахьа соьгара совгіатна ас дийна 
хіара хьех!

-  ХІан-хІа, Бимурзель, схьа ца оьцу 
ас хьоьгара хьех. Хи ду сол а нуьцкъала. 
ДІахьажахьа, цо суна тіехь диначуьнга. 
Даккхий Іаннаш дохуш, аьхкина, лазий- 
на сан агіонаш. Сан дагна тіекхаччалц ю 
хино суна йина чевнаш.

ТІаккха яккхий Іинан Іовраш хьийзочу 
хина тіе вахара Бимурзель.

- ХІай, нуьцкъала лаьмнийн хи! ХІокху 
дуьнен тіехь хьо уггаре а нуьцкъала ду. 
Совгіатна хіара ас дийна хьех діаэцахьа 
соьгара.

-  ХІан-хІа, Бимурзель, -  жоп делира 
хино. -  Со мархано кхоьллина ду. Шена 
луъучохь, сан хи охьакхосса ницкъ болуш 
ю иза.

Уггаре а лекхачу лам тіе хьалавелира 
тіаккха Бимурзель:

-  ХІай, ницкъ болу марха! Хьуна юк- 
къера схьаюьйлу стелахаынтиган ціерш, 
хьох схьадолу массо а хіума діахьулдан 
ницкъ болу хи. Хьо ю-кха дуьненахь 
массо а хіуманал нуьцкъала. ДІаэцахьа 
соьгара сагіина ас дийна хьех!

-ХІан-хІа, Бимурзель! -  аьлла, йистхи- 
лира марха. -  Сан паччахь -  мох бу. Шен 
лаам болччу метте діахьо цо со, ядайой. 
Дена жима бер санна, цунна массо а хіу- 
манна тіехь муьтіахь хуьлу со.

ТІаккха, йоккхачу тогіи чу а воьссина, 
Бимурзела махе хаьттира:

-  ХІай мох! Хьо буй кху дуьнен тіехь 
уггаре а нуьцкъала? Ахь кегдо уггаре а 
даккхий дитташ, массо а хіуманна тіехь 
хьуна муьтіахь ю йочанан мархаш. ДІа- 
эцахьа соьгара совгіатна ас дийна хьех!

-  ХІан-хІа, Бимурзель, -  жоп делира 
махо. -  Со бац дуьнен тіехь массарал а 
нуьцкъала. ДІахьажахьа, со мел чіогіа 
хьекхарх, мел чіогіа суна кагъян лаарх, и 
діо сийна буц каг ца ло-кха соьга. Хета- 
рехь, иза ю массарал а нуьцкъала.

Бимурзель, лаьтта кхаччалц охьа а таьі- 
на, вистхилира баце:

-  ХІай, хаза яьлла сийна буц! Хьо массо 
а хіуманал ницкъ болуш ю, ма боху, кху 
дуьнен тіехь. Иза иштта делахь, діаэцахьа 
соьгара совгіатна ас дийна хіара доккха 
хьех!

-  ХІай, Бимурзель, иштта ницкъ болуш 
со хилча, ас йоуьйтур ярий со уьстагіашка 
я хьошуьйтур ярий цаьрга шайн бергаш- 
ца?

Уьстагіашна тіевахара тіаккха Бимур
зель.

-  ХІай, уьстагіий! Шу ду-техьа хіокху 
дуьнен тіехь уггаре а нуьцкъала? Шуна 
діадала деза-техьа ас хіара айса дийна 
доккха хьех?

-  ХІан-хІа, Бимурзель, -  аьлла, дист- 
хилира уьстагіий. -  Тхол ницкъ болуш ву 
хаспашдийриг. Муьлххачу а хенахь тхуна 
урс хьокху цо.

Оьгіазвахара тіаккха Бимурзель. Хас- 
паш дечунна тіе а вахана, цо хаьттира:

-  ХІай, хаспаш дийриг! ХІокху дуьнен 
тіехь цхьа а вац-те хьол нуьцкъала? ХІара 
айса дийна хьех хьуна діадала деза те ас?

-  Ахь хіун дуьйцу, Бимурзель?! Кегий 
дехкий а ду сол ницкъ болуш. Цара дакъа- 
заваьккхина, массо а хіуманах ваьккхина, 
царна хіун дийр ду ца хууш, Іаш ву со.

Цецваьлла, Бимурзель дехкий долчу 
вахара.

-  ХІай, кегий дехкий! Шу ду, ма боху, 
дуьнен тіехь уггаре а нуьцкъала. ХІара ас
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дийна хьех шуна діадала дезар ду-те сан?
-  Мичара, Бимурзель! -  аьлла дистхи- 

лира цуьнга дехкий. -  Тхол нуьцкъала 
даккхий мекхаш, ира міараш йолу цициг 
ма ду. Цунах кхоьруш, массо а Іуьрга 
діалевчкъина Іаш ду тхо.

Доккха са а даьккхина, корта а ластий- 
на, цициг лаха вахара Бимурзель.

-  ХІай, даккхий мекхаш, ира міараш 
йолу цициг! Хьо ду боху дуьнен тіехь 
уггаре а нуьцкъала. ХІара ас дийна хьех 
хьуна діало-кх ас.

-  ХІаъ! Со, цициг, ду-кх хіокху доккха-

чу дуьнен тіехь массарал а нуьцкъала. Со 
цхьаннах а кхоьруш дац. ДІакхосса кеч- 
бина, озийна пха санна бу сан букъан чіу. 
Вагош йолу ціе санна догуш біаьргаш а, ира 
арсаш санна міараш а ю сан. Ткъа цергаш 
аьчкал чіогіа а, ирачу арсел ира а ю. Схьада, 
охьадилла суна хьалха ахь дийна хьех.

Эццахь чіогіа оьгіазвахара Бимурзель. 
Ша хесто доладелла цициг, вортанна тіера 
схьа а лаьцна, кхоьссина діадахийтира 
цо. Ша дийна хьех, шен ціа а даьхьна, ша 
диира Бимурзела.

Гочдинарг -  Магомаева Мар ем



>ч

Догіу, догіу, догіу де -  
Иза ма ду оршотде. 
Хан ца юху боларах, 
КІира юха долало.

Шинариде -  шолгіадерг, 
Балха воьду балхахьверг, 
Тахна вахча ваьлла вац, 
КІира юккъедаьлла дац,

Кхаариде -  кхозлагіа, 
Малончашна мостагіа, 
Оцу дийнахь олуш ду: 
КІира юккъедолуш ду.

Еариде -  доьалгіа,
КІира дерзон тоьуш дац: 
ВорхІ де хуьлу кіиранахь, 
ВорхІ лам санна туьйранахь

ПІерасканде догіу тіе, 
Уллора гуш догіу де, 
Маьждигехь ян Іамалаш, 
Цига гулло адамаш.

девзаш шира де -  
Базар хіутту кіиранде. 
КІира дуьзи тіаьххьарчо, 
Дийцал денош ваьхьачо.
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Гацаев  Саьіид

Жимчу кіентан ойланаш
Велахьара 
Жимма воккха, 
Жимма воккха, -  
Хьажал, хіоккхул, -  
Ас топ кара 
Оьцу ярий,
Дадин бекъа 
Лоцу ярий,
Нуьйр тіетесна,
Кех а ваьлла,
«Со хьелур вац» -  
ЦІахь а аьлла,
ГІон варий со 
Сайна лела,
Юьртахь массо 
КІантах вела:
«ХІей, шу догіий?» -  
Цаьрга бохуш, 
ХІораннан а 
ЦІе а йохуш,
Курра хьоьжуш 
Хин варий со, 
Юьртахь ара 
Ваьн варий со, 
Жимма ара...

ДІо діа кхуре,
Я и діога 
Ломан гуре,
Я діа діога 
Іине кхаччалц, 
Сайна баба 
ТІаьхьакхаччалц.

Бабас ціахь со 
Сецош ву-кха.. 
Пхи шо ду сан, 
Кхин сов дац, 
Кампет эца 
Ахча а дац.



Хадури Инга
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(Туьйра)

Марьям йина де дара. Де-м дара, ша 
Марьям санна, хаза. БІаьстенан малх 
бара эсалчу зіаьнаршца Іалам хьоьстуш. 
Бацалахь техкара бес-бесара зезагаш, 
Марьямин бумзин куча тіехь санна, хаза.

«Эххар а йоккха хили-кх со!» -  бо
хуш, ойла а йеш, кетіахь ловзуш йара 
Марьям.

Ша-шега къамел дора цо:
-  ХІинца-м йоккхахиллера со! ХІинца 

нийсархошна атта хир дац суна тіаьхьак- 
хиа. ХІун ду, со дегіана жима хилча?! ДегІ 
а доккхур ду.

Коьртаниг шераш ду. Ялх шо-м бегаш 
баций.

Ясмина кхочур ма йуй хіинцца, лов- 
зий вайша, аьлла. Ловза йиш хьенан йу 
хіинца? Гурахь ишколе йаха еза. Ишколе 
яхале деша Іама еза. Иштта Нанина а гіо 
дан ма дезий сан.

Шен ойланаш а еш, ловзуш Іаш йолчу 
Марьямина хезира шега кхойкхуш. Кхойк- 
хуш ерг Ясмина яра.

-  Марьяшка! Во, Марьяшка!
-  Иогіуш йу! -  аьлла, дуьхьал мохь 

туьйхира Марьяма.
Резайацара Марьям шега Марьяшка, 

аьлла, кхайкхарна. Ша-шега бур-бур а

деш, ков долчу агіор діайолаелира и.
-  Марьяшка тов! Бер-м дац со кхин? 

Марьям ала хіунда ца мега?!
Шен доттагічунна улле кхоччушехь, ца 

яьлла, йелакъежира Марьям.
-  Марьяшка, хьо хіун деш йу? -  аьлла, 

йистхилира Ясмина.
-  Кертахь гіуллакхаш деш йара со.
-  Хьо йина де ма ду тахана.
-  ХІаъ, ду! -  жоп делира Марьяма, цхьа 

жимма эхь хетта, корта раз а боккхуш.
-  Хьуна совгіатна тайниг эца туькана 

йаханера со, хіокху ахчанах тайниг ца йо-
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гіу элира соьга! -  аьлла, шен буйнахь хьар- 
чийна кехатан пхи туьма гайтира Ясминас.

-  Марьям, схьаэцахьа ахча. Туьканара 
хьайна кампет а, мерза хи а оьцур ду ахь, 
-  аьлла, пхи туьма бумзи кучан кисана 
дилла гіоьртира йоі.

Марьяма ца оьшу оллушехь, ахча киса
на а таіийна, едда къайлаелира Ясмина.

«Вай, цо хіун дора?!» -  аьлла, цецйаьл- 
лачохь йисира Марьям. ТІаккха кхин ойла 
а ца йеш, туькана яхара и. Туькан неі 
йиллина йара. Ша чоьхьаяьлча, Марьяма 
чухула біаьрг кхарстийра. Иоцуш хіумма 
а йан а йуй-те, аьлла, тіанк-аьлла йуьзна 
яра туька «Сникерсех», «Ореонах», «Ту- 
кех», печенех, мерзачу хинех.

о
Иоьіан ойла хилира: ткъе пхеа соьмах

«Сникерс» эца, ткъа соьмах мерза хи эца, 
пхеа соьмах «Аленка» шоколад эца а.

-  МІаьу! МІаьу! -  бохуш, туьканна чу 
хьаьжира цхьа оза цициган кіорни. Моьт- 
тур дара, и Марьямига кхойкхуш ду, и 
йовза а йевзаш.

ИоІ цуьнан тидам ца бан гіоьртира, 
шена и ца гуш санна, амма кіорни юха а 
«міаьу-міаьу» бохуш дара.

Цициг меца дуй хиира Марьямина. 
Аьтту агіор гіопастана тіехь цициган 
тайп-тайпана даарш дара.

Шегара ахча, жима буй а боьллуш, 
йохкархочунна діа а гойтуш, маса «Вис
кас» йогіу шена, аьлла, хаьттира йоіа.

-  Шиъ, -  аьлла, жоп делира йохкархочо.
-  Цхьаъ оьцу ас, -  элира Марьяма.
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Вискас, дисина ахча схьа а эцна, ара 
елира Марьям. Туьканна хьалха, ціеначу 
кехат тіе, бисмилла а аьлла, кіорнина 
йаахіума охьайиллира цо.

Шарахь йаахіума ца йиъча санна, Іовша 
а ца Іовшуш, діакхаьллира цициго шен 
даар. Марьямига діа а хьаьжна, юха а 
«міаьу» бохуш, «дехарш дан» хіоьттира 
цициган кіорни. Сихха яхана, туьканара 
кхин а цхьа «Вискас» эцна, схьаеара йоі

И йиъна ма-делли, шен керлачу дот- 
тагічуьнга элира Марьяма:

-  Дуьзний хьо? Дало хіинца, чудоьду 
вайша, лийчо а деза хьо. Хьалха дала 
хіинца!

Шега аьллачух кхеташ долуш санна, 
Марьямина тіаьхьа а хіоьттина, доладе- 
лира цициг.

-  Хьо ду-кх совгіат. Кхин хіун совгіат 
оынура суна? Хьан ціе а хир йу Совгіат.

Цициг ловзуш, Марьямин когех а хьер- 
чаш, шен керлачу хіусаме кхечира.

Делкъал тіаьхьа, Марьям шен Совгіат 
а эцна, Ясмина йолчу йаха араелира. И 
яра, кхо ціа бен юккъехь а доцуш, кхеран 
урамехь Іаш.

Кевна хьалха йолчу асфальта тіехь ме- 
лаца цхьацца йозанаш а деш, Іаш яра йоі.

-  Ясмина! Ясминка! -  аьлла, мохь туьй- 
хира йоіа шен доттагічуьнга.

Ясмина парт-аьлла хьалаиккхира, 
Марьямин аз хезна. КІеда мижарг санна 
хьаьрчина цициган кіорни а дохьуш, йо- 
гіуш Марьям гича:

-  И ма хаза ду! Хьуна мичара даьлла 
и? -  аьлла, куьйгаш шен горгачу беснеш 
тіе дехкира цо.

-Хьан совгіат ду-кх! -  аьлла, елакъежира 
Марьям. Цо дийцира доттагічуьнга ша туь- 
кана йахар, цигахь шена Совгіат карадар.

Ехха Іийра ши йоі, кіорни а ловзош, арахь.
Ша ціа йаха йаьлча, Марьяма доттагі- 

чуьнга элира:
-  КІорница ловза кхана тхоьга йолахьа!
-  ХІаъ! Дера йогіур ю! -  аьлла, жоп 

д елира Ясминас.
-  Ца йогіуш ма Іелахь! -  бохуш, мохь 

бетташ, діаяхара Марьям.
«Дало хіинца чехкка ціа! Тоьар ду юьр- 

тан юккъехь л ел а! Хьалха дала чехкка!» 
-  бохуш, шен когех хьекхалуш, ловзуш, 
самукъадаьллачу кіорница къамел а деш, 
ціа яхара Марьям.
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ВЛЙН ХАДКЪАН ДОЗАДЛА

Хъомсара бераш! Нохчийн къоман дуккха а сийлахъ, яхь йолу, 
къонахий хилла. Даймахкана оъшшучохъ орцахбовлуш, иза 
ларбеш, шайгара турпалалла гойтуш хилла. Царах цхьаъ ву 
Нурадилов Ханпаша. Ваш  Даймахкана фашистийн Германи 
тіелетча, шен 17 шо бен доццушехъ тіаме вахна иза. ТІамехъ 
ямартчу мостагіех леташ, даккхий хъуънарш, майралла 
гайтина цо. Шен пулеметца цо хіаллаквина 920 фашист, 
вейтта йийсаре а валийна. 1942-чу шарахъ Сталинградна 
уллехъ, къизачу тіамехъ мостагічун діаъндарго хадийна 
цуьнан дахар. Веллачул тіаъхъа, 1943-чу шеран 17-чу апрелехъ, 

Нурадилов Ханпашина “Советски Союзан турпалхо ” аьлла сийлахъ ціе тиллина. И  
майра турпалхо вицвина вац Нохчийчохъ а, Россехъ а. Цунна лерина хіоллам бу Соължа- 
ГІалахъ хіоттийна, цуьнан ціарах ю Нохчийн пачхъалкхан театр а, Нохчийчохъ а, 
кхечу мехкашкахъ долу дуккха аурамаш а. Яздархоша Нурадилов Ханпашин къонахалла 
хестошязйина дуккха а стихаш, поэмаш, повесташ. Иза даим вехар ву ваш дегнашкахь.

Ахмадов Муса

Нурадилов Ханпаша

Бохабеш дуьнен чохь хіоьттина машар, 
Мостагіа тіелетча Даймохк діалаца,
Цу тіаме сихонца лууш діакхача,
Лом санна, гіаьттира майра Ханпаша.

Тешаме герзашца мостагіий эгош,
Цо хьуьнарш гайтира Даймехкан арахь. 
Цхьа эзар мостагіа шен куьйга вожош, 
И турпал хилира Сталинград-гіалахь.

Къизачу діаьндарго сацийна дахар, 
Ханпаша вуьжийра шийлачу лаьтта. 
Амма и вицвийр вац цкъа а вайнаха, 
Дехар ду цуьнан сий, малхаца кхетта
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Хьоме бераш!
Оханан беттан 25-чу дийнахь вайн махкахь билгалдоккхуш ду 

Нохчийн меттан де. Журналан Іалашо ю нохчийн мотт кхиош, 
Іилманехь толлуш, хьоьхуш, кегийрхошна марзбеш къахьоьгуш 
болу нах шуна бовзийтар. Царах цхьаъ ву Нохчийн меттан к я 
манча, филологин Іилманийн кандидат Вагапов Іарби.

Вагапов Іарби вина 1951 -чу шарахь хийрачу махкахь, Казахс- 
танехь. Баккхийчара Даймохк буьйцуш, туьйранера мохк санна 
хетара цунна Нохчийчоь, иза гіенашкахь дуьхьал а туьйсура. 
ЦІакхача сатуьйсура, ціена шовданаш мийла, лаьмнашка біаьрг 
тоха, массанхьа буьйцушберг цхьа нохчийн мотт а болуш. Бе- 

раллехь, Даймахкана херехь кхаьбначу безамо кхоьллира Іарбин даг чохь шен махкана 
а, халкъана а пайдехь хила боккха лаам.

Шен доьзалца Казахстанера ціавирзинчул тіаьхьа Хьалха-Мартантіехь тіехдика 
дешарца цо чекхйоккху ишкол. Цул тіаьхьа деша воьду РПУ физикин факультете. Иза 
кхиамца чекхйаьккхича, белхаш бо радиозаводехь инженеран, физикин хьехархочун а.

Іарбис дуккха а Іилманан литература йоьшу, цунна гуш хуьлу вайн мотт Іилманехь кіезиг 
теллина хилар, вайн исторех болу хаамаш хьулбина хилар. Цундела цо шена хьалха Іалашо 
хіотгайо вайн меттан истори, цуьнан схьабаларан бух талла, 
нохчийн меттан таронаш гучуйохуш, талламаш бан.

Иза деша воьду университете, филологин факультете.
Иза кхиамца чекх а йоккхий, студенташна нохчийн мотт 
хьоьхуш, болх бо. Нохчийн меттан Іилманехь дукха, 
беркате къахьегна Іарбис. 2005-чу шарахь цо чіагійо фи
лологии Іилманан диссертаци. Иза автор ву 11 дошаман,
150 Іилманан белхан, шиъ монографии а. Тахана а хаддаза 
къахьоьгуш ву иза нохчийн мотт толлуш, студенташна 
хьоьхуш а, шен дерриг дахар оцу мехалчу гіуллакхна діа 
а делла. Дала аьтто бойла цуьнан.

Оха дийхира Іарбига, «Стелаіодан» кегийчу дешархошна 
хьехар де аьлла. Іарбис йовзуьйту вайн маттах а, даймахках 
а йолу ойланаш.

Вайн къоман мотт нохчийн мотт бу. И вайна хіо- 
ранна а, шиэн нана санна, хьоме хила беза. И иштта 
хьоме ца хилча, вайна иэхь ду. Шуна хезна хир ду: «Къоман мотт -  халкъан йуьхь 
йу», -  олуш. Матто халкъан амал, гіиллакх, цуьнан йахь, адамийн вовшашца йолу 
марзо ларйо. Гена махкахь нохчийн мотт буьйцург дуьхьал кхетча, мел хазахета 
вайна, гергарниг гича санна. Салам а лой, могуш-паргіат а хоттий, къамеле довлу
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вай. ЦІе хіун йу хьан? ЦІера мичара ву хьо? Хьо кхузахь Іаш ву йа цхьа гіуллакх 
хилла веана? Соьгара хіун накъосталла оыпу хьуна? Хьо гина хазахийти суна, ціа 
кхаьчча санна.

Со Казахстанехь вина а, кхиъна а ву. Тхо Іийна Аягуз гіала шийла меттиг йара, соьналла 
а куьйса хуьлура цигахь, ткъа стоьмаш, хасстоьмаш а ледара кхуьура. Халла кхууын долу 
цхьа «райка» олу Іежаш, балл санна, кегий дара. Тхан дас-нанас тхуна гуттар Дегіаста (Кав
каз) хестайора, мел хаза мохк бу вайн Даймохк бохуш, берриг а аьлла стоьмийн бошмех, 
сийначу хьаннех буьзна бу и бохуш. Вайн «ціахь» ца кхууын цхьа а стом бац, бес-бесара 
Іежаш, кхораш, туьркаш, хьечаш, хьайбанаш, гіаммагінаш, боча біараш, хьуьнан біараш, 
баьллаш, хьаьмцаш, комарш и ді.кх. а. Вайн махкахь седа санна хьаьъна шовданаш ду, 
дарбане хиш, ціена хіаваъ ду, сийна Арц бу, лекха лаьмнаш ду. «Диллина сурт санна, хаза 
бу вайн Даймохк», -  бохуш, дуьйцура тхуна баккхийчара.

1965-чу шеран 22-чу августехь ціа кхечира тхо, цхьа хаза, малх кхетта довха де дара и. 
Тхо ціа догіуш ду аьлла хезна, сан хенара йолу тхан шича, когаш берзана, уьдуш, тхуна 
дуьхьалйеана дагадогіу суна, тахана санна. Ткъа диъ шо кхаьчна йолу тхан йиша йоьлхучура 
ца соцура, «Кавказе дахийта вай» бохуш. Цунна Кавказ, ялсамани санна, хила еза моьттуш 
хиллера, тхан дас-нанас и дукха хаза йийцарна. Ткъа суна, воккха воллушехь, моьттура, 
автобус тіехь нохчи-шофер хилча, цо некъана ахча а доккхур дац.

Бераш, иштта хила беза шуна вайн Даймахке болу безам! Хаапаш, вовшашка а, вайн 
хьомечу Даймахке а вайн безам кхиош берг нохчийн мотт буй. Цкъа а диц ма делаш, цо 
вайн бусатбашіа, ийман, гіиллакх, оьздангагша, нохчалла лардой. Цундела кест-кестта 
дешаташ «Стелаіад» журнал, язлолаш цуьнга. Геннахь, Уралехь шина шарахь армехь со 
волчу хенахь а ур-атгалла, нохчийн «Даймохк» газет суна цига діадоуьйтура шуна, со цуьнга 
язвелла хилла дела. И сайга схьакхаьчча, сайн эскаран накъосташца цхьаьна, казарми чохь 
доынуш Іара тхо, самукъа а долуш. Оцу миноташкахь, тхаьш Нана-Даймахка, ціа кхаьчча 
санна хетара тхуна. Иштта боккха ницкъ бу-кх ненан меттан!

Хьомсара бераш! Иаккхий Іалашонаш хіиттайе шайна хьалха!
Бовза, ларам биэ, масал эца оцу Іалашонашка кхаьчначу вайн къоман юьхькіам болчу 

нахах!



Юсупов Іазим

Дита хьоза
Эшар лакха даьлла, 
Хьоза хиъна Іа, 
Іела, и хазделла, 
ГІерта лаца схьа.

КІанте бабас боху: 
«Дита, ма хьеде! 
Цуьнан синтем бохош, 
ДІа ма къехкаде».

Бабас шега бохург 
КІанта ца дира.
«ДІаІе хьайна» -  олуш, 
Хьоза дедира.



ѣ е ц а и і  ю г  y a p  б а н е

Мовсаррий, Вахий арахь ловзуш вара. Мовсар, буьрка схьаэцна, діаведира, Ваха цунна тіаьхьа 
хьаьдира. Вахин, охьа а кхетта, гола лазийра, ціий гучудолуш. Ваха, лазарна садетташ, ца велха 
гіертара, цергашца балда а лаьцна.

-  Собарделахь, Ваха, ас хіинцца товийр ву хьо, динберг а йиллина, -  элира Мовсара. 
ТІаккха цо, цхьа буц схьа а яьккхина, куьйгашца хьакха а йина, Вахин лазийначу голина тіе

йиллира. ЦІий діасецира. Ваха, хазахетта, велакъежира:
-  Мовсар, хіара ма тамашийна хіума ду.
-  Иштта дарбане ма ю бецаш. Цкъа сан легаш лазадевлча, нанас суна кіайдаргах мутт кечдира, 

цунна тіе довха хи а доьттина. Ас и мутт легашка кхаьрзича, суна гіоли хилира. Цхьана дийнахь 
нанас суна дарбане бецех даьккхина чай делира. И чай мелча, суна дика наб кхийтира.

-  И хіун чай дара? -  хаьттира Вахас.
-  Иза нанас Іаждарбецех а, латталуьттургах а даьккхина чай дара.
-  Латталуьттург? И хіун буц ю? Латта луьтту цо? — цецваьлла хаьттира Вахас.
-  ХІан-хІа, иштта ціе ю оцу бецан. Адамашна чіогіа пайде буц ю и. Иттттта дарбане бу нитташ а.
-  Нитташ ма бийцалахь, цара цкъа къовзийна со!
-  Хьо къовзийнехь а, царах йина юьзна галнаш, хьолтіамаш мерза-м хуьлу.
Вайн махкахь дуккха а дарбане бецаш ю кхуьуш: динберг, латталуьттург, баппа, Іаьіа,

Іаждарбуц, нитташ, кхиерш. И бецаш йовза а, дахарехь царах пайдаэца а беза.



г-
ДИНБЕРГ (п одорож н и к)

Динберг нахана дика евзаш буц ю, вуно дарбане лоруш. Цунах 
динберг алар и буц динан берган кепехь хилар ду. Иза нисса орам тіехь 
даьлла гіа ду. орам стомма бу, лаьттах пурхнехьа діасабахана. Цуьнан 
зезагаш вуно кегий ду, буора бос а болуш, мелла а 

баьццара бос хаалуш. Динбергаш дарбане лоруш ю 
медицинехь.

ІАЖ ДАРКХ (душ ица)
Іаждаркхаш масех шарахь лаьтта діа ца йовлуш. Бос аллуо хеталуш 
бу. Церан орамаш лаьтта тіехула хаалуш ду. Стом мелла а біарах 

тера бу. Іаждаркхаш ціахь а кхиайо цхьаболчу наха. Уын 
дарбане лоруш ю йовхарш йолчарна, иштта сингаттам а лахбо.

Цхьаболчара чайнах а туху и.

БАППА (одуванчик)
Баппа дукха шерашкахь лаьтташ буц ю, орам вуно онда бу, тіехула 

буора, чухула кіайн бос а болуш. ГІаш нисса орамаш тіехула хуьлу. 
Зезагаш можа ду, вовшашна марахьирчина. Баппанаш байаренашкахь, 

хотешкахь а, некъайистошкахь а хуьлу. Орамаш дарбане лору.

ІАІ (лопух) Л
ІаІ ялх тайпа бу. Цкъа хьалабаьлча, шина шарахь 

лаьтта. ГІодам нисса ирх дахна ду цхьа метр гергга. Орам 
70-80 см. беха хуьлу, дилха долуш, онда бу. Іаьінаш аренашкахь 
а, кертйистошкахула а хуьлу. Зезагаш ціехо-сийна (фиолетовые) 
ду. Медицинехь, боккха ІаІ къаьсттина, шелонан цамгарш 
йолчарна а, жаннаш лозучарна а, кийрахь даі хиллачарна, 
энаш долчарна а дарбанна олий, лелабо.
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Со ю Іаламан хазалла, наха олу сох «шаптал»!
Сох ма ала «муьрг», ю со можа туьрк!
Со хьач бу хьаьрса, массо маьііехь кхуьуш маьрша! 
Со бу ношбелла кхор -  хир ду хьуна тамехь пхьор! 
Іаьржа хьач бу со! Шекар санна, мерза бу!
Торга Іаж бу со, соьца пайда алсам бу.
Со ціийелла балл ю. Сих ма лолахь со діакхалла! 
Со бу мерза ціазам, бехьа сох цхьа тіалам!
Хьайба гурахь кхуьуш ю. Кхиъна яьлча, мерза ю!

-  Тхо дерриш а оынуш стоьмаш ду, 
Іалашдеш-кхиор -  хьан декхар ду!

V V
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Дац и тіулгаш кхуьссу Іад, 
Я пха кхуссу секха-Іад. 
Догіа догіуш гучудолу, 
Догіа сецча, къайладолу. 
Эзар басахь эзар тай -  
Хи тіехь лаьтта дашо тіай, 
Шеца лепаш маьлхан бос, 
Лаьтта иза, хилла хіоз.

Эххар, стиглахь кіордадой, 
Лаьтта дуссу, декхалой. 
Берашца ша бертах доьдий, 
Кегий дегнаш ловзадохий, 
Иижна ойла самайоккхий, 
ХІоттадо цо доккха той.

Бераш долчу хьошалгіа 
Шарахь догіу шуьйттазза. 
Хилларг, хиндерг

царна дуьйций 
Доьду, берийн

синтем оьций, 
Керла декхарш хіигтадой.



[Taiuaee НУРди

Малхо Іенош шен зіаьнарш, 
Дуьне самадаьккхина.
Бай тіехь девлла зезагаш, 
Хьочо заза даьккхина.

Мукъамехь ду олхазарш, 
Локхуш зевне эшараш. 
Царах къаьста шоршалаш, 
Мукъам хаза зарзараш.

Накхармозийн гіовгіано 
Юьртан басеш екайо. 
Чохь сурт гучу хьостано 
Сирла шовда хьекъадо.

Го біаьстенан аматаш, -  
Лаьттахь довлу зезагаш. 
Ма аьхна ду, Іалам, хьо. 
Ас хьан даим тіалам бо.

$4
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БаІ (бу) -  ира «мехий» долу шатайпа орамат.

Бумбари (йу) -  хіутосург (май) баттахъ гучуйолу тіома 

лела чхъаъвриг.

Бумзи (йу) -  кіадинан тайпа.

БІаьллинг (йу) -  дечиган тайпа.

Варзап (йу) -  йоккха жіов.

Курс (йу) -  вовшахтоъхна кечдина зезагаш.

Кхаба (йу) -  яахіума чохъ лелон пхъегіа.

Къоршкъали (йу) -  догіа дехаран кепехъ долу берийн 

лоезар.

КІомсарш (йу) -  экханан йаккхий цергаш.

Лан (ду) -  говран бергах туху хіума 

Паднар (йу) -  дечган маънга.

Пха (бу), пхерчий (ду) -  секхаіодаца кхуссу чіу.

Пхьар (ву) -  говза стаг.

Пхьалгіа (йу) -  пхъеро болх беш йолу меттиг.

Раж(йу) -  дан дезарг билгал а доккхуш, хан екъар. 

Стелахаьштиг (ду) -  чіогіа догіа догіуш, йоккхачу 

гіовгіанца стиглахъ туху ціеран сиз.

Таллархо (ву) -  акхарошна лорах тіаъхъалеларг.

Хаспаш дийриг (ву) -  жижигна даъхни кхобушверг . 

Хьекъа -  кхиа, алсамдала.

Хьех (йу) -  ламчохъ хуълу акха газа.

О
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« І Е Т А Л - Л Е Т А Л і а
ТГСТ

СУ

\ох

Варзап етташ, эчиг ціийдеш хьаяха, 
Пхьеро боях беш яьккхи дикка хан. 
ТІаьххьара а дина дели пхьалгіахь 
Говран бергах тоха деза...

\С>"

о  а

Шен зезагаш нисдеш, хедон, 
Йоіа караийци урс. 
ДІанисдина яьлча, Хедас 
Царах йира хаза...

Хьуьнха вахча, суна гира 
Акха кхораш, акха Іаж, 
Дадас суна йовзийтира, 
Лоха біаьллинг, чіогіа...

(Н9Ж)

БІаьста бешахь кіаг баьккхина, 
Дадас дуьйгіи бочабіар.
Вешан гонах керт а йина, 
ХІоттади цо дечиган...

(кХос)
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p P p P Г
тех-ка стиг-лан си-нал - л а. Тех-ка дит-тийн си й -н а  гіаш . бе-шан тий-на 1 ин - дат і аш.

Эсал хьоьстуш, дижо, нанас 
Гаьнгали чу дуьллу бер. 
БІаьргаш хьежош стигла-ана, 
Цу чохь хуьлу цуьнан тер.

Когадахча, хіуттуш новкъа, 
Бер діакъаьста гаьнгалих. 
Бицлур бац и шераш довларх, 
Бехар бу и ойланехь.

ТІаъхъара алар 
Тахка-тахка гаьнгали, 
Дожош гаьннаш тіера тхи, 
Маьлхан серло техкаеш, 
Беран гіенаш къагадеш.

Техка, техка бералла, 
Техкош стиглан сийналла, 
Техка диттийн сийна гіаш, 
Бешах тийна Іиндагіаш.
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