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АХМАДОВ Муса

Воккха стаг
Жим стаг
I-ра мурд
II-гIа мурд
III-гIа мурд
Мурд
I-ра стаг
Нана

  I сурт

Жима стаг. Кунта-Хьаьжа (Дала къайле цIинйойла цуьнан). Суна 
дукха жима волуш хезна и цIе. Дукха жима волуш дуьйна ас тергалди-
на цуо юкъадаьккхинчу чехкачу зикарехь хьийзачу мурдаша доху го-
наш. Иштта гонаш дохуш, зама а, малхана гонаха латта а хьийзий, суна 
дуккха а тIаьхьа хиира.

Ас дукха жима волуш дуьйна ладегIна цуьнан мурдаша олучу на-
зманашка, уьш дагах кхеташ, цара бIаьргаш чу хиш дуьссуьйтуш, цара 
дуьненах, эхартах ойланаш кхуллуш.

Хьаьжа бакъ эвлаяъ хиларан билгалонаш лаьтта тIехь шортта ю. Ца-
рах цхьаъ: цо дийнна къам бусулба дине далор. Дала даржехь лакха-
воккхийла иза!

Тахана со лелар ву цо когаш лийзинчу некъашкахула, цо даьккхинчу 
шовданах къурдаш а дийр ду ас. И Далла Iамал еш, сийцинчу метти-
гашкахь соьцур ву со. ХIуттур ву цуьнан ненан коша тIе… Ма доккха 
хIума ду иза.

Воккха стаг. Кийча вуй хьо, жима къонах, новкъавала?
Жима стаг. Кийча ву, Воккха дада!
Воккха стаг. Велахь, суна тIаьхьара ала. БисмиллахIиррохьманир-

рохьийм! Ас ниййат ди Делан дуьхьа сайн устазан Мубарик-Хьаьжин 
нана Хеда дIайоьллинчу зиярте ваха.

Везан Дела, хьайн дуьхьа делахь оха хьоьгу къа!
(Жимхас тIаьхьара олу). ХIинца, вало, новкъавер ву вайша. Новкъаволу.
(Хеза Кунта-Хьаьжех йолу назма)

Дикане боьду некъ
(Хьаьжех долу дийцарш)
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II сурт

Жима стаг. Ваши, суна девза хьуна хIара шовда. Ахь масийттаза шех 
лаьцна суна дийцина шовда ду-кх хIара. Кунта-Хьаьжас даьккхина, 
цо доладеш хилла! Дуккхазза а лахвелла иза кхунна уллехь, кхуьнан 
апари тодеш, шийлачу хих къурд беш. ХIетахь дуьйна наха «Хьаьжин 
шовда» аьлла цIе а тиллина, лерина Iалашдеш ду хIара. Хи мала чами 
а оьллина, охьахаа гIант а хIоттийна. Кху шовданан хи дарбане ца хила 
йиш а яц. Къурд бехьа, Ваши!

(Жимхас, схьаоьций, воккхачу стаге дIакховдадо хи.)
Воккха стаг. БисмиллахIиррохьманиррохьийм! АлхьамдулиллахI, 

Далла хастам бу. Доккха ниIмат ду-кх, Хьаьжин шовданах къурд бан 
йиш хилар. Вало, охьахаа вайша, жима къонах! ЛадогIал ахь ас хьайга 
дуьйцучу Хьаьжин къамеле.

Хьаьжас аьлла шен мурдашка: «Суна дуьхьал сан мурдех цхьаберш, 
къуй а хилла, богIур бу, вуьйш, довхой а хилла, богIур бу.»

Жима стаг. АстогIфируллахI. И ма тамашийна хIума ду! И стенна 
аьлла цо?

Воккха стаг. Къуй – уьш шен устазах долу бакъдерг нахе дIа а 
ца дуьйцуш, иза къайладаьхьнарш бу, аьлла. Довхой – уьш, шайгара 
тIедетташ шайн устазах лаьцна харцдерш дийцинарш бу, аьлла Хьаь-
жас (Дала къайле цIинйойла цуьнан!)

Ткъа суна, сан жима доттагI, къу хила а ца лаьа, сайна баккхийчара 
дийцинарг хьоьга дIа а ца дийцина. Устазан довхо хила-м хIете а, вете 
а ца лаьа, ца хууш а, сайна хезначунна хIума тIе а тоьхна.

(Хеза Кунта-Хьаьжех йолу назма)

III сурт

Воккха стаг. Собарделахь, жима къонах. ХIокху комаран дитт ул-
лехь а охьалахлур ву вайша, сан голашка жимма са а доIуьйтуш.

Жима стаг. ХIокху комаран диттах а дийцира ахь суна, Ваши, со 
жима волуш. Хьаьжа кхунна уллехь хийла ламазана хIоьттина бохуш, 
кхуьнан IиндагIехь охьахуий, шен мурдашца цо къамелаш дина бохуш, 
царна хьехамаш беш.

Иштта-м, цхьа кхор бу бохуш а ма дийцира ахь соьга, кхузахь, Эрта-
нахь. Хьаьжа Iедало дIавуьгуш, цунна тIаьхьакхевддинчохь, орамаша 
сацийна, лаьтташ.

Воккха стаг. Иза а болуш бу. Дийцинарг дIалоцуш, дика иэс долуш 
а, тидаме а хилла хьо-м, жима къонах. Хьоьга дийца а мегар ду хьуна. 
Ахь Iалашдийр ду хьайга дийцинарг. Хьаьжин (Дала къайле цIинйойла 
цуьнан) хьехамех цхьаъ бу, мурдо, шен устаз санна, кхин болу устазаш 
а лара беза бохург.
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Иштта Девкар-Эвлара цхьа стаг веана хилла цхьана дийнахь Эртана. 

Стоьмийн дитташ кходуш, бешахь волчу Хьаьжех бIаьргкхеттачу цо 
салам делла.

I-ра стаг. Ассаламу Iалайкум! Делера салам-маршалла хуьлда хьуна, 
тхан устаз Хьаьжа.

Воккха стаг. Ва Iалайкум салам, генара хьаша! Ма хала некъ беш 
веана хьо кхуза. Хьо лаа лелий-техьа? – аьлла, цунна дуьхьал вистхил-
ла Хьаьжа.

I-ра стаг. Лаа ма лела со-м. Хьоьга сайна вирд а хьехийта, хьо сайна 
устаз а лаца веана-кх со.

Воккха стаг. ТIаккха Хьаьжас аьлла: «Хьо Девкар-Эвлара дуьйна, 
оццул беха, хала некъ беш, схьа ца веанехь а, шун эвлахь а ма ву, ахь 
устаз лаца хьакъ волуш, цхьа Дала дика дина стаг.

I-ра стаг. Мила ву-техьа иза? Суна ма ца вевза иза.
Воккха стаг. Хьо шайн юьрта юхавахча, нехан бошмашка бIаьрг а 

тухуш, волало, аьлла Хьаьжас. (Дала къайле цIинйойла цуьнан). Шун 
юьртахь оцу цхьана стеган беш ю хьуна хIинцале а зазадаьккхина. 
Оцу бешан дега хьайна вирд а хьехийта, и хьайн устаз а лаца аьлла 
Хьаьжас. ЦIа вахана и стаг. Хьаьжас ма-аллара, юьртахойн бошмаш-
ка бIаьрг а бетташ, волавелла лелаш хилла и стаг. ТIаьххьара а ка-
рийна цунна зазадаьккхина беш. Оцу кертахь вехаш-Iаш Докка (Дала 
къайле цIинйойла цуьнан) хилла. Иштта, Доккина тIе а вахана, Хьаь-
жин лаам кхочушбеш, цуьнга шена вирд а хьехийтина, и шена устаз 
а лаьцна оцу стага.

(Хеза Кунта-Хьаьжех йолу назма)

IV сурт

Воккха стаг. ЛадогIа кIадда-м ца велла хьо, сан жима доттагI?
Жима стаг. Ца велла хьуна со кIад. Дийца ахь, Ваши, ладугIуш ву 

хьуна.
Воккха стаг. Цхьана аьхкенан юьххьехь, хьаьжкIашна хьалхара асар 

дечу хенахь, Хьаьжин цхьа кхо мурд веана хилла шайн устазах дага-
вала.

(Гучуволу кхо мурд)
I-ра мурд. Хьаьжа, кертахь гуш вац. (Дала къайле цIинйойла цуьнан) 

И цIа вале, жимма асаран мор баккха беза вай.
II-гIа мурд. И дика хир ду. Вайна хан сихха дIаер ю, Хьаьжина гIо 

а хир ду.
III-гIа мурд. И чIогIа бакъахьа хир ду. ДIогахь кхозуш гаьмнаш а ду. 

Ас схьадохьу шуна уьш.
(Гаьмнаш схьа а оьций, дIахIуьтту.)
Воккха стаг. Лаьттан цхьана жимачу декъа тIехь асар дина уьш бов-
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луш, веана схьакхаьчнера Хьаьжа (Дала къайле цIинйойла цуьнан). 
Салам а делла тIехIоьттинчу цо, совцийнера асархой. ТIаккха, цара 
асар дина меттиг, билгалонаш а еш, дIакъастийнера Хьаьжас: «Гурахь 
кху тIехь кхиъна хьаьжкIаш, шайн къина догIу ялта дIадахьа догIур ду 
шу», – олуш.

Жима стаг. Ваши, и стенна дина цо. Наха дина гIо тIелаца мегаш 
дац?

Воккха стаг. Мегаш ду, жима къонах! Суна хетарехь, Хьаьжас иза 
шен мурдашна а, тIаьхьа тIедогIучу вайна а масал хилийта, ша къа а 
хьегна, шен куьйга хьалакхиийна хьанал рицкъ а даар тоьлаш дуйла 
хаийта дина. Бакъдерг хуург Дела ву, суна иштта хета-кх иза.

Жима стаг. Кху заманахь ма кIезиг бу-кх, Ваши, ша хьалакхиийна 
ялта дуушберш.

Воккха стаг. Цундела нехан могашаллаш а яц-кха… ХIокху дуьне-
нан массо маьIIера схьаеана хIумнаш юу, цундела массанхьара схьаеа-
на цамгарш ю-кх вайн махкахь.

Шен лаьтта тIехь а, шен даьхни кхобуш а къахьегар дегIана а, синна 
а дарбане ма ду. И баьхна-кх вайга Илсхана-Юьртарчу Хьаьжас шен 
масаллица.

(Хеза Кунта-Хьаьжех йолу назма)

V сурт

Воккха стаг. ХIара тIулг бевзий хьуна, жима къонах?
Жима стаг. Кху тIулгах лаьцна деша-м дешна ас цхьана киншки тIехь.
Воккха стаг. ХIун дешна ахь?
Жима стаг. Паччахьан Iедалера шена кхерам хаабелча, цунна пе а 

тухий, кхуза, хIокху кхерана тIехьа, къайлаволуш хилла, боху, Кунта-
Хьажа. Иза кху тIулга тIе охьахиъча, кхузахь берзалой гуллуш хилла, 
боху, и лаца гIертачу салтех Хьаьжа ларвеш. ХIокху боккхачу кхерана 
гуонаха Iохкуш кегий тIулгаш ду. ХIора а тIулгана улле цхьацца борз 
дIахIуттуш хилла, Хьаьжина гуобеш. Кортош охьа а дохуьйтий, шайна 
хьалхарчу тIулгаш тIе мотт а Iуьттуш, лаьтташ хилла уьш. Цунах йисна 
лараш хIинца а гуш ю кху тIулгаш тIехь.

Воккха стаг. ХIаъ, бакъ ду-кх иза. Иштта Дала хьайбанашка а 
ларвойтуш хилла Шен гергара стаг. Дикка ладогIа ахь соьга, сан 
къона доттагI, со мел веха а ца хаьа хIокху лаьтта тIехь. Ткъа Хьаь-
жех долу дийцарш даха деза, кху лаьтта букъа тIехь вайн нах мел 
беха.

Жима стаг. Со ладугIуш ву хьуна, Воккха дада. Дийца ахь.
Воккха стаг. Цкъа цхьана юьртара Хьаьжин мурд веана и волчу.
(Гучуволу мурд)
Мурд. Ассаламу Iалайкум, тхан сийлахь устаз!
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Воккха стаг. Ва Iалайкум салам! Хьо марша вогIийла! – аьлла, цуьн-

гара салам схьа а эцна, могаш-паргIат хаьттина Хьаьжас (Дала къай-
ле цIинйойла цуьнан). Луьйш-олуш Iаш, цу веанчу мурдо хаттар дина 
Хьаьже.

Мурд. Хьаьжа, сайн куйна тIе чалба ехка дагахь вара со. Цунах лаь-
цна хIун эр дара ахь.

Воккха стаг. «Чалба хьайн куйна тIе ехкале хьалха, хьайн дага тIе 
ехкахьа», – аьллера шен мурде Хьаьжас (Дала къайле цIинйойла цуьнан).

Кхин Хьаьжига хаттарш ца луш, ойланашка а ваьлла, дIавахнера и 
мурд.

Жима стаг. И бохург хIун хилла цуьнан, ва Ваши?
Воккха стаг. И дера хилла, сан къона доттагI, хьайн дог хьаьгIнех, 

дегабаамех, веснех цIанде бохург, айхьа лелориг даггара а, цIена а ле-
ладе бохург.

Дела хьан духаршка хьоьжуш вац, хьан даге хьоьжуш ву, бохург.
(Хеза Кунта-Хьаьжех йолу назма)

VI сурт

Воккха стаг. КIорда-м ца дина хьуна сан дийцарш, жима къонах!
Жима стаг. КIорда ца дина хьуна, ваши, дийца ахь.
Воккха стаг. КIорда а ма дайталахь… Диц а ма делахь! Цкъа цхьана 

дийнахь, хIинца вайшиъ санна, гIаш волавелла, цхьа кхо мурд веана 
хилла Хьаьжа волчу, хьажа-хIотта.

(Гучуволу кхо мурд.)
II-гIа мурд. Оха дика са а даьIи, хьоьгара хьал-де а хии. Дала сагIа 

йойла оха йиънарг, мелларг!
III-гIа мурд. ДIадахча, цIахь тхайн накъосташна дийца цхьа хIума 

дийцахьа тхуна, Хьаьжа.
I-ра мурд. Хьехар дехьа тхуна, Хьаьжа, хьехар дехьа!
Воккха стаг. ТIаккха Хьаьжас (Дала къайле цIинйойла цуьнан!) 

аьллера шен мурдашка: «Ас диъ хIума дуьйцур ду шуна. Царах шиъ 
аш дицдан дезаш ду, ткъа важа шиъ аш гуттар а дагахь латто дезаш 
ду. Шаьш нахана дина дика дицделаш. Иза аш дийцахь, и динера 
аьлла, Делера ял хир яц шуна. Шайна наха дина вуо а дицделаш, иза 
дицдарца шу цунах довлу, иза шух дIакъаьста. Ткъа дагахь латто 
деза ши хIума: вай дала дезаш хилар а, Далла дуьхьалхIитта дезаш 
хилар а.

Иштта хьехам бинера Кунта-Хьаьжас шен мурдашна.
(Хеза кунта-Хьаьжех йолу назма)
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VII сурт

Воккха стаг. ЭлхьамдулиллахI! Далла бу-кх хастам. Схьакхечи-кх 
вайша кху сийлахьчу Эртана! Хьажал, жима къонах, мел адам лаьтта 
кхузахь. ХIара иштта хир ду бохуш, цхьа бIе ахбIе шо хьалха дийцина 
ма ду Хьаьжас (Дала къайле цIинйойла цуьнан).

Нана. Во-о, шен дика, ва Хьаьжа, стигалхула лела олхазарш бен 
доцчу, акхароша бен латта ца хьоьшучу кху лекхачу Эртанахь ша 
дIайоьллина, мича ваха воллу хьо?

Воккха стаг. Иштта шен Нанас аьлча, Хьаьжас аьллера: «Ша Делаца 
чIагIо йо хьуна, Ва нана-Хеда, маликийн, эвлияийн орца кхузара хедар 
ма дац хьуна. Хьаьжа къобалвинчу вайн баккхийчу, кегийчу мурдийн, 
вайн кегийчу берийн орца кхузара хедар ма дац хьуна. Хьан тезет, ца 
хедаш, дуьненчуьра эхарта гIур ду хьуна!

Хьуна гуш ду-кх, сан къона доттагI, Хьаьжас дийцинарг кхочушхил-
ла хилар. Мел дукха адам лаьтта кхузахь, мел дукха адам деана кхуза 
тахана!

Дала къобалдойла церан зерат!
Жима стаг. Амин. Амин!
Воккха стаг. Дала шен дуьхьа бойла вайша кхуза беана некъ а!
Жима стаг. Амин. Амин.
Дала къобалдойла вайшиннан зерат!
(Хеза Кунта-Хьаьжех йолу назма).

Чаккхе
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 ***
Кху дуьнено коьртахвохуш
Цхьа назманча хилла, боху, –

ТIам а тухий, стигла волуш;
Пиэлаг хьокхий, хIурдах вулуш;

Тарх а хуьлий, ломахь лаьтташ;
Яр а хуьлий, мохехь техкаш.

Дуьне хаздан веъна волчу
Цо и ирча диъна, боху.

– МIара хуьлу хьо я – чIара? –
Аьлча, мIара хуьлий, лоцуш.

– Мангал хила я буц хила! – 
Аьлча, и буц хуьлий, хьокхуш.

– Я дорс хила, я цIе хила! –
Аьлча, и, дорс хуьлий, вогуш.
 
– Шаьлта хила я дегI хила! – 
Аьлча, и, дегI хуьлий, воруш…

Кхачавина, боху, кIанат.
Лазам бисна цунах – баха.
 
Бакъ дуй техьа иза, нана?..
Хьан воI-м вац-те вуьйцург наха?

КЕШНАШКАХЬ

– Ассаламу Iалайкум, хIай, дика нах,
Цкъа дика хинволчу соьгара!
Ца Iеба вай вовшийн вуо-диканах,
Ца делча, мел дала эгарах.

АБДУЛАЕВ Леча

Кху дийно кхин цхьаъ а тхох дика ви,
ТIеэца, ши аьрша латта, ахь.
Тхан цунах ала дац, диканиг бен.
Тахана ладогIа, лахьта, ахь.

Селхана тхо дерг бен вацара и,
Тахана деза ду цуьнан дарж.
Цу дарже кхалхаро и кхачави,
Тиллина Iожалло туьллу таж.

Бакъ хилла тоьшаллаш, 
  дайх дисина:
«Дийнанаш беллачех хьоьгур бу!..»
– Ассаламу Iалайкум, 
  хIай, дика нах,
Цкъа дика хинволчу соьгара!..

 ***
Ма яхьара арахь гIовгIа.
КIордо хан ца хилла техь!
Кхин ладегIа дог ца догIу – 
Хьархо хилла хьера тIехь.

Гатлуш ма гат а ло-кх, хьо, мерза са,
юткъалуш ма юткъало хьо, сема ойла...
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Коран сонехь гезгамаша…
Моза – лаьцна – цIийза цхьа.
И сурт хеттал синна маьрша,
Хьаьхна, дуьне, гIовгIа хьан.

Сарахь хаззал бека чилла, 
Iуьйккъехь хаззал дека чIоб,
Витахьара сема хила,
Тийна маьхьарш, тийна топ.

Хьостан шабар, цIеран лелхар
Хазаза ю хийла хан.
Дог хьаьгна, шен къинна делххал, 
ГIа тIе дужуш хаза гIа.

Хьаьхна хьере хьеран гIовгIа, 
Хьаьхна хьархо вина ха.
Сина оьшуш хилла чIогIа
ЙилбазбIаьра воьду хан.

 ***
Догдиллар къаьхьа ду хIинца.
Догдахар беламе ду.
ХIун дийр ду, ишта а хилча 
Оьмаран некъан цхьа дукъ.

ДIакхехьа ма деза и а, 
Боцуш я латкъам, я арз…
Парз хеташ, вай мерза диънехь,
Къаьхьаниг даар а ду парз.

 ***
Даржаде четар,
Дог хьулде четахь.
Гуьйре ю шийла,
Ша висча шена..

ТIехдуьйлу некъаш…
Ва, гIоза, декъал
ГIойла дIадоьдург,
Ша лоьху доь ган. 

…ГIа дужу гуьйре, 
Хьо-м харц ца лоьра. 
Харц ву догдилла
Ца Iемаш леларг.

 ***
Вай вовшийн сиркхонаш ю, –
ДIаерза йиш йоцу вовшийн:
Амал ю амална ю,
Лелар ду леларна дIаьвше.

Вай вовшийн сиркхонаш ю,
Дарбанча вер воцуш, лехарх.
Цкъа дегнех йоьлла и хьу
ДIалело езаш, мел деха.

Собарца дахь вовшийн дайн,
ГIиллакхца дахь вовшийн атта,
Чекхдовла там а бу вай,
Цкъа атчадаххалц кху лаьтто.

 ***
Дуьненан къахьонаш-м 
  хала ма яцара.
Дуьненан марзонаш, 
  шух виса-кх, делаI?!
Мел нацкъар стаг леларх, 
  шуьга и лацало.
БIарзваларх, къарваларх, 
 кIелхьара ца вели-кх!..

Со шуьца ма вара 
     куьг хаьн тIе хIоттийна.
Кур аркъалтийсар а 
  сан шуна ма дара.
Шух, сайна доьгІнаршна 
  тезет а хIоттийна,
Вирзина, вицвелла ваьлла ма вара.

Йирзина аьллачохь 
  ясталун чов санна, 
БIаьрг бостий, – гуш вой шаьш, 
 лерг достий, – хезаш,
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Со хелха ца волий, хуъушехь човсана,
Човс коча туьйсу аш, – 
  сан вала дезаш!

Ша хелхаволуш вац, 
    къонахчо эр дуй, ткъа,
ЙоI яла кийча ю бохучу болехь?!
Дуьненан марзонаш, 
  со йина вер вуй техь
Шу йовза дезначохь 
  гуттар и ойла?!
 
 ***
Ма доккха хьекъал ду иза –
ДIавахча, юхацахьийзар;
Iа дика йина хьо ваьллехь,
ДIавахна, дIакъайлавалар.

Шен толо кхин хIума дацахь,
Церга и балда а лаьцна,
Чов санна, лозчу шен дагна
Сатохар, 
долушдерг – магар.

Ма доккха хьекъал ду иза –
Доцчунна корта цахьийзор,
Дерриг цкъа чекхдер дуй, хаар…
Дуьне, хьо цаваьлла даар…

 ***
Ца кхета наб хьегIа –
Яхъелла буьйса,
ХIун ду вай ладегIа?
ХIун ду сатуьйсург? 

Диснарг хIун ду техьа
Вайх дог шен Iабо?
Ца хьегIаш, IадIехьа,
Ца кхета наб, хьо...

Жимчохь хьох тарлора
Ирсан и «туьйра»:
Хилла, тем ца бора,
дIа а ца тоьра.

 ***
Бераллехь ас йохайина
Ненан наб ю суна йоькхуш
Сайн даго: набарна тийна
Минот яц цо соьца йоькъуш.

Бер санна, и самадуьйлу.
Наб цунна ма хьарам хилла-кх!

И Iехо – ца хаьа туьйра,
Я дижо – аганан илли…

 ***
Кароза ваций со-м, доттагI,
СагIийна дехча, дIаделла
Ас сайна карийна ирс.

Ца хила битна сайн аьтто.
ТIехъяла йитна сайн езарг.
КIеззиг хьовх, 
 кхаьчнарг цхьа меззиг
Тоьаш, дIалелла кху лаьттахь. 

Кханене йола ца баьхна.
ДIадахнарг юха ца дехна.
Га дохуш, гуонаш ца даьхна.
Чекхваьлла, нийссадIа вехаш…

Аьтту я аьрру ца лоьруш…
Валарх я висарх ца кхоьруш…
ДIаихна,
цхьа нийссадIа,
Ца лоьруш суо
  ирсана.   
 
 ***
Чиркх богу. Милт мел ю, – 
   хаа ца оьшу.
Цкъачунна ахь мотт а, 
  латта а хьоьшу.
ДIавоьду, схьавогIу – 
  цкъачунна веха. 
Схьагарехь, цкъачунна 
  ду дерриг мехал.
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Ткъа кхана, ца хаьа, 
  хIун хир ду кхана.
Схьагарехь, кхин юхахир яц 
   хьан нана.
Ахь цуьнга дуьйцудерг 
 дуьйцур дац цкъа а –
Цо санна, ладогIа хир вац 
   хьан цхьа а.

Схьагарехь, кхин цкъа а 
  хир вац хьо жима.
Схьагарехь, дуьненахь дац 
  цхьа а Iилма,
И Iилма Iамийна, стаг охIла хила
Цкъа жимчохь хилла 
  шен дог-ойла хила.

Ткъа диснарг… 
цкъачунна чиркх а бу богуш.
Я волий дIавоьду, я юхавогIу.
Цкъачунна ахь мотт а, 
  латта а хьоьшу…
Сахуьлу… 
Садов… 
Кхин хьанна хIун оьшу?..

 ***
Тишъелла хьан гIабали,
Шипо зарзъелла.
Ца дийки дог Iабадал
Аз хьан зарзарах.

Йоца хилла нускалан
Зама хьан, дуьне.
Хьо чухао тускар диэ, –
Эр ду жаIуьне.

Хьо чухао тускар диэ, –
Эр ду жаIуьне.
Хьо тускар чу кхуссур ду, –
Дахьийта къуьне.

Хьо дууш ца ваьллина-кх,
Хилла и дан некъ,
ТIе нускал а далийна,
Хьох ца Iаьбна верг!..

 ***
Юха а, со юьртахь воцуш,
Еана, дIаяха бIаьсте.
И бIаьсте вайна ца йогIу,
Гуттар а вай юьртахь Iаш бен.

ТIехъели соьналла бецийн,
Патарш ду доцучийн метта.
Массо а цIахь волчу кхечи,
ХIетте а цхьаъ воцуш хета.

 ***
ДогIа дезаш волчу
Суна аьлча санна,
ГIала лашкайоккхуш,
ДогIа догIу серех.

ГIалин ача ешаш,
ЦIанло майда, урам,
ЦIанло цIа а, беш а,
Хуьлий ша и чIурам.

Хи дуттуш ю стигал,
Луьйчуш ду, ткъа, латта.
Декъал хуьлий и ган,
Ойлаяло атта.

Цу догIанан мелехь
Цхьа ойла ю-кх мостагI:
Хьан чува̀за мел верг
Арахь висна моттар.

 ***
Ма тамашийна а хета-кх,
Цхьанхьара вогIуш я воьдуш,
Новкъахь хьайн да дуьхьалкхеташ,
Хьуо боцчу бехкала воьдуш.
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Дуьненна дуьйлина болар,
Хийцалой, маллой, хьан керча.
Бицло хьайх мел тилла толам,
Ястало даг тIера берчаш.

Хьо оцу мIаьргонехь кхета,
Хьан некъаш, –
  мел хьаха доларх, –
Да мел ву хьайн дуьхьалкхета,
ТIаьхьа дац юха дIадоло.

 ***
ТIаьхьара ца довлу…
бераллин агарш –   
ТIулга тIехь дина хир,
ца доха аьлла,
Тхов тIехь а дац нанас техкийна ага.
Лелийна коч-мача зарзъелла яьлла.

Диц-м ца ло кога 
 мел лехьийна кIохцалш,
Хийистехь, мох лоьцуш, 
  акказеш цIийзар;
Бабин тай-механ бен –
  ца девзаш бохча
Я ахча… 
Цхьа зама хиллера иза!

Къона хьовх, къена а ца йисча нана,
Эрна дуй хуъушшехь, IадIе ца 
туьгу,
Ца вуьту ойлано, хIоттаво пана,
Кхин йоьллур йоцчу 
  цу неIарга вуьгий.

Набкхетарх хуьлу хьан 
  мелхо самавалар,
Ахь бIаьргаш дIахьаббо, 
 моьтту – схьабилли…
Къона хьовх, къена а ца йисча нана,
Бер хила хьагар вайн 
  совдолуш хилла.

 ***
Мацъелла хилла и боккъал –
буьйсанан боданан боргIал.
Борц санна, дIалахьи боллу
седа цо, тIе хи ца молуш. 
 
Ткъа арахь чIогIа шелбелла
боданехь массо а мох а.
Дитташ ца тоьа, уьш дохдан,
гIерта сан кораш дIаделла.

КIарула Iаьржа ю буьйса.
Ша санна, шийла ду мехаш.
Со, цаьрга хьаьжча, ву вѐхаш –
Чоь йоккхуш, кхетта чиркх бу сан.

Арахь мел бисначу мохах
къахета дог а ду дийна.
Тховса кху цхьаллехь ца воха,
ниййат ду, дагца сайн дина.

Са а ду Iуьйренга вала
тийса, мел бIарзваларх тховса.
Гуттар а ца хуьлчу далахь, –
ирс-яI-кха! – йиш ю сан тхьовса… 

 ***
Шекъа а кхачор дац,
кехат а – кхин.    
Я деган ачонна
тем а бац и.  

ДуьххьалдІа садоьIу,
деIа и мел лун;
Iуьйренех, Iуьйкъенех
йисна хан мел ю. 

Со ваьлла дIагIур ву,
воьду хан хилла.
Сан аьтту агIонна
хуьлда хьо, илли! 
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 ***
ЧIурам богу – чIурам лела.
«ТIак-тIик» деш шен, сахьт а лиэла.
Богуш мел бу, чIурам лела.
Сецна дацахь, сахьт а лиэла.

Вай мел деха, хан дIайолу.
Йолуш-йолуш, дIачекхйолу.
Хала-м хета. ХIун диэ тIаккха:
Валарх вахар муха даккха?

ЧIурам кхоош, бода ла̀ вай?                                         
Сахьт, тиш ца дан, сацаде вай?
Къан ца дала, вай ма даха?
Чекх ца довла, кхин хIун диэ вай?

Валарх даккха вешан дахар,
И некъ бу-кха вайна беккъа.
Кхин некъ-м бац вайн, 
  бац, – вай даха! –
Ур-атталла я и некъ а-м.

  ***
Гатлуш ма гат а ло-кх, хьо, мерза са,
Юткъалуш ма юткъало хьо, 
  сема ойла… 
Юха а хила там ма бара са, –
Юха а хилла хьан – цхьа дика гойла.

ХIетте а сецна ю, моттало, хан.
Бухара дIадоьду, моттало, латта.
Хьан шовкъаш ца юьсу харца а ха.
Я лоьхург ца дуьсу, дуьнене хатта.

Бутт а лей, ца дузу хьан беттаса.
Малх а лей, ца дов хьан 
  тевжийла, Iойла.
ЭхI, ша а тоьаш ду гатделла са.
Дог делхо, тоьаш ю юткъаелла ойла.

– ХIунда? – ма хеттахьа. 
  ХIун жоп ду сан?
Цамгаран цIе хиъча-м, ден дарий 
дарба. 
Ша гатлун дела, дIагатло-кха са.
Цунах а веза хир-кх 
  цкъа доггах Iаба.

– ХIунда? – ма хеттахьа. 
  ХIун жоп ду сан?
ХIун ала деза, 
       вайн жимма дог айъа?
Парз хилла доцушшехь, 
  гатдечохь са –
Вай йийриг хир ю-кха 
  цхьа суннат гIайгIа.
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ИСРАИЛОВА Луиза

           Нана

Нана, Iуьйрре йан дагахь йу со хьо йолче кхана, 
ЧIогIа лаьа кечбан хьуна хьан салаьтта кхача. 
ЧIепалг дезаш-м йуй хьо хаьа, бийр бу церан барз а, 
Са ма чIогIа хьуна гатло-кх, йуьсу цкъацкъа бIаьрза.... 

Хаьа суна, Нана, хьуна дезий лулахой чукхайкхар, 
Зайнаъ, Кхокха Билкъис йалош сагIанах вайн кхетар. 
Шун къамелаш – сирла жовхIарш – эца масал шайх, 
Лардо дела муьлхха гIиллакх дисинадерг дайх. 

Нана, сарахь цхьаьна йала лаьа суна вешан керта, 
Дадас доьгIна дитташ хьеста, ойла цига гIерта... 
Жима йолуш котам -кIорнеш ас лардина кIара, 
Ойланашкахь суьрташ луьттуш бералла йан кара. 

ГIур йу, Нана, дехьа керта, деваша сайн волче, 
Хаьа суна, хьуна лаьий йаха со уьш болче... 
Хийла дина кху керташкахь дехьа-сехьа некъаш, 
Хьанал даьхна, цундела шун хилла беркат хьекъаш. 

Биц ца ло-кхий суна, Нана, ЧIама, Деба вайн, 
Царах хилла беркат хьекъаш эцар хIора тай. 
Диц ца ло-кха тIо ас лийсар, боккхуш налха, шар... 
Ахь схьайелла куьйра хIинца ас йийр ма йу лар! 

Нана, хьоьца йоккху хан йу йеза, цкъа ца во цо Iаба. 
Лаьа суна чуйирзича, хьан месех йан чIаба. 
Деза ду хьан массо хIума, хьоьца йолу марзо... 
Ма йуьтийла со хьо йоцуш Iожаллин цу дарцо!
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  ***
БIаьстено басаршца кхелинчу дуьненах терра, 
Сан йахар хеташ йу башхачу туьйранах тера... 
Iуьйренца гIотту малх хетало вайн дуьхьа гIотту, 
Дуьне шен къагадеш, хIоранга маршалла хоьтту... 

ДIахьаьжча, мел цIена схьагуш йу-кх дIо стигал сийна, 
Со шега мел хьоьжу кхийдориг паргIато сина... 
Хан йац сан, цатемаш лехьийна, шад латто логехь, 
Сирланиг Iемаш йу сецадан экамчу дагехь. 

Бахаман да а йу, хиларна гергара синош: 
Да-нана, йиш-ваша, лулахой уггаре тоьлларш. 
Сан бахам – кхолламо тийсина марзонийн уьйраш, 
Уллора доттагIий – чевнашна туьха цатуьйсурш. 

БIаьстено басаршца кхелинчу дуьненах терра, 
Сан йахар муха дац башхачу туьйранах тера ?.. 
Дахаран мах хуу адамаш шорта ду гуонаха... 
Цара со Iамайо ца иэдан диканиг вуонах... 
 
   ***
Сан са доькъу пхьалгIа... Къонахий кхиийна латта... 
Ас ког байбеш буьллу, чевнаш йоьрзучу хьан хьаьтта... 
Лаьмнийн белшаш йохйарца хьан, деза маьлхан къагар, 
Оьшуш хир ду цунна цкъа хьан моьнашна тIекхачар... 

Хьоьца ду-кха дарба... Лоьралла а хьоьца, латта... 
Дог делахь а дахчийна хьан, хьо ца хетта атта ... 
КIоргачу садеIарца хьан, айлуш хьаьдча дохк, 
Даго чIагIдо цахилар сан хьол хьоме кхин мохк... 

Хьо ма ду тхан туьйра... Хьомсара тхан Сийлахь латта, 
Биса даим деган корехь сирла чиркх хьан летта... 
Дац хьан меха цхьа а хIума , хьо ду кхерчан ага, 
Хьайна чохь тхо техкор дезаш, набарах ца даха...

Хьо йу сирла гIайре... Нохчийчоь, тхан маьрша латта... 
Хьоьга дала кечдина ду коьртехь соьцу хаттар, 
Синош ду тхан хьоьга кхийдаш, хьоьца дукха лайна... 
И хаарна дуй хьо иштта тхо тIеийзош хьайна?..
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  ***
Хьан кIорга Iин а, гу лекха берд а... 
Хьаннашкахь дека вайн аз шога чIоб а... 
Мох баьлча, малх хьаьжча хийцало юьхь хьан, 
Даге сан некъ буьллуш, сих ийна ду-кха... 

Нана-мохк, Нохчийчоь, хIун де ас? ХIун?.. 
Хьан бIаьра хьаьжжинчохь со йисна ю... 

   ***
ДIо цхьа седа бIаьцаш еш бу, къовла бохуш бIаьргаш дIа... 
Дезаш ма ю Iуьйрре гIатта, дезарш дан хьайн доггаха... 
Дуьне, къежаш юх-юха а, хIуттур ду шен харца ха, 
Ала ахь ткъа диц ма дойла «Маьрша кхета, маьлхан са!» 
 
Дада, баба хир ду ларъеш, Iуьйрре йаре шайна чу, 
Буьйса муха яьккхи хоттуш, хIоттийта тIе шайна хьо. 
Деза царна даар мерза –  бепиг аьтта шури чу, 
Делахь нагахь ахь кечдина – шекаран шайн бIелиго. 

Церан хьашташ дина яьлча, нана йолчу хьадалахь, 
Уггар хьоме и хиларна, баха денна еза ахь. 
Гуттар санна хьо шен хьостуш, куьг хьакхарца лерина, 
Хаор нанас юххе охьа, хилийта шех Iемина. 

Мерза кхача муха кечбо, муха хьокху нийса нуй, 
Дуьйцур ду цо меттахбоккхуш деган кIоргехь Iуьллу суй. 
Хьо ду цуьнан доза доцу хьомсара цхьа чIегIардиг, 
Ненан хьехарш ахь дIалацахь, Iемар уггар мехалниг.
 
   ***
Сахуьлуш, буьйсано Iаьржачу дарин шен кирхьа дIатоттуш,
Цхьаццанхьа, даьржина жа санна, седарчий цхьабосса дай, 
Ижу луш, нанас шен бенара чанталш а кху хена хьоьстуш, 
Ца хезаш ца дуьсу цаьпцалгийн илли а – диснарг шайн дайх, 

Луларчу Гудрина а сахиллалц «гIалх» баха, хетарехь, кIордий, 
Де дойъуш, хIусамдас диначу цIа чохь и-м хIинца дIатий... 
Ткъа малх-м бу, мотт-гIайба даьккхина хьийзаш шен дезарш дан массанхьа, 
Ког байчу боларца, сарале кхача ша беззашехь Малхбузехьа. 

Мел хьежарх кIордор дац, де долош, Iаламо шен хьаьркаш хуьйцуш, 
КIордор дац, суьйренца, барт хоттуш санна, вайн анайист цIийлуш. 
ТIехь долчу декхарийн зайл-йоза шен хоршахь нисдарца говза, 
Сайн маьлхан «Малхбузе» кхачале, лаьар-кха диканца хьовза!
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ДоттагIчунна 

Сахьтан со цхьамзане хьоьжу... Хьо йина де герга леста... 
Диканиг, хьан цIена дог Iабо, оьшуш ду дешнаш хьо хьеста... 
Башхачу дийнахь бен ца хьедо, сайн тIоркIазан догIа ас даьсти... 
Цу чуьрчу дешнашца гайта, хьох тера хилар бIаьрг хаза бIаьсте... 

Хьо йинчу дийнахь ас тIейоха кечйина коч кIайчу дарин... 
Хьажахьа...Ойла еш Iашшехь , седа а баха дIо стиглахь маре... 
Керлачу ирсана даккхийдеш, уьш массо цхьабосса лепа, 
Къано-бутт шен баьрччехь, дуьненна а нур хьоьрсуш, бен-башха къега ... 

Хьо йинчу, сан доттагI, хьо йинчу кху зазанан ховхачу бIаьста, 
ДIо цхьанхьа хьийзачу ирсечу нускалан-седанан цIарца, 
Дахарх хьайн йоккхаеш, шерашна кхетарца шераш а тIе, 
Кхерчахь хьан йогийла беркатех юьзна вайн комаьрша цIе.
 
  ***
Бехк буьллур баций ахь, хьайн лаьмнийн кIажошкахь со курра латтарх, 
Дозалла хьайх дарна кур аркъал саттарх! 
Безамах дуьзна дог цIе летта даттарх, 
Хьох яла ца лууш, кийра ов деттарх! 

Нана-мохк, Нохчийчоь, хьайн сина гергара сан са а хетта, 
Къийлалахь со мара, даима оьшуриг и дуй со кхетта!.. 

Гуьйренан мукъам

Гуьйренан мукъам бу сан лерехь гIийлачу озаца эсала тийжаш... 
Акхтаргийн шабаршца барт хилла олхазарш мелла а кIадделла 
    кху муьрехь пелхьолла къийса... 
Аьхкенан йохаллехь сийна бос сих боьлла 
    гIаш хIинца кхин куьце доьрзучу хенахь, 
Мел чIогIа сатесна Нана-мохк- Нохчийчоь д
    Iатарлуш схьагаре дашочу гIайрех. 

ГIаргIулийн тобанаш-м хир йу-кха гуьйренан назма 
    шайн дIаала кечам беш хьийзаш, 
Даймахках къаьстина, Iа даккха Къилбехьа дIайахар 
    тIедоьжна-кх царна а хIинца... 
Низаман дай йолчийн бертахьчу боларо аьтто бо хIаваэхь халонаш иэшо, 
ГIорасиз йиснарг а, ша цхьалха ца йуьтчу 
   Iадато мел чIогIа са тедо, гIийланиг тешош... 
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Ткъа тховса гуьйрено сан лере кхин мукъам, кхин илли дехарца оьхьу, 
Йа хаац, дIо гучу акхтаргех тийсало беттаса байташкахь дийцаре доьху а ... 
Дуькъачу гаьннашлахь, къастаран мур хьебеш, 
    ца-девлла хьийзачу бос хазчу цу гIаша, 
Хетало, весетан кехаташ кхийдадеш санна, 
    бохь лекхчу акхтарге хIорамма ша-ша. 

Сан а ду, кху гурахь хьоь яздан весетан... аьлча а, 
    йозане дерзийна дехаран кехат, 
Сан халчу (хьуний бен хала-м ца хетара) амалх даима собарца кхеттарг,
Вайшиннан дегнаша къобалйеш ларйечу гуьйрено 
    шен духар дашочу тикманца кечдича, 
Со дагалацалахь, эсалчу мохехь цхьабосса техкачу акхтаргийн 
    тидам беш хьо уллохь сецча.

    ***
Сийначу хьан бIаьргийн хьажаро дог ловзадийхарца, 
     йуьту со хьаьжжинчохь, Къоьзана,
Са кIорга доллушехь, хьан тийна Iеро сайн са а хоьтуьйтуш 
     хьох чIогIа доьзна! 
Шайн нанна ха дечу кIентех шаьш тарлучу хьан лаьмнийн 
      бос хазчу даккъашка а 
Йух-йуха хьоьжу со, ца Iебаш, хьуна тIехь гIуьттучу дахкаран 
      Iаь йаьржаш Iаьршашкахь!.. 

Нана-мохк, Нохчийчоь, хьайна чохь къонахий кхиийна хьомсара латта, 
Хьан хьаьттан цхьа заррат бен йацахь а, 
    хьоьца сайн са доькъуш, со а ма лаьтта!

ДогIанан тIадамаш

Даго сан къобалден догIанан тIадамаш ма чIогIа дехаран матте кху 
буса дирзи,  Куьйгийн сайн керайукъ Iабайеш йуьйлучу Iаьнарца хьо 
Деле вехийта, суна уьш дилхи… Ойланаш херйан сайн, малхаца даима 
дуьстина хьан амат кхин цкъа а цхьанххьа ца леха  Йина ас чIагIонаш 
йохорца, тIадамаш Iийдало...гIорасиз йуьтуш со – йелларг шайх Iеха.

Берзинчу когашца, аьхкенан той гIаттош, 
   догIучу догIанца жималлехь хелхарехь хьийзарх, 
Ткъа тховса, шен илли делхадеш, цо чIогIа Iад хьоькху-кх, 
    хоьтуьйтуш кхета ша лозучу сих сан… 
Вас йарна тайначу дагах хьан къахеттал ледара… 
    сел чIогIа декъаза «мостагI» со хиларх,
ДогIа-м ду Iийдалуш… хьох къаста… ша йиса сацам бан 
    гIулч йаккха цатуьгчух кхардийнарг ахь…
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«Лаьмнашка моссаза йаха» цикл йукъара 

 Стигалан гIортораш хиллал, зоьрталчу белшашкахь 
    хьан амат къуьйлучу буточу лаьмнаша, 
Хьуна чохь юлучу гуьйрено, дашочу чилхьесан гулмаьндах хьарчаеш, 
      кечйинчу хьаннаша, 
Хьостанех къаьстинчу шовданех чухчари 
    хьадийта букара баханчу бердо а... 
Дуьххьара схьагича санна, сан дагна ма чIогIа тIеIаткъам бо-кха...

Нана-Мохк, Нохчийчоь, хазалла йоькъучохь кхаж баьлларг елахь а хьо, 
Хьан дуьхьа са даллал езначийн могIарехь карон ерг хир яц-те со?.. 

Зезагийн кхоллам

«Ломан зезаг санна, хаза» бохучу дустаршца даздина дуьйцу хьо, экаме са, 
Еъна дийца сайн дагара сел исбаьхьа кхиъна 
     хьо долчу вайн лам чу юха а схьа, 
Хьоьжу со хьан бIаьра... эхь хеташ санна, 
     хьан гIийла лестачу оьздачу куьце ... 
Хьан лулахь хьох терра кхиъначу синоша хаздина дац 
     кхин вайн маьлхан дуьне ?..
 
Сайн ойла хьеречу эраша – тийжачу самахчу гIенаша – 
     саготта хьовзийна гIелйича, 
Шен басарш закъалтна магийна, бос-сетта стелаIад хьаьвзича санна, 
      долчу шуьца со йисча, 
Цкъа мацах аьрхачу жималло Iехийна уьдучу хенахь ас «еза, 
     ца еза» бохуш тийсинчу полана а, 
Дохко со яларна, аш суна гечделаш, соьгара ца хилчу томана а... 

Йокъана дилхинчу догIанан бIаьрхишца кIез-кIезиг хьогаме къурдаш деш 
      кхиарх шу дахарна Iемаш, 
ЗIаьнарша- лоьраша маьлхан шайн дарбанех дузийтарх 
    соьналлин муттанех шун деган пхенаш... 
Цхьаболчийн куьйгаша, чIир хьарчош, 
    синойх шу къасторах ца кхеташ дисна
      сан лазаме цхьа хаттар ду-кха... 
Цул тIаьхьа кхиссарх дIа, бендоцчу дегнаша шуьца шайн даьхначу 
   суьрташкахь куьцехь дерг харжаран дуьхьа...
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  ***
ХIокху гIалин дега йуккъехь
ГIайгIа-бала боцчуха,
Кхокхашна сайн керайуккъехь 
ХIуш дIакховдийна, со Iа.

БIаьра хьаьжна тамашийна,
Адамал а лерина,
Сан дог оьцуш санна, Iийна,
Хьажарца дог дерина...

ХIаваъ тахкош, тIомадевли,
Сатийсам шайх битина.
Стигал цара маракъевли,
ТIемаш шуьйра даржийна.

Ткъа сан бIаьра хьаьжна кхокха,
Девзинарг сан цхьалха са,
Гуо баьккхи цо стиглахь боккха,
Лехьош санна синтем сан.

Стиглахь, лаьттахь бехаш боцу,
Гуттаренна хIаваэхь,
Къахеташ соь хьаьжна болу
ХIокху гIалин луьсталлехь.

Дити суна цо цхьа хьекъал,
Деган кIорге хьайина –
Къинхетамца хуьлу декъал,
Дахар а цо хаздина...

  ***
Сан Даймохк,
Сан даг чохь техкачу 
  синтеман хIурда тIехь,
Малхо нур къагийча, хIаваэхь ловзуш,
ЦIен-можа бос хуьйцуш, 
  хелхарехь хьовзуш,
Йуха цу хIурдах дIаийначу 
  тулгIенех терра,
Хьоь болу безам сан даг тIехь 
  ловзуш бу денна…

  *** 
Лол бина, баргалш а гулйина,
Шад бина, сайн дог схьагулдина,
ДIайаха кийчча со йехаш йу, 
Гонаха – сан дахар Iеха бу… 

Мохь тоьхна, адам ца догIуш чу,
Дог а ду-кх неI цIийзаш лаьтташ,
Шех даьлча мегар а йоцучу
ГIайгIанан бIаьргаш чохь техкаш… 

ЦIий санна, детта ду некъаш,
БIаьрга тIехь хаалуш марха,
Сох хьерча сан дахар – пекъар,
Ца йуьтуш парггIат дIакхалха. 

Дуьне, хьох лен-м ца йоллу со,
Хьоь ала цхьа-ши дош-м ду сан – 
Хьуо хьайха диссал бен доцу хьо,
Мацца а хила ирс ду хьан… 

Со-м йеха, лаьтта тIехь гуьйренаш йохуш, 
дIайеха, дикане даим догдохуш…

ХАЛИКОВА Асет
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  *** 
Суна йиъ баьццаралла дукхайеза: 
Iа дIадаьлча, Iаламан денйаларан
   баьццаралла а;
ДогIанал тIаьхьа цIинделлачу 
Iаламан баьццаралла а;
Къиноша гIелдина са Деле хьастаделча, 
цуьнан къинойх цIандаларан 
синан баьццаралла а;
Даг чуьра гIайгIа-бала дIабаьлча, 
дог хьаьаш, даго заза хоьцуш, 
цу чу соьналла тухуш йолучу деган 
бIаьстенан баьццаралла а… 

  *** 
Йуха а сан даго шийла мохь эли,
Йуха а сан дагах хьо ийна йели,
ГIаргIулийн мохк санна, гуттар а йоцу,
ДогIанехь синтемал башха кхин йоцу. 

Маршалла ца хоттуш соьга, хьо кхечи,
Мажйелла аренаш ахь куьйга йечи. 
Нийсонах хьаьгна верг ца хилча санна, 
Дуьне а, къарзделла, кечдели цхьанна… 

Суна-м кхин бен а дац хьан стигал къовкъарх,
Даг чуьра шело йу-кх гуттар йерг новкъа…
Хьоьха дIалачкъа сан хIусам-цIа ду-кха,
Ткъа сайха дIалачкъар сатийсам бу-кха… 

Хазаллах цахьеггал сица эхь кхиъна, 
Йа цуьнца йолчул сов цунах ца кхиъна…
Со-м йеха, лаьтта тIехь гуьйренаш йохуш, 
ДIайеха, дикане даим догдохуш… 

Гуьйре 

Йуха а кхечи хьо, сан дагна тIаьхьара йелха, 
Йуха а кхечи хьо, хьайн хенал хьалха а лелхаш,
БIарзбелла дин санна, сингаттам сан уьйтIа балош,
Сан даьгна тIемаш а йуха а сан синна далош.

Хьо марша йогIийла! Дукха ду сан хьоьга дийца, 
Сайн тIома куралла, хIоз хилла, сайн кочахь йисарх...
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Со кхетта: дуьненан кхин басарш, кхин маьIна хилла,
Адамийн дагахь а, багахь а дукхах ду хIилла.

Со гечдан Iемина – со царах шек а ца йолу,
Со теша Iемина – со царах хера ца йолу.
Хьо цхьаъ йу-кх эвххьаза ас дог дIадиллинарг,
Хьо цхьаъ йу-кх дуьнен чохь сох кхеташ йисинарг.

Хьан йистцахилар а – сан дагца къамеле йалар,
Хьан хIора шабар а – сан деган гIайгIане далар,
Хьуна чохь карайо суна суо цкъа мацах хилларг – 
Дашочу гIенашлахь сайн ирсах Iаба цакхиънарг.

Хьо йуха дIагIур йу аренца, гIаш хилла, йаьгна, 
Хьо йуха дIагIур йу, декъалван цхьаъ хьайха хьаьгнарг...
Йерзинчу аренгахь сайн дагалецамаш хьоьстуш,
Йуха а йуьсур йу сайн деган тийналлехь кхерста.

Эзарза хьан йалар ган доьгIна хилахь а, гуьйре,
Хьо лаьттахь сол дукха йехар йу, хилла сел нуьре.
Гуьйре...

  ***  
«Де дика дойла хьан!» – олуш, тIехйели
Лулара кхена йоI суна.
«Диканца йехийла!» – цхьа халла дели,
Бехк багахь сацийна цунна.

Суна-м ца гинера иштта тIехйолуш
Воккхачун бIаьргаш чохь туьха,
Дуьненан бIаьстенаш сан хилла йовлуш,
Гуьйрене ца хьежна йуха…

Дахарехь ишттий бен хила йиш йац-кха –
Дезаш дерг дIахеца деза!..
Дуьненахь вайн долахь хIумма а дац-кха,
Дузург бен Хьесапан-терза.

Иштта тIехйолийла-кх хIора йоI суна,
Йоккхастаг хилла со латтарх!
Иштта тIехъер йу-кх со, хIай дуьне, хьуна…
Хьо тIаьхьахьоьжуш дIалатта-кх!
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  ***
Со нохчийн лаьмнашкахь йина ца хиллехь,
Стигланний, латтанний йуккъехь сайн 
  са маьрша долуш,
Дуьненан хазнашлахь сан ойла тиллехь,
ДIабахьа йиш йоцчу бахамах са делла леллехь,
Со муха хир йара ирсе?
Со муха хир йара ирсе?

Махкана тешаме хиллачу кхерчахь,
Хьох долчу иллешца сайн дог а огуш,
Сан са ца хиллехь хьох хьерчаш,
Хьоьга сайн безамца дог цIарах догуш,
Со муха хир йара ирсе?
Со муха хир йара ирсе?

Дерриг сайн дуьненан дахаран денош
Хьо нуьрах къагайан тоьуш ца хилча,
ХIетте а, догIанах сан даг чу Iенош
Хьан йехаш хиларо синтем ца хиллехь,
Со муха хир йара ирсе?
Со муха хир йара ирсе? 

Абадехь лепачу ирсан чам ца бевзаш,
Дог бIаьрзе хир дара дахар ца девзаш… 
      2020

  *** 
Са цхьалха гуьйре а схьакхаьчна йели,
Вайн лаьтто шийла садеIарца эли… 

  ***
Со хIетахь, бераллехь, Даймохк, хьо бовзаза, 
Луларчу берашца дог Iаббош ловзаза,
Даш детташ, хьан лаьттахь сийна цIе кхерстайеш,
МостагIчо жима йа воккха ца къеставеш,
ДIайоьдуш, сайн нанна тIаьхьа а хIоьттина,
Хьо сайна букъ тIехьа бага а битина,
Сан цигахь лазийна дог дIа ца дирзина…
Хьуна дан гIо доцуш, со Деле йилхина…
Сан Даймохк, хьо хилла-кх сан деган чов,
И дарйен туьха – хьан муьлхха а ов…
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Геналлехь стиглара седарчий тергалдеш –
Хьан лаьттахь даима гуш хилла долу уьш –
Цаьрца суо цIахь йолуш санна, ас тар а деш,
ДоIанца хьо йоьхуш, Далла а хьесталуш,
Хьуна сагатдарна, со йоккхахилира, 
ХIетахь сан бералла сох дIа а тилира. 
Сан синна карийнарг деккъа хьо йезар ду,
Хьан ирсе кханенах даима тешар ду…
Нохчийчоь, сатийсам хилла хьо сан,
Лазийна дог а сан лозучохь хьан.

ЦIа йогIуш, хьо суна йовза ца йевзира, 
Хьан хIора неIарехь тIом къиза хьаьвзира,
Дохийна, даьржина, нохчийн къам хьийзара,
Буоберийн бIаьргашца тхо хьоьга хьуьйсура, 
Дерриге дуьненна хьо йийна моьттура, 
Дог Iебаш воцучо сауьйзий хоьттура,
Ткъа хьо-м, сан Нохчийчоь, догцIена йоьлура,
Хьан хIора гIа-бецо гIазоташ оьхьура… 
ДогIанан татолах оьхуш хьан цIий,
Цу Дала лардира, Даймохк, хьан сий!

  *** 
ДIайоьду со…
Сан некъ дIа беха бу – дайн кхерча боьдуш.
Кхузахь вай къаьста.
Со хIокху заманан турпалхо хиларх,
Хаьа, хир-кха заманна йиш йоций йан сан…
Хаац-кха, мел дайлур терза со йоцуш,
Йа лаьттахь хIун дара ас хийца дисна?
Амма со дIайоьду,
Латтайан дайн кхерчан корера серло.
И йогуш мел хили, сан нохчий вовшех ца херло…
Со шух дIакъаьста –
Сайн некъан хаттарш сайн йахарца даста.
И ойла – воьдуш мел хиллачо йинарг –
Дуьне, хьо цхьаммо ца диъна…
Сан даг тIехь йежа и, самалхадаьлла,
СакIамдар, синлазар синтеме даьлла.
Йоьду со, цхьажимма кху дахарх кхета –
Мерзачу вахарал деза ду мерза дIакъастар…
Вай вовшех къаьста…
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МИКАИЛ Элдин

Узам

Сайн лазамо вагийначохь тIетевжийла хилча-м,
Сайн дегIан чарх коше ерззол лаьттан аса хилча-м,
Юкъ яьстина цкъа пхьор даъал дуьне маьрша хилча-м,
Идавойтур вацарий ас сайн кхолламе суо...

Ког левзича цхьа лар йиссал некъатача хилча-м,
Куьг кхевдича йовхо йиссал кхерчахь алу хилча-м,
Сан цхьалхачу синан гIаларт хьеста илли хилча-м,
Хьийзавойтур вацарий ас сайн кхолламе суо...

Сайн уьйрашна са ца гаттол собаре суо хилча-м,
Кху дуьненахь орам хеццал доьналла сайн хилча-м,
Сайн чаьлтанчин дашах тешшал догцIена суо хилча-м,
Iехавойтур вацарий ас сайн кхолламе суо...

Сайн хьагалле сатессина шовда дуйла хиъча-м,
Сан аз хаза сатессина лаьмнаш дуйла хиъча-м,
Сан сибат ган сатессина бIаьргаш буйла хиъча-м,
Воьхур варий даггара ас Везчу Деле суо…

 ***
Хийраллехь со-м дуьне дууш ву боху,
Метта-мотт кIеда бу, рицкъа  ду мерза...
Ткъа ас-ма суо ган сатуьйссуриш лоьху,
Сайн буьйса яхйинчу набаран зерзехь…
Сайн лазам ца гучу махка а вогIий…

Геналлехь со-м, везаш, тIеэцна боху,
Дахаран массо а некъ суна бостуш.
Ас гIенаш хьийзадо, бералла лоьхуш,
Хаьрцинчу хIусаман йоьжна неI етташ,
Сан аз цахезачу махка а вогIий…

Дуьненан йистехь со-м ирсе ву боху,
Сингаттам байбеш, сан кхерчахь цIе летта.
Ас ойла ца юьту, марзонаш лоьхуш,
ХIора а бIарлагIе сайн цIе а хоьттуш,
Со вицван дагахьчу махка а вогIий…
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Хийрачу махкахь со-м 
  вехаш ву боху,
Дуьненан рицкъано Iехийна. Амма,
Ас иэсехь безначийн 
  аматаш лоьхуш,
Лаьмнашкахь бухIанах 
 йоьлху сан цхьалла…
Сан сирла са доьлху, 
  кешнашка догIий…

  ***
Хьох къехка везийла-м хаьара суна,
Буоберийн рицкъанах 
  кура къу санна,
Ткъа дог ма аьрха ду-кх, 
  хIун де ас цунна,
Муьлхачу Iазапан кхиэл е ас сайна?

Везара хьан бIаьра хьежа-м со гIийла,
Лечкъадеш сайн дагна 
  даI дина дерташ,
Мукъамо, вайн синош 
  хьистинчу хийла,
Со маьрша-м ца вуьту, 
  чIир хилла хьерчаш.

Вай цхьаьна ца дарах везара кхета-м,
Iаьржа лам ца хьоьсту 
  сийначу хIордо,
Делахь а сан синна ма ирсе хета-кх,
Ша хьеста хьан эмалк 
  синна ца кIордош.

Вай даха-м дезара къера а хилла,
Дуьненан гIиллакхех 
  тоам бан Iемаш...
Делахь а вайшинна 
  ма готта хилла-кх,
Дуьненан доккхалла, 
  даржийча тIемаш…

  ***
Берзинчу когашца ченаш а кегош,
ДогцIена  бералла дIаяхчахьана,
Дахаран къизалло хьан 
  куьйгех хьегош,
Абадехь некъахо хили-кх сох, нана.

Некъаша гIелвина, вирзича цIехьа,
Карадо хьан юьхь тIехь 
  сайн некъан тача,
БIешерийн иллица со вижавехьа,
Нана, ма чомехь бу-кх 
 хьан куьйгийн кхача.

Деле со вехахьа, куьйгаш а лаций,
Кхана а дезий сан-м цу новкъа вала.
Хьоьца бен цхьанхьа а 
  со-м ирсе ваций,
Делахь а ницкъ бац 
  сан кхолламах вала.

Жимчу хьан неIарах суо араволуш,
Суна-м суо гуьйренан гIа-патар хета.
Сайга ахь: 
        «Хьо кеста вогIур вуй?» – олуш,
Цхьалхачу аьрзунан 
  маьхьарх со кхета.
Бераллин йора дин – сара а хоьхкуш,
Челакха бералла дIаяхчахьана,
Дахаро хьан куьйгийн 
  аьхналла йоьхкуш,
Абадехь некъахо хили-кх сох, нана…

  ***
Буоберан дог санна, 
  и гуьйре йоьлхуш,
Чилланца шен хазна къовса 
  ницкъ боцуш,
ГIелделча хьан кура 
  ойланийн хелхарш,
Хьо йиса, гIенах бен 
  со ган йиш йоцуш.
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Борз санна, дарц угIуш, хьан лерса Iадош,
Йисча хьо сагатдан мел хиллачунна,
Генарчу ирсе хьан сатийсам хадош,
Иэсехь бен сан аз ма хезийла хьуна.

ГIайгIане бIаьргаша хьан лазам Iенош,
Дуьненахь ца дисча хIумма хьо теша,
Соьга ахь тийсина сирла са Iехош,
Хьо йиса, сан IиндагI-бIарлагIе хьежа.

Ткъа нагахь хьан сица со эвхьазвалахь,
Я висахь хьох лаьцна цхьа илли доцуш,
Соьга ахь сатийссал хьох хиэравалахь,
Виса со, гIенаха хьо ган йиш йоцуш.

  ***
Тийналло бодане тIекара дагара дуьйцуш,
Сингаттам кIезанах хьестало цхьалхачу дагна, 
Лерсино Iаьпказан ойлане садеIар лоьцу,
Ишттачу буьйсана масане синлехам баьгна…
Озаца тийналла ца йохош сацахьа соьца...

Беттасин гIарпаллехь гIайгIано кIайн маша буцуш, 
Доьхначу дегнашна боьлу-кха, бIаьрг теIош, седа.
Сирла де догIур ду, хьуна хьан хазалла юьйцуш,
Делахь а сан иэсехь кIайн догIа.. кIайн догIа леда. 
БIаьрхишца хьаьъналла ца йохош, хьажахьа соьга… 

Дахкаро  шийлачу чхарана тIуьна барт олуш,
Шогачу мехаша, эхь хетий, сецадо-кх хелхарш, 
Лаамна доьгIна чурт зайл-йоза яздеш ца кхолу,
Вайн синош цхьалха ду, дегнаша йовхо мел лехарх.
Новкъа со ваккхахь а… Сан гIенаш дуьсур ду хьоьца…

  ***
Заманан синпхенех пIелг туьйсу ас, мерзех санна,
Дайн кешнийн чартех ас куьг детта, вотанех санна,
Шийла мохь бетта ас: «Со-м нанас вала ца вина,
Вехийша аш Деле доIанца, доьлхуш сан къина».

Сийначу цIергахь со вагий-кха, маьрша ву аьлла,
Докъаза вайна со, сайн махкахь со лай вац аьлла,
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Со шайх сел тешна нах хили-кха со вухкуш ямарт,
Сох хили кху мехкан лазаман декъаза гIаларт.

Йилбазан зурманан хелхарча соь хила боху,
Дажалан ловзаран хIонс хилий соь ваха боху,
МIаьргонаш бIешаррел яхлучу новкъа со воьду,
Цхьалхачу сан лорах сан ненан бIаьрхиш а оьгу.

Иэраша гуо бинчу барзах сайн тарделла дахар,
Малха кIел бакъо а ца хилла вала я ваха,
Дийзи сан, къомана йовхо луш, цIе хилла вага,
Маржа-яI! Хили-те сан лазам сан синан ага?

НеIалташ, доIанаш хьерча сох, сан болар гIелдеш,
Латта а, сан цIийх ша Iебича, тийжа, дог шелдеш,
Цхьалхачу сайн къоман гIурбанан сагIа а хилла,
ВогIу со, сан Дела! Со мизан-терзан тIе вилла.

Барзе

Йишхаьлла хьайн угIар узаре дерззалц,
УгIалахь гила борз, хьо тховса суна…
Мел хилларг сайн дагахьбалламе дерзош,
Ас хала, беха некъ болийна хьуна…
Сан когийн лараша неIалташ кхайкхош.

Мохк богуш баьгначех даггара хьоьгуш,
Воьду со, исс ломал дехьа а ваьлла.
Сингаттам-чалтанча кхардаме боьлу,
Цхьаллина юьхь-дуьхьал хIоьттина ваьлча…
Сайн дог ас далийна лазаман кхиэле…

УггIал хьо маьрша ю, хьуо йинчу ломахь,
Мацалло Iийшарах хьан оьзда зорха…
Хаьрцинчу хIусаман бIаьрзечу корах,
Дуьнене хьоьжуш сан бералла йоьлху,
ЮьхьIаьржа со хIиттош иэсана гергахь…

Деле хьо кхайкхахьа, беттан нур муьйлуш…
Ас дечу доIанех хьан угIар хилла.
Стигал а, латта а суна айкх дуьйлуш,
Воьду со-м… Буьйсанан гIайгIанах ийна…
Йиш халлалц угIахьа, гила борз, суна…
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Хорха 

Дазлучу дахкаро хьоьсту-кха бух боцу буьйса,
Лаамза лаьтта тIе Iенайо догIано гIайгIа,
Дайн чарташ, сан иэсан гIаролаш,соьга-м ца хьуьйсу...
Сан гIала хаьрцина... Сан кхерчахь алу а яйна...
Ас хIунда идайо харц-дуьне ма-дду сайн  цхьалла!…

  ***
Тхинечу дахкаро шен маракъуьйлуш,
Цхьа Iуьйре ялийча дуьненан йисте.
Хаало суна-м суо гIорасиз вуйла,
Я лаьттахь сох дозуш хIума ца дисний...
Бодане сингаттам... Сатийсам боцург...   

  ***
Набаро Iехочу дуьненан йистехь,
Боданан Iаьржачу кхолларах хьерчаш,
Хама бан хьекъал ца тоьъначу ирсах, 
Ойлаеш воьду со-м кIур боцчу кхерча,
Безначийн IиндагIаш гаре сатуьйсуш…

  ***
Со-м хIуттур ма вара хьан иэсан сирлачу кевне,
Хьан ломахь угIучу барзана со вовза лиъча...
Со-м вогIур ма вара бIаьргтоха хаьрцинчу бIаьвне,
Тийжачу бухIано беттасе суо воьхий хиъча...
Суо лоьхуш хьан ярташ толлучу сайн синан лорах...

  ***
Сингаттам хьоьхуш ю тIегIерта бодане буьйса,
Хьаннашна аганан йиш лоькху шийла дарц санна...
Хетарехь, сан хIума цадисна хата я дийца,
Кхайкхазчу шеен хьеше пхьор доцу хIусамда санна
Iожалла хьоьжу соь... Йисна цхьаэшаман цхьалла…
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Тахказа тIайш

Наж санна чӀагӀо ю 
Стогалла – олу,
Цу маьлхан шовданах 
Стогаллин суй,
Цу лекхчу ламанах – 
Стогаллин гlopa,
Бал боккхуш тиллина 
Бохь лекха куй.

Эшначохь наж багош – 
Алунан орам,
Эшначохь суй латтош, 
Серло а луш,
Эшначохь лам тӀера 
Схьаоьцуш гlopa, 
Даьхначех дай вай ма, 
Дукъ даккхалуш. 

Цу цӀенчу шовданах, 
Цу цӀенчу хӀаваах 
Вай цӀена къурд бича, 
Ойланаш айало.

 ***
Дицделла вешина вешин каш, 
Ша сарралц хьийззашехь гонах, 
Кешшаго, кешшаго, кешшаго, 
Хьо дуьне, хьо дика кьонах.
Кхолламо шен йоза дешна-кха, 
Къастийна диканиг вончух, 
Сискална вайн латта хьешнарг а 
ВогӀийца,
 дог тӀулган къонах.

Цу тӀулган дагах хи ца долуш, 
ХIуттур-те вайн махка йокъа?
Я даьржар,
 тӀаьхь-тӀаьхьа са долуш, 
Хьарам-мутт, багабеш мокхаз?

Вай тӀаккха бохур дац: кешшаго, 
Хьо дуьне, хьо дика къонах,
Дицлур дац вешина вешин каш,
Ша сарралц хьийззашехь гонах, 
ХӀиттор вац сискало гуора...

 ***
– ХIун ди ахь дуьнен чу 
Ваьллачу дийнахь?
– Мохь туьйхи, бакъ чӀагӀдеш 
Дуьненна сийлахь.
– ХIун эли дуьххьара 
Кога хьуо воьдуш?
– Мохь туьйхи, сирла некъ 
Махканна боьхуш.
– ХIун карий дуьххьара 
Безаман бешахь?
– Карийра даг чохь сайн 
Безаман тешам.
– ХIун ди ахь хьомечу 
ДоттагӀчух хедаш?
– И бохам ца хедаш 
Лаьтта вайн кетӀахь.
– ХӀун хийти еза цамгар 
Хьайн дегӀах кхетча?
– Къурд бира, Ӏожаллах 
Ца лууш кхера.

ХАСБУЛАТОВ Ямлихан
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ТӀаккха охьахьаьлхира 
КӀант вина денош,
Мохь бетташ, дуьненна 
Дикалла дебош.

 ***
ДIо хьаннийн басехьа 
Ерзош шен тӀамарш,
Iин кӀорга гӀергӀачу 
Берда йистех 
ХӀоьттина цхьа жимха 
ТӀай тилла Ӏама, 
Къаьстина берд хотта 
Доьссина де.

Кху бердан кийрара
Мел ека тулгӀе, 
ТулгӀено тулгӀенна 
Хьовзайо чӀуг, 
ЧӀагарах чӀуг юзуш, 
Зевне сурт дузуш, 
Мел говза хиллера 
Ӏаламан куьг.

Сехьара сийна берд 
Хин тогӀехь тийна,
Сужда деш таьӀӀинчохь 
Хулхулонна,
Дехьара букарниг 
Хетало дийна,
ТӀепингах айбелла 
Хьун-аренна.

ДIо буьххье сира сай 
Кур уьйуш, хӀуьтту,
Айина и акха 
Дозаллин дукъ.
Сийналло кӀадйина 
Сехьара руьйта, 
...Йиллаза йолий ткьа 
Хаьддачохь юкъ.

Ӏаламан юкь ларьян 
Везара къонах,
Ӏалашдан дезара 
Ӏаламан са,

Чекхвала везара 
БӀаьргтоьхна гонах, 
Дийнахь а, буса а,
Дог лозуш цкъа.

Хеддачохь хиттаза 
Мел йисна яккъаш,
Вай дуьхьал тӀекхача – 
Тахказа тӀайш, 
ДоттагӀий, хӀинца а 
Дахаза даккъаш 
Мел дисна, мохь бетташ: –
Ма довла тӀех!

Ӏаламца маслаӀат 
Дезначу дайша
Ӏаламна тӀекхаьзза 
Зуламан хьал 
Мел юхадиттина 
Тайнарг, цатайнарг, 
Бердаца берд хуттуш, 
Мел текхна ял?

Мискъала зарратал
ТӀадамийн тӀомах,
Вайн юьхь тIе хьала бетташ 
Татолах xlyp,
Дог Ӏаьбба ца долуш 
Вайн лаьттан чомах,
Хан йоьду ха хорцуш, 
Хийцалуш сурт.

«Ӏаламан сурт хийца. 
Нуьйр тилла девлла,
Стигалан а, Лаьттан а 
Бакь болу дай
Вай ваьш ду!» – и баьхнарш 
Бовлаза эвлах,
Лаьтташ ду тиллаза 
ЦӀанонан тӀай.

Чкъург карчош, къахь уьйуш 
Цу кӀуьран мархаш –
Уьш гучуйовллушехь 
Тохало дог,
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Къестаран мукъамашка 
ЛадоьгӀу маргӀалш – 
Хулхулон тулгӀешна 
ТӀеохкалой.

Хих йоьдуш хилла чов – 
Тийналла гонах,
МаргӀалан чилланехь – 
Зарзаран зов.
ХӀинца а вай дацахь 
Мохк баккха вонах,
Юкъ йилла, тӀай тилла 
Тоьхна зил бов.

ХӀун де вай ХАЗАЛЛА 
КӀелхьараяккха,
Сийна тӀай-стелаӀад... 
Хастамаш биэ! –
ДоттагӀ, вай дийна ду –
Ӏалам ду тӀаккха,
Цундела даций вай-м 
Диканна къиен.

Цхьа нохчийн философ

Цхьа нохчийн философ 
Хиллера говза, 
ГӀаланаш еш,
Малх кхеташ, кора кIел 
Ма дийкки хьоза, 
ГӀаланаш тӀехерцаш, 
ГӀайгӀанаш еш.

Вайх мила ца хилла 
Седарчийн буьйса 
Ӏалашьеш.
ГӀаланаш хӀиттаяза,
Исбаьхьчу жималло 
Безамах вуьзна, 
Сахуьлчу гӀенаша 
ГӀиттаваза?

Вайх мила ца хилла 
БӀаьстенаш гулъеш, 
Цу стиглан,
Цу лаьттан 
Ойланийн да? 

Дуьненан оьздалла 
Яьккхина улло,
Дин улло баьккхина 
ХӀоттаза дӀа?
 
Вайн лаьмнаш – 
Буракьан 
Турпала тӀемаш 
Нахана ма-дезза 
Даржа ца луш,
Да воьжчахь,
Дин боьжчахь,
Даийна ленаш, –
Вайх мила ца кхиъна 
Къонахех Ӏемаш.
Ваьш леш а Ӏалашдеш 
Бакъ волчун туш.

– Валар а, висар а 
Ийманехь делахь, 
Геннара мохь тухуш 
Ду, боху, Са,
Комаьрша къинхетам 
Боьхуш вайн Деле,
Каш доцуш, чурт доцуш,
Верзаза цIа.

Вайх мила вацара
Барт безна мерза, 
Хиларе сатуьйсуш 
Адамаллин мохк,
Вайн юкъаметтигаш, 
Ойланийн мерзаш 
Мел хедий,
Мел хӀитти 
БӀаьргашна дохк.

Амма вайн бохь лекха 
ГӀаланаш езна,
Деших а, детих а 
Ботта шен бен,
ГӀезашна баабеш 
Седарчийн безам, 
Хуьрсигех хуьйцуш вайн 
Хьекъалчин тешам, 
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Харц-бакъ шен полана 
Ун доссарг лен,
Ма восса-кх, вайна хьох 
Философ везза...

Цхьа са ду-кха

Азаллин орамех 
Бердан чу кхозучу 
Орамех йоьттина 
Деган чарх чӀагӀйина 
Вайн хийла чкьор… 
Сатоссуш хӀоьттина 
ГIоле еш коьртана 
Лаьтта хьо – аналлин 
Цхьа жима кор.

Хьала некъ,
Охьа некъ,
ТӀетовжа гӀортораш – 
Мичхьа бу баккхий нах 
Кхачонаш вайн? 
Самонна хӀиттина 
Доьналлин шорталлаш, 
Мичхьа бу кегийнаш, 
ГIап йина дай?

Вайн синан гӀар-тата 
Хьулйина буьйсанаш, 
Девлла дIа даханчу 
Туьйранийн лар, –
Яй хIара-м вайн дагна 
Лазаман дуьненах 
Лаьмнех а, хьаннех а 
Даьккхина гар.

Сахуьлчу тийналлехь 
Седарчий декъалуш, 
Жил-Ӏалам хаьрцина 
Бухдолуш гин...

Аьтто белш тӀетовжон 
Лекха берд техкина, 
Аьррониг гӀорточохь – 
ТӀешерши Ӏин.

ХӀун бахьна хиллера 
Мохк меттахбала вайн, 
Вайн юкъаметтигийн 
Шордала Ӏин?
ХӀун гӀуда хьаьрчина, 
Базбелла баланаш, 
Ӏаламан собаре 
Ла ца луш кхин?

Кху Ӏаннийн кӀоргаллехь 
Къа сов ду,
Мел сов бу?
Мел пайдехь хиллера 
Вайн синойх харж?
Къемат-де дай хӀара-м 
ТӀешершаш меллаша, 
Бакъ ваьхнарг 
Бакъ вина,
Харц ваьхнарг – харц.

Вайн дегайовхонан 
Лахбелла гонаш а, 
Кегийчийн, баккхийчийн 
Артдеш бӀаьрса...
Дика кӀентий-м бара вайн, 
КӀезиг бу-кх къонахий, 
ТӀетекха лам санна 
Зоьртала бохамаш,
Хьаьвсина, хьаьвзина, 
Хьаьрчина схьа.

Жималла гой вайна 
Безаман тидамехь? 
Воккхалла – собарехь? 
Ӏаса-гӀортор
Цхьа са ду-кх собаран
ХӀусамехь,
Тийналлехь,
Дарцаша аьгна ша 
Ойланийн кор.



35

Орга - 2021 (4)

Делан хIора гIоттучу денца (юьхь-чаккхе шеца 
йолчу), бала а, ирс а хьайца ду-кх хьан, хьан 
кхалхар – кхоллар а долуш, хьан велхар-велар а, 
маржа!

Кхин хIумма а дац-кх хьуна кхузахь, 
дIавоьдучу ахь дIадахьа я вогIучу цо схьадан а, 
дуьне охьадилличхьана хаддаза хьийза хенан гуо 
боцург, гуттарлера, гуттар хилла абаден хенийн 
гуо, юьхь бен, кхин чаккхе а йоцуш…

Байтамал а эрна…

ХIара дуьне а, шераш а хьан, той-ловзарш а жималлин, хIумма а хилла 
ца хилла-кх чаккхенера хьо юхахьаьжча, хьайн шерийн къоьжаллера 
я цхьаллера – цхьаь висча, вистхила я вахан-ваха: «Во-о, Хьенех, 
Минех!», – аьлла, хьан могIарера, бераллера, хьоьца хьирчина, вилхина 
хьоьца кхайкха-хазе стаг воцчохь, хIумма а хилла ца хилла-кх дуьне 
хьо, тIаьхьуо богIу кхетам боцург, кхетамца кхочу байтамал а эрна…

ГIенан само – къематде а

Стеган хеназха гIенашца охьало-кх суна: со дийнахь суо верг хилча – 
цхьа адам, цхьана кхетамца, буса гIенашца кхин ву-кх со, гIан гушволу 
и со кхин  волуш санна  хиэталуш, со самаваьлча – гIан декъаделла, ах 
кхузахь а, цигахь а дуьсуш, суна ма-ярра дага ца йогIу сайн дахарера 
моьтту бIарлагIа….

ХIора а адам, абаде санна, цхьа а чаккхе йоцуш ду-кх, кхоллар бен, 
кхалхар доцуш…. жоьжахати а йолуш ю-кх, хIета, шен заманца цхьанхьа 
хьоьжуш, цхьаццадолчу гIенан эрчо гIенах ма-хьежжара, гIенан само – 
къематде а.

Даймохк

Даймохк – цхьа латта дац я цхьана дашах лаьтташ а, бIе эзар дашах 
бен, Даймохк – цу лаьттахь хьайн меттан маршонца хьо, Iадатан 
синтIамарца, хьан синан мукъам санна, дерриг а хьуна аьхначу, хьуна 
гергарчу, хьомечу, иэсаца васт санна, дайн орамийн уьйрашца – хьо а, 
хьан мотт а, хьан латта а – Даймохк!

БЕКСУЛТАНОВ Муса

Абаден хенийн гуо
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ХIун-мила хIун башха ду-кх тхо…

Чхьаьвриг йоллу тасаелла, цхьана бецан хелиг  тIера кхечунна тIе 
йолуш, цигара южуш, юха гIоттуш, тIаккха юха а иштта тийсалуш, 
цхьанхьа-м цхьа некъ эцна, шен ма-хуьллу рицкъана хьаьдда….

… хьоза а ду, когаш тIе охьа а теIаш, кхерамах корта дIасахьийзош, 
баца юккъе зIок Iуьттуш…

… зингат а доьду кхуран диттах, тIийригца могIа бинна хьала, иштта 
могIа бинна дуьхьал а догIу, зIакаршца цхьа хIума а йохьуш…

… со а лаьтта, лулахочо – машенан чкъург а тойина – дIавогIу хьуна 
ша, аьлла, хьера дама эца ваха араваьлла…

ХIун-мила хIун башха ду-кх тхо, со а, зингат а кху лаьттахь, дIора 
чхьаьвриг а, и хьоза а, массо а тхо цхьана декхарна – гайна даца 
кхоьллина хилча…

Дайх бисина кхерч

Со цкъа а ца левзина дайх бисинчу кхерчахь сайн – суна иза ган а ца гина, 
бийцар бен, бахар… 

….Дас яра-м олура шайн цхьа хIусам цхьана хенахь – цхьана шийлачу 
Iаьнан дийнахь шаьш махках дохуш, шайна тIаьхьаелха тIаьхьайисина…

Кху чуьрчу беран-хIумнийн бералла а хьаьшир-кх иштта, шо девзткъе 
дейтталгIачу шеран 20-чу бIешарахь, Iаьнан шийлачу цхьана буьйсана, 
декабрехь шо хуьйцуш, церан гIенаш къоьжа къеждеш, ловзаргаш 
лоьлхуьйтуш, царна керла шо къиза къахьдеш, хIинцца-хIинца хилла 
йоьлла хIусам бомбанашца бухайоккхуш…

…. Муьлхачу бIешарахь маца даьхна-кх вай дайн кхерчахь, вайн дайн 
я дендайн, дендайн дай баьхначу туьшахь?

Маса бIе я эзар шераш ду-кх вай иштта кхерчах тилла, вешан кхерчахь 
дохдалаза, кхерч латоза, кIур байна.  

***
Ло догIуш, кIайн луо, кIайн серло яржийна, дитт а, Iалам а, дуьне а 

– шадерриг а кIайн деш, меллаша, дайн лайнчимаш цхьабосса иштта 
охьататтаделча, коган экха а, олхазар а тIома, хьайба а, дитт а, некъаш 
а шаьш долчохь хIунда соцу-те, хIун гуш я хIун хезаш, хIун къайле 
евзина…

Я хIинца а, хIетахь а, цкъа а и сингIайгIа, синсерло – ло догIу гича 
хуьлуш болу цIе йоцу и синхIоттам – дош дашах дуоззала ойланехь ца 
лацало-кх соьга, цхьана мIаьргонна, мIаьрган эххала, зарратал сацон 
хьажа…

Хьайба а, дитт а, олхазар а хIун хезаш соцу-те хIетахь, меллаша, дайн 
лайчимаш гуобаьккхина лаьтта оьгуш…

Хьовсийша цкъа, ло догIуш, ло догIуш, совцийша…
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Масане, маржа, масане…

Дуьххьара санна, цул тIаьхьа ца хилир-кх юха кхин цкъа а, дуьххьара 
хилла синкъерам хIоразза а иштта юхабоьрзуш, вулу-ву-лу-уш, жим-жимма 
ирсах дIаволар бен, мацах цкъа хиллачу ирсах – шозлагIа я кхозлагIа ешча 
– ахь дуьххьара ешна киншка – ширбеллачу безамо хьоьгIу дагалецаман 
гIайгIа санна, ирс кIамлуш санна хеташ, мацах цкъа девзина ирс.

…. дуьххьара дика киншка ешарца, ирс, карорца дов-кх хьан, кхин цкъа 
а цуьнца юхахир доцу, карорца хьан дайна ирс…

Боккъал а, ма хьоьгу-кх со, Хемингуэйн «Iодика йойла герз» йоьшайолчух 
дуьххьара, юха «Воккха стаг, хIорд» а цуьнан; Айтматовн «Джамиля» а, 
«Ася» а Тургеневн, Ирвин Шоун «Византехь суьйре», И.Бунинан «Чангин 
гIенаш», «Жима эла» Экзюперин, Ю. Казаковн «Хьо гIенахь къаьхьа 
вилхира», «Херцарийн гуонаш» Борхесан, Фолкнеран «Ча» повесть, «Iина 
тIоьхаларчу раж юкъехь» Селинджеран, «Тиффанехь Iуьйре яр» Трумен 
Капотен, Хименесан «Со а, Платеро а», поэзи а цуьнан ерриг а, Бальзакан 
«Аренан лили», Джойсан «Джакомо Джойс» а.

Масане, маржа,  масане хилир-кх со цаьрца ирсе, цу авторшца – дуккханца 
а, дуьххьарлерачу безамца санна – шовданехь цуьнца, хийистехь, – дош 
дицлуш, мотт сецна, юьхь лечкъочу йоIаца санна… 

Сан доIа

Цкъа ненах декхаш, юха сийна буц кхоллуш, тIаккха шийла шовда 
молуш, дIасауьдуш, схьауьдуш, кхийсалуш, ловзуш, диттах кур хьоькхуш, 
нийсархойх тийсалуш, шен денойн йист ца гуш, хьаьдда-дедда лела 
шинара, Iай, лахьана дас шен уьрса кIела ма-диггара, вайна ма-ттов, харц-
бакъ, рицкъа лохуш, бахам беш, цхьаъ Iехош, важа кхуссуш, цхьанна кхаъ 
луш, кхиниг вууш, гIийлачуьнца майра, тоьллачух кхоьруш, муш хаьдда 
уьду хьокъа вир санна, вайна ма-луъу Iеса лела вай, цхьана дийнахь Дала 
ша – и шинара шен дас уьрса кIела ма-диггара – цIеххьана лоцуш, къизачу 
маьхьарца Iожална тIе дуьгуш ду-кх, Iожалан метта, садаларе, Iаьржачу 
коша, готтачу лаьхьта…

Алхьамдуллилахь, хастам бу-кх АллахIана, и нийсо-х еллий Цо, шел 
нийса кхин нийса хир йоцу массарна а кхочу йолу – Iожаллин нийсо.

Хастам-кх Цунна цу нийсонца, хастам-кх кху доьхначу дийнахь, кху 
заманца, харцъяьллачу.

Сатийсам

Бераллехь, когашIуьйра, чан идош хьийзачу хенахь – да-нана а, сан 
йиша-ваша, денана а йолуш дийна, – тхайн юьртал гена дIа кхин дуьне 
доцчу муьрехь, кешнех ма кхоьрур-кх со, даим иштта лаьтта чарташ, со 
лаца гIевттича санна, ведда бен, меллаша тIехвала а ца ваьхьаш…

Ткъа хIинца, зама херъелча сайх, жималла а яйча дIа – да-нана а, вежарий 
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сайн, нийсархой а дIабахча – кешнийн керт цIа тарлой-ц, сайн ден цIа, ненан 
хIусам, жималлин марзо а сайн, гергарчийн уьйраш а, массо кхуза схьагул 
а велла, вовшах а кхетта, схьа а веъна, хьо виц а вина, паргIат шайн лулахь 
цхьаьна, цхьана цIа чохь, ул-уллохь дIатарбелла…

…дегаIовжам, бIаьрхиш хьан, дагалецам, гIайгIа а…

Юха, эххар а, синхьаам, сатийсар, хьагар хьан, цкъа мацца а цхьаьна а 
кхетта – кхин ца къаста гуттар а цхьаьна, – хьайн вежаршца, деца-ненаца: 
«Сан Хьаби, Ваши!» – бохуш, хьайн дена вела, нанна хьаставала, вежарех 
воккхаве…

Я АллахI, цу дийнахь, сан тIаьххьара сахьт хIоьттича, сан да-нана лохьа 
суна юха, сайн вежаршца витахь со, оццу суьртехь, тхайн кIотарахь, 
когашIуьйра чан идош, цхьа юргIа ийзош дIаса, цхьана кедара чорпа 
къуьйсуш, кIорнеш санна вовшех хьерчаш, тхо левзинчу муьрехь санна, да-
нана а хIетахь санна, тхо а бераш долуш санна, тIаьххьара цхьаьна тохахь 
тхо, кхин ца къаста – гуттар а цхьаьна…

… ма саготта хир-кх суна нана…
… дега хIун хьал ду-те сан… 
… вежарий цхьаьна хир буй-те, берриш а цхьаьна, со дIакхаьчча?

Суо хилла бер дар-кх со…

Хан, йоьдуш санна, цкъацца соцуш а хилла – хилла-кх я цIаьххьана 
юхайогIуш…дагадогIу, айса хIара йозанаш – сайн цIе а, памили а – хIинцачул 
шовзткъе дейтта шо хьалха, суо бер долуш, Хилдехьарчу бердашца язйина 
хилла зама, ткъа хIинца – 2016-чу шеран аьхка Хилдехьа со юхакхаьчча, 
хIеттахь хилла бер дар-кх со, цхьа эзар исс бIе кхузткъе деалгIа шо а соьца 
– бераца цига юхадеъна…

Хьайн тIаьххьарчу дийне хьежа…

ТIаьххьара хьуна – кхин ца хийца – хан йоцу паспорт делча, хьуо 
хенан гурашкара мукъаваьлла моьтту-кх хьуна, хенаш кхин йоцуш санна, 
терахьийн хенаш, кхин зIараш а, неIарш а кхин, кхин кхана а, юхашарахь 
а, хьуо ведда-хьаьдда, лелла-идда цIеххьана дIа юхахьаьжча, тIаккха, 
юхахьаьжча, кхета-кх хьо, хьо вала дIахецна вуйла, цхьа а кхана а, лама а 
доцуш, маца догIур ца хуучу хьайн тIаьххьарчу дийне хьежа, тахана-тховса 
кхочуш санна, хьуо валлалц гуттар а хьежа…

Дегабаам

КогашIуьйра, марш юуш, бераллин чан гIаттийна, серах бина дин 
хоьхкуш, ас урамаш идочу хенахь, малх хуьлур-кх соьца гуттар а, гуттар а 
соьца ловзуш, луьйчуш, эвлайистера комарш юуш, Iуьйрана со самаваллалц, 
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тхан уьйтIахь соьга хьоьжуш… хIинца малх ма ийгIина-кх соьца, хьошалгIа 
а ца богIу цкъа а, марш юучу бера-тIорзашца юрт ма-ййу харцхьалелаш…

Къона зуда

Сарахьуо араваьлла, кертаца долчу дечиган гIантахь Iа со, геннара дуьйна 
урам а гуш, ши некъ жIараболучохь дIасалела нах а. 

Со царна дIанехьуо ву, леррина тидамца ца хьаьжча, юьхьсибат дика 
къаьстар а доцуш. 

Ишколера догIу бераш довлу тIех, царна тIаьхьа цхьа ши стаг а.
 Кхо зуда а йоьду тIоьрмигашца.
Ханйолу, гуш кхин адам а доцуш.
Со а чуваха веза-кх аьлла, ойла хуьлу сан, дIаса а хьожуш. 
Некъ жIара болучуьра, со волчохь, цхьа къона зуда йоьрзу хьала, 

букъ берзош, жима сацаелла, ша схьакхетош веанчуьнга, ларамза санна, 
кIелдIашхула дIа а къаьрзаш.

Уллора стаг – жима стаг – веларца тIаьхьахьожу зудчунна, циггара – 
кертан маьIIера – юха а воьрзуш.

Зуда товш ю, лекха, кIудал санна дегIан кеп а йолуш, юткъа озийна 
кIудал санна.

Месаш хьалайина ю, ехачу вортан кIесаран кIайн кIаг а къаьсташ, юькъа-
Iаьржа месаш. 

Бете лаьцна куьг а ду, ела ца яла, дIа ца гайта, ирс нахала ца далийта, 
амма горгалучу беснеша елар мелла а Iора а дохуш: ши бIаьрг боьлу, некъ 
а, дуьне а – цхьа хIума а гуш боцу Iаьржа хаза ши бIаьрг.

ТIехйолу суна уллохула, ганне а со ган ца гуш. 
«Ма синкъераме ю-кх муьлхха а зуда, – ойла хуьлу сан, – шен ирсечу 

йицъяларехь, ма экама, дегабааме, бендоцуш а йоьрзу-кх иза, ша хьаста я 
ша Iехо, шех кхета стаг воцуш, цхьаь цхьалха йисича», – олий.

Сох жима гIайгIа хьаьрча, сайн шерийн сингаттам а.

Цхьалла

Гуттар а – маржа! – хIоразза а, мархаш цIечу цIийх Iенаш, малх, леш 
санна, чубузуш гича, ма цхьалла а гIотту-кх сица, буобералла, йишхаьлла 
орца, некхан гаттера дада хьаьдда са шен къина ша доьлхуш санна…

Цхьалха цхьа хинтIадам

Йа АллахI, сан некъех, сан идарх я хьадарх, кIеж тийсарх, дуьне ас я цо со 
– хьан – муьлха ловзочохь я ловзо моьттучохь, мискъалазаррат меха хIума 
IаьIна ца хилла-кх сан кхана Хьуна дуьхьал дан, тахана, кху буьйсанца 
цхьаьна, сайн шерашца цхьаь а висина, бIаьргех боьжна тIадам боцург, 
цхьалхха цхьа хин тIадам, гIелделлачу бIаьргех сан…
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***

Хаьттинчух бакъдерг беро олу – шена хуъург, воккхачо – шена хаьа 
моттийта луург.

***
Мел лаарх, маржа, доIанашца мел велхарх, лаьттан кховрал лакха волуш, 

хьайл лакха ца волу-кх хьо, хьайл – адамал – лакха!

***
Кешнашкахь дитташ а ду-кх гIайгIане…

***
Буса сирник тоьачохь, дийнахь дийнан серло а кIезга хиэта-кх, кхин а 

малхе са а туьйсуш.

***
Дитт санна вала лаьар-кх суна, са даьлча а, дитт санна, латта, шина когах 

орамаш хилча, деган пхенех генаш а хилла.

***
БIаьрзечуьн некъаш санна, дацло-кх, хIета,  къаночуьн некъаш.

***
Хан мел ели – маржа! – хан мел йолу, хьуо хилларг хьайца ца караво-кх 

хьуна цкъа а, маццах гина гIан санна хиэташ, цхьа кхин дагалоьцуш санна, 
жималлехь кхелхина хета деган мерза доттагIа хьайн.

Я цигахь...

Со тIаьххьара тIаьххьарчу новкъа волуш, суна тIаьххьара гуш хилла гIан 
кхузахь дIахедар-те  я цигахь – со дуьххьара самаволуш…

ТIехволуш санна

Доккхачу хих, тIай тIехула волуш санна, ткъолгIачу бIешарера ткъе 
цхьаалгIачу бIешара чу вирзи-кх со, букъа тIехьа диса хIума а доцуш, 
хьалхахь гуш сатийсам а, вар а, валар – ши дош бен, кхин Iилма а, кхетам 
а боцуш, цIара тIе хьаьдда полла санна, сайн Iожална дуьхьал  уьдуш…                                                                                                                                           

Мотт

Хийца-хийцалучу заманца, къам сих-сиха хийцалуш гича, шира доттагI 
санна, тешаме, мотт буьсу-кх хьоьца тIаьхьа, халонгахь, баланехь шен 
халкъана, махкана бецаш, нохчех шира къам дина болу хьан нохчийн мотт.
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Сан цIе Яха ю. Со жима ю. Делахь а, иштта ма-хетта жима-м яц со. 
Шийтта шо ду сан. ЯлхалгIачу классехь доьшуш ю со. ЧIогIа харца-
хьа йоI ю со, хьехархоша дуьйцург бакъ делахь. 

– Зина, ты понимаешь, ну не могу я больше. Эта Саидова меня ско-
ро убьет! И этот ее старик, вечно ее защищающий… – хьехархойн 
кабинетан неIарера схьахеза суна цу моьлкъано хьоькху цIакъарш.

Моьлкъа – сан классан куьйгалхо Седа Хасановна ю. Зина – тхан 
ишколан завуч Зина Гайрбековна.

– Седа, ладогIахьа соьга! Хьо йоккха ю, цкъа-делахь, и – бер ду! 
Хьо хьехархо ю! Хьо педагог ю! Хьо… – и текхарг хьостуш къамел 
деш йолу Зина Гайрбековна-м суна дукхаеза. Цхьа кIеда, гуттар а де-
ладелла, къинхетаме бIаьргаш ду цуьнан. 

– Ну пойми ты, она сирота, круглая сирота. Ее родители погибли… 
– Зина Гайрбековна а йолало оьрсийн мотт бийца: – Девочка един-
ственная родная кровь у стариков на этом свете. Единственная их ра-
дость… Да, она хулиганистая, да, она избалованная, но она ребенок. 
Бер ма ду иза… 

– Зина-а-а, что ты заладила?! Бер… Ребенок… Какой бер?! Какой 
ребенок?! Это не ребенок, а какой-то кошмар! Это исчадие ада, а не 
ребенок… – «саьрмик» гуттар мохь хьекха болало. 

Амма кхин дIа къамел дIа ца доьду – со, бIаьрга хьийзош буй а бо-
луш, учительски чу оьккху:

– Хьо бу хьуна и жоьжагIатин бIогIам! Некъа юьккъе боьгIна 
жоьжагIатин бIогIам! («ЖоьжагIатин бIогIам» – Бабин дош ду, ас Ба-
бегара схьаэцна).

– Вот!!! Вот что я говорила! Вот, посмотрите на это! Вот он ваш 
ребенок!

Кхин дIа суна ца хеза цара сайна тIаьхьа хIун дуьйцу. Со, неI ту-
хуш, араоьккху. Со, уьдуш, шолгIачу гIат тIера охьайуссу. Суна сихха 
цIа яха лаьа. Сихха Воккха Дадий, Бабий долчу цIа яха.

Арахь, сан ойлане хьаьжжина, йоьлхуш гуьйренан стигал ю. 
 Баккхийчарна хIун хета? Жима хилча, атта хета-кх. Я Iовдал. ХIаъ, 

хьекъал, кхетам бац аьлла, хета. Воккха Дадий, Бабий диссалц болу 
баккхийнаш буьйцу ас.

Ткъа сан-м ду хьекъал а, кхетам а. Ас дукха йина ойланаш, хIинца 
а йо. Цкъа Бекхана элира соьга: «Вон ца лелачу хенахь гуттар а ойла-
наш еш ю-кх хьо, Яха». «Хьан метта буьххье долийла Iуьрг (Бабегара 
хезна суна и дешнаш а), со вон лелаш хьуна мел ца гинехь!». 

Тхан йоккхачу классехь Бекхан суна массарал а дика кIант хета. 

АЙДАМИРОВА Зайдат

Сан цIе Яха ю
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Иштта хеташ ца хилча, сайга и къамел цуьнга мича дойтур дара ас? 
Ву, боккъал а, дика кIант, цхьа кхечаьргахь долу зуьдалгаш а до-
цуш («зуьдалгаш» – Бабин дош). Цунна Iийра со айса аьллачунна тIе 
«хIуттут» тIе ца тухуш.

Ткъа ойланаш… ВаллахIи, ас дукха ма йо ойланаш. Воккхачу 
Дадин а йо, Бабин а. Сайн а. Сайн деллачу, аьлча а, сайн дийначу 
ден-ненан а. Со карахь яра, боху Бабас, цу Iуьйранна гIалара маше-
нахь схьахьаьддачу дас-нанас со Бабига дIа а кховдийна, машенара 
цхьацца хIуманаш охьа а яьхна, юха гIала дIахьодуш. Бабас: «Тховса 
IадIахьара шуьша», – аьлча, сан нанас аьлла хиллера: «Мама, цкъа-
чунна кхераме хIума дац. Тхойшиъ цхьана сахьтехь, квартири чуьра 
оьшург схьа а эцна, сихха юхадоьрзу хьуна».

ШолгIачу дийнахь Воккха Дада волчу неIаре схьатакхийна хилле-
ра сан ден машен, рулех тасаделла дадин дакъий, набарна тевжича 
санна, тIехьа хиъна Iаш нана а йолуш. Хиллачун тешаша дийцарехь, 
вертолет тIера пулемет тоьхна хиллера кхаьршинна.

Воккха Дадас ша воьхна ца гайтинера. КIира сов лаьттинера доккха 
тезет. ТIаьххьарчу сарахь, адам дIадерзийна, кевнаш а къевлина, ша 
чувирзича, Воккха Дада маьнги тIехь берзина ирахбахийтина ши ког 
ловзош йолчу суна тIевеънера. «ЭхI, ма декъаза сурт дара иза, декъ-
аза сурт – бохуш, дуьйцу и Бабас, – хьан шина когах барташ дохуш, 
зударех воьлху хьан дендай, цуьнан можах гилгаш дуьйлуш, йоьлуш 
йолу хьой».

Седа Хасановна ша тхан юьртара ю. Ю-те, кхузахь йина а, кхиъна 
а. Делахь а, иза йогIу-йоьдуш йистхуьлуш хезча, аша эр-м дац и пхи 
минот хьалха Парижера схьаеана яц. Мичара, и тайпа мадам еша кху 
юьртахь дуьненчу яла! «Хо-хо-хо… ой не могу… хи-хи-хи… пере-
стань… прекрати…» – цхьа кибарчиган барамехь йолу телпо лере а 
лаьцна, цо къамел деш ца хезча, хIума хезар дац шуна. Хийла урокехь 
цо и телефон лере яьхьча, сан хуьлу ойла: «Дависа, хьуна вукха лерга 
юххе, ласттийна, тIара тоха».

Баба йолчу йогIучу луларчу Жарадата дийцарехь, ишкол чекхъяь-
ккхина яьлча, Соьлжа-гIала деша яхна хIара вайн мадам. Цигахь шен 
ден хеннара цхьа парпесар тIе а хьовзийна, юха цуьнга маре а яхана, 
шина-кхаа шарахь и пекъар, дог этIийна, вен а вийна, цуьнан квар-
тира а, болу бахам а боьхкина, юьрта, ден цIа, схьайогIу. Ца йогIу, 
Делора, къанделла да-нана лело-м. Йоккха хан ялале, юха а маре дой, 
Соьлжа-ГIала кхочу-кх. Цигахь хилларг Жарадатна билггал ца хаьа – 
я и кхуо вийна, я и ша велла, я вала а ца велла? – амма, кхин гIалара 
нуц эвла невцалгIа ца вогIуш, вайн йоI ша йолаелла цIа йогIу-кх. Цул 
тIаьхьа хилларг-м, Жарадата ца дийцича а, йоллучу юртана а хаьа.

Аттанна тIаьхьа хIоьттина эса санна, хIара яьлла-яьллачухула ле-
лаш, нахала волу дIо-о лаха юккъехь Iаш волчу Сайпин цхьаъ бен 
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воцу кIант ИбрахIим, зуда ялийна а воцуш волу, кхул бархI шо жима 
а волу.

Тхан юьртахь йолу пхи-ялх туька лара ца йо, бохура, ИбрахIимна 
«рафаэллаш»-«коркуноваш» латто. Мор буьззина шоколадни 
гIутакхаш дохьуш, кIа тIе марзделла шинара санна (Бабин аларш), 
ишколан берте схьакхочур вара хьуна. Ткъа новкъахь шега хьамма а, 
хIуъа а аьлча, хала а ца хета, бохура.

– Вот, вот, хьо ву хьуна, ИбрахIим, настоящий джентльмен!
– Ванах, кIант, хIокху дуьнен тIехь мел йолу кампет-шоколад яий-

на, и зуда ярстийна, хьер ма яьккхина ахь!
– Воо-о, ИбрахIим, цу Седига ша шоколадаш йиъна яьлча, и 

гIутакхаш дIа ма кхисса ала – ишколан котельни Iаьнах ер ма ю, уьш 
кIоран метта ягийча, экономи хир ю газана!

– ИбрахIим, ахьа-м шоколадаш яийнера цунна, цо хьуна хIун яий-
на-техьа.

Эххар а, шен къанъеллачу ненан мохь ца хезаш – Ва-а-а, орца дала! 
Цхьаъ бен воцу кIант ву соьгара ешапо дIавоккхуш! – ялийра иза 
ИбрахIима.

Ненехь долу хьал дацара ишколехь долчу берашкахь. Хазахетаран 
барам а бацара – тхуна моьттура, «жима нускал» балха ара ца долуш, 
дикка хьелур ду. ВаллахIи, кхоалгIачу дийнахь ара ма елира иза.

Цул тIаьхьа юха а бира цо тхуна тешнабехк. Доьзалхо ца хуьлуш 
дикка Iийначул тIаьхьа, кIант хилира цаьршиннан (дийцарехь, оцу 
муьрехь кIадъелира, боху, марнана а). «ХIинца-м, хьала-охьа а цхьа-
на эхашарна бIаьрга гур яцара вайна иза», – бохуш, вовшашка кхаьъ-
наш дохуш тхо Iашшехь, бутт бузуш, ца бузуш, балха араелира-кх.

ХIораннан шен-шен ду бакъдерг, амма Дала суна кху меттера 
меттахъяла пурба ма лойла, цхьана дашна тIехь со харцлехь: Седа 
Хасановна ша ю тхойшиннан ца нисъеллачу юкъаметтигана бехке. 
ХIан-хIа, ас хIинца дуьйцург «жима-воккха», «учитель-педагог» дац. 
Ма-дарра дийцича, массаьрца а ма дац сан и тайпа дов. Масала, «физ-
культура» луш ву тхуна Мохьмад-Бешар Мовлдинович, аьлча а, вара-
кх… Ткъа цуьнца хилира сан «тIом». Цхьана дийнахь ас боху цуьнга:

– Соьга хьан отчество ца яккхало, ас еккъа хьан цIе яьккхича, ме-
гар дацара?

Боккъала а, яккха ца ло. И хIун ду алахьа – Мохьмад-Бешар Мовл-
динович! И тайпа шен цIей, ден цIей йолу нах ишколе балха а муха 
оьцур бу? Берашна тIехь латтош къизалла ма ю иза! 

– Мегар да-а-ац! – бохуш, лерга чу лалийна даш доьттича санна, 
ирах а кхийсалуш, мохь хьокху-кх.

Цул тIаьхьа дIаэца-кх хьайна! Сан дуьххьара дуьйна бIаьрг ца сеци-
ра цунна тIехь. Муха соцур бу? Цхьа зударийн тIелетта, гамаш санна, 
хеча а юьйхина, и юткъий тIаьрзеш а лестош, кхиссалуш вайча а дера 
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деанера дага: «хIара хIун котам ю-техьа?», аьлла. Амма хIинций… 
Мохьмад-Бешар Мовлдиновичах ца хуьлуш цхьа а «Мухдинович» а, 
«Мурдинович» а, «Мумурдинович» ца висир-кх хьуна.

Ишколера и дIаваларан бехк а сан бара. Кхана тхан хила езаш «физ-
культура» а йолуш, педсовет хилира ишколехь. Со цу дийнахь клас-
сехь дежурни яра. ГIанташ партанашна тIе хьаладохкуш со а йолуш, 
учахь цхьа аьзнаш хези суна.

– Я этого не потерплю, Седа Хасановна! Не потерплю!
И луьйш ерг тхан директор Хава Алиевна ю. Ша забаре стаг яц иза, 

амма девне а яц. Воккхачу Дадас цуьнан да вуьйцу кест-кеста, чIогIа 
оьзда къонах вара, олий. Суна хIинццалц а дика стаг хеташ яра иза, 
амма кхин дIа хиллачу къамело кхоччуш бIаьрг буьзира сан.

– Что это значит?! У Мохьмад-Бешира через слово «дебилка». А вы 
ему в этом подыгрываете! Запомните оба: Саидова не дебилка! Она 
очень способная ученица! Очень! А если не можете найти с ребенком 
общий язык, то ищете проблему не в ней, а в самих себе!

Учара когийн татанаш а, аьзнаш а генадовлу. «Ва-а, со дебилка ю, 
тов! Со ю дебилка?!»

ШолгIачу дийнахь физкультура тIаьххьара урок ю. Тхо арахь, ста-
диона тIехь ду, моггIара дIахIиттина.

– Сегодня мы будем учиться прыгать через спортивного козла… 
– Мохьмад-Бешир Мовлдинович аьлла валанза ву, ас «ура!» аьлла, 
мохь тухуш.

– Саидова!!! Затк… Замолчи!!! – ши бIаьрг, араэккха санна, суна 
тIе къаьрза.

Тхо спортзал чу доьлху. ДIо йистехь дIахIоттийна ю и «козел», 
тIехьахь нисйина гоьнаш а ю. Фамили а йоккхуш, цхьацца тIекхойкху 
дешархо. Сан рагI а кхочу.

– Саидова.
– Не, я не буду прыгать.
– Что? Как не будешь?
– Не буду и все.
– Что… Ты издеваешься?! Не ты ли, как сумасшедшая, на улице 

«ура» кричала?!
– Когда вы сказали, что будем прыгать через спортивного козла, я 

подумала, что мы всем классом будем прыгать через вас…
Иза цкъа суна тIехьоду, тоха санна, юха шен карара журнал, ручкий 

дIа а ластадой, зал чуьра араоьккху.
…Цул тIаьхьа боккха гулам гулбо. Воккха Дада а кхойкху ишколе. 

Суна массара, Хава Алиевнас а тIехь, дов до. Воккха Дадига бехкаш 
доху. Воккха Дада оьгIазе ву.

– Собар де ахь! Собар де ахь! Ас бийр бу хьуна кхуьнан болх! 
Козел, тов…
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Кхано, сарахь, цIа доьлхуш, Воккха Дадас хотту соьга:
– «Козел» бохург «газа» бохург дац?
– Ду, – олу ас.
 – Делахь, дера ду, чIогIа нийса. Ду, хьаха… Шен меттахь ду-кх.
Мохьмад-Бешир Мовлдинович кхечу ишколе балха хIоьттира, тхо 

долчуьра дIа а ваьлла.
 Ялх шо дара сан, Воккха Дадас дуьххьара куьг лаьцна, ишколе 

ялош. Мича бацара кхетта малх? Дера, бара. Хаза де ма дара. Ва бан-
тикаш, ва шарикаш, ва кIайн кучамаш, ва Iаьржа юбканаш, ва линей-
ка, ва звонок, ва дIасаидарш, ва беларш… Белхарш а дара.

Класса чу девлча, Воккха Дада а хиира суна улле охьа. Хиира аьлча 
а, халла дIатарвелира-кх цу партанний, гIантанний юккъе.

– Дорогие дети! Уважаемые родители! Вот и наступил для вас дол-
гожданный день – I Сентября. Я поздравляю всех присутствующих с 
этим замечательным праздником. Какие вы, ребята, красивые, наряд-
ные и, думаю, счастливые. Вы переступили порог страны знаний. Все 
жители этой страны носят почётное звание – ученик! Сегодня и вы из 
обыкновенных мальчиков и девочек превратились в учеников… – и 
луьйш ерг хиллера Седа Хасановна.

Воккха Дада шолгIачу дийнахь а веара соьца. КхоалгIачу дийнахь 
а. Цу дийнахь Седа Хасановнас Воккхачу Дадига элира:

– Старик, Вы можете не приходить. Внучка у вас спокойная. Може-
те идти домой.

– Тахана цхьана дийнахь…
– Что? Нет, нет… Идите домой. Это же не дом престарелых…
– ЙоI, хьо вайнехан мукъане а юй? – хаьттира Воккхачу Дадас.
– Что? Ю… Да, конечно… Но причем тут это? Пожалуйста, не за-

держивайте меня…
…ЭхI, суна ма ца дезаделира цо Воккхачу Дадига иштта къамел дар.
Ткъа хIинца ворхIалгIа шо дера ду иза сан классни куьйгалхо йо-

луш.
 Воккха Дадас сох ца олуш хIума а ца дуьту. Цкъа жIонк хуьлу сох, 

юха – саьрамсекх, цициг, пису, Iахар, буьхьиг, баI, маймал… Тахана, 
со ишколера цIа еъча, боху:

– Дадин хорсам цIа деа? Ткъа хIинца дадин пенси схьаэца доьдий 
вайшиъ сельсовете?

– ХIаъ, – боху ас. – Дера доьду.
Пенсих охашимма ца деш хIун дуьту, алахьа. Аьлча а, ас. Сайна 

луург до-кх ас цу ахчанах. Ва кампет ерг, ва мача ерг, ва коч ерг… 
Воккха Дадас цхьа хIума ца олу соьга. Мелхо а... Юьртарчу жимачу 
базарахь кхозучу зонтиках бIаьргкхетча, ас боху Дадига: 

– И зонтик эцча хIун дар-техьа вайшимма?
– ЧIогIа дика хир ду, – боху Дадас, – зонтик доцуш муха лела. 
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ХIинца вайна гуьйре а ю, догIанаш хир ду, ло диллалц. Селхана а ма 
ихи дехачу дийнахь догIа.

Зонтик а карахь туькан чу оьккху со морожени эца. 
Воккха Дадас олу:
– Бабига ма хьахаелахь морожени. Дадина луьйр ю, йоI хIаллакьеш 

ву бохуш.
Юьрта юккъехь тхойшиъ хьаладогIуш, генара дуьйна евза суна, 

хьалхахь тоттуш берийн коляска а йолуш, йогIуш йолу Седа Хаса-
новна. Ша тхуна тIенисъелча, Дадига йист а ца хуьлу, «де дика» дина. 
Ткъа и Дадига йист ца хилча, со а хир ма яц йист. Делахь а, со иштта 
Iа-м ца ло. Дикка тхойшиъ хьаладаьлча, ас боху:

– Воккха Дада, тхоьга кхана керла тетрадаш дан аьллера, суна 
хIинцца бен дага ца деа. Сихха туькана а яхна, со юхайоьрзу хьуна, 
хьо хьалагIо.

Седа Хасановна лаьтташ ю. Гондахь масех зуда а ю. Зударий, коля-
ски чу хьоьжуш, буьйлу, туйнаш кхуьссу. Со царна тIе йоьду.

– Здравствуйте, Седа Хасановна! О, это ваш мальчик в коляске? – 
Цхьа хаза бер ду, цецдаьлла бIаьргаш бетташ. – Какой славный! На 
поросенка похож! Вылитый вы!

– Ты… ты… невоспитанная… – Седа Хасановна дешнаш лоьхуш ю.
– Это я-то невоспитанная? Вы только что прошли мимо моего де-

душки и не поздоровались с ним только потому, что он мой дедушка!
Со тIаьхьакхуьу Дадина. Иза цхьа чIогIа хала вогIуш, хета суна.
– Воккха Дада, хьуна муха хета? Цомгуш хила гIерташ-м вац хьо?
– Ца хаьа суна-м, Яха, дика-м дац тахана дегI.
Дадина боккъала а дика цахиларх со кхийтира, цо соьга тетрадаш 

хIунда дац хьоьгахь аьлла ца хаттарх.
 Iа чIогIа шийла деара. Бабас боху: тIаьхьарчу шерашкахь хIара 

тайпа шийла Iа вайн махкахь деана а дац. Воккха Дада меттахь ву. 
Лоьраш а балийна мосуьйттазза. Луларчу юртахь Iаш волчу Дадин 
вешин шина кIанте цхьа шабарш дира цара. Цул тIаьхьа Дада маши-
нахь махкал арахьа а ваьккхира. ЦIа а валийра. Хьалха баьхкина хил-
ла лоьраш юха а баьхкира. Дадин цамгарх долчу кехаташка а хьий-
жира. Юха а шабарш дира Дадин вешин шина кIантаца. Жимахволу 
Салман вайгахь сеци, Iийса дIасалелаш ву. Со Iаьнан каникулашкахь 
цIахь ю. Дадица Iа со дукха. Дадас юх-юха дешар хьехадо:

– Яха, дешар тIехь мало ма е ахь. Деша ахь, Дадин Iахар. Хьайн и 
амалш а ма лелае цу зудчуьнца, – Седа Хасановна юьйцу цо. – Ма 
къийсало цуьнца а, цхьаьнцца а. Хьо хIинца а жима ю. Дадина чIогIа 
лаьара хьо дикка ондаяллалц хьуна уллехь хила. Дада, хье ца луш, 
дIагIур ву, хьо Бабица вон ма хилалахь…

– Вац, вац, цхьанхьа а дIагIур вац… вац… – со йоьлху.
Бабас со дехьа чу йоккху, ма бе дадина ницкъ, олий.
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Кхин а цхьа кIира хан яьлча, Воккха Дада узарш дан волу. Салмана 

маха туху цунна. Маха тоьхча, дайло Дадин лазар. ЧIогIа хийцавелла 
Воккха Дада. Юьхь тIера а хийцавелла. Верриг а азвелла.

Соьга хьожу цхьа тамашена. Леррина. ГIийла хеза олуш: 
– Дукха яха хьо, Яха…
 Со цу Iай кхин ишколе а ца яхара. Воккха Дада дIаваьллачул 

тIаьхьа, со чIогIа цомгуш хилира. Цхьана баттахь ГIалахь больни-
цехь Iиллира со. Цигахь йолуш, хезира суна, Седа Хасановни жима 
кIант велла олуш. Дагца сиркхо йолуш хилла иза. Лоьраш тIаьхьа ца 
кхуьуш, цуьнан лазарца ца догIу дарбанаш лелийна хиллера цунна. 
Со чIогIа йилхира, велла аьлла сайна хезча. Суна чIогIа новкъа ма 
деара иза. Новкъадеара айса цкъа мацах цунна аьлла «поросенок», 
новкъадеара айса цуьнан ненаца лелийнарг.

 Тахана-кхана цIа яхийта мегаш ю со. Сан пневмония юхаяьлла. Ас 
йовхар а ца туху, дегIехь хIинца гIора а ду. Сих-сиха Баба йогIу суна 
тIаьхьа. Салман а вогIу. Цхьа ахсахьт хьалха дIадахара и шиъ. Сайга 
«муха ю хьо?», – аьлла, хаьттича, ас дерг ма-дарра дIаолу: дика ю, 
олий. Амма цхьа хIума-м лечкъадо ас массарах а.

 Воккха Дада лозу сан даг чохь…
 Юх-юха ойланашкахь самавуьйлу суна иза… 
Айса куьг кховдийча, сайн куьг кхочехь хIунда вац-техьа аьлла, 

хета… 
Дадин хабарш луьсту ас. ХIоразза а керла маьIнаш а карадо суна… 
Ткъа уьш дерриш гул а лой, дазло суна, цхьа башха хорша хьоду 

сан дегIе…
– Яха, – неIарехь лаьтта Хьасан цIе йолу лор, – хьаша ю-кх хьо 

йолчу еана, чуяийта мегар дуй?
– Мила хьаша… – аьлла сан багара доллушехь, хьаша схьахIутту 

неIарехь. Со Iадайо. Палати чу йолу Седа Хасановна. ХIаъ, Седа Ха-
сановна ю иза, амма тера яц-кх шех. И ма хийцаелла, цунна хIун хил-
ла… Хьасан, неI тIе а чIогIий, къайлаволу. 

– Яха, – Седа Хасановнин аз хезаш-ца хезаш, цхьана дехьа чохь 
декаш санна хета, – Яха, девочка моя…

Со марахьаьрча цунна. Иза суна а. Тхойшиъ дукха йоьлху, эгочуьра 
дегI ца сацалуш.

– Яха, ты прости меня… хьо… ялахьа… суна къинтIера… я же 
дура старая… я… прости… прости… меня… прости… Помнишь, 
Яха… моего ангелочка… сан малайк… мой Анзорик… я его так долго 
ждала… прилетел ко мне… на время прилетел… и упорхнул… Яха, 
Яха, не говори ничего… не говори… я же знаю… ты не со злобы… я 
знаю… сейчас знаю… Яха, скажи, что и сейчас не поздно…

 Цу буса суна Воккха Дада вайра. Воккхачу Дадин карахь бер ду. 
Уллехь лаьтташ доккха ши адам а ду. ЧIогIа воьлу Воккха Дада:
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– Яха, ас цхьа нах бовзийтий хьуна? Хьажал, хIара хьан нана Асма 

ю хьуна.
– Мама, хьо ма хаза ю! – олу ас.
Мама а йоьлу. КIайн-кIайн цергаш ю мамин.
– Ткъа хIара хьан да, сан кIант, Хьасан ву хьуна.
Сан ден ю кIайн цергаш.
– Воккха Дада, и бер хьенан ду тIаккха?
– ХIара Анзор ву, Яха, Анзор…

ШолгIачу дийнахь со цIа йоьду.
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ДЖУНАИДОВ Аюб

Говрашца доттагIалла
чIогIа долчу Iаламадна совгIатна.

Автор.

Де дийно хуьйцуш, сихачу боларехь йоь-
дура зама. Дохк-марха а йоцуш, стигалан 
дари цIена гора. Iаьршан соьналла бухбоцчу 
есаллехь къегош, ломахь чIагIъелира хьоша-
лараяла кхиъна бIаьсте. ГIа-патаро хьулдина 
баьццара Iалам дукъделлера. Лайн хишца бо-
хург санна, юхадаьхкинчу олхазарша шайн 
безамечу мукъамашца дуьзнера дерриге а 

дуьне. Нуьречу малхо хецначу ховхачу зIаьнарша аьхналлех дуьзна Iалам 
дуьненна къежара. Адаман экам бIаьрг тIеийзош, бай тIехь шен-шен 
куьцашца билгалдуьйлу бес-бесара зезагаш. Нускалан кеп лелош еана 
бIаьсте, шеран еза хьаша хилла, йоьссира ламанхойн дахаран тойне. 

ТIекхечира дуьненан къинхьегамхоша гергара а, хьоме а лору 1-ра 
Май. Цу дийнан хьурматдеш, массо а заманахь вайн махкахь даздаран 
той хIоттадора. Къоман гIиллакхашка а, ламасташка а хьаьжжина хуь-
лура даздарш. Кху заманахь а, бIаьстенан а, къинхьегаман а Де олий, цIе 
йоккхуш, даздо и де.

БIаьстенан декхначу дийнахь Яссин тогIе чохь говраш хахкарна ке-
чам бара беш. Нохчийн ярташкахь дика девза бIешерийн йохаллехь хал-
къо кхоьллина и шира ламаст. Халкъо маршонан новкъахь баьккхинчу 
толамна лорий, говраш хохкура. Турпалхой базбеш, церан сийлахьчу 
цIерийн хьурмат деш а, хохкура говраш. Хьийкъинчу ялтица токхе гу-
ьйре тIеяр а даздора цу кепара. «Воцчунна Iожа вича» а, эскарера стаг 
цIа веача а, керлачу хIусаме нускал далийча а говраш хахкаран ламаст 
коьртачу синкъерамех лорура.

Цунна гулделла дукха адам дара Яссин тогIе чохь. 1-чу Майна ле-
рина говраш хохкуьйтуш вара Дакаш, мехкадаьтта лелош волу со-
вдегар. Цхьа-ши бутт хьалха дуьйна, ерриге Къилбаседа Кавказехь а 
дIакхайкхийнера и гIуллакх… Машинаш, говраш, туьканамашинаш, 
адамаш… – куй охьабожа меттиг йоцуш юьзнера тогIе. Хазачу куьцехь 
гора бIаьстенца дайн духаделла адам. Самукъа а, баккхийбер а дара 
гIайгIа-бала цахаалучу сирлачу яххьаш тIехь. ТогIена йистехьо сихонца 
дIахIоьттира ловзар. Вота-пондаран исбаьхьачу мукъамо адамийн дог-
ойла уьйура. Ловзаран гонехь чехка хелхарш деш, шовкъехь хьийзара 

Бокъаша
(Дийцар)
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кегийраш. Дехьуо гора баккхий нах. Къаношна тIехь вуно товш дара 
холхазан куйнаш, бустамаш долу чоэш.  Къизачу тIамах хIинц-хIинцца 
паргIатдаьллачу адаман кIеззиг долчух а самукъадолура. 

Чехка догIучу Яссин гIовгIано гIеххьа дукъура адамийн къамелаш а, 
вота-пондаран аьзнаш а, говрийн терсар а. Говраш дIасахьийзош, уьш 
хахка кечъеш бохкура береш. Говрийн дай а хаалора, берешна цхьацца 
хьехамаш-тIекеренаш еш. ХIор говран а санна, хIор беречун а шен амал 
ю, кхечарна евзаш а йоцуш. ХIор а ву шен къайле ларъеш … ХIор бе-
речун шен говзалла, шен «хIилла-мекарло». Къовсамехь толам баккха 
аьтто бен болу «хIилла»… 

Ваши а вара шен Бокъашаца веана, ишттачу меттехь шаьш хуьлуш 
ма-хиллара. Иза говран да а, бере а ву. ДегIана веза а воцуш, чIогIа 
каде а волуш, динна ма-оьшшу бере ву Ваши. «Вашин Бокъаша! Вашин 
Бокъаша!» – олий,  хьостуш, иштта йоккху Байсалус шен говран цIе. 
Цундела, «Ваши» а аьлла, чIагIъелла Байсалун цIе а. Ткъа Бокъаша-м 
махкахь а евзара, бекъа йолуш дуьйна а. Туй тесна бен цахьажжал, тай-
на хьайба ду Бокъаша. Буткъа-беха биъ ког, гIургIезачух тера деха лаг, 
бергийн тIехулеш кIайн а йолуш, хье тIехь кIайн сет а долуш, товш дин 
бу иза. Ши чож цхьатерра кIайн хиларо а къестайо иза говрашлахь. Рас-
хачу говрана куьцана кхоьллича санна, товра Бокъашехь Iаьржа кхес 
а, оццу басахь деха цIога а. Туьйранехь юьйцучу турпал говрах тера ю 
Бокъаша. И шиъ девзачара «ши доттагI» олура царах.

Хахка ялийна дукха говраш яра кхузахь. Махкахь а, махкал арахьа а  
тоьлла говраш. Иштта дукха уьш цкъа а хуьлурий а хаац. ХIирийчуьра, 
ГIалгIайчуьра, Дегестанера, ГIебартара говраш а яра кхузахь. Доллучул 
а бIаьрладаьлла, айинарг кхин дара: ТIорпаз-гIалара говрийн-спортан 
юкъараллин говраш а яра кхузарчу къовсаршкахь дакъалаца ялийна.

Амма Бокъашана а, я цуьнан дена Вашина а ца хаьа, тахана шаьшши-
на кхочун долу дакъа муьлха ду. Толам я эшам – шиннах цхьаъ!.. 

Шуьйрачу майданахь, бай лоргуш, хаза тобина боккха гуо бара гуш. 
Цуьнан йохалла цхьаъ-ах чаккхарма ю. Нацкъаруо дIахIоттийначу 
«Камаз» тIехь таханалера той дIакхехьа кечбелла нах бара гуш. Къа-
мел дIадолийра тхьамдалла шегахь долчо. Радиокедаш чухула даррехь 
дIакхайкхийра цо тахана кхузахь вовшахтоьхначу тойнан коьрта бех-
камаш. Цо дийцарехь, кхузза хохкур ю говраш. Дуьххьара: кхо гуо – 
йиъ-ах чаккхарма… ШолгIа: ялх гуо – исс чаккхарма. КхоалгIа: итт гуо 
– пхийтта чаккхарма.

 – Накъостий!.. ЛадогIа массара а!.. ХIинца оха дIакхайкхийначу оцу 
кхаа тобане, шен дог-ойла а, шен говран хьуьнар а муха ду а, мел ду а 
хьажжий, сихонца шайн говраш дIаязъяйта. Хьалхарчу къовсадаларан 
совгIаташ иштта хир ду: хьалхаяьллачу говрана шовзткъе итт эзар сом; 
шолгIа еанчунна – ткъе итт эзар сом; кхоалгIа еанчунна – ткъа эзар сом… 
Оцу къовсамехь хахка билгалйина говраш сихонца зил тIе дIахIиттае.
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Вашина-м хьовх, Бокъашана а девзара и къамел. Меттахъхье белира 

расха дин. Шен дена муцIар Iуьттура, сихое бохучу куьцара. РоггIана 
хуьйцуш, берг еттара, мер1уьргаш екайора… Ткъа Байсалу шен хье-
сапаша дIалаьцна вара. Бокъашана йоккха къайле яра Вашис тохха-
рехь бина баьлла сацам. Хьалхарчу къовсадаларна-м хьовх, ур-атталла 
шолгIачунна юкъа а ца бахара уьш. Иштта бара Вашис бина сацам.

ТIекхечира кхоалгIачу къовсадаларехь дакъалоцурш зил тIе 
дIахIуьтту хан.

Пхийтта чаккхарма болу итт гуо бу баккха безаш … Нохчийчуьра 
тоьлла, цIе йоккхуш йолу ворхI говр ю зилехь. Уьш хIор а евза «шина 
доттагIчунна»: цхьанна – бIаьраэшара, ткъа вукхунна – говрех схьает-
талучу хьожанца… Бокъашо мер1уьргаш екайо… ткъа Вашис кийрахь 
къуьйлу бехачу некъан хало. Дуьххьара бовлуш бац уьш цу халачу нов-
къа… Вовшех хIораннан а дог лозу… амма къовсамехь толам шен-шена 
беза. Бакъду, вовшашка болчу къинхетамах дуьзна ду хIораннан а дог. 
Бокъашах тешара Ваши, «доттагIчо» юьхькIайян Iемина волу… Амма, 
куралла даг чу эккхарна кхоьруш, ларлора… ДIалаьттара… юьхь йолоре 
ладоьгIуш. Дегестанера, ГIебартара, ХIирийчуьра, ГIалгIайчуьра кхин а 
ялх говр ялийра зиле. Царна дукха саготта дацара «ши доттагI» – церан 
хьуьнарш цкъачунна цадовзарна. ЛадоьгIура… юьхь йолоре ладоьгIуш, 
дIалаьттара…Юха а радиокедаш чухула даррехь дIакхайкхийра, 
ТIорпаз-гIалара йиъ говр а зиле дIахIоттае аьлла. ДIакхайкхийра гов-
рийн-спортан юкъараллин говраш уьш хилар а.

Ерриг а вуьрхIитта говр зиле дIахIоттийра… ВуьрхIитта говр… итт 
гуо… пхийтта чаккхарма… Герзан тата делира – говраш… тогIе ма-ййу, 
Iанаяхара... Еха  зама ялале Яссин тогIе чухула юдаелла, яьржира говраш. 
Говрийн дуткъа догIмаш, дуьйлинчу машшех терра, дахделлера. Бер-
гийн тата а, хьуьхьйоьллачу говраша доьIу синойн гIовгIа а чехка догIучу 
Яссин гIовгIанах дIаиэелира. Тап-аьлла тийна, хьаьжначохь, ладоьгIна 
лаьттара адам. ХIорамма а шен-шен хьесапаш луьттура. «Иза хьалхаяла-
хьара… важа тIаьхьа ма йисахьара… Итт гуо баккхалахьара… Юкъара 
ма ялахьара… Бере чу ма кхоссахьара… Говр лаза ма яхьара…» – ишт-
та бара говрийн дайн лаамаш а. Ткъа хьовсархой хIинца а шайна говраш 
«къасто» цакхиъначух тера дара… Амма говраш евддера, дарбанна ша 
эцна йоьлхуш санна.  Цхьа гуо чекхбелира… Болу-у-уш, шолгIаниг а… 
цунна тIаьххье кхоалгIаниг а… ВорхIалгIаниг а чекхбелира гуо… болабе-
лира бархIалгIа гуо… Билгалйийла юьйлира говраш. КIайн чож а, Iаьржа 
кхес а йолу Бокъаша а гора юкъаметтехь. Дуьненахь мел дерг дицдина, 
говр хахкар бен, кхин цул тоьлла  дерг хIун ду-те аьлла, хеташ, гуонаш 
дохура береша. Говр толар бен, кхин лаам бацара церан…

Кхин а кхо гуо бу баккха безаш… Хьацаран чопа Iена говрашна тIера… 
Дикка хан ю уьш новкъахь йолу… Цхьаъ юьстахъиккхи… Генна тIаьхьайисна 
кхин цхьаъ… Сих-сиха шед тухуш хаало цхьа бере… иза чукхоьсси говро…  
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Бокъаша дIайоьдура… цхьанаэшшара. Хьовсархойн гIовгIанаш совъюьйлу-
ра – хIор а, багахь ца сацалуш, шена хетарг кхайкхош вара.

 – КIайн говр ма сецае!.. ДIаяхийта!.. – хезара цхьанхьа тобанехь.
 – ЦIиэниг хьалха ма ялийталахь!.. – мохь беттара вукхухьара…
 – ИссалгIачу гуонехь бен урх мал ма елахь!.. – хезара юккъехула…
Оьрсийн маттахь а… хIирийн маттахь а… гIебартойн маттахь а… 

ХIор а вара шена ала луург олуш…
Бокъаша дIайоьдура … цхьанаэшшара… Хьовсархоша йоккхуш Бокъ-

ашан а яра шен цIе: «КIайн чож дерг!..» Кхайкхо йолийра Бокъаша а.
 – КIайн чож дерг йодур йолуш ю… КIадъелла гуш яц иза… Нагахь 

бере корта болуш велахь, цо толам боккхур бу… – бохура цхьамма. 
 – Оцу кIентан ю и говр… ша ву иза цуьнан да, – кхечо олуш а хезира.
 – Цул хаза говр яц царна юкъахь, – кхоалгIачо а элира.
 – Цкъа хесто сих ма ло… Хьалхе ду хIинца а…
 – Дуьххьара яц иза гуонехь… Дукхахьолахь ехачу юкъана хохкуш ю 

иза… – вистхилира кхин цхьаъ…
Бокъаша дIайоьдура… цхьанаэшшара… Хьовсархоша маьхьарий дет-

тара. Наха еттачу шакарша юьзнера тогIе, дуьйцург ца къаьсташ. ГIугI 
делира Яссица. Бокъаша а кхета юьйлира, гIуллакх мичхьа кхаьчна. 
Цул а дика кхеташ «Бокъашан доттагI» а вара… БIаьрг-негIар тохале 
итталгIачу меттера пхоьалгIачу метте дIахIоьттира Бокъаша… Йочанан 
махо дитта тIера даьккхина гIа санна, беа берго чехка юьгура говр. Бай-
салуна шен говран хьал хаьара, цуьнца мотт бийца говза а вара. 

 – КIайн чож дерг яда йита!.. ДIахеца говр!.. – олуш, кест-кеста хезара.
Пхийттаннах итт говр хIинца Бокъашана тIаьхьа йогIура. ИссалгIа 

гуо болабелира… Бокъашана хьалхахь цхьа говр яра. Шен ядарх йок-
кхаеш, йоьдура иза. Кхоьссича тIулг кхаччал вовшашна гергахь яра ши 
говр. Хьалхарчу говран беречун жимачу дегIах тамаш бира Байсалус:

 – Хьажахьа, дегIе хьаьжна доцуш, хьуьнаре бере ма ву иза-м… Цунах 
говр тешийнарг а мила ву, хьовх?! – дагаиккхира кIантана.

ИссалгIа гуо юккъе баллалц, паргIат йохуьйтур ю Байсалус шен 
говр. Иза вевзачарна хаьа и. ДIагIерта Бокъаша, урх карараяккха сан-
на… Яда лаьа Бокъашана. Амма «доттагIчо» урх къуьйлу... Жимма 
Iийча хоьцур ю урх.

 – Ма сецае говр!.. ДIахеца!.. Стенна сецайо ахь иза?! – йийца яьккхи-
ра Бокъаша. Схьахетарехь, цунна шена а хаьара адамаша юьйцург ша 
юйла. Хьавсархоша шаьшшиннан тергояр тайна, дагах гилгашдуьйлура 
Вашина. Иштта Бокъаша а яра цу балхах йоккхаеш. ИссалгIа гуо юкъал 
тIехболлушехь, хьалхарчуьнца дIанисъелира Бокъаша. Адамаша екайо-
ра Яссин тогIе. Баккхийбеш… самукъане маьхьарий деттара, нохчочун 
говр хьалхаяла луурш совбевлла. 

Ша цу говрал хьалхаволучу муьргехь беречух бIаьргтоха ларийра Бай-
салу. Говран кхесарна тIетаьIIина воьдура иза… Шен шина бIаьргана 
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гинчух ца тешна, юха а хьаьжира кIант беречуьнга. Басаро цIийдина 
балдаш а, бIаьргийн Iаьржа негIарш а шена гича, тийшира Байсалу и йоI 
хиларх. 

 – ?! – хаттаре ойла иккхира кIентан коьрте.
 – ?! – юха а изза ойла…
Спортан духарца богIуш, буьйцинчу пазатан куйна кIелхьара схьакъ-

едачу хьаьрсачу месех а бIаьргкхийтира Байсалун.
 – Оьрси!.. ЙоI!.. ГIоза яха хьо – ма тIах-аьлла бере хилла хьо!.. – ша 

хIун дуьйцу а ца хоьржуш, дешнаш охьатуьйсура кIанта. 
 – ХIа-xIаааниииййй, Бокъашааа!.. …Вашига ладогIалахь хIинца!.. – 

мохь туххуш, элира Байсалус.
 – ДIахеца говр!.. ХIинца шен лаамехь йита иза!.. – хаддаза хезаш, 

даьржира тогIе чохь.
ТIорпаз-гIаларчу говрана юххе а хIоьттина, иссалгIа гуо чекхбаь-

ккхира «шина доттагIчо». Царна тIаьхьайогIу говр, ца кхоьрруш, ши бIе 
гIулч генахь яра. Говр юхаийза вуьйлира Байсалу. Ткъех гIулч… шовзт-
къа гIулч… тIаьхьа йоьдура Бокъаша. 

 – Ахь хIун леладо?! ДIахеца говр!.. ДIаяхийта!.. – карзахбевлира юха 
а тогIе юьзна болу хьовсархой.

 – Говр дукха хихкина ву и кIант!.. Дукхахьолахь толам бохьуш а ву!..
 – Дукха хихкинехь а, хIинца-м ца хаьа цунна говр хахка… – вас къе-

дара цхьаццаболчийн озехь.
 – Нохчийн и цхьа говр бен, мегаш ерг, царна юккъехь хила а ца хилча, 

дIаяхийта ма еза, шена хIуъа хетахь а!.. Хахка ялийна яц иза?!
Бокъашана яда лаьара…ТIаьххьара гуо… – говран доьналла зиэран 

гуо, беречун хIилланан гуо… мекарлонан мур…
Говрах дагавуьйлу бере:
 – Бокъаша!.. КъинтIераялалахь суна!.. Тахана дуьххьара хьан догдо-

хо дийзи сан… Вайшинна тIехь цхьа декхар ду… – гIиллакхе хилар… 
Доьналла оьшу вайшинна…Даима а хьуна луург хьалхадаьккхина ле-
лаш, хьан доттагI ву со! Хьо мацъяларх, хьо шелъяларх ларъеш, хилла 
волу… Хьан сий дайа йиш яц сан…

Бокъашана яда лаьара… Шена марзъелла йолу хьалхе… хьалхе еза-
ра… Бокъашо корта хьалхатуьйсура, урх карараяккха санна… 

 – Сих ма лолахь, Бокъаша… Махаца ида а, лечанца къийса а вай-
ша Iемина ду… Юха а йогIур ю иштта меттиг… – даррехь къамел дора 
кIанта.

Амма Бокъаша ца кхетара. Ур-атталла тогIе чохь лаьтта адам а ца кхе-
тара хIинца хуьлуш долчух.

 – ДIаяхийта говр!.. Хьо лартIахь ван а вуй?! Ма сецае говр, яда йита 
иза!.. – дуьне датIо санна, маьхьарий деттара. 

 – Бокъаша, сих ма лолахь!.. Хьан сий дайа ца гIерта со… Хьуна вас 
ца ян, хIара дуьне дита кийча ву хьан доттагI… Вайшиннан къовсам бац 
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хIара… Мехкаршца къийса йиш яц вайшиннан… Иштта ца хуьлу къов-
сам… Хазачу хьешаца кIеззиг бегаш а бина, дерзор ду вайша… Юха-
некъехь… къонахашца къовсур ду вай!..

Амма Бокъашана яда лаьара… ша ида кхоьллина йолу дела. Уьдуш 
кхиъна йолу дела… 

 – ДIахеца говр!.. ТIаьххьара гуо бу!.. Ма сецае!.. – синтем байна, орца 
гIуьттура тогIе чохь.

 – Ва нах, и кIант човхо стаг вац-те кхузахь цхьа а?! Ма дош дац цо 
лелориг!.. – гIайгIа язъелла хьийзаш хаалора кхин цхьа миска а.

 – Бокъаша, жима йоI ю иза… вайшиннан таьлсан оган чу а хоьур йо-
луш… Тамаш хьан бийр бу вайшиннан толамах?.. Хьуна яда лаьа, ткъа 
вайшиннах цхьанна аьлларг шинне а ма кхочу… Цуьнан ойлае вайша?! 
Вайшинна товр дац ишттаниг… Кхечу къоман йоI ю иза… Вайн хьаша 
ю иза…

 ИтталгIа гуо болабеллачул тIаьхьа а масех говр юкъараелира. Хьал-
хахь йоьду цхьа говр бен яцара Бокъашана гуш. Цо таро йохийнера. 
Шел хьалхахь  говраш ган Iемина яцара иза. Яда лаьара Бокъашана… 
Ша мотт хууш хилча, хетарехь, шен «доттагIчуьнга» уггар хьалха шен 
урх хецар доьхур дара цо. Бокъашана яда лаьара … Уьдуш кхиъна иза. 
Корта хьалхатуьйсура, лаг дулура… 

ЦIеххьана доттагIчо яда паргIато елира – хецаелла Бокъаша, Iодара 
баьлла чIу санна, яхъелла йижира итталгIачу гуонан хорша. Ирачу шаьл-
танан дитто санна, мох цоьстуш, хIаваан тулгIенаш юткъачу шакарца 
тIехьатуьйсуш, йоьдура говр. Дуьне иккхи моттуьйтуш, орцаделира Яс-
син тогIе чохь – самукъадаьллачу адамо Деле доьхура «ши доттагI»…

 – ХIай-хIаййй!.. Дала Iалашде шуьшиъ!.. Дала гIоде шуьшинна!.. – 
хезара хIор тобанехь. Тобанаш шаьш йолччохь ирхкхийсалора.

 – Воха ма вохалахь!.. Говр ларъелахь!..
 – Варелахь!.. Шед ма хьеелахь!..
 – Оцу боларехь чекхвалалахь!.. Варелахь!.. Гал ма яккхалахь говр!..
Бокъашан йоккхаер адамашна а гора. Йоьдура Бокъаша… Iаьнан 

чиллахь ломан белшера бухъяьллачу ша-тархан чехкаллица. Тоьпан 
дIаьндарго а лоцур яцара хIинца говр. Кхайкхайора Бокъаша: маьршачу 
Яссин тогIе чохь Бокъашал доккха хIума кхин дан а дуй-те хIокху муьр-
гехь аьлла, хеталуш. Тамхиллера дукхахболчу хьовсархошна. Бокъаша 
хьуьнаре говр хилар, шеко йоцуш, гуш дара. Йиллинче (финиш) дIакхача 
шен доьналла тоьург хилар девзаш, майрра, шех бIобоьлла, йоьдура 
говр. Гуоне яханчу говрийн тхьамдалла Бокъашехь чIагIделира. Беа 
бергаца лаьттах каьрдигаш туьйсуьйтуш, хецаеллачу говрана тIаьхьа 
чан гIуьттура … Кхайкхича, цахаззал гена, хьалхахь дIайоьдура иза.

Амма йоккхаер гена ца дахара. Доллу адам цецдоккхуш, лагIдала ду-
ьйлира Бокъашан болар юха а. Иза ша а яцара «доттагIчо» лелочунна 
тIаьхьакхуьуш. МоччагIалш кегдан санна, юхауьйзура урх. Башха къов-
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сам бара тахана говро дIахьуриг. ТIаьхьайогIу говр мелла а гергаоьхура 
– Бокъашо ловндоцург ду иза. Маьхьарий деттара наха:

 – Ахь хIун леладо?! Ма сецае говр!.. 
 – ДIаяхийта!.. 
 – ЛартIахь вац хьо, хIай накъост!..  
 – Ва-а-а, ма сецае говр!.. Миллион ду хьоьгара дIадоккхуш!..
– Хьайн миллион кисана дилла, хIай тентак!..
Байсалус юха а, юьхьах хьерча кхес дIа а тоьттуш, говран лерехь ша-

барш дора:
 – Ла ма догIалахь цаьрга, Бокъаша!.. Церан шайн-шайн лаам бу, шайн-

шайн хьежам бу… Вайшиннан лаам – гIиллакх гайтар. Сох нийса кхе-
талахь, сан деган доттагI!.. Миллионан меха хилла ца Iа хаза гIиллакх!.. 
СовгIато дерриге а нисдеш ма дац дуьненахь. Хьан букъа тIехь ду дуь-
ненан маьIна… Хьан бергашкахь ду толаман хьуьнар…

Резадацар схьагойтура адамо. Бокъаша а яцара янне а реза. Махо гов-
ран кхес кIентан юьхьах хьерчайора. Цуьнан коьрте цхьа шатайпа ойла-
наш хьийзара. Даррехь къамел дора Байсалус:

 – Вашин экам доттагI!.. Вашин сацIена гила!.. XIинца соьга дика 
ладогIалахь!.. Сан синан къайленах нийса кхеталахь!.. Вайшиннан цIе 
йоккху йолчу метте тIекхаьчна гIуллакх. Хьайн дегI а, са а ца кхоош, 
тIаьххьара гIора-цинц чубуьллий, яда Iеминчу зиле тIекхаьчна хьо. ХIара 
вайшиннан кхолламан гуо бу… хьан хьуьнаран терза узу мур… ахь ма-
хаца къуьйсу мур… – логаца дахдеш, говрана куьг хьаькхира кIанта. 
Цунах тамхиллачу Бокъашо, корта юхаузуш, урх малйира, «ХIаъ… со 
ладоьгIна ю хьоьга» бохуш санна. 

ХIетте а… говрана яда лаьара… КIадъеллачу говрийн гIора жимдел-
лачу муьрехь а яда лаьара. Гуонехь йолчу говрашца, шена бен евзаш 
йоцу яхь гIуьттура къоначу дагехь… ДIатосучу хIор а берго марсайоху-
ра толаман шовкъ. Амма урх «доттагIчун» карахь яра.

 – Бокъаша, сих ма лолахь, соьга ладогIалахь!.. ХIинццалц Iеминарг 
хийца дезар ду вайшиннан хIинца… Уггар а халаниг ду иза… Вайшиъ 
новкъадолуш, хIокху гуоне чудулучу xeнахь кхин ойла яра вайшиннан… 
ТIаьххьарчу муьрехь кхин сурт хIоьтти… Гуш ца хилла йолу къайле гу-
чуели… Зудаберашца хьуьнарш къийса вайша хIуттур дац… Дуьххьара 
ду хIара… Сан ткъе кхаа шарахь дуьххьара… Амма со теша, къонахаш-
ца къийса зама хийла а йогIур ю вайна… Со теша цунах… ТIаккха узур 
бу вайша хьуьнарбухка!.. ТIаккха гойтур ду вайша Бокъаша муха ю!..

ТогIе екош, карзахдуьйлура адам:
 – Дерриг а дохий оцу стага!..
 – Говр цуьнан ю… шена дика хаьа хир ду…
 – ХIинца а тIаьхьа дацара… цо урх дIахецахьара…
 – Миллионах вала воллу… лартIахь вац!..
 – Тоьлла машин ма йогIу цунах!..
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Амма «доттагI» «доттагIчуьнца» даррехь къамелехь вара:
 – Сан тешаме доттагI, хьан сий дойуш ца воллу со… Хьан сий айа 

лууш лела… Вайша лелориг гIиллакх ду… хаза гIиллакх… хIинццалц 
адамашна башха девзина а доцу гIиллакх… ГIиллакх – иза гIиллакх  ма 
ду… Хьаъа лелийча а, хаза ду гIиллакх… Адамашкахь дукха ца дисна 
хаза гIиллакхаш… Дуьненан исбаьхьалло, адамийн цIийх йоьллачу су-
таралло вон амал йолчу говрех тардина цхьадолу адамаш: вовшех къаь-
стича а ца мегаш, цхьаьна а ца тарлуш… Говрехь а тов хаза гIиллакх... 
иза ялсамани чуьра арадаьлла долу дела… Массо хенахь а, массо мет-
техь а цхьаъ ю цуьнан цIе – гIиллакх!.. Хьан гIиллакх тоьлла карор ду 
тахана… Юха ялсамани чу хьур ду иза… Хьоьца яхь лаьцна мукъане а, 
адамаша дIаоьцур дац-те хаза гIиллакх?!

Бокъашаца дIанисъелира тIаьхьайогIу говр. Шена дуьхьала схьахьаь-
жначу йоьIан юьхь тIехь йоккхаер дийшира Байсалус.

 – Шек ма яла хьо, оьрсийн йоI!.. Нохчийн хьаша!.. – аьлла, яй-йн 
бIаьцайира кIанта… – Хьан лерам бан доьналла ду тхоьгахь, тхан 
дайша тхуна дитина. Хьешаца-м хьовх, мостагIчуьнца а ду тхан лело 
гIиллакх… Мехкарийн сийдо оха, муьлххачу къоман уьш белахь а!.. – 
оцу дешнашца шен ойланаш ерзийра Байсалус. 

ДIакхевдина, схьадаьккхира кIанта дирстанах доьллина долу телатан 
цIен зезаг. Шийтта шо долчу Байсалун йишас Амас, къовсам болабалале, 
Бокъашана бIаьрг ца хилийта аьлла, латийнера и зезаг. ТIетаьIIина герга а 
вахана, йоIе-дошлочуьнга дIакховдийра цо хаза зезаг. Эсала елакъажарца, 
зезаг схьа а эцна, говре хьалхахьа юмъяйтира йоIа… Кхо бIе гергга гIулч 
йиснера йиллинче кхача. Шайна хетарш дийца боьллачу нехан гIовгIанаш 
совъюьйлура. Догдилла цалуурш маьхьарий детташ хезара:

– Iовдал ма лела… дIахеца говр!..
– ДIалаца миллион!.. Ца кхаьлли ахь!..
– Лекъ санна йолчу Iаьржачу машинах вели, гуш лаьтташехь!.. 
– Дерриг халкъ юьхьIаьржачу хIоттий ахь!..
 – Хьуна хьакъ яцара и бекъа!..
«Ши доттагI» вовшашца къамеле дуьйлура.
 – Бокъаша, ла ма догIалахь цаьрга!.. ХIокху хьан готтачу букъан эк-

къанал а дуьне ганза, и довзаза адамаш ду хьуна уьш цхьадерш… Хьан 
бергаша йиттинчул дуьненахь цара йитина лар яц хьуна!.. ХIокху хьайн 
пхеа шарахь ахь динччул халкъана хазахетар дина а дац хьуна и цхьа-
долу адамаш… Цаьрга ла ма догIалахь!.. Нуьйран мулгIанан меха боцу 
цхьаболу нах бу, хьуна, хIара дуьне ловзош. Сел хала вайша доккху и 
миллион вайшинна лушволчо ма атта даьккхина хир ду… Хьан кхесар 
тIера цхьа чо лур бацара ас оцу миллионах… Вайша цунах дохкалур 
дац!.. Нохчийн амалехь чекхдер ду вайша!..

Йиллинче кхача уьрдан доххал юкъ йисча, шен коьртара буьйцина 
пазатан куй дIа а баьккхина, месаш дIахийцира хьалха йоьдучу бере-



57

Орга - 2021 (4)
чо. Говран кхесарх терра, хьаьрса месаш махан тулгIенца Iанаяхара. 
Дошлочун букъ бузуш, махо цуьнан дегIах хьерчо йолийра еха месаш. 
Хьовсархойн гIовгIанаш а лагIъяла юьйлира. 

 – Муха-а-а?! – хаттар хIоьттира Яссин шуьйрачу тогIе чохь…
Оьрсийн йоI хьалха а йолуш, цунна тIаьххье «ши доттагI» а йиллинче 

дIакхиира. Архаш дIалаьцна, говраш чехка дIасаийзо хIиттира бераш. 
Толамхочунна тIехьаьлхира дукха адамаш: суьрташ дохуш, хеттарш 
деш, хьийзара уьш... 

Ткъа Байсалу, сихонца охьавоьссина, Бокъашан урх озийна, Яссин 
гечо долчухьа басах чехка чутилира…

Ден амалх юлу, олу, дика говр. Дуьне даттIол тогIе чохь гIугI ай-
инчу адамашка ладоьгIча, хIинццалц шена цкъа а девзина доцу, цхьа 
инзаре гIуллакх шегара доьжнийла хууш, эсала хьесталуш, шен дена 
тIаьхьайоьдура Бокъаша а …

Яссин бердаца хьаладирзича, «шина доттагIчунна» хезира… «шолгIа 
еанчунна – ах-миллион» олуш…

 – Бокъаша, Дала сагIа дойла иза!.. Даламукълахь, даим а санна, юьр-
тарчу буоберашна сагIина дIалур ду вайша… КъинтIераялахьа суна… 
Яло!.. ХIинца дIадоьлху вай… Хьан худар а… кхихкина хир ду…
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ЭЛЬДИЕВА Марет

АхIин декъахь йоьлхуш, чоьхьайелира 
Седа. ХIокху Iуьйранна йоIа шен йуьхь тIе 
хала, мардена чай ца дуттуш, майрачуьн-
ца дов а доккхуш,   кхоьллина хазалла, цхьа 
ирча, бес-бесара томмагIанаш хилла,  яьр-
жинера. «Ма-ма-ааа! Со цIайаийтина-ааа!» 
– бохуш, ворхI веллачу тезетахь санна, йоьл-
хура йоI. Резеда, йоьхна, гонахьа хьийзара: 
– АхIи-ахI... И… Дала кхиэлъярг тIаьхьара-м 

ца ели...БIабус... сан БIабус... со йитталц... Мама! Ненавижу ее! – Вай, 
Дела, текхадойла хIокхо шен ден дакъа! ХIун диэ боху хIокхо?! – Ма 
ала! БIабуна ма ала... А это старая... Коронавирус а ца кхийти цунна-м! – 
Ас коронавирус йийр ю оцу хьан БIабуна а, Кесират аьлча а, оцу КIецина 
а! – БIабу вита! Сан БIабу дика ма ву... боится старой... цунах кхоьру...  
Резеда чIогIа йоьхнера. Йуоххал хIума а дара тIехIоьттинарг. Седа маре 
йоьдуш кхуо йоккха харж йинера: валар-висар тIеIотталахь а аьлла, гул-
дина кепек дIадаьлча, кредит а эцнера. И мел хала эцнера аьлча! Резеда 
балхахь а яцара, пенси а ца догIура, базарахь божарийн пазаташ юхкуш, 
юучунна хьажо сом хуьлура. Банкехь маситтазза дуьхьало йира, кредит 
ца луш. Эххар а, балхахь волчу шичин кIентан цIарах ийцира. Майра ре-
завацара, харж а еш, йоI маре яхийта. «Кхобур яц! Амалш а, гIиллакхаш 
а дидиш дац! Чохь гIуллакх дан ца хаьа! Лулахоша олла баьхьна яй сан-
на, шен туьша юхаерзор ю», – бохуш, шен резавацар довзуьйтура дас Ре-
зедана. «Ва-хIай, IадIехьа, стаг! Шена эшча, дийр дай цо-м гIуллакхаш! 
Сан йоI цхьаъ бен яц! Хьо а, хьан ши кIант а ма чIогIа тIаьхьаваьлла 
цунна. Марера хIинца атта цIа ца йохуьйту зуда. Хилла зиэ меттахIотто 
дезаш хиларна, кхоьруш», – дуьхьалтийсалора Резеда. 

Кучамаш, мачаш, тIоьрмигаш массо ю бохучу брендийн: «Прада», 
«Шанель», «Луи Витон», «Манго», «Кристиан Диор», «Поло», «Келвин 
Клайн»... – яра. Къаьхьа де лело гIерташ, инзаре харж йира, тер-мера 
доцуш. Невцана а, мардена а совгIаташ дахьийтира. Царал сов мел дара 
уьш! Цхьайтта божарийн, кхин шозза оццул зударшна а, кегийрхошна 
а совгIаташ. «Цхьайтта дукха дац? Суна пхиъ, я ворхI дохьуьйтуш 
гина» – аьлла лулахо-м нускало цецйаькхира, дагахь доццург: «Я 
сколько къулхьанаш читаю, столько же совгIаташ хотела понести», – 
аьлла.  И берриге а пал кегийначул тIаьхьа, йоIанна чIогIа еза аьлла, 
бIе эзар сом а делла тилпо а ийцира. «Вайн тиша  машен йоIанна 
марнанас тIехъеттар ю. Сихонца хийца еза и», – аьлла, ша хьовзийча, 
оцу сарахь Резедан майрачо кхайкхийна неIалташ, хIокхара лелочун 
кIезга гIайгIа йолуш, шен цIахь Iачу, хIинца а марнана хилла яьлла 

Брендови Седа
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а йоцчу Кесиратана а кхечира. Чамданаш, гIутакхаш, тIоьрмигаш, 
совгIаташ, замойн машенаш чу тар а ца делла, цхьаерш дIаэцна Резедас 
шен йишин йоI яхана нуц вахийтира. Дукха нах бахара Седа дIаэцна: 
кхоъ накъост, (дейиша, ненайиша, шича), ткъа иштта гIудгIезаш бу 
аьлла, цуьнца дешна мехкарий а. Резедан марвашас «гIудгIезаш аьлча 
а, гIуданаш ду-кх шортта», – бехира. Лула-кулахь бехачу наха цхьана 
баттахь, йоI декъалъян схьаоьхуш, «шу нохчий ма дара», – бохуш, и 
лелийнарг хорша ца дерзалуш, Iиттарш еш а хьийзийра. Маситтазза 
Резедана хIума кхетаза а елира. Кхо бутт хан яьллера Седа яхна а. Иза 
дика... дика аьлча а, дIа Iаш яра. Резедас майрачунна ца хоуьйтуш, 
къайллаха хIора дийнахь кафе тилпон а тухий, юург а йохьуьйтура, 
кечло а олура... Ойла хьийзара цуьнан коьрте: «ХIинца хIун дан деза?» 
– «ХIара цIа еъна алахь...Ва, сан Дела! ХIун дийр дара? Хилла зиэн ду 
доккха хIума! Кхечанхьа яха дагадагIахь а, кхин и таро вовшахтохалур 
ма яц». Резеда кех йолуш гинчунна и тилъелла йоьду моьттура дара... 
Луларчу кIанта дукха сиха дIакхачийра КесиратгIаьрга. Шуьйрра ков 
схьадоьллуш, керта а яхана, кхайкхира. Кесират араелира. «Сан йоI... 
дахар хIаллакдеш... йита а йитина... эхь ца хеташ... оццул сайна зиэн а 
деш... таръялийта лууш...» Дешнаш, охьабухку жагIа санна, гIовгIанца 
декара уьйтIахь. Кесират дикка лаьттира, ладоьгIуш. Эххар а, куьйгаш 
хаьнтIе а хIиттийна, дIадолийра шен къамел: «Ас хьоьга дика ладуьйгIи. 
ХIинца ахь соьга ладогIалахь! Суначул а, хьуначул а хьалха хьан йоьIан 
тилпонан лоьмар йолчарна хаьа церан чохь дерг. Ахь зиэн дина, йоI 
маре йохуьйтуш. И зиэн а ца деш, и кхетош къахьегнехь, сийлахь хир 
яра хьо тахана. И ахь гулйина бедарш машинки чу кхуьссуш, юха цу 
чуьра схьаяха йицлой, цу чохь хIаллакьхуьлий, чохь, гIанташ тIехь, 
я гIевлангахь хьалаухкий, якъош… Ша йолчу чу ма дуьйла бохуш, и 
бераш чехош… ТIаккха, итуца и бедарш ягош, и ЧIабин ловзар лаьттира 
кертахь. И йоI ялош, со резаяцара, хIунда аьлча, шун чохь рул хьоьгахь 
ю, олура наха. Ловзаргахь а, синкъерамехь а, и йоI тIаьхьа а хIоттайой, 
цигахь ший а хелхайуьйлуш лелаш хуьлу, олура. Шун кертахь санна, 
и ЧIабин ловзарш хIокху кертахь ца хIиттадайтарна кхоьрура, хIокху 
тIе кхачарна кхоьрура. Хьайн йоьIан тилпон чу хьаьжчахьана хуур ду, 
цара хIун къийсина. Цул сов, цхьаъ хаа лууш елахь, лула-куларчара, 
цаьрца кафешкахь а, ресторанашкахь хиллачара а дуьйцур ду хьуна. 
Шаьш доьлху-догIу олуш, ца лелла. Хьо соьгара хIун оьшуш ю? Оха 
а ма ярий иза, аш санна, халла кредит а эцна, ялийна. Суна и декхарш 
оьшурий?» Резеда цIогIа хьекха йолаелира: «Дала кхиэл йойла хьуна, 
боьха хIума хьо ма-ярра! Хьо хIун кхуллуш ю сан йоIана? Яхна дера 
тхойша ловзарга а, ресторане а. Ас йоI цхьаъ бен йоцуш, еза хеташ, 
лелийна. Цуьнан къа хьарчийла шун кертах!». Жим-жимма адамаш сеца 
девлира кевнехь. «Ас, кхойтта эзар сом а делла, эцнера цунна иту. Ахь 
кхайкхича, хьох кхерайелла, карара хецайелла, лаьттах кхетта, иза а 
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йоьхна. Маситта бедар а галъяьлла, йез-йезаниг. Хьуна хIун моьтту?! 
ХIара иштта атта доьрзур ду моьтту хьуна?! Ас хьуна баледоккхур ду 
хьуна хIара гIуллакх! Суна хилла зиэн меттахIоттийча ялахьара хьо», 
– бохуш, куьпахь а дIахезаш, гIовгIа йора Резедас. Къаръелла, Iадда 
Кесират а ца Iара: «Вай! Елла яла со! Айхьа кхойтта эзар делла иту 
оьцуш, хьайн йоьIан куьйгаш ца девзара хьуна? Куьйгаш ийцирий ахь 
цунна? И кхойтта эзар цхьа пайда болчу гIуллакхна а хьажийна, иту 
хьакха Iамийна елара ахь хьайн йоI. Иту-м тхоьгахь яра, аш ца еача а. 
Схьайола чу! Нахах эхь ду, хIара гIовгIа йича». «ЙогIур яцара Къуръанор 
со чу-м хIетте а! Нахах суна ши кепек эхь ца хета! Со-м хьо нахалаяккха 
еана ю». Кесират, куьйгаш вовшахтухуш, ца ешаш, елаелира: «ХIа-
хIа-хIа, сой?! Со йоккхур яц ахь нахала. Хьуо ер ю. Собарделахь… Ас 
хIинццехь… хьо чу ян лууш яцахь… гур ду хьуна». Кесират чу яхара. 
Жима хан ялале, чуьра хIуманаш аракхисса йолайелира, юкъ-кара: 
«Хьажал… хьажа хьайна хIокхаьрга… нускало иту хаькхна хIумнаш ю 
хьуна хIорш… гой хьуна, галйевлларш а кху юкъахь ю хьуна…». «Реза 
яцара тов… Со яра моьтту хьуна реза? Хьан кIант мила вара? Хьаькам 
вара? Ахча долуш вара? Шена а ваьлла, цIенош долуш Iаш вара? Лела 
хууш вара? Хьо хIун ала гIерта, хIан?!» – бохуш, Кесирата схьакхуьссу 
хIуманаш цунна юха дуьхьал а кхуьссуш, карзахъяьллера Резеда.

 – Ахь стенна гIовгIа йо? Хьо хIун къасто еана? Йитинехь, йитина-кх! 
Ахь еза баргалш яийтича, зуда яцахь а, кхобур ю аьлла, дуй-м ца биъне-
ра оха? Хьо хIунда еана кхуза? 

– Хьо соьца къамел деш ю, сан йоI дакъаза а яьккхина? Хьо со човхош 
ю? Човха-м ас хьо йийр ю хьуна! Дохко ма йолийла хьо, айхьа биначу 
баленна! Ахь суна а бала бина, хьайна а бала бина! Со хьох ца хьоьгу!

– ДIаялахьа, ма ехьа гIовгIа! Со дохкойаьлла дика хан ю хьуна!
– Хьо йалахьа дIа! Кхин йист ма хилалахь! Соьца хьан забарш 

чекхъевр яц хьуна! Цул а, гIой, кхин цхьа кредит эца, суна хилла зиэн 
меттахIотто!

– Хьо хIун ала гIерташ ю? Кредит эцний бен, ахь хIун, Эвтархойн 
Ахьмада хIонц йоькъуш, дакъа а кхаьчна, эцнера кхойтта эзар делла 
иту?! Бен дIа ца хета, хIара захало хаьдда, мелхо а дика хета! Хьан 
брендови Седа шен цIахь бу, сан хьаькам воцу кIант а шен цIахь ву. 

– Сан йоIа шу мила вийнера боху ас?
 – Дукха сиха кех ялалахьа! Хьайн ша йоллу брендаш ю уьш, я баргалш 

ю уьш, кеха яхалахь! Цу тIехь точка бу хьуна боккха! Чекхдели хьуна 
хIара осала маре! БIабу виталахь, и нускал а доцуш! Брендаша ма ца дохьу 
ирс. Доца хилла хIокху брендийн ирс, – бохуш, кевнехьа а яьлла мохь 
хьоькхуш, хIуманаш ков-кертара аракхиссира  Кесирата. ТIаккха, теттина 
Резеда ара я яьккхина, Кесирата ков дIакъоьвлира. КетIахь латта йисира 
Резеда, юххехь Iохкуш Кесирата аракхиссина йоьIан бедарш а йолуш.
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Берсин леламаш

ЗАКРИЕВ Iийса

Берс ишколе ваха аравелира. ПхоьалгӀачу 
классехь доьшуш вара иза. Цуьнан гихь кер-
ла тӀоьрмиг бара. Цул хьалха хилларг шен 
классера Iаьрбица эвла йисте буьрканах лов-
за ваханчохь байнера. Нанас, шеко а йоцуш, 
дов дийр долуш дара, ткъа дадас, аьшпаш 
боьттича я гӀиллакхехь доцург далийтича 
бен, таIзар ца дора. ТӀелхигаш бахьанехь – 

хӀетте а. Амма Берсина билггал ца хаьара, тӀоьрмиг байар дас муха туьдур 
ду – доьналлах вохар я тӀелхигах хазахета валар. Цундела геннара къамел 
долийра цо:

– Дада, суна селхана хIун хилира хаьий хьуна?
– Ахь дийцича, хуур ду-кх.
– Цхьа йоккха стаг кхийтира сох, ишколера цӀа вогӀуш. Дукха къена 

йолуш, букар а таьӀна, мара лаьттах кхеташ боллура цуьнан. Буйнара гIаж 
луьйзуш, хала йогIура иза. Вукху буйнахь цхьа тиша тӀоьрмиг бара, чохь 
бепиг а долуш. Цо соьга элира: «КӀант, ма хаза бу хьан тIоьрмиг, суна ло-
хьа иза – юург чохь лело». ТӀаккха ас бабина дIабелира-кх. ХӀумма а дуй, 
дада?

Берс доьзалехь жимахверг вара, дас мелла а озабезам бора цуьнгахьа, 
шена ма луъу иза ца лелийтахь а. КӀанта сел хаза дийцарна, гӀадвахана 
вела а велла:

– Суна хуур ду хьан тӀоьрмиг стенга бахна. Вало, хьайн нене ас кхиниг 
эца боху ала! – элира цо.

Иштта хилла бара Берсина керла тӀоьрмиг.
Йиъ дарс чекхъяьлча, цIа ван новкъавелира кӀант. Ӏаьрби тӀевеара:
– Буьрканах ловза вогӀий хьо?
– Ца вогӀу. XIара тӀоьрмиг а бахь, декъаза ву со. Селхана дадина цхьа 

инзаре «туьйра» а дийцина, халла кIелхьарваьлла со.
– Вай! Ларбийр бу-кх. Юха а бан безаш бу и?
Берс шуьйрачу некъаца дӀасахьаьжира. Хаза хьаьжна малх а, заза даь-

ккхина къена аккази а, бӀаьстенах самукъадаьлла, «чIир-чIир» деш хьо-
зарчий a, «гlyo, гlyo» бохуш, шена хьоьхуш санна, хийтира цунна.

– Дика ду делахь, – элира Берса. – Ков чохь хьан латта дезар ду хьуна.
Ши кӀант сарралц бай тIехь буьрканах левзира. Ловзаран шовкъ совъяь-

лла, хан муха йоьду а, я тIера бедар бехъяр а тидам боцуш дисира. Цушин-
нан виэлар эвлайист мел ю, генахь йоцчу хьуьнан йистоно сацадаллалц, 
дӀадоьдура.

(Туьйра )
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Ӏаьрбис мийра тоьхна буьрка генаелира: керччина дитташна кӀел а кхо-

чуш. Берс сихха цунна тӀаьхьа хьаьдира. Амма буьрка, ца соцуш, хьуь-
на юккъе яхара. Цецваьлла, цунна тӀаьхьавахча, сара санна букъ сеттина, 
набарна тар тесна Iачу цхьана воккхачу стагах бӀаьрг кхийтира кIентан. 
Берсин кога кӀелахь дакъаделла га кагделча, важа, тоха а луш, самавелира.

– Де дика дойла хьан, ваши! – воьхна хьаьвзира кӀант, юхавада дагахь. 
Буьрка воккхачу стагана уллехь Iуьллуш ца хиллехь, и дина а хир дара цо.

– Далла везийла! Стеган карахь шен селхана байна тӀоьрмиг гира Бер-
сина.

– Ваши, и сан тӀоьрмиг ма бу. Мичахь карийна хьуна и? – цӀеххьана ша 
волу меттиг йиц а елла, хаьттира цо.

– Вай, ахь сан йоккхачу стагана ца беллера иза, юург чохь лело?! – олуш, 
цецваьлла суртхӀоттийра воккхачу стага.

– Маца?.. Ас-м ца беллера… Байнера-кх..., – кӀантана ша хьуьнхахь 
тилавелла хийтира. – Ваши, кху хьуьнхара араволу некъ гайтахьа суна, 
тӀоьрмиг шайна а битий, – дийхира цо.

– Некъ хьан букъ тӀехьа бу-кх, – велакъежира воккха стаг.
Берс юхавирзира. Амма гуобаьккхина луьста хьун яра, цхьа а тача до-

цуш.
– Кхузаххьа-м ма бац..., – олуш, схьавирзича, ша хиллачохь вацара стаг. 

XIара тамашбина валале, тӀехьашха аз хезира:
– Оццул жима воллушехь, бӀаьрса а дац хьан? – къена стаг кхечу юьхка 

тӀехь Iаш вара.
– Ваши, хьо муха велира иштта сиха сехьа? – дуьхе кхиа хӀоьттира 

кӀант. – Кунг-фу Iамийна хир ю ахь?
– Хьа-хь, хьа-хь, – велавелира стаг. – И хIун ю?
– Хьуьлла, цхьа китайски буй-тIарех латар ду-кх. Хьо санна баккхий 

нах хуьлу-кх церан хьехархой. Ваши, мийра тоьхна, дитт каглур дарий 
хьоьга? Со Ӏамор варий ахь? – хаттарш «чулаьхкира» Берса.

– Ӏамор ву. Валол соьца, – хьалагӀаьттира воккха стаг.
– Сан тӀоьрмиг...
– Хьан тӀоьрмиг хьоьгахь бу-кх, – пӀелг хьажийра стага.
–ХIа-а, ас бай тӀехь ма битинера xlapa, – цецваьлла, шен буйнарчу 

тӀоьрмиге хьаьжира кӀант.
– Хингал шелдалале, цIа кхача хьожур ву вайшиъ. Баба а хир ю сагат-

деш, – аьлла, воккха стаг дӀаволавелира. Цунна хьалхара тайп-тайпана 
коьллаш, некъ буьтуш, дӀасахуьлура. Иштта, xlapa шиъ вогIуш, кост до-
хьуш беана къоркхокха воккхачу стеган белша тIе а хиъна, лере «хабар» 
дийца хӀоьттира. «ЦIа вогIуш ву ала», – жоп схьаэцна, тӀомаделира олха-
зар.

– Ваши, хIун бохура цо? – цецвийла ца ларавора Берса.
– Бабегара хабар деанера-кх, хингал хададай ша, бохуш, хоьтту цо.
– Вайшинна гена ваха дезий?
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– Гена-улле дан а дац, Берс. Сихха-меллаша кхача аьтто хилар ду. Сан 

цIа Амалин Боьрахь ду. Юьйцуш хезний хьуна иштта меттиг?
ХIокхеран когаш кӀелара латта а, хьаннийн, аьрцанийн могӀанаш а, 

гӀенаш санна, чехка уьдуш, тӀехьа дуьсура. Даима а иштта хилча санна, 
кху боларх воьллера Берс.

– Ца хезна, ваши. Лаьмнашкахь юй иза? – кӀанта бӀаьрнегӀар тухучу 
юкъана воккхачу стагана тӀера духар цӀеначу гӀовталца хийцаделира. 
Юьхь-сибат а дара цуьнан хӀинца тайна. Боларехь гӀора а хаалора. Стаг 
велавелира:

– Вайшимма ворхӀ лам хадийна. Кху дуьненчохь ю-кх сан хӀусам, Берс. 
ДIо лаьтта тӀулган гӀала гой хьуна?

Тоьхна-тӀулгех доьттина цIа дара иза. НеӀарна хьалха, сийначу бай 
тӀехь, дежаш ши лу а, царна Ӏуналла деш санна, кест-кестта ворта оза-
еш, гондахьа хьожуш йоккха (тIехиъча хохкур а волуш) боргIал яра. Ткъа 
paгly кӀелахь юург охьаюьллуш, каде хьийзаш, къона зуда а яра.

– Марша вогӀийла, Берс! – аьлла, елаелира иза.
– Ваши, хьан баба мичахь ю? – шен некъахочуьнга схьавирзира кӀант. 

Амма иза аьттехьа а вацара кхунна хьалха гина воккха стаг. Шуьйра бел-
шаш а йолуш, товш жима къонах вара. Леррина къагийча санна, кӀайн яра 
цуьнан цергаш.

– Схьавола, охьахаа! – paгlу кӀел волуш, элира стага. – Вайшимма беха 
некъ бина, дан деза къамел а ду иштта.

Берс когаш тIе охьалахвелира. Тайп-тайпана кхачанаш гича, хиира 
кӀантана, ша мел мацвелла. Боцуш стом бацара, аьлча а, «ишттаниг а ма 
хуьлура» аьлла дагадеъча, гучуболур-кх. Цул сов, детин пхьегӀаш чохь 
массо а тайпана юург а яра. Берсас йоккхачу хурмина тIе куьг даьхьира, 
амма иза дӀахилира. Юха а схьаэца гӀоьртира – стом куьйга кIелара уьду-
ра. Хьаша, цецваьлла, хӀусамдега хьаьжира. Стаг къежаш вара:

– Куьйгаш дила вицвелла хир ву хьо, Берс? – элира цо.
– Дера, виц а ма веллера, – хьалагӀаьттира Берс (цӀахь а, хӀума яа охьа-

хаале, куьйгаш дуьлуш башха къахьоьгуш вацара иза).
Куьйгаш а дилина, кӀант охьахиъча, хьал туо ца делира – хурма караян 

ца туьгура.
– Ваши, хӀинца хIун хилла?
– Бисмилла даккха деза...
– БисмиллахӀир Рохьманир Рохьими! – аьлча, хурма ша куьйга юьйжи-

ра. – Iале-елай, ваши, ма доккха хӀума ду xlapa! Муьлхачу базарахь хуьлу 
xlapa санна хьекъале хурманаш?

– Алц-Шахьарахь ехаш ю сан йиша, цу эвлан майданахь йоккха базар 
хӀутту. Йишас, xlopa кӀирнах ворда юттий, даа хӀума доуьйту суна.

– Ваши, суна ма чӀогӀа лаьара цига ваха. Генахь юй иза?
– XIума йиъна ваьлла хьо? – хаьттира хӀусамнанас. Берсас корта таӀийча: 

– Ма кIезиг йии ахь? – элира цо.
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– Вуьзна со. Дала caгla йойла, деца! Ваши, хьоьга цхьа хӀума хатта лууш 

вара со. Хатта мегий ас?
– Хаьа суна, хьо хIун хатта воллу. Со а, сан хӀусам а хӀинццалц цхьанне 

а ганза хӀунда ю? Билггал хьо кхуза кхачар хIун бахьана ду, масала, Ӏаьрби 
а ца кхочуш? – велавелира стаг (иза даима а вара велавелла-векхавелла).

– Муха хиира хьуна, ваши? Волшебник ву хьо?
– Нохчийн маттахь а ма ю цу маьӀнин цIе – со ГIарип ву. Ткъа хьуна 

со гучуваларан ши бахьана ду: хьан байна тӀоьрмиг – цхьаъ, ахь дена, 
со бехке а веш, боьттина аьшпаш – шолгӀаниг. И тӀоьрмиг ас баьхьнера. 
Цу дийнахь ши алмаз дара суна тIаьхьадаьлла. Соьгара детин муxlap 
оьшура царна. Xlapa, – шен пӀелга тlepa мухlap гайтира ГIарипа, – онда 
ницкъ болуш ду. Цо вуьгу мел гена а, хан а, некъан бохалла а ян а йо-
цуш санна. Xlapa карахь долчунна йиллина ю Некъа-неӀарш. Царна чу-
хула, адамна хIун ду а ца хууш, сихха дӀасалела тхо. Амма цу дийнахь 
Некъа-неӀарийн мукъа де нисделлера. Кхаарин де ду иза. Ткъа алмазаш 
цигахула лела бакъо йолуш дац, цул сов, мухlap церан кара кхачахь, зу-
лам доккханиг хир ду. Царах ведда, хьан тӀоьрмиг чу лачкъа дийзира 
сан, Берс. Пластиках чекх са ца го царна, хьожа а ца кхета, хаза а ца 
хеза, дуьненан массо маьӀӀехь долчунна сема хилахь а. Сина махкара 
беана хьан тӀоьрмиг пластиках бина хилар бахьанехь, кӀелхьарвелира 
со. Хьуна баркалла ала а, хьан байна тӀоьрмиг дӀабала а валийна-кх ас 
хьо. Дела реза хуьлда хьуна! КъинтӀеравалалахь.

Берс ша-шех воккхавийна ца волура – ГIарип санна волчу стагана на-
къосталладар доккха совгӀат ду:

– Ваши, хьайна бита и тIоьрмиг. Юха а алмазех дӀалачкъа оьшур ма бу 
хьуна и. Ткъа суна нанас кхиниг эцна.

Стага, кӀентан коьртах куьг хьаькхира:
– Дадега схьакарийна ала ахь хьайн тӀоьрмиг, – аьлла.
– Ваши, цхьа хӀума хатта мегар дарий ас?
– Мегар ду.
– Алмаз олуш хаза-м хезнера суна, амма уьш муха хуьлу, ца хаьа-кх...
– Алмаз зударийн куьцехь хуьлу. Церан догӀмаш, пепнаш санна, лекха 

а, андий а ду. Ткъа охьахецна месаш, лаьттахула а текхаш, еха хуьлу. Ал-
мазо мохь тоьхча, дитташ охьадуьйшу, адамийн лерган паттарчий а лелха. 
ТӀехь бедар а ца лелайо цара, цундела адамех лечкъа уьш. Хьуна кхераме 
хӀума дац. Майрра хьуьнха ваха мегар ду хьуна.

– Со ца кхоьру царах, ваши, ас Iад тухур ду царна.
И къамел деш, уьйтӀа велира xlapa шиъ. Стиглахь хьийзаш аьрзу дара. 

Цуьнан мохь-цIогIа кест-кестта декара, хьозарчий а гӀиттош.
– Сунни лаа дуй техьа? – малхана дуьхьал куьг лоцуш, стигала хьаьжи-

ра стаг. – Сингаттам бохьуш-м ца деана-техьа и?
Аьрзу, хьаьвззина, зӀаран керта тIе хиира. Цуьнан ког лазийна бара, 

жимма цIий а Iийдалуш. Олхазар адамийн маттахь дистхилира:
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– ГIарип, Алц-Шахьаре зулам доьссина, – гӀийла элира аьрзуно. – Хьан 

йишас Зубаржата орцахвалар доьху хьоьга.
ГIарипа, аьрзу керта тӀера схьа а эцна, шен карахаийра. Коьрта тӀехула 

дайн куьг хьаькхира цо Суннина.
– Ӏаьржа Бундол веана Алц-Шахьаран махка. Цуьнан мецачу эскаро 

базар дакъазаяьккхина, хӀаллакйина. Эскаран боьхачу куьйгех къаьхки-
на, массо а стом xlaваэхула лелаш бу. Ткъа ша Бундол, дегӀана диъ дол 
бен вацахь а, юучух Ӏебаш, вузуш вац. Сарралц тӀекхоьхьу цунна яахӀума, 
амма «схьая, схьая» бен ца хеза Бундолера. Кхача лахбелла я ца луш хан 
ялийтича, стом кхоьхьу къепал лела некъ боьхку цо. Хьан йишин йоӀ Ров-
зан дIалечкъина, Захьид Субат волчохь ю. ЙоьӀан хазалла Алц-Шахьаран 
писаша йийцина Бундоле. Иза шега маре яийта аьлла, омра дина цо. Ца 
яийтахь, Алц-Шахьаран доь дойур ду ша, боху. Хьо сихха ца кхачахь, Зу-
баржатан са, йилхина, кхачалуш доллу.

Корта ГIарипан кара охьабуьллуш, дӀатийра олхазар. Цуьнан 
бӀаьрнегӀарш, даш санна, дазделлера.

– Ткъа ког стен лазийна хьан, Сунни? – хаьттира ГIарипа.
– Со орца деха доьду аьлла, арз динера гӀемаша цу боьхачу хӀумане. 

Бундоло шен Ӏаьржа эскарца Некъа-неӀарш а къевлина, сан некъ, дуьне-
нан некъ санна, бахбира. БӀаьрг-негӀар тухучу юкъана схьакхача йолу таро 
дIаелира. Кхаа кӀиранах тӀомадеана со. ГIемийн, ешапийн, дажалийн гер-
зах Зубаржата деллачу хIайкало лардеш, суна гонаха марха йира – мисар-
болатал чӀогӀа марха. Амма КIайн-Iинна тӀехула долуш мискъалан заррат-
тал йолчу ханна сан гIагI гӀелделира. ТӀаккха ешапо шен багара яьккхина 
кхоьссинчу дӀаьвшечу кӀомсаро йина чов ю сан кога тӀехь ерг. Суна хила 
дарба дац, ГIарип. Алц-Шахьарна орцахвалахьа. Чимка-Ломан бохь тӀехь 
ю хьуна сан кӀорнеш...

ГIарипа гӀелделла аьрзу хӀусамнене дӀакховдийра:
– Инжа-молха а хьакхий, дӀабехка кхуьнан ког. Сайн дегӀан ницкъ Сун-

нина дарбанна хьажо аьтто бац – буьрса тIом бу бан безарг.
Цул тӀаьхьа Берсехьа схьавирзира стаг. Цуьнан юьхь-амат хийцаделле-

ра – шеца кхерам боцу турпал вара иза.
– Берс, хьан накъосталла оьшу суна. Амма хьо реза ца хилахь, оьгӀаз а 

гIур вац со...
– Ваши, со кийча ву хьуна, – сихонца жоп делира кӀанта. – Вига ала ца 

хӀуттуш, ма Iара со.
– Дика ду хIета. Вало, ас Мухтасар-ЦIа чу вуьгур ву хьо. Хан ца йо-

йуш, кечам бийр бу вай. Хезий хьуна, – хIусамнене кхайкхира ГIарипа. 
– Оти чуьра «Луьрачу некъан гIирс» арабаккха. Хьо схьавола соьца! – 
элира цо Берсе.

ХӀара шиъ цӀийна тӀехьа лаьттачу ломана улле вахара. Стаг, кӀентан 
куьг а лаьцна, тӀеволавелча, хӀаваах санна, тӀулгах чекх а волуш, цхьана 
йоккхачу хIусамана чоьхьавелира и шиъ. Цу чохь инзаре Ӏаламаташ гира 
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Берсина: дуьненан массо а меттиг ша-ша гойту куьзганаш, урчакх хьов-
зош хаза мехкарий, ткъа цара хьовзийначу кӀайчу тайнех дикалла юцуш 
вуьш. Сих-сиха вас, зулам, хьагI-гамо, кхин а цхьацца вон белхаш гихь 
болуш, чуоьхура геланчаш. И «ижу» кахьар чохь охьуш, сирла духарш 
дуьйхина хьаьрса бераш дара, юьхь тӀехь лепаш дашо нур а долуш. Чук-
хоьссинарг кахьаро, шовданан хи дина, аратесча, гIадбоьлхий, белалора 
уьш, муьлх-муьлха а «кхача» кахьаре ца ахьабаларна. Цхьадолу зулам, 
гуттар а къаьхьаниг, шовданан хи хила ца туьгуш, чоь мел ю уьдура. Иза 
лоций, юха а кахьар чу кхуссура нур лепачу бераша. Ткъа хин татол, ломах 
чекхдолий, шийла сирла шовда хуьлий, охьадоьдура.

ГIарип, массеран де дика а дина, пенах кхозучу суьртана тӀе вахара. 
Лаьмнашкахь хуьлу сийна аре яра цу тӀехь. Шина лома юккъехула богIучу 
некъа тӀе пӀелг хьажийра ГIарипа. Цу сахьта некъ шорбелла, массо а тӀулг 
ша-ша боккхуш, ма-барра гайтира суьрто. Стаг леррина хьаьжира. XIун 
ду-техьа аьлла, Берс улле вахча, цунна гира дитташ тӀехь а, чхарашна 
тIехьа а левчкъина йохку цхьа инзаре ирча хӀумнаш.

– Ваши, и хIун ду цигахь гушдерг? – хаьттира кӀанта.
– Дера ю вайшинна йина кӀело. Дитта тӀехь Iаш дерг ешап ду. Гой 

хьуна, цхьа кӀомсар яц цуьнан. Сунни лазийнарг ду иза. Цкъа сан 
карадогIур ду хьо! ТӀулгашна тӀехьа тебнарш шайтӀанаш ду. Когаш 
тӀехьа бирзина бу церан. Дум лачкъош гучу а даьлла, ас тоьхначу ма-
чано варе йойна Пак-Пакан къо МелIун а ду царна юккъехь. Мега мел 
йолу хӀума схьагулъелла кхузахь.

ГIарипа пенан хари чуьра бакъийна гIезан ког схьаийцира.
– Берс, xlapa меже хьайца хилийта – жинех, шайтӀанех ларвийр ву хьо 

кхуо. Ткъа xlapa мархьам ешапан кIомсарна дуьхьало ю. Кхин а Болат-
Марха а хир ю вайшинна гонаха. Амма КIайн-Iинна тӀехула волуш, ларва-
ла веза, цигахь Болат-Мархин ницкъ гӀелло. Iин чохь вехаш Iаьржа Хожа 
ву, цуьнан Ӏесалло гӀелойо муьлххачу ницкъана а. Алц-Шахьар мехкан 
дозане кхаьчча, Некъа-НеӀарш дӀакъовлалур ю, тӀаккха вайшиъ гIаш ваха 
везар ву. Реза вуй хьо?

– Реза ву, ваши, – дукха сиха жоп делира Берсас.
Новкъавалале ГIарипа шен хӀусамнене элира:
– Со цӀераваьлча, кху xlyсамна тӀегӀертар ю массо а жирг. Хьо сема 

хила еза. Мухтасар-цIа чу уьш кхачахь, далатохар хир ду. ХIун дан деза, 
хьуна дика хаьа, делахь а, сагатлуш боху ас. Ӏаьржачу цицигах ларлолахь. 
ГIомалаяхна зуда а йогlyp ю хьуна.

– Са ма гатдехьа. ЛадугIуш хир ю хьуна. Дала аьтто бойла шун! – аьлла, 
«Луьрачу некъан гIирс» чохь болу тӀоьрмиг схьакховдийра хӀусамнанас.

Xlapa шиъ новкъавелира, аьлча а аренаш, хьаннаш, лаьмнаш – зӀаьнар 
санна сихха дIауьдура-кх. КIайн-Iинна тleкхачале хIаваэхь сацавелира ши 
некъахо. ГIарип леррина хьоьжура куьзгано гайтинчу метте, амма кӀело 
хаалуш яцара.
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– Дика дIалевчкъина уьш. Бундало суна ца девза ницкъ-хӀилла делла-

чух тера ду царна. Болат-Мархин ницкъ гӀеллучу меттехь йина цара кӀело. 
Хьовсур вай, цигахь хIун ду, – олуш, хӀусамнанас белла тӀоьрмиг схьабаь-
стира стага.

Цу чуьра буйнахь, дама санна, кӀайн цу-кана схьаийцира. ГIарипа 
гонаха дӀаластийча, дохк хилла, аре мел ю яьржира и. Дукха хан ялале 
дитташ тӀехь а, тӀулгашна тӀехьа а, беца юккъехь а хьоршамаш етташ 
хезира. Ешапаш а, шайтӀанаш а садаккха ца кхуьуш, лаьттахь керчаш, 
холчухӀиттинера. Стага, велавелла, элира:

– Газанан даьӀахках даьккхина дама ца лов цара. Уьш меттадахкале, 
дӀаваха веза.

Цхьана меттехь тӀоьрмиг чуьра чекх са го, дуткъа кӀади хьаладаьккхира 
цо.

– Xlapa бабас шен куьйга йина магI ю. Бутт цӀинбеллачу буса детин 
маӀаш йолчу сирачу сена тIе йиллинчу эсарах тегна цо xlapa. КӀайн-Ӏинна 
тӀехула валлалц кхуьнах хьаьрчар ву вайшиъ.

Ларвалар эрна ца хилира. Тхьамда-ешап, бетах Берк-шовданахь яшийна 
бехчалг хьарчийна, кӀелхьардаьлла хиллера. Цо шен йисина можа кӀомсар 
кхарна тIе ластийра. Амма, экамечу кӀадинах кхетча, ша-тӀулг санна, 
ешна дӀаелира иза. Шен тешнабехк чекх ца баьлча, оьгӀаздахара ешап. 
КӀозарийн кан самса а бохуш, шен кӀохцалгаш санна долу куьйгаш леста-
дора цо, сардамаш а доьхуш:

– Эзар шарахь Ӏожалла йоьхуш вехийла хьо! ЦӀен цӀий лелачу пхенаш 
чухула сийна дIовш лелийла хьан! Дела инзарвоккхуш, Ӏазапо лоцийла 
шу!..

– Хьайх гIойла хьан и сардамаш! – са а ца тохаделла, дуьхьал мохь ту-
ьйхира ГIарипа.

Цу сахьта, мотт легашка хӀоьттина, ша бийцинчу сийначу баса а дах-
на, ша-шех кадетта дуьйлира ешап. ТӀаьххьара а Берсина гинарг – цуьнан 
кедаш чуьра охьабоьжна ши бӀаьрг. КӀело генна тӀаьхьа юьсуш, бӀаьрг-
негӀар тохале Алц-Шахьар мехкан дозане кхечира xlapa шиъ.

Лекха лам бара дуьхьала лаьтташ. Хьалха санна, тIулгах чекхвер ву 
моттаделла, тӀеволавелира Берс. Амма, улле вахча, цхьа тамашийна меса-
ла хийтира цунна ломан бух.

– Схьавола, Берс, суна юххе дӀахӀотта. Вайшинна гург лам бац – Вам-
пал ву. Алц-Шахьар мехкан доза лардеш ву xlapa.

Вампал, хьалагӀоттуш, юхавирзира. Цуьнан коьртара кхакханан куй 
мархаш юккъехь къайлабелира. ГIаролана тӀехь мел долу духар а дара 
цӀоканах тегна. Набархбаьлла ши бӀаьрг, берзан бIаьргаш санна, къиэгара, 
ткъа хьирчина еха маж хьаьмцийн куллах таръеллера.

– ГIарип! – лергаш Iадош, мохь беара стиглара, – ма гlepта доза хадо! 
аьлла. Хьоьца дов ца деза, амма, бакъду, суна чохь са а долуш, оцу тӀулгал 
сехьа вер вац цхьа а стаг.
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– Со хьайна ца гича санна, букъ а тохий, дӀавижа, Вампал. Йишина ор-

цах воьдуш ву со. Дела воцург, кхин ницкъ а бац сан некъ бехка! – жоп 
делира ГIарипа.

Хиндолчу дов-тIеман ачоно хӀаваъ дукъдинера, диттийн заза 
маргӀалдолуьйтуш. Массо дийнат, цуьнан теш ца хила а, геригах лардала 
а, шайн бенаш дитина, исс ломал дехьаделира. ТӀеман суйнашка аре ца 
ягаяйта, луьстта догIа а дилхира. Девнан кхиэл ян уггаре лекхачу ломан 
бохь тӀе ворхӀ аьрзу дуссуш, тешнабехкан декъахь ца хила, ког ца тасаба-
лийта, майда цӀанъеш, тӀулгаш, чхернаш дӀасахуьлуш, сурт а хӀоьттира.

– ХIун ду ахь соьца къуьйсург, Вампал? – хаьттира ГIарипа.
– Хьоьца къийса хӀумма а дац. Сан Бундолца бина барт бу: 63 дийнахь 

некъ бича, дозане кхачалурвоцуш, латта а, 63 эзар корта даьхни а мах 
хӀоттийна, лардеш ду ас Алц-Шахьар мехкан доза.

– Иштта иза делахь, вайшиъ летар ву-кх! – олуш, Берсе тӀоьрмиг схьак-
ховдийра цо, – Юьстахвалий, собарде, – аьлла.

Вампал маьхьарца ГIарипна чухьаьдира. Цу маьхьаро диллира аьр-
зунан тӀемаш. ГIарипа ког а лаьцна, Вампал лаьттах тоьхча а, ца сецира 
мохь. Кхаа дийнахь юьжур йоцуш чан гӀеттира гонаха. Куьйгаш а хьок-
хуш лехна стаг каравеара Вампална. Ластийна, цо иза тIулгах тоьхча, ата-
белира тӀулг.

ГIарипан пӀелгах долу мухlap охьадоьжна, тата хезира Берсина. Накъо-
стан ницкъ лахлурбуйла хаьара кӀантана, цундела сихха мухlap доьжначу 
хьаьдира иза. Вампал а вара мухlap лохуш. КӀант хаавелла, лаьттах буй-
наш деттара цо. Вампалан буйнаша мохк бегабора, кӀант, когаш тIехь ца 
латтаваллал гал а вохуш. Чан гӀаьттина хиларна, цу дажалан кара ца воь-
душ, мухIарна тӀе кхечира Берс. Голаш, куьйгаш ирачу тӀулгаша цеста а 
цоьстуш, текхна ГIарипна тӀе вахара иза. Мухlap пӀелгах доьллича, ницкъ 
юхабеана, хьалаиккхина, Вампална тӀе ведира иза. ГIарип, кхоссавелла, 
цуьнан белшаш тӀе велира, тӀаккха, лepгa чу мийра тоьхна, кхетамчуьра 
ваьккхира. XIара шиъ гIеххьа генаваьллачул тӀаьхьа охьадуьйжира Вам-
палан доккха дегI. Лаьмнаш лестира, аьрзунаш, гӀевттина, хӀаваэхь гуо-
тийса дуьйлира.

Алц-Мехкан доза хадийнера. Бундолца тIом марсаболуш лаьттара.
– ХӀинца къаьсттина ларлуш хила веза, Берс. Муьлхха а юьхк, кол, дитт 

вайшинна кхераме хила тарло. Меж хьоьгахь буй? – вистхилира ГIарип.
Берсас кисанара бакъийна гӀезан ког хьалабаьккхира,
– Болуш бу, ваши, – олуш.
XIара шиъ хьуьна юккъе воьллера. Гу тIе болуш, тогlи чу буссуш, голает-

таш, боьдура некъ. ЦӀеххьана дитта тӀехьара МелӀун схьаиккхира. Куьйгаш 
даржийна, Берсина тӀе дедира иза. Берс воха кхиале, шайтӀа мараиккхира, 
амма кleнтан буйнахь йолу Меж МелӀунан некхах хьакхаелира. Сетало сан-
на, дилха дагийна, кIур баьккхина, лар йитиpa цо шайтӀанан дегla тӀехь. 
ЦӀевзина, уьгӀна, шокъали санна, хьаьвзина, лаьттахь керчира МелӀун. 



69

Орга - 2021 (4)
ТIаккха, хьалаиккхина, астагӀа а лелхаш, маьхьарца къайладелира.

– Xlapa дика хӀума хилла, ваши, аьлла, – пхьош хьаькхна, хьаж тӀера 
хьацар дIадаьккхира кIанта.

Оццу хенахь...
ГIариппий, Берсий новкъа а ваьккхина, чуяхара xlyсамнана. Даго вониг 

хьоьхуш, саготта яра иза. Паднара тIе охьа а лахъелла, ойланашка яхара. 
Кхо бIе шо дара xlapa кху цӀентӀе еана, амма иштта бохам цкъа а хилла 
бацара. Бос богучу бесни тӀехула хин тӀадам охьабедира...

Малика араелира – говрана xloъ бала а, жӀаьлина доьша дотта а.
Малх лома тӀехьа чубузучу хенахь, зудчун белш тӀе чӀегӀардиг хиира. 

Цо дийцира Бундолан зулам дан аьтто муха белира:
«ВорхӀ бIе шо хьалха ГIарипан дайша, лаца а лаьцна, детин зӀенашца 

вехка а вихкина, Мимшахьар-лам тӀехь хьеха чу воьллинера и зуламхо, 
абаде санна еха хан яккха кхиэл а йина. Оццул кӀоршаме, къиза дара Бун-
дола дина талораш.

Шовзткъе итт шо хьалха семента йоккху пхьалгӀа йиллинера наха цу 
лома кӀелахь. ТӀулг боккхуш, Бундолан набахтина тIенисбеллера уьш. 
Детин зӀенаш гича (Бундол-м, ШайтIанан пес тиллина, гуш ца хиллера) 
белхалойн бӀаьргаш горгбелира. ТӀекхетта, дӀасаяьккхина, кисана йилли-
ра цара иза. Иштта велира зуламхо маьрша».

ТӀаккха элхьаьмцан серий дехкира цо цӀенна гондахьа. Элхьаьмцан 
дитт жинийн хӀуонах хӀусам ларъян ницкъ болуш дара. Малика чоьхьа-
яьлча, неӀ дӀакъовлуш, жӀаьла цӀийна хьалха охьадижира. Жен-жӀаьла, 
бежана санна доккха, кIайн а долуш, ешап а, убар лаца а Ӏамийна дара. 
Тешаме накъост дара иза.

Буьйса юкъал тIехъелира. ЖӀаьло «гӀагӀ» аьлча, Маликин наба-
ран тар хедира. Кхин хӀумма а ца хезна, дӀайижира иза. Цунна мерза 
гIан гора. Маьлхан басахь, аре серлаяьккхина, петӀамат-зезагаш, ол-
хазарийн эшарш, церан тӀемаш лесто шийла мох. Цара мох сацийча, 
садеlap дика ца хуьлура. 

ТӀаккха ГIарипа, набарха тIе а веана, элира: «Ас хьоьга гIомах ларло ма 
элира. Самаяла!».

Малика хьалаиккхира. Кхуьнан бат а, цхьа мерӀуьрг а къевлина доллу 
гIам – доккха Ӏаьржа цициг – лаьтта дуьйжира. ГIомо, шен цхьа мерӀуьрг 
бен цахиларна, адаман а лоцу цхьа мерӀуьрг. Нехан шиъ хуьлий хиъча, 
дукха адамаш хӀаллакдина хир дара цо.

Цициг юхатIекхоссадалале, пеша хьалха хьаьдира Малика. ЦIергара 
морзах схьа а эцна, гIоман бетах туьйхира цо. Дагийна, мохь белира 
цициге.

Цу юкъана сихха неIаре а едда, неӀарх деттало жlаьла чудаийтира зудчо. 
ЖIаьла догӀу дайча, чов йицйина, пешан туьнкалге дедира гIам. ЖӀаьло 
цӀоганах ка а тухуш, халла кӀелхьарделира иза….
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…Хьун луьста яра. Охьаэгна дитташ, кхар кхетта, мурдоьллера. XIара 

шиъ, хьаннашна тӀехула вуьйлуш, юьхь цоьстуш, коьллашна юккъехула 
дӀагӀерташ, тогӀенашна чу вуьссуш, басенаш йохуш, садаIар-кIадвалар 
хIун ду ца хууш, воьдура. Некъа-НеӀарш къевлинехь а, кхиболу ницкъ 
дӀабаккха говзалла ца тоьънера Бундолан.

Кхо де хьалха иштта яцара xlapa хьун. Хаза яра-кх: андий пепнийн бах-
хьаш пхонан диттийн баххьашца техкаш, шога къахьашто а, хьех а олха-
зарийн эвланаш хилла, хаза дара жилIалам...

Ши некъахо боккхачу Iома тIе нисвелира. Инзаре уьшал яра иза, гуо-
баьккхина евлла чураш, кӀохцалгийн коьллаш йолуш. Iехано лаьцна хи 
вотангарша, пхьидаша, чхьаьвригаша, нӀаьнаша сийсадора. Кхаьллинчуь-
нан моччагIалан тата а, бага яхначо хьоькху мохь а цхьаьна ийна, xlaваъ 
декара. Диттийн баххьаша маьлхан серло къевлина, кхолийнера xlapa 
меттиг.

– Шена хетарг ма хир дац Бундолна, – оьгIазе вистхилира ГIарип.
ЦIеххьана хи бухара боккха саьрмак хьалабелира. Массо а садолу 

хӀума тап-аьлла дӀатийна дара, дитташ дего дуьйлира. Саьрмак инзаре 
ирча бара: Iеха лацабелла, асар даьлла дегI, кӀегий санна, къега бIаьргаш. 
Цуьнан кийрара схьаюьйлучу Ӏаьнаро гIаш маргӀалъоьхуьйтура, нилхачу 
кӀомсаршна тӀера боьжначу талун тӀадамо буха нисъеллачу пхьидах Ӏуьрг 
даьккхира.

Лаьхьано корта схьаберзабале, ГIарипа Некъа-гӀирсан тӀоьрмиг чуьра 
турс каралецира. ВогӀавелла лаьтта Берс шена тӀехьа а ваьккхина, таршна 
тӀехьа чӀинчӀура охьахиира иза. Шен хеннахь а дара и. Саьрмако кхо бога 
хиллал туйнаш туьйхира. Xlapa шиъ таршо кӀелхьарваьккхира, амма го-
нахара коьллаш сийначу цӀарах егира.

ГIарипа Берсе ши гӀулг кховдийра:
– Сихха дӀаэца! Ас мохь тоьхча, тап хӀоттаделахь xlapa шиъ. Саьрмакан 

багахь талу ӀаӀале, дӀабехка беза иза.
Стаг дитта тӀехула саьрмакна тӀе хьаьдира. Детин зIе яра цуьнан буй-

нахь. Лаьхьанна тӀехула доьдучу га тIе велира ГӀарип, тӀаккха зIена тӀера 
мӀара тесира саьрмакан дегӀах. Хьун Ӏадош, мохь белира лаьхьане – дилха 
дагош, чубахнера цунна мӀара. Амма хӀинца а гӀелбалаза бара иза. Шал-
гон мотт а бохуш, стаге схьабирзира саьрмак.

«Тап! Тап!» – мохь туьйхира шен накъосте ГӀарипа.
Амма ши гӀулг тап хӀоттале, корта тоьхна, стаг хи чу вожийра цо. Бакъ-

ду, ша попан хен санна болу лаьхьа, зӀено хьалаозийна, мархашна тӀехьа 
къайлабаьккхира. Ткъа ГIарип вочу хьолехь вара – куьйг-ког Iехано лаь-
цнера, текхаргаш, цIубдарш а тӀегӀертара. ГIарип меллаша хи буха воьдуш 
вара. Берс, воьхна берда йистехула дӀаса а ведда, сецира; тӀаккха тарш 
схьа а эцна, тӀулган экъа санна, хина тӀехула дӀахаьхкира цуо. Амма тарш, 
диттах кхетта, юхаеара, ГIарипна накъосталла а ца деш. Берс, тарш хи чу 
а йиллина, цу чу хиира. ГIожаца гlo а деш, сихха ГIарипна тӀе вахара иза. 
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Цхьана-шина текхаргана гIаж а тоьхна, ГIарипе элира цо:

– ГIаж лаца, тIеозало! – элира кIанта
Берсан гӀоьнца, хала а, атта а тарша тIе велира ГIарип.
– Дела реза хуьлда, Берс!
– Доккха хӀумма а дацара иза-м, ваши. Вайшиъ цхьана «командехь» ма 

ву.
Вела а велла, кIант маравоьллира ГIарипа.
Бедарш якъош Iен хан цахиларна, ши накъост сихачу боларца Алц-

Шахьаре вахара.
Iомана генавалале тIулган пена тIе нисвелира xlapa шиъ. Ангали санна 

шера, аьрру-аьтту aгlopхьа чаккхе йоцуш, бохь а ца гуш, онда пен бара 
иза.

– АстагӀфируллахь, – аьлла, куьйгаш вовшахтуьйхира ГIарипа, – ма 
чӀогӀа чIагIвелла-кх и Бундол!

Iома йисте юхавеана, гӀаш кего хӀоьттира ГIарип.
– Ваша, ахь хIун лоьху? Цул а пена тӀехь кор лахар гӀоли дацара?
– И кор лохуш ву-кх со, Берс. Ма-дарра аьлча, уьнтӀепхьидан хӀоаш...
– ???...
– УьнтӀепхьидан бенна гонаха керт йича, нана-уьнтIепхьид йогӀу xloаш 

кӀелхьардаха. Цуьнан багахь бецан хелиг хуьлу. И буц карахь хилча, муь-
лххачу а пенах чекхвалало. Кхетий хьо? Xlapa бу-кх уьнтӀапхьидан бен 
а, – элира ГIарипа, xloaш гучу а дохуш.

– ХӀинца кхунна гонаха зIара дийр ду вай.
Сихха хӀоаш къайла а даьхна, керт хӀоттийна, дитта тӀехьа дӀалечкъира 

xlapa шиъ. Ша къайлавалале, ГIарипа бенна улле хьокхаман юьхк йиллира.
– Эмкалан шурица хьакхийна бепиг дукхадеза уьнтӀепхьидашна.
Дукха хан ялале, мерчу хӀаваъ ийзош, схьакхечира уьнтӀепхьид. Хьок-

хамах чам а баьккхина, кертах бӀаьрг а кхетта, дӀаяхара иза. Жимма 
Ӏийна, багахь зезаг а долуш, юхаеара. ГIарип, дитта тIехьара схьа а ваь-
лла, уьнтӀепхьидна тӀе вахча, важа, кхераелла, шен гIагI чу хебира. Зезаг 
гуш дара.

– Бехк ма биллалахь, хьо хьийзаярна. Тхо сиха ду хьуна.
Керт дIа а яьккхина, зезаг меллаша схьа а эцна, пенехьа дӀаволавелира 

ГIарип, валолахь, Берс, – аьлла
Буц хьакхаелча, некъ буьтуш, дӀабеллабелира пен.
КхидIа шера аре Ӏуьллура. ГIарипа, гӀийла бӀаьрг тоьхна, элира:
– Мацах цкъа къегина, токхе латта дара xlapa. Массо а тайпа комарш 

хуьлура бацалахь, шовданаш, саьнгал-хин татолаш, бес-бесара зезагаш, 
олхазарш, цкъа а дIа ца долу стелаӀад стиглахь... Ткъа хӀинца, тӀамо бо-
хийна мохк санна, Ӏаржделла, тӀехула къийгаш хьийзаш, лаьтта. Алц-
Шахьар гена яц, Берс. Уггаре луьрачу тӀамна гергавахана вайшиъ, – олуш, 
ГIарипа овкъаршна юккъе ког баьккхира. «Вай, вай!», – аьлла, аз хезира 
кога кӀелара.
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Юкъ дӀаса а теттина, БархӀбӀаьрг (йоккха гезг) гучуелира.
Дешин дегI а, детин когаш а болуш, тамашена яра иза. Цуьнан зубар-

жатан бӀаьргаш баьццарчу серлонца къегара. Коча йоI санна, шен когаш 
цIанбеш, дегабааме йистхилира гезг:

 – Хьошур-кх ахь со, ГIарип!
 – КъинтӀераялалахь, БархӀбӀаьрг, хьо муха кхаьчна кхуза? – аьлла, ка-

раийцира иза Гарипа. – Берс, хӀара Ровзанан уггаре а тешаме доттагӀ ю, 
– кӀантехьа а вирзина, элира цо.

Берс даима а вара гезгех уозалуш:
– Хаза-м ю и! – цецваьлла, вистхилира кӀант.
 – Сой, Ровзанний чохь лечкъаргех ловзуш яра, дагахь хӀума а доцуш. 

ЦIеххьана инзаре йоккха гӀовгӀа елира, – дуьйцура БархӀбӀаьрго, – мохк 
бегийра. Ӏаьржачу бодано айвина вохьуш Бундол хиллера иза. Махо дуь-
ненан чкъор дӀаоьцур ду аьлла, хеталора. Оццул чехка хьаькхира иза. Со 
Тарки (негIар долу дечиган кхаба. ХIума чуйиллича, негIар схьаделлалц, 
къайлайолу иза) чохь лечкъина яра, ткъа Ровзан – со лохуш. Сихонца Зу-
баржат кхечира схьа. Йоьхна, кхераелла яра нана, цуьнан юьхь гича, сан 
а дог сиха деттадала дуьйлира. Хиира, суна тIебеанарг боккха бала буйла. 
ЙоI ларми чу а йоссийна, со чохь Iен Тарки каралецира Зубаржата:

«ГIарип вогӀун волчу некъа тIе кхуссу ас хьо, БархӀбӀаьрг. Ткъес-
тачанехула Алц-Шахьаре валавелахь иза, гIалин кевне вагIахь, кIелонна 
тIенислур ву», – элира цо. ТIаккха, шозза гобоккхуш, хьовза а хьаьвзина, 
тоьпан хӀоьал а чехка, кхоьссира цо Тарка. И дукха сиха ярна, дог керчира 
сан, – бIаьргаш тӀехула ког а лаьцна, шена бӀагор муха беара гойтуш, тех-
кира гезг. – Цу сихалло, хIаваах хьаькхна, чим бира сан Тарках. ГIарип, 
тхойша хӀинца лечкъаргех муха ловзур ю? – xlopa бӀаьрга чохь сатийсам 
лепош, хаьттира цо.

 – Цкъа хьалха Ровзан а, Алц-Шахьар а кӀелхьарйоккхур ю вай, тӀаккха 
хьуна Тарка а йийр ю-кх. Реза юй хьо, БархӀбӀаьрг?

 – Ю дера! – самукъаделира гезган. – Алц-Шахьаран кевнехь а, мас-
со дозанехь а кӀело йина Бундало. Цундела лаьтта бухахула гlyp ду вай. 
МостагӀашна бевзаш бац и некъ.

– Ца хууш Iай-те Бундол? – шек вара ГIарип. – Вуно хIиллане а, ямартло 
чӀогӀа йолуш а ма вай и.

Амма БархӀбӀаьрг, когаш хьаькхна, лаьтта буха яхара. ТӀаккха, адам 
чудоссал ор доьллуш, латта дӀасахилира. Цу чуьра мохь туьйхира гезго: 
«Чудисса, сихое!», – аьлла.

XIара шиъ чувоьссира. Шуьйра некъ бара лаьтта бухахула боьдуш, гор-
га тхов тӀехь лепачу Нур-цаьпцалгаша серло луш бара. ПаргӀат вахалуш, 
шуьйра некъ Ӏуьллура когаш кӀелахь. Исбаьхьа дара Ткъес-тача.

 – Зубаржата йоккхачу бIов чу валаве аьлла соьга, бохуш, – маса йоьдура 
БархӀбӀаьрг. – Амма цхьа тешнабехк бу Бундало кечбина. Цунна тIаьхьа 
ца кхуьуш йисина хьан йиша. ДуьххьалдIа шек ю-кх. Цхьа боккха сайра 
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бу, ворхӀ эмкал йоьжна, цара текхош балийна. Цу чохь йолчу хӀуманах 
Бундол ша а кхоьручух тера ду.

 – Вай кхера дисна хӀума дац. Берс, тӀаьхьакхуьий хьо? – вистхилира 
ГIарип.

 – Кхуьу со-м. Делахь а, цхьа хаттар ду-кх сан садууш, дицдала ца туь-
гуш...

 –Тарка хIун ю хаа лууш варий хьо?..
 – Цецвийла а кӀордийна суна-м, ваши, – сихачу боларо хьуьхьволийти-

нера Берс.
 – Жинийн некъа йистехь йолучу Муьш-дечигах еш ю Тарка. Мархин 

баттахь, пхийтталгӀа марха лоцучу буса, пхийтта шо кхаьчначу йоIа, шен 
ваша уллехь а волуш, детин дагарца охьатоха деза дитт. Цунах ас йо-кх 
кхаба тайпа пхьегӀа. Тарки чу ваьлларг а, ша Тарка а цхьанне а ца го, амма 
цу чохь волчунна гонаха дерг ма-дарра го.

 – «ШайтIан-пес» санна, хӀума ма ю иза-м, ГIарип.
 – XIан-хIа. «ШайтIан-пес» муха йоккху а дуьйцур ду ас. Текхарган 

корта а баьккхина, бага кхоьа а йиллина, лаьттах болла беза. Кхоьа хьа-
ла а яьлла, цуьнан таьллинг яхъелча, схьа а яьккхина, якъор ю. ТӀаккха 
иза гӀодаюккъе а йихкина, сарахь шовдана йисте ваха веза. Цигахь хуь-
лу шайтӀанаш цхьацца вуон болх лелош – кегийрхошна юккъехь пита-
наш деш. ГIодаюккъехь таьллинг йолчунний бен ца го уьш. Катоьххана 
шайтӀанан коьртара цIен пес схьа а яьккхина, дӀавада веза. ЦIа кхаччалц 
юхахьажа мегар дац, кхойкхург милла а хилахь а – бер а, нана а, да а. Юха-
верзахь, шайтӀанан каер ю хьуна хенах тӀара тоха. Tlapa тоьхна меттиг, 
мел дукха бедар юьйхича а, къайла ца йолу.

 – Вай! – мохь белира БархӀбӀаьрге.
ГIарип сихха тIевахча, ангалин неӀарна дуьхьала лаьтташ яра гезг.
 – XIара неI хьалха ян ма яцара кхузахь!
Иза Бундолан тешнабехк хиларх кхийтира ГIарип. ТӀехьаьжча, шийла-

чу шанах тера елахь а, куьг хьакхаделча, малх санна, йовха яра и.
 – Улле ма гӀолахь! – аьлла, сацийра ГIарипа гезг. – ЦIер-ша (огненный 

лед) кхераме хӀума ю. ТIепинга чуьра гӀаларташа бохьу иза, шайна гома-
шан шура елча. Дукха хан ялале куьзгана чохь Бундолна гур ду вай, ЦIер-
ша, видеокамера санна, болх беш а бу...

Оцу хенахь...
Сингаттамо дахдинера Ровзанна денош. Захьидан хӀусамехь цхьа кхерам 

боцуш ехаш яра иза, дуьххьалдӀа шен нанна сагатдар бен, кхин хало йоцуш. 
«Иштта бехаш хир бу-кх, мохк охьа а тесна, дIабахана нах», – ойла йора цо. 
Ша-м яра иза дуьненан муьлххачу маьIIе кхача йиш йолуш, делахь а, кху 
хьоле цкъа а нисъелла яцара. БархӀбӀаьрг мукъане а уллехь елахьара...

Ровзан оти чуьра араелира. НеӀсагӀи тӀера дуьйна сийна бай лаьтта-
ра. СтелаIода тIе а хуьйшуш, тӀаусаш маьлхан зӀаьнаршлахь луьйчуш 
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яра. Тарсалш яьхкира хьуьнан цӀазамаш дохьуш. ЙоьIан самукъадаккха 
гIерташ, гонаха уьдура уьш.

ЙоӀ гӀийла дӀасахьаьжира. Амма цуьнан хазалла сингаттамо кхолий-
на хиларо иэша ца йора. Аьрзунан тIам санна сеттинчу цIоцкъамашна 
тӀехула охьакхозу месийн чӀагарш малхо хьаьрса йинера. Мармар тӀулга 
тIе охьалахъелира Ровзан. Цуьнан бӀаьрхиша башабора тӀулг.

***
 – Ваши, тӀулг тоьхча каглур бац и? – хаьттира Берсас.
 – ХIан-хIа, мокхаз санна, чӀогӀа бу иза. Ойлано бен башор бац. Шиммо 

а дагадаийтал шайн уггаре а мерза хазахетар хилла де. Ши бӀаьрг хьаббай, 
минотехь собарде. Шун гlo оьшу суна. 

Берсина нана дагаеара: «Сагатдеш хир ю-кх иза». Иштта шен кетIе а, 
цигахь ловзу бераш а.

Цу минотехь бешира ша, некъ маьршабоккхуш.
«ЦIер-шах» дехьадевлча, кхин зен-зулам доцуш, Коьрта-БIов чу кхечи-

ра хIорш. Йоьлхуш, дуьхьалъелира Зубаржат. Юьхь-сибат, Ӏаьржачу бо-
дано кхелича санна, кхоьлина дара йишин. Кху кепара бохам эзар шарахь 
цкъа а хуьлуш бацара. ГIарипна а, Зубаржатна а ца хезнера иштта бала 
дайша буьйцуш а. Бакъду, Берс-м бага а гIаттийна виснера, зудчун хазал-
лех цецваьлла: чӀегӀардиган тӀемаш санна, къега цIоцкъамаш, ангали хье-
сапехь шера, шурула кIайн юьхьан чкъор. Ткъа бӀаьргаш – Берсин нена-
чух тера а, безаман комаьршаллех, дикаллех дуьзна дара. Схьахетарехь, 
маликаш Зубаржатах тера хуьлуш хир ду...

Йишас дайн айдо куьг, кхокхано ластабо тIам санна, хӀаваэхь некадеш, 
чоь серлайоккхуш, ГIарипан белш тIе дижира.

 – Дуьйцуш хьох тамехь дацахь а, ГIарип, ас кхобуш йолу и йоI йоьху 
Бундоло. Ткъа и жима ма ю...

 – Жима яцахь а, Бундоле яла йиш йолуш яц Ровзан. Кху лаьтта тӀехь 
со я Бундол бен вехар вац! Детин зIенашца вихкина, Саьхьарт-сайрат тIе 
дIахьур ву иза.

 – Ма доккха ду-кх Бундолан эскар! Ларорий-те цуьнца?..
 – Iалам а ду вайна орцахдаьлла. Зулам, харцо тоьлур яц. Вай тиэшаш 

хила деза.
Алц-Шахьаран майданахь Бундолан эскаран могIанаш лаьттара. Дуьне-

нахь мел йолу жирг вовшахкхеттера кхузахь – алмазаш, шайтӀанаш, жи-
наш, ешапаш, убарш, саьрмакаш... КӀомсарш, мӀараш ирйинера цара. Ва-
банаш, хьокхий, мекхадоьлла тарраш, гоьмукъаш. Эскархойн бIаьргаш, 
стелахаьштигаш санна, лепара. Дера батош, чопа Ӏийдалуш, къизачу 
тӀамах хьаьгна гора. Лазавар, вер-ваккхар, цIий, зулам-харцо туолор яра 
церан Ӏалашо. Ӏалам тап-аьлла дӀатийнера.

ГIарип ша цхьаъ дуьхьалвелира бIонна. XIара майдана дlaxӀоьттича, 
дуьненан ондалла а, майралла а гора цуьнан юьхь-сибатехь а, латтарехь а. 
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Иза ца кхоьрура, иза майраллах воьттина вара.

Бундолан эскар а дӀатийра. Лерган потт эккхал, тийналла хIоьттинера 
Алц-Шахьарахь. Жирган саьхьаралла кхерамца ийнера, юхайовла а, йов-
да а (масане хуьлу) некъ билгалбоккхуш уьдура церан бIаьргаш. ГIарипа 
куьг айира. Детин мухӀар тӀера гӀаьттина гӀийла серло, чӀагӀлуш, серлайо-
луш, стигала елира. Серлонах стелаӀад хилира – дукха исбаьхьа стелаӀад. 
Жимма хан яьлча, назма хезира: «Ла-и-ла-хӀа ил-АллахI!».

Мукъам чӀагӀлуш бара. Хан ялале, назма олуш догӀу эскар гучуделира. 
Уьш къона къонахий бара. Церан яххьаш, нур лепаш, детин гӀагӀанашца 
а, герзаца а цхьаьнайогӀура.

ГIарипан накъостий стелаӀода тӀера охьабуьссуш байча, Ӏалам, доккха-
деш, декхаделира. 373 эскархо – хIора а мехкан кӀант хила тарлуш – зу-
лам иэшо, къизачу тӀамехь бакъо къовса, бакъо дуьне-дахаран бух хиларх 
теш хӀитта а, и чlaгIдан а вогӀура. Церан когаш кӀелара чан ца гӀоттура, 
бӀаьргаш чу зӀаьнарш туху малх букъа тӀехьа белира, асархочуьн махо де-
тин куйнаш бухара гучуевлла месаш ловзайора.

Ши эскар дуьхь-духьал хӀоьттира. ГIарип шен бIона хьалха лаьттара, 
ткъа Бундол – шен эскарна тӀехьа, лекхачу Ӏаршана тӀехь. Шена уллехь, 
тӀе пхьарс а биллина, латтош боккха сайра а бара цуьнан. Наг-наггахь 
велааьшна дора Бундоло – схьахетарехь, сайри чохь болчу кхерамах дог 
тешна вара иза, хьалха лаьтта эскар башха чоьте ца ларахь а.

Тийналла дукха ца лаьттира: тӀемалойн маьхьаро ятӀийра иза.
Узарш, цӀогӀа, хар, кеглун тарраш, оту гlaгlанаш, доьху орца, ца бен 

къинхетам цхьаьнаийна, аре Ӏадош, паналле делира. Мохк бегийра, 
гӀаланаш ластош. ГӀовгӀа ца ловш, лелхара лаьмнаш, чу ца озадаллал 
дукъаделлера хӀаваъ.

ГIарипан накъостийн гоьрдал-тарраша, стелахаьштиго санна, хеда-
дора саьрмакийн догӀмаш, кхуьссуш дӀаоьхуьйтура меженаш, аталучу 
даьӀахкаша лергаш къардора. Дажалша вабанаш лестайора. Вабанаш, 
эскархойн гӀагӀанех кхетча, аталора. Буйнара тур охьадоьжча, ГIарипан 
накъостий буй-тӀарий деш, летара. Саьрмакаша тухучу соьлано багош, 
кӀомсарша, мIараша боруш охьаоьгура, амма юха ца бовлура уьш. ЦӀийн 
татолаш гоьллелц хьаладевлла, декъий текхадора.

ГIарип шен эскарна юккъехь а къаьсташ вара. Цуьнан холхазан куй, дети 
санна, лепара, накъостийн дегнаш майрадохуш. Цо шен Терса-Маймал 
туьрца цоьстура зуламан бӀо – ешапаш, шайтӀанаш, убарш, дажалш, йил-
базаш. Царах цхьайолу эрчо, туьро екъча, текхаргаш хуьлий, дIасайодура.

Делкъенга белира тӀом. Бундолан эскар эшнера. Амма Бундол шек ца 
волура. Сайрана уллехь майра вара иза. Шаьш толамехь доций хиъча, бев-
дира дийна бисна зуламан эскархой. Лаьтта буха йоьлхуш а, тIомайовлуш 
а, ка ма-йоллу къайлайовлура и боьха хӀуманаш. ГIарипан эскаро, тIаьхьа 
а уьдуш, хIаллакйора караеънарг. Мохь-цIогIа жим-жимма лахделира.

ГIарип Бундолан Ӏаршана тIе вахара. ЦIий, хьацар, соьла тӀедеттаделла, 
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дастамдаьллера цуьнан барзакъ. Хьуьхьвоьлла велахь а, резавара иза чек-
хбаьллачу тӀамна а, толамна а. Лазийначарна дарба деш, каде хьийзара 
Зубаржат а, Берс а. Эскархой белабала дог догӀуш, самукъане а бара.

 – Хьо хIинца кхин юха ца воггIуче гIур ву! – элира ГIарипа, тур батта 
чу а дуьллуш.

 – Хьан да а вара шен хенахь суна балеваьлла, ГIарип. ХӀинца хьо а 
ву иштта. Цул а гӀоли хир дацара, вайшиннан барт хилча? – велавелира 
Бундол.

Зуламан да дукха паргӀат хиларна, шеквелира ГIарип. Цхьа хIилла-м 
дац-те цо кечдина?

 – Хин, цӀеран ца хуьлу барт санна, барт хир бац нийсонан а, харцонан а. 
ТIейогIучу заманахь, дуьне мел лаьтта, хьан оьмар мел ю, Саьхьар-сайрат 
тӀехь вехар ву хьо.

 – Хьовсур вай, муьлха мичахь веха! – олуш, сайра схьабиллира Бундало.
Мисар (Марс) тӀехь деха жин араделира цу чуьра. ГIарип а, цуьнан 

эскар а, и сурт мел гина долу адам а, экха а, цецдаьлла, Iадийна, сецира. 
Шен бараман чот йоцуш, дукха эрчонаш гина бара хIорш, амма и жин, 
эрчо а Ӏадор йолуш, ирча дара. Когийн голаш тӀехь цхьацца юьхь а йо-
луш, и яххьаш ког моссаза боккху жоьжахатин беларца елалора. Кхо метр 
гергга лекха долу жинан инзаре деха куьйгаш, куьйгаш тӀехь куьйгаш а 
долуш, дара. ТIера цӀока яьккхича санна, хи лелаш тӀеда дара цуьнан дегI.

Ткъа корта, хIора мIаьргонна аматаш хуьйцуш – цкъа кхо бӀаьрг хуь-
луш, тӀаккха пхиъ, бага а, лергаш а, мара а, кегалуш, меттигаш хуьйцуш, – 
тамашена бара. Месийн метта шекъанан басахь таьллингаш, юккъехь ле-
лаш текхаргаш а йолуш. Цхьана куьйгахь болатан муш бара, ткъа кегийчу 
куьйгашкахь – шаьлтанаш, вукху куьйгахь – ворхӀ стаге а лацалунйоцу 
тарш. ЧIогIачу озаца мохь туьйхира жино. Лергаш къовла ца кхиъначу 
тӀемалойн лерга паттарчий лилхина, лергаш чуьра цIий хьаьдира.

 – ГIарип, 63 стеган цIий меллий бен, сайри чу гIур долуш дац xlapa 
жин, – велавелира Бундол. – Ас баьхнарг ца ди ахь, хиндолчунна бехке 
хьо ву.

 – Сайри чу ас цуьнан дакъа дуьллур ду! Ткъа хьо вен суна бакъо ца 
елла сан дайша. Сан декхар хьо вехкар ду. Ма гӀерта со Ӏадатан низамах 
вуохо...

 – Йахуо, хьан делкъе ен хан кхаьчна! ХӀинца «жижиг даккха» мегар ду, 
– жинехьа а вирзина, элира Бундало.

ТӀаккха болабелира и эзар шерашкахь буьйцур болу тIом.
Йахуо муш лесто доладелира. Дуьхьал нисъелла хӀума, лалaйой, 

дӀайоккхура цо.
Эскархой тӀелетира мостагӀчунна, амма, жинан тарш сов онда хилар-

на, дан амал доцуш биснера. Ткъа Йахо-м, муш бетташ, ГIарипан накъо-
стий эгош бара. Муш хьакхабелла дилха, чим а хуьлий, дIадолура. Кхеран 
герз a, гlaгl а лаладора жинан герзо. «Юхадовла, юхадовла!», – кхойкхура 
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ГIарип. Амма эскархой Ӏемина бацара зуламна кӀелбиса – уьш оьгура.

ГIарип дуьхьалведира Йахуонна. Цо ластийначу муьшах кӀелхьара а 
ваьлла, тур туьйхира цо. Тарраш дуьхьала лаца ца кхиъначу жинан шаьл-
та буйнахь долу куьг даьккхира. Йахуога мохь белира. Чов хиллачу мет-
тера шекъанан басахь цIий туьйхира. ЦIийн хьожано дог керчош, бӀаьрзе 
хьийзара эскархой.

Болатан муш хьаькхна, ерзийра жино шен луьра чов. Дера дарделла, 
массо а бӀаьрг керчош, кхин а сов маса муш хьийзо дуьйлира Йаухо. Шен 
муьшаца цо дуьне доькъур ду аьлла, хеталора.

ГIалин корах арахьоьжуш лаьттачу Зубаржатан бӀаьргаш хих лешара. 
Къилбехьа йирзина, ойланца Субате кхойкхура цо. Захьид (отшельник) 
вист ца хуьлуш, дикка хан елира. Ца хезаш-м ца Iара, шен цхьа бахьа-
на дара-кх... Эххар а мархи тӀехь Алц-Шахьаран майданна тӀе хӀоьттира 
иза. Цунна уллехь Ровзан а лаьттара. И шиъ, орцахдевлла маликаш санна, 
эвла тIехула гуобоккхуш, хьаьвзира. ТӀаккха марха, ешаш санна, дӀаелира. 
Ткъа Субат а, Ровзан а лаьтта доьссира – ГIарипна а, Йахуона а юккъе. 
ТIом сецнера. Юха а тийналла хӀоьттира Алц-Шахьарахь.

Захьид воккха стаг вара, хебаршкаяхана юьхь а йолуш. Духар а дацара 
«элан» – баьццара вета болу коч, мелла а малхо баса а яьккхина, коьртахь 
кӀайн бӀегӀиган куй. БӀешерийн хьекъал гора цуьнан бӀаьргаш чохь. Жи-
мачу дегӀахь волчу къеначу стага хIун гlo дийр ду аьлла, хетар дара Субат 
ца вевзачунна. Амма Бундол – цу стагах доллург дика хууш волу, – кхе-
равеллера, цуьнан къорза бӀаьргаш уьдуш дара. Дакъаделла генаш санна 
долчу куьйгашца сира маж хьерчо вуьйлира иза.

Захьида малхо деттина куьйгаш доIанна лецира – цунна тӀаьхьа массо 
а эскархочо.

Жин доьхна хьийзара. Цхьана хӀумано, аьрхачу ойланаша сецадора иза.
– Ма латта, Йахуо! Чекхбаккха хьайн болх! – мохь беттара Бундоло. 
Субат доIа дина валале цхьаъ дан дезара. Ца дахь, жин лаамера дала 

кхерам бара. Сихха тӀоьрмиг чуьра ЖIаьли-чIеран ши даьIахк схьаийцира 
Бундоло. ТIаккха, цхьа шабар-шибар а дина, уьш вовшахъхьаькхира. Йа-
хуос цIогla туьйхира – «дарба» хьех кхеттачух тера дара. Бундол къежира.

И сурт гушволу Захьид, шен балхана сихвелла, тӀамна кечлуш воллура.
Эскархошка генадовла а аьлла, жинна дуьхьалвелира воккха стаг. Цуь-

нан буйнахь Ӏаждарбецан зезаг бен, хӀума яцара. Йахуонна чӀогIа цаеза-
чух тера дара иза. Саца а сецна, шен марошца хӀаваъ чуийза хIоьттира 
жин. Бундола даьIахкаш хьекхайора, Субат, ког а тасабелла, горавуьйжи-
ра, тIаккха хьаллагӀаьттира. ДегӀера ницкъ дӀаболуш, гӀеллуш вара иза. 
Муш хьийзош, тӀехьаьдира Йахуо. КӀеззиг хан йиснера, цуо Захьид, ци-
стина, охьавилла. Амма Субат, тӀаьххьара ницкъ гулбина, стигала велира. 
И лаьттинчу кхеттачу муьшо, говран рема чухӀоттал, чӀож даьккхира.

Захьидан зезагах тур хилира – малх санна къега тур. Стиглара 
чувоггӀушехь и тур тоьхна, жин дийкъира цо. Нийсса юккъехула дийкъи-
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ра. Аре мел ю, дӀасатуьйхира шекъа. Цуьнан тӀадам боьжна меттиг кхиэх-
кара, кхехкаш гIоттучу Ӏаьнарх сийна бода хилира. ТӀаккха, букъ берзий-
на, дӀаволавелира Захьид.

 – Субат...– гӀийла аз хезира букъа тӀехьа.
ХӀара юха ца воьрзура.
 – Субат!..
 – Верзахьа, Захьид, – дехар дора ГӀарипа а, Зубаржата а, эскархоша а.
Стаг сецира, жимма ойлаеш а лаьттина, юхавирзира. Захьидна хаьа-

ра, кхойкхург мила ву – иза кхуьнан хилла хӀусамнана Дарет яра. Кху-
шиннан хилла безам, хилла ца Ӏаш, хӀинца а даг чохь бехаш болу безам, 
Даретца дуьнен чуьра дӀаболуш бара. Дарет – Зубаржатан а, ГIарипан а 
йиша – бӀаьстенан Ӏуьйре санна, тайна стаг яра, цуьнан шовдане аз тахана 
гӀелдинера. Зудчун бесни тleхула додуш, цIен тай санна, дуткъа, цIийн 
тача гира Субатна. Кийрара цIий хьаьддера.

 – Субат, хIун хилла вайна? – йовхарш тухуш, хаьттира Дарета.
Ткъа хила-м далатохар хиллера. Дарет кхо шо хьалха ядийнера Мисар 

лаьттан жинаша. Кхуьнан ницкъ а, шайн ницкъ а вовшахтоьхна, зудчух 
xlapa жин-убар динера. Иштта дакъазаяьккхинера Дарет. Туьро екъча, гу-
чуелира зуда. Амма цунна дага ца догӀура хӀумма а.

– ХӀумма а ца хилла. Ког тасабелла, охьакхетта хьо. Йист ца хуьлуш, 
бӀаьргаш къовлий, набкхетийта хьажа, – йоьжна Iуьллучу хIусамненан 
корта карабиллира Захьида. И ца ган ГIарип дIавирзинера.

 – Субат, сан бӀаьрса телхина я хьо боккъал а тишвелла, къанвелла?.. – 
бӀаьргаш хьабдира зудчо...

Захьидна лаьара и схьаэца, цуьнца дӀаваха. Куьг схьалаца мукъане а ... 
Амма иза меллаша хьалагӀаьттира. Цуьнга нах хьоьжура, царна юккъехь 
бехке нах...

 – Нанас йинарг яла хьан! – шийлачу маьхьарца юьйжира Зубаржат 
шен йишина улле. Даретан сирла са стигала делира, аьрцнашна юккъера 
гIотту дохк санна.

Массо а боьхна хьийзара. Ровзан а, Берс а Зубаржатна гонаха бохкура, 
и меттаяло гӀерташ. ЙоIа цхьацца, шена хааре терра, дарбанаш леладора 
бецашца, хишца...

Цу хенахь Бундол, тебна, Ӏарша тӀера охьа а воьссина, ГIарипан букъ 
тӀехьашха улле теIара. Цуьнан тур текхаш дара, юкъ-юккъехь саьнгарш 
йохуш.

Берсина гира и сурт. Кхуьнан доттагӀчунна тӀе гӀерташ кхерам бара.
КIанта мохь туьйхира, юх-юха а туьйхира, амма ГIарипна ца хезара. 

ТӀаккха Берс сихонца, «ГIарип, ГIарип», – бохуш, тIеведира, мохь бетташ 
нах дукха хиларна, Берсин аз ца къаьстара цунна. Кхин ойла ца еш, еша-
пан хьокха катоьхна схьаэцна, Бундолан коьртах туьйхира Берсас. Бундол 
лазийра аьлча-м бакъдацара, цецваьлла, юхахьаьжира-кх:

 – Хьо мичара вели? – аьлла, шен ирча куьг схьакховдийра цо.
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Берсас хьокха лестабора, ГIарипе а кхойкхуш. Эххар а, мохь хезна, 

схьавирзира иза.
 – ГIарип, ма велахь иза, ма велахь! – бохуш, дуьхьалведира Субат.
Амма ГIарип хӀумма а хезачохь вацара.
Бундол вер дехкар а дохош, тур тоьхна, цуьнан корта божийра ГIарипа.
– ГIарип, сатоха дезаш хиллера ахь, – элира Захьида. – ХӀинца детин 

мухlapан ницкъ а дӀабер бу хьан.
– Субат, хьайга дӀаэцахьа мухӀар. Дика накъост вара xlapa. Ткъа Бун-

дол... Бундол суна кӀордийнера-кх... Берс, хьан декхархо ву со. Вуьззина 
къонах ву-кх хьо! – велавелира ГIарип. Берс воккхавевора, делахь а голаш 
егош-м яра…

***
– Хьо мичахь вара, Берс! – аьлла, дуьхьалведира Iаьрби.
Берс, буьрка буйнахь а йолуш, хьуьна юккъера аравелира.
– Ахсахьт а ду-кх хьо буьрка схьаян вахана.
– Муха ду ахсахьт?!
– Ахсахьт дацахь а, ткъа минот-м хир ю. Селхана байна тӀоьрмиг а ка-

рийна хьуна, Берс?
– Вайн классера зудабераша дӀалачкъийна хиллера хIара-м. Селхана 

кхузахь ловзуш ма дара уьш.
Ши кӀант цӀехьа волавелира.
Юхахьаьжча, Берсина гира ГIарип а, Ровзан а, Зубаржат а... Уьш, куьй-

гаш лестош, Ӏодикаеш бара кхуьнан.
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ДУГРИЧИЛОВ Муртуз

III-гIа корта
(Юьхь еша «Орга»№3 2021 шо)

ГIунибан гIопехь кхиэташо. Полковникан Войно-Оранскийн омра. 
Наиб Хуршилов Мохьмад доьзална тIаьхьа Магаре воьду.

ГIунибан гIопан комендантана, полковникна Войно-Оранскийна 
дуьненахь уггаре дукхадезарг тIеман низам, Воронцовн лармеш чуь-
ра чагIар, Монтескьен кхолларалла а яра. Низам лардарехь цунна гора 
шен Iер-дахаран аьтто, карьера ярехь кхиам цахиларан гIайгIанечу 
ойланех иза цхьана ханна паргIатвоккхура чагIаро, ткъа Монте-
скьес цунна гIо дора, мукъачу хенахь къамелаш деш, шен кхетаман 
кIоргалла гайта. Зударий дукхабезаш волу иза, цаьрца хан яккха йи-
шйоцчу хьелашкахь велахь а, эскаран гIуллакх дIахьочу шен даха-
рехь а цаьрца гIиллакх лелоран кеп ларъеш, схьавогIура, ша-шена 
бIарлагIанашкахь суртхIитточу зударшна хьалха ша волуш санна.

Ша деш долу муьлхха а гIуллакх доллучу тIехь леррина дIадахьаран 
кеп хIоттор дара полковникан амалехь. Амма, цхьана доккхачу 
маьIнехь гIуллакх хьалхахIоьттича, даима озалора, воха а вухий, шел 
лакхарчу хьаькамашна тIехьа лечкъаш, муьлхха а церан тIедиллар, 
цхьа а дуьхьалойоцуш, кхочуш а дора.

Амма тахана Войно-Оранский билггал кхеташ вацара хIоьттинчу 
хьолах. ГIунибан гIопехь, цуьнан кабинет чохь, ножан ехачу стоьла 
хьалха хевшина Iара гарнизонера эпсарш а, наиб Хуршилов Мохьмад а.

– Господаш, – гIиллакхаш хIитторан кеп лерина лелочу стеган ке-
пара аз ойуш, дIадоладо цо, – билггал, шуна хезна хир ду таханлер-
чу хиламех дерг. ХIетте а, сан шу вошахтоха дийзира, царах доьзна 
цхьадерш шуна ма-дарра довзийта а, вай куьйгалладечу округера, 
иштта областера а политикин хьал дийца.

Войно-Оранскийс еха мIара йолу цIазапIелг йоьзан горгалин 
чIагарх чекхбоккху, тIаккха, миндар-гIанта  тIехь дIа а тевжаш, цхьа-
наэшшарехь бекабо и.

ГIазанча чувогIу.
– МогIарера салти Сысоев схьавалаве! – стенна делахь а, ши бIаьрг 

ТIаьххьарлера гIазот
1877 шарах лаьцна дийцар
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а хьаббеш, омра до полковнико.

Парталчу боларехь чувогIу Сысоев.
– Могашалла хуьлда, хьан оьздалла! – гай чу а озийна, маршалла 

хотту цо куьйгалле садукълучун озаца.
– Дийцал, салти, хIун хиллера тIай тIехь! – олу цуьнга Войно-

Оранскийс.
Сысоевс, бета тIе буй буьллуш, йовхарш а тухий, ши бIаьрг тхов 

тIе хьалаберзабо.
– Иштта, тхешан гIаролхойн гIуллакхаш дIахьош дара тхо. 

ТIедиллина ма-хиллара. Со бутки чохь хиъна Iара.
Топ цIанъеш. Коре дIахьаьжча – церан ахархой бу богIуш. Стоьмаш 

бохьуш, иштта ма-дарра. Циггахь ас омра дира цаьрга. ТIедиллина ма-
хиллара. Схьагайта, эли, документ. Ткъа цу тIехь мухIар дац. Схьагай-
та, эли, хIун ю ворданахь. Иза – цаьрга герз а, карзахалла кхуллу хIума 
а гIаттамхошна тIе дIа ца яхьийта. Иштта, господин поручик а тIекхии, 
цаьрца девне вели. Ахархоша жимма дуьхьало йира. Кхузахь ворда а 
церан – харций. Къоначу ахархочо гIап-аьлла муцIарх буй туьйхи цуь-
нан оьздаллина, тIаккха цунна тIехии, – Сысоевс буйна туйнаш туху, 
поручикна буй муха туьйхира гойту, – ткъа ханна воккхахверг – суна 
етта волало. Эццехь вежарий а тIекхии. Оцу хьолехь Ивана герз кхоьс-
си. ТIедиллина ма-хиллара. Ткъа цуьнан оьздалло, туземец велла шена 
ма-гиннехь, иштта со кхуза хьажий. Ша мукъаваьлча – куьйгалле ду-
ьйцур ду, бохура. Хьоьга, хууш ма-хиллара, хьан оьздалла. И ду-кха.

Войно-Оранский хьалагIотту. Стоьлана гуотосий, эпсаршка хотту:
– МогIарерчу Сысоевга хаттарш хир дуй?
Сысоевна тIера шен даккхий, Iаьржа бIаьргаш тIера ца дохуш Iаш 

волчу округан наиба Хуршилов Мохьмада, вуса а лой, хотту:
– Герз карийн?
– Карране а ца карий!
– Ткъа законо дихкина кехаташ?
– Билггал ала хаац суна. Со хьалххе гIопе вахара.
– Хьо юххехь а волуш, уьш цаьргахь лехирий? – тIаьхьакхиа гIерта 

наиб.
– Со волуш, билггал, иштта дара, – Сысоев воьхна.
– Хьо цигахь волуш хIумма а карийн?
– Ц-ца карий.
– Ахархой лета хIунда буьйлира, ян ца мега цхьа а хIума шаьш йо-

хьуш ца хилча? Аьшпаш-м ца буьтту ахь?
– Далла хьалха хIоьттича санна, – ишарца жIара туху Сысоевс, воь-

хна, эпсаршка а хьоьжуш.
– Ас ца хоьтту хьоьга, ахархоша дуьхьало мича бахьанина йира. 

Поручик хиллий-те шен декхарш тIехдаьхна?
Вист ца хуьлуш а Iийна, Хуршиловс тIетуху:
– Дийцал ахь, ма кхиэра, поручик ван ма вац!
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– И муха ду? – Сысоевс ишарца жIара туху, – эхартахь къинхетам 

хуьлда цунах.
Кхузахь юкъавулу собарца церан къамеле ладугIуш Iаш волу Во-

йно-Оранский:
– Господин Хуршилов, ца оьшурш хоьттуш, эрна хан йойур яц вай. 

Нагахь кхин цхьаннен а могIарерчу Сысоевга кхин хаттарш дацахь, 
ас иза дIавохуьйту.

– И кIезиг хIуманаш, господин полковник, тоьшаллаш ду. Мел док-
кха зулам долу вайн эпсарийн куралла а, сонталла а гайтарех, – дуь-
хьало йо наиба.

– ДIавало, – мукъа вуьту Сысоев Войно-Оранскийс, цунна тIаьхьа 
чIоггIа неI а тухий, дераллехь, хIор дош къастош олуш, Хуршиловна 
тIевоьрзу:

– Куралла а, сонталла а, эскарехь гIуллакхдаран декхарш а, уставан 
тIедахкарш а вовшехкъасто ца хаьа хьуна? Ас юха а дагадоуьйту хьу-
на: карзахаллаш цахилийтаран Iалашонца тIеман дерриге дакъош-
кахь тIедахкарш а, омранаш а ду, гIашлойн некъашкахула, новкъаху-
ла, тIеш тIехула массо кепара дуьхьалойиэ лаьмнашкарчу кIошташка 
герзаш, ахча, прокламацеш кхачарна.

Войно-Оранскийс, гIутакх чуьра омран кехат схьаоьций, и наибе 
дIакховдадо:

– ХIан, деша!
– Соьгахь долуш ду и документаш, – резавоцуш, бур-бур до Хур-

шиловс.
– ХIетте а, дIаэца! Кхин цкъа а деша, дагахь а латтаде, да-гахь а 

лат-та-де!
– Ас дика дагахь латтадо инарла-фельдмаршало эло Баратинскийс 

аьлларг: «Кавказера бахархой буьззина машаре барехь оьшуш ду, и 
къарйинчул тIаьхьа, мел кIезиг а, ткъе пхи шо оьшур ду маьрша да-
хар дIахIотто, – бохура цо, – оцу муьрехь лаьмнийн юкъараллашкахь 
хила ца беза гIаттам бан гIирсаш а, уьш хила бахьанаш а». Ткъа вай 
дийриг: бахархойн Iер-дахаран гIирсаш цахилийтар. Ткъа областехь 
гIаттамна бахьанаш гуттар долуш ду…

Войно-Оронский миндар-гIанта хуу. Мотт хьоькхуш гIина диллин-
чу мекхийн юьхьигаш шарйой, наиб юкъахвоккху:

– Къийсамаш бан бегIийла йоцу хан хаьржина ахь, наиб. И 
тIаккхахула дийр ду вай. Ткъа хIинца бакъо ло суна къамел дан.

– Бехк ма билла, – юха ца ваьлча ца волу Хуршилов, – цу хиламо 
чIогIа чамбайина сан, цундела карзахваьлла со.

– Иштта! – аз ойуш, дIахьо шен къамел Войно-Оранскийс, – иштта, 
тIай тIехь дов хиллачул тIаьхьа гондахьарчу ярташкара бахархоша, 
конвоирийн а, тутмакхийн а бедарш тIе а юьйхина, гIаролна харцке-
хаташ а гайтина, тIаккха тIай тIе а бевлла, гIаролхой байина…

И дерриге иштта хиънера полковникна: Сысоев гIопе веанчул тIаьхьа 
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дукха хан ялале юххера лаьмнийн баххьаш тIехь цIерш летира. Во-
ниг хилла хиларх шекваьллачу цо айкхаш дIасахьовсийра. Цара хаам 
беара хиллачух лаьцна. Ткъа тIаьхьо штабе хаам кхечира – Гергеби-
лехь, Хвартикунехь, Дараде-Мурадехь, гондахьарчу кхечу ярташкахь 
а карзахаллаш хиларх лаьцна. Амма Войно-Оранскийс башха чот а ца 
йира хIоьттинчу чолхечу хьолан, кхеро Iалашонца маситтазза яккхий 
тоьпаш тIетохар тоьур ду цунна аьлла хеташ. ХIетте а, цо эпсаршна 
хьалха кеп хIиттайора чолхечу хьоло синтем байинчу, амма цуьрриг а 
воьхна воцчу командиран вастехь ша гайтархьама. Иштта яра цуьнан 
даимлера амал: дерриг тIехдестош, хIоьттина хьал тIехчолхе хилар ду-
ьйцуш, шен куьйгаллина кIел берш цу  хьолах хьалхадовла некъ бан 
а бац бохучух тешош, шена хетарг ма-дарра ца довзуьйтуш («жимма 
ладугIур ду вай», «кхидIа дерг гур вайна»), Войно-Оранскийс царна 
хьалха ойура шен хьекъале зиэделларг долчу тIеман куьйгалхочун ле-
рам, кхидIа дан дезарг сихха дагадогIуш, гIалат ца волуш, цхьаъ бен 
боцу нийса некъ харжа хууш ша хиларх уьш тешийтархьама.

– ГIунибна тIебогIучу массо а некъаш тIехь дуьхьалонаш еш бу 
гIаттамхой. Шайн гIаролаш ду дIахIиттош. Хьал мелла а холчудаьлла, 
вай цхьана ханна зIе йоцуш дисна лулара тIеман дакъошца, – полков-
ник областан карти тIе воьду, округан дозанашна тIехула цIазапIелг 
хьоькху, – вай …. Левашера, Хунзахера, ГIазгIумкара а тIеман дакъойх.

Полковнико соцунгIа йо, стратеган кIорггерчу ойланашкахь ша хи-
лар гойтуш, тIаккха кхидIа а дуьйцу:

– Де-дийне кийча хила деза вай гIопана хиндолчу тIелатарна. 
Хьалххе ойла а йина, дан дезарг билгал а даьккхина, бина гIаттам 
хIара хилар гуш ду.

Эпсарш вовшашка хьуьйсу, амма цхьа а ца хIутту шена хетарг 
ала, полковник шен къамел дина валлалц бохуш. Войно-Оронский 
хIоьттинчу хьолан таллам бан волало:

– Дагестан къарйинчу берхIитта шарахь ворхIазза хилла гIаттамаш. 
Уьш ерриге ша-шаха кхоллалора. Амма хIинца вайна дуьхьал берг 
хьалххе кечбина гIаттам бу, иза шуьйра дIаса а баьржина. Цо тесна 
матар ерриге а округех кхетта. Бакъду, вайн ницкъ кхечира шен хен-
нахь хIорда тIехула Туркестанера а, лаьтта тIехула Теркан областера 
а боккхачу барамехь эскарш схьадало, гIаттам дIаболо хан мелла а 
яхъян, карзахбевллачийн екъаелла тобанаш цхьаьна ца кхетийта. Сан 
дегайовхо ю шу кхеташ хиларх, мел чIогIа чолхе хIума ду и Турцица 
тIом болчу муьрехь? Со дийцина вели, дехар ду хаттарш далар.

Юьхь тIехь босбойургаш йолу къона эпсар:
– Харцдокументаш муха каракхаьчна гIаттамхошна?
– Документаш Гергебилан юьртдас яздина, – Войно-Оранский 

Хуршиловна тIевоьрзу, – кхузахь аьлча, айкхаша дийцарехь, ахь 
дIахIоттийна ву иза цу дарже. ТIай схьалаьцначу талорхойн тобанан 
коьртехь хилларг а иза ву.
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– Левашера а, ГIазгIумкара а хезаш хIун ду? – хотту интендантан 

гIуллакхан хьаькамо.
– Цигара хаамаш бац. Цхьа сахьт хьалха ас геланчаш бахийти-

на Даргински округан куьйгалхочунна полковникна Тархановна а, 
ГIазгIумкан округан куьйгалхочунна полковникна Чемберна а, цаьр-
га гIо доьхуш. Дала мукъалахь, кхана делкъале гIо кхочур ду вайна, 
– жоп ло Войно-Оранскийс.

– Нагахь вайна гуо бахь, герггарчу хьесапехь мел гIаттамхо хир ву 
вай дуьхьало ян езарг? – юха а хоьтту юьхь тIе босбуургаш евллачу 
эпсаро хIинцца тIамца чухахкавала кийчачу тIемалочун озаца.

– ГIунибан округера ярташ мел ю эр ду ас шуьга. Яккхийнаш итт 
ю: ТIилитIла, СогIратIла, Чох, Ругуджа, ГIадатIла, Корода… И терахь 
хIор юьртара божарийн бараман юккъерчу терахьца цхьаьнатохал…

– Уьш-м эзарнаш ма хуьлу, – чIогIа шабарш до интенданто.
– ХIаъа, дера хуьлу, – ши куьг дIасатосу Войно-Оранскийс. Амма иза 

синтемехь ву дагца, хIунда аьлча иза тешна ву и эзарнаш, кара хьокхий 
а, вабанаш а эцна, арабевлла гIаттамхой шайгахьара цхьа а кхерам бо-
луш цахиларх, еккъа цхьана ГIазгIумкахь ма ду бархI эзар салтех эскар.

– Кхин хир дуй хаттарш?
– Дац.
– Дерригенах кхетта!
– ХIета, господин Хуршилов, тхо хьоьга ладоьгIна ду-кха, – мекара 

олу Войно-Оранскийс.
– ХIинца ас дийца деза? – воьхна вегаво наиб.
Цуьнан моччагIалш тIедевлла, месала Iаьржа маж яьлла юьхь яхъе-

лира, беснеш чуийгира, цо чуозийча санна, тIома хьийзачу куьйранан 
суьртехь дIасадаьржина цIоцкъамаш ойланийн буламехь хьалаайде-
лира, хьаж тIера чкъор хебаршка дохуьйтуш.

Войно-Оранский цуьнан бIаьргаш чу хьоьжу, царна чуьра 
Iаьржаллех дIаийна йоIбаьргаш ган гIерташ, ондачу озаца хоьтту:

– Меттигера бахархойн дог-ойла хууш хиларна жоьпаллехь волчу 
ахь, хIинца хIун эр дара?

– Соьга жоп далалур дац хIораннан а дог-ойланах, – воьхна-а олу 
наибо.

– Гой хьуна, – велакъежа полковник, – далалур дац! ТIаккха, хьуна 
хIунда хета, со хIор эпсарх а, салтичух а жоп дала декхарийлахь!

– Хьоьгахь – эскар ду, ткъа соьгахь – тIехь урхалла ца дало адамийн тоба.
– Господин Хуршилов, – собарх воьхначу Войно-Оранскийн аз 

дуткъало, – областехь тIеман – халкъан урхалла кхоьллина ду хьуна, 
тоба шена тIехь урхалла далуш хилийтархьама. Хьо тIеман округан 
хьаькаман омранаш кхочушдеш ву, ткъа хьуна муьтIахь халкъ хила 
деза, стохка дуьйна коьрткомандующин омра хьуна довзийтина хил-
ча муххале а. Турцера хаамаш ламанхошна юккъехь дIасабаржорна 
дуьхьал администрацин болх дIахIотто беза ма аьллера цо.
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– Ас хIинца муха берзор бу бахархой сайн куьйгаллина кIел? Со 

пайхамар ма вац! – дуьхьалойо цу хаттарша гатте хьовзийначу наибо.
– ХIаъа ткъа! Пайхамар хьо вац, – Iоттаре тIетов полковник, – пайха-

марш бу хьуна, хьан кIеда амал хиларна, бахархойн дегнаш чу Iедална 
дуьхьалбовлар а, динан мостагIалла а даржош берш. Ас буьйцурш бу 
имам Шемалан вевзаш волчу кIентан ГIеза-Махьмин эмиссараш.

– Кхузткъа шарахь халкъан кхетаме диллинарг дIадаккхалой хьа-
жа хIета, – къар ца ло Хуршилов, – имам Шемала царна делларг 
дIадаьккхина халкъера вайн Iедало: маршо, Далла хьалха массо а 
цхьатерра хилар. Шемала дIадаьккхина долу элийн Iедал а чIагIдина 
вай кхузахь, ткъа и ца хиллачохь – нуьцкъаша кочадоьллина.

– Хьо, хьоме Мохьмад, йоза-дешарна башха кIорге хьайн цахиларна, 
цунах кхетар вац. И бахьанехь, ас бехк ца буьллу хьуна, иштта карза-
хе ойланаш хьан хиларна. Цхьана хьекъалечу французо тIечIагIдина: 
шаьш эшийначу паччахьашна церан гIанттий, тажжий юхадIалуш хил-
лачу мехкашдIалецархойн догдикалла хестайо историкаша. И иштта 
хила дезаш хиларх хIокху дешнашца кхетадо цо: караерзийначу пач-
хьалкхе бохуьйтуш болу губернаторш цкъацкъа ларош ца хуьлу шайн 
керлачу мехкийн бахархошца, ткъа паччахь – оцу губернаторца ца 
ларош. Оцу пачхьалкхашкара муьлхха а карзахалла юкъарчу бохаме 
йоьрзур ю, цхьанхьа болу Iоттабаккхам кхечунна тIеIаткъам беш хир 
бу. Иштта кхечу кепара а: нагахь тоьллачу монархо законехь волчу пач-
чахьна цуьнан гIанттий, тажжий юхадерзадахь, тIаккха цунах барта-
хо хир ву, цо шен гIоранца цуьнан ницкъ чIагIбийр бу… Со ца гIерта 
хIокху сахьта цо вуьйцург хьох ван, амма и алар ахь хьайн кхетаме 
диллар хьуна пайдехь хир ду бохучух хьо кхета гIерта.

– Суна цхьаъ хаьа, – дегабааме бур-бур до Хуршиловс, – маршо, хуь-
лийла иза даа ялта доцуш, маршо йоцуш дуучу дуьненал Iожалла мерза 
ю ламанхочунна. Суна хетарг – Георгиевски тIай тIамца дIалаца деза.

– И дан йиш яц, – сацам боллуш дIахьедо Войно-Оранскийс, – 
тахана хIор а салти мехала ву вайна, ткъа Георгиевски тIай кIезигчу 
мехах схьадаккхалур дац вайга. ДагадогIий хьуна: «И тайпа кхин а 
цхьа толам баккхахь, со эшна ву?». Тахана хан ца кхаьчна Пирран 
триумфан. ГIаттамхоша тIай хIилланца дIалаьцна. Зайл схьабаккха 
зайл оьшу. Вай а девр дац, цхьа хIилла ца лелийча.

– ХIета, милици вовшахтоха еза. ХIинца а гIовттаза йолчу ярташ-
кара хIокху шарахь милицин декхарш кхочушдаза болчийн цIерш 
дIаязйийр ю ас, – шен ойла йовзуьйту наибо.

– Хьо ала гIертарг, – ойлане боху полковнико, – божарийн мобили-
заци а йина, йисинчу ярташкахь гIаттамаш хилийтар вайга сацалур 
ду бохург-м дац?

Хуршиловс корта таIабо.
– Дика хIума ду и-м, наиб, дика… И эскар вовшахтоьхча, тIай схьа-

даккха тIелата деза бохург кхочушдан аьтто хир ма бу хьан.
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– Шайчарна тIе герз тухур дац оцу эскаро, – дуьхьалойо Хурши-

ловс, – нагахь шайна ультиматум ца хIоттаяхь, уьш реза ца хилахь, 
хиндерг а довзуьйтуш.

– И хIун ультиматум хир ю? – самойо Войно-Оранскийс.
– Ишттаниг мукъане а: нагахь и кхочуш ца дахь, дерриге а юкъа-

раллин оханан латтанаш цаьргара схьа а даьхна, тIеман дуьхьалонан 
гIишлош ярна дIалур ду.

Войно-Оранский кхета, иза – тIехдика операци хир ю, иштта иза 
кхета, и дагаеанарг иза ша вац, ткъа, эпсарш хезаш а болуш, наибна 
дагаеана. Хуршиловн и кхиам лахбан сацам бо цо.

– Дика дагадеана, наиб, дика ду. Амма хьан хIилланан кхиам хир 
бу бохучух шек ву со. Ахь бохург шен дуккха а кхачамбацарш долуш 
ду… Ас гIо дийр ду хьуна цу тIехь дика кечам бан, оьшу хьехамаш а 
бийр бу, ткъа хIинца, – Войно-Оранский вукхарна тIевоьрзу, – кхин 
ца сецадо шу ас, господаш эпсарш. Со тешна Iийр ву, шух хIоранна а 
дан дезарг хууш хиларх. Наиб, хьо чохь саца.

Эпсарш хьалагIовтту. ГIанташ дIа а нисдой, Iодика а йой, дIабоьлху.
Войно-Оранскийс, шкаф чуьра чагIаран шиша а, кедаш а схьаоь-

ций, дIасадутту. ТIаккха, къурд а бой, чам кхетта, балдаш цIубдо.
– Ма-дарра аьлча, Мохьмад, со ирхкхиссавалийтира ахь. Амма 

со оьгIазвахна Iаш вац, хIунда аьлча къовсуш хазахеташ ма ву со. 
Суна хетарехь, ши адам дерригенна тIехь цхьабарт болуш хуьлийла 
дац. Баккъал а, амалш а, дуьнене хьежамаш а кхоллабаларехь цхьа-
терра хьелаш хила деза цу шиннан, цхьанакепара хетарг дуьззина 
цхьаьнадогIуш хилийтарехь. Ткъа ишттаниг хуьлийла дац шалабин-
чарна юккъехь а. Къовсам-бакъдерг кхолладаларан хьелаш дац, ткъа 
шина кепара бакъдерг довзийтаран аьтто бу.

– Шина кепара бакъдерг хила йиш ю ткъа? – велар оьккху Хуршиловн.
– Уьш мел дукха ду, сан хьомениг, дуьненахь адамаш долччул. 

ХIинца со а ву хьан бакъдерг хаа лууш. Поручико тIай тIехь лелийнарг 
нийса ца хета хьуна. Карзахаллаш кхуллурш бакъбан хьо гIертар-м 
дац и? – Войно-Оранскийс ишарца чагIар дIамала олу Хуршиловга.

– ХIаъ, – наибо, къурд а бой, бат а чIачкъайой, кад дIатотту.
– Дийцахьа, хIунда?
– Ахархочо и нийса дина, тIаьхьалонан ойла ша ца йинехь а. Суна 

хетарехь, адам даим а бакъду, нагахь иза шен къонахаллин гIоьнца 
бакълеран синхаамо лелош делахь.

– И иштта делахь, – къовсало Войно-Оранский, – поручик а лара ма 
вогIу бакъ. Иза а ма хилла ша бакъ хиларан синхаамо лелош.

– Ас юьйцург стеган шен къонахалла ю, – корта ластабо Хурши-
ловс, – хууш дац, хIун дийр дара поручико, цу тIай тIехь иза ша цхьаъ 
бен ца хиллехь. Башха йоккха стогалла а ма ца оьшу, шеца салтийн 
взвод а йолуш, шайгахь герз доцу нах хIаллакбан… Вай тидаме эца 
еза къоман амал. Ламанхочунна хуур ду, муьлхха а Iедалан лерам бан, 
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и лардан, нагахь санна цо цуьнан а лерам бахь.

Войно-Оранский хьалагIотту, и къамел чекхдаьллий хоуьйтуш.
– Господин Хуршилов, хьуна хеташ дерш, уьш мел чулацаме делахь 

а, хIоьттинчу хьолехь вайна гIо дийр долуш дац. Цундела гIуллакхах 
лаьцна дийца вайша.

– Дийца дера, – резахуьлу кIадвелла наиб.
– Хьан да халкъо лоруш стаг ву. Иштта дуй и?
Хуршилов вегаво, тIаккха, вист ца хуьлуш, корта таIабо: – Наибех 

цхьакIеззиг бен боцчех ма ву иза? Хьо цунна тIекхаьчча хIун дара-те? 
ХIокху сахьта карзахбевллачаьрга герз цуьнга охьадиллийталур дара 
аьлла, хета суна. ТIаккха вай хIокху гIурта юкъара довлалур дара.

– Ас цуьнан ойла йинера, господин полковник, – наибан аз дегадо. 
– Амма и эрна ду. Хьуна ца вевза сан да. Нагахь согIратIлахой кхана 
гIовттий – дада церан хьалхарчу могIаршкахь хир ву.

– Цуьнца къамел дан хьаьжча, хIун дара-те, – юха ца волу полковник, 
– гIаттамхошна бегIийла болччу агIорхьа машар бийр бара вай. Суьдана 
хьалха и карзахаллаш кхоьллинарш бен хIуьттур бац, алахьа цуьнга.

– Эрна ду. Дас ладугIур дац соьга. Со хIокху балха а ваийтина цо, уг-
гар хьалха халкъан гIуллакхе хьожур ву аьлла, соьгара дош а даьккхина.

– Хаза-м ду хIара, наиб, хаза-м, – хIумма а диканиг ца хьоьхучу ве-
лакъажарехь олу полковнико, кедаш а дузуш. – ХIинццалц и ца дуьй-
цуш хIунда Iара хьо? Со цец-м вер вац, нагахь сайна хьо кхана хIокху 
гIопан пенал арахьа гича.

– Халкъана гIуллакхдар, господин полковник, цо галдаьлларг ле-
лийча а, магийта деза бохург дац. Сан декхар – ойла ца еш йоккхучу 
гIулчах и лардар ду, и ас кхочуш а дийр ду-кха даима цIеначу даггара, 
– дегабаам бина жоп ло Хуршиловс.

Войно-Оранскийс даккхий синош дохуш, Хуршиловн бIаьргаш чу 
а хьоьжуш, хотту:

– ХIета, ас хьайга бохург кхочушдалур дац аьлла хета хьуна?
– ХIаъ, халахеташ делахь а, – дIа а воьрзуш, жоп ло наибо.
– ХIинца кхо сахьт дала цхьа чийрик бен ца йисна. Ахь боху нах 

дIаязбан мел хан оьшу хьуна? – хаа лаьа полковникна, дашочу сахьта 
тIе а хьоьжуш.

– Уьш ас дIаязбина цIахь, Магарехь. Цхьана-шина сахьтехь ас и 
кехаташ схьадохьу.

– Иштта делахь, ас хIинцца ультиматумца геланча дIахьажаво 
СогIратIла. Сатасале милицин тоба вовшахтоха еза вай.

Наибан можа чалба тIехьарчийна месала куй туьллий, деха тур ку-
ьйга сецош, кабинет чуьра араволу Хуршилов.

Оцу хенахь гIопара араволу Войно-Оранскийн омра эцна воьду ге-
ланча а.
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IVкорта

ГIеза-Махьмин эмиссараш шайх Iабдурахьман волчохь 
хьошалгIахь. Войно-Оранскийн геланча. 

СагIратIлара жаммаIатан кхиэташо.

Жимачу корах чуIена маьркIажхенан шелъелла зIаьнарш, тIетесна 
чорда палс болу шуьйра паднар серла а йохуш. Цу тIехь, гобаьккхина 
жайнаш охьа а дехкина, хиъна Iа дезткъа шо хенара, кIайн маж йолу 
Iабдурахьман СугIури. Iабдурахьманна тIехь – махарчий йолу можа 
оба, коьртахь – бIегIиган кIайн куй, шена тIехь, тир йоккхуш, дилли-
на деган сурт долуш, цу суьрта чохь яздина «АллахI» боху дош – на-
къашбандин тIарикъатан вирдан билгало. Шемалан хьехархочуьнгара 
шайх Джамалуддинера силсил схьаэцна, накъашбандин тIарикъатан 
шайх хилира иза.

Ерриге Малхбалехь цIеяххана Iилманча, поэт, Iеламстаг-хьафиз волу 
Iабдурахьман СугIури халкъана юккъехь доза доццуш лераме хьехам-
ча, адам сийлахь деш долу синмехаллаш, ерриг эвлаяаллин билгало-
наш шеца йолуш, АллахIан цIеначу новкъахь билгалваьлла вара!

Шемалан идеологех цхьаъ вара Iабдурахьман. КIорггера лерам бара 
цуьнга имаман. Цунна тоьшалла ду иштта хилам. 1842-43 шерийн 
Iа чекхдолуш Шемал шен бIаьхаллин накъосташца ГIазгIумкахь 
чIагIвелира. Цуьнца вара Iабдурахьман а. Цхьана буса оьрсийн 
эскарш цIеххьана тIелетира ГIазгIумкана. Сихйина тIееттачу яккхий 
тоьпаша Шемалан бIо, Мухьаммад-ТIахIир ал-Карахис ма-аллара, 
«акха варраш санна, дIабедда, дIасабаьржира». Набарш кхеттарш бен 
ца биснера гIопа чохь. Iеламнах Iабдурахьман, Шахмардан, Шахулав 
а йийсаре а лецна, Тифлисе дIахьовсийра. Цигара схьа Шемале кехат 
яздира Iабдурахьмана, Iеламнахах боьху мах дIабала хьебалар цо уьш 
дIатийсина битина бохург-м дац-те аьлла. ХIетахь Шемалан йийсарехь 
вара оьрсийн ши эпсар. Кехат а дешна, имама элира: «Бакъ а долуш, 
цхьаболчу наха соьга боху, оьрсаша оцу шина хьаькамна дуьхьал сан 
кIант Джамалдин схьалур ву, кхечара тIечIагIдо, царах суна дуккха 
ахча лур ду. Ткъа суна Iеламнах дукхабеза, церан хьекъал хиларна, оцу 
шинна дуьхьал сайн кIант я ахча а ца деза суна. ХIетте а, цкъачунна 
вай оцу лецначу Iеламнехан вешан бала бац моттийта деза».

Дукха ца Iаш, имамо ша уьш хийца резахилар дIахаийтира. Пач-
чахьан тIеман куьйгалло шина эпсарна дуьхьал цхьа Iеламстаг бен 
шаьш лур вац элира. ТIаккха Шемала дIахаийтира: суна уггар дезаш 
дерг АллахIан динна дуьхьалверг виэр ду. Тутмакхашна тIехь шайна 
луъург дойла цара, лаахь – яй чохь кхехка а бе». Паччахьан Iедал Ше-
мала бохург ца дича ца делира.

…Iабдурахьманан дерриг цIа дуьззина жайнаш ду. Философин, ло-
гикин, астрономин, историн, географин, кхечу Iилманийн а эзарнаш 
шира тептарш. Шайхан зуда ПатIимат цецъюьйлура, шен библиоте-
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кера дерриге жайнаш девзина ца Iаш, Iабдурахьманна уьш мичахь, 
муьлхачу терхи тIехь ду хаарх.

ХIинца доьху цо цуьнга Iаьрбийн матте гочдина Аристотелан йо-
занаш схьадалар. Iабдурахьман, жайна схьадоьллий, «Политика» еша 
волало. Дагестанехь синтемза хьал хиларна, иза юха а, къоналлехь 
санна, фалсафна  тIевирзина. Цхьа хан яьлча, кIайчу кхакханаш тIехь 
кIеда гIулчаш а йохуш, хьеший чубогIу.

– Ассаламу Iалайкум, Iабдурахьман-Хьаьжа! – некха тIе куьйгаш а 
дохкуш, охьатаьIа уьш.

– ВаIалайкум салам! – жоп ло шайхо, – охьаховша, хIун дохьуш 
даьхкина шу?

Хьеший пенаца охьаховшу.
– Сан цIе Iаббас-паша ю, – ша вовзуьйту цхьамма, – со хункаро 

ваийтина.
Iабдурахьмана, сакхволий, жайна юьстахдуьллий, паднар тIера 

чIижан  суьлхьанаш схьаоьцу. Меллаша уьш хьийзош, кхерамца ойла 
йо шен воккхахволчу кIентан, вевзашволчу поэтан, Iеламчин Хьаь-
жа-Мохьмадан. Шемал йийсарвинчул тIаьхьа иза Турце дIавахана, 
цигахь шен Iилма тIедузуш а вара. Цунна цхьа бохам хилла-те?

– Схьа муха кхечи шу? – хотту шайхо.
– Хастам бу АллахIна, дика кхечи, – баркаллин озаца жоп а лой, 

Iаббаса шен накъостий бовзуьйту: – хIорш Тинаввас, Микъис-Iали, 
Хьаджияв а ву, лаккхара лерамечу а, догдикачу а бусалба паччахьан 
тIома кIел шайн керт-ков карийна болу жIай.

– Уьстамалахь вехаш ву сан воккхахволу кIант. Шуна вевзий иза? 
– хоьтту Iабдурахьмана.

– Муха ца вевза? – аз айдо Хьаджиява, – цуьнан кхаа имамах лаь-
цна касыда Турцера дагестанхошна хIоранна а евза.

Шерачу Iаьрбийн маттахь дIайоьшу:
– Со, Хьаьжа-Мохьмад, хIокху могIанца лууш ву 
ХIинца сайн касыда къаьхьачу узарца дIайоло
ДаьIахкаш кегъеш, тхо охьатаIийначу денойх,
Бохамех, мел хало тхан хьега догIарх.
 
Танавваса, саьхьарта вахарца, кхидIа олу:

– Кхолламо тхо хIетахь, пхерчий санна, кхуьссура,
Iад санна, баккъаш сеттош, лоллехь болчийн.
Тхо кIелдаьхьира, хаьрцина тархаш санна,
Хьесап цадаллал дакъазаллин Iаьржачу ницкъо.
Кхолламо къонахий шен гIакх хила хоржу,
И иштта ду, амма оьздангалла – тхуна зиэне яц.
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Са ца тохалуш соцунгIа хиларе хьоьжуш волу Микъис-Iали юкъа-

оьккху:
– ХIинца схьакхечи, хьем ца беш, хораме мур,
Цо тхоьга схьало лоллин дIовш тоьхна кад,
Бехкбоцу тхо хIинца бехке хилла,
ЧагIар малаза тхо дахийна гIайгIанаша…

ХIаъа, ткъа! Iабдурахьман-Хьаьжас дозалла до шен кIантах. Берал-
лехь дуьйна гуш дара цуьнан нуьцкъала похIма. Атта караберзийра 
Iаьрбийн а, фарсин а меттанаш, стихкхолларан говзалла тIехдика 
Iамийра, къоначу шерашкахь дуьйна поэзехь вастийн шатайпаналла 
а, ойланаш маьрша хилар а гайтира. Хьаьжа-Мохьмадан къамелдаран 
говзалло воккха а вевора, са а гатдора ден. Муха хир-те цуьнан кхол-
лам? Луьра а, шеконе доцуш а ду исламан тIедахкарш. Амма Хьаь-
жа-Мохьмадах, ирсана, мунепакъ ца хилира, цуьнца ца хилира беса 
динан назманаш кхоллархо а, мелхо а, маьлхан зIаьнарш шена чухуду 
фосфор санна, цуьнан поэзи серло йохьучу исламан ницкъах юзура, 
цунах шех а схьаетталора и серло. И иштта хилар Iабдурахьманна 
хаьара…

– Муха деха шу хийрачу махкахь, ламанхой? – ирсечу айамехь 
хоьтту шайхо хьешашка.

– Дагестан дагаеъча, даге цIий хьалахьоду, – синхаамца боху Хьад-
жиявс, – цунна тIе когаш биттина, хьаьшна.

– Дагестан – Россин коган кIажах бахана жима тIулг бу, – оьгIазе, 
резавоцуш, велакъежа шайх, – цунна тIе когаш бетталур бац, хьаь-
шна дIа а йоккхур яц. КIайчу паччахьо ког чIогIа тIе мел теIабо, цуь-
нан астагIлелхар чIагIло.

– Тхо, къуй санна, даьхкина дайн лаьтта тIе, ткъа мостагIий кху-
захь, хIусамдай санна, Iаш бу, – боху Тинавваса, – тхан Даймохк бац.

– Нагахь массара а иштта ойланаш яхь, дукха хан ялале Дагестанехь бек-
къа цхьа пурстоьпаш а, наибаш а бен буьсур бац, – бехк а буьллуш, олу 
шайхо. – Цкъа ладогIийша, хIинцца ас хIун дешна Аристун йозанаш тIера.

Iабдурахьмана, жайна схьа а доьллий, дIадоьшу:
– «…адам политикех доьзна хIума ду шен дIахIоттамца, шен шатай-

па дIахIоттамца, ларамза кхолладелла хьелаш бахьана а доцуш, пач-
хьалкхана юкъахь воцуш вехарг – адамийн гIиллакх-оьздангаллехь 
кхиарна тIаьхьадисина са ду я адам хилла ца Iаш, массо а агIорхьа 
адамел лакхара са ду. Иза Гомера а кхайкхаво, «ша схьаваьлла тай-
па-тукхам доцуш, кхерч боцуш, адамийн гIиллакхашца, Iадаташца во-
цуш» – аларца; ишттачу адаман цIийх доьлла ду цIий Iано тIом гIаттор, 
ишттаниг вуста тарло ловзаран уьн тIехь кхечу жIаьккех дIакъастийна, 
церан дар-лелорна юкъагIерта аьтто ца битинчу цхьана жIаьккех».

Шен хьеший ГIеза-Махьмин эмиссараш хиларх кхеттачу 
Iабдурахьмана (царах лаьцна дуьйцуш цунна дукха хезнера) цхьана 



91

Орга - 2021 (4)
Iалашонца дийшира царна желтойн  хьекъалчин дешнаш. Оцу меттера 
йоза дешарца цо шаьш бакъ хилар схьадийца дезачу хьоле хIиттийра 
хьеший, ткъа адаман са а, амал а уггар хьалха ма-ярра гучуйолу цо 
шена хетарг ма-дарра охьадуьллучу хенахь.

– АллахIора, Iабдурахьман, и урум  дерригенна а тIехь бакъ ма вац, 
– тIе ца тов Iаббас, – ткъа ахь хьайн махкахошна бехк буьллу?

Ткъа кхузахь бисинчу гаурех, Искандер-паччахьна чухIиттина болчу, 
хIун пайда болу? Даймохк дIатасар гIолехь ду, шен дин дIатосучул а.

– Шен даймехкан арен тIехь хIур хилла висар гIолехь ду, хийрачу 
махкахь паччахь хуьлучул, – жоп ло шайхо. – Дин – иза даймехкан 
цIий ду. Хийра мохк безалур бац даймахке безам болчунна. Цуьнца 
воьзначунна атта ду, мел хала некъ эцна воьдучунна а. Цуьнца вол-
чунна миччахьа а карор ю хIусам а, синтем а. Амма шуна Даймахках 
хийра мохк хиллехь, Амсарехь  а, хуьлда иза Уьстамала  я Макка, 
шун синош синтемехь хир дац цкъа а.

Тинавваса бага гIаттайо, цунна дуьхьал цхьаъ ала дагахь, амма 
Iаббаса ишарца сацаво иза, тIаккха ша олу Iабдурахьмане: 

– Хьан хьекъал, шайх, Делера ду, ткъа тхан сонталла – тхан къинош 
бахьанехь. Бакъ а долуш, синтемзалло а, ойланийн къахьалло а кхо-
лийна тхан кхетам.

– Бу хьуна тхан Даймохк, Iабдурахьман, бу, – юкъаоьккху Тинав-
вас, – Дагестан ца езаш хилча, тхо кхуза догIур дарий?!

Iабдурахьмана жоп ца ло. Тийналлехь хеза воккхачу стеган садеIар 
а, вовшехдеттачу чIижан суьлхьанийн тата а.

Хьешашка маршалла хоттуш, ела а къиэжаш, ПатIимат чуйогIу. Иза 
йоьлла массо маьIIера гуттар а Iабдурахьманна тIе хьеший эхарх. ХIинца 
баьхкинарш а бац кхин вукхарех къаьсташ, цундела цо кхин тамаша а ца 
бо царах. Шайхан зудчун карахь – дика даьккхина чай чудоьттина кедаш 
а, архьечу мазах буьзна пела а тIехь болу цIестан шун ду.

Чай молучу хенахь Iаббаса коьртара куй охьабуьллу, обанан 
нуьйдарчий дIайоху, чоин кач дIахоьцу, кочара дIайоккху дарин 
баьццарчу тIийригна тIеоьллина кхосаболу сабаб, цергашца теш 
хедош.

– Турцера дуьйна схьа кхуьнца эзарнаш чаккхармаш некъ бина ас Цоре-
хула, Гуьржийчухула, Дагестанехула, сайн сил чIогIа хIара деза а хеташ.

Амма я шахIадат, АллахIан сийлахь цIерш яц Iабдурахьмана 
дIайоьшурш, ткъа ГIеза-Махьмин кхайкхам бу:

– «ХIинца гIаьттинчех хIора а гуттаренна мукъавер ву Iедална текха-
маш барх, цуьнан латта доладоккхур ду, иза вуьззина цуьнан да волуш…»

– ГIеза-Махьма вицвелла хIокху юккъе цхьа дош яздан, – хIоранга 
а хьожуш чекх а ваьлла, боху шайхо.

– И муьлханиг ду? – хаа лаьа Iаббасна.
– «Толам баккха». «ХIора а хIинца гIаьттина, толам а баьккхина…» 

Иза цо юкъа ца яздина, тIаккха хIара, кхайкхам а боцуш, муьлхха а 
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берана хууш долу бакъдерг хуьлу дела.

– Шайх, – хьасталуш велакъиэжа Iаббас, – суна ГIеза-Махьма вев-
за цхьа шо хилла ца Iа. Суна хаьа, паргIатонан дуьхьа иза цхьана а 
хIуманна бIокъажорбоцуш вуйла.

– Ткъа суна иза беран хенахь дуьйна вевза, – Iаббасан къамел 
юкъахдоккху Iабдурахьмана, – амма Дагестанера дукхахйолу ярташ 
хIинцале а гIевттина. Кхин хIун оьшу ГIеза-Махьмина?

– И дистинчу хин Iовраш, шайх, цхьана хорша ерзо еза, гаураш 
охьуш, царах чан йийр йолу хьер хьовзийтархьама, – мекара, цуьнца 
цхьаьна сацам боллуш шабарш до Iаббаса, – ткъа ГIеза-Махьма кхуза 
схьакхочур ву ахь, Iабдурахьман, джихадан байракх кIел адам хьайна 
тIаьхьа хIоттийча.

Цецволий хьоьжу Iабдурахьман шен къамелхочуьнга. ХIинца хуур 
ду-кха, иза кхуза стенна веана!

– Байракх кIел ца хIуттуш, марчо хьарчо хан кхаьчна ву со. Сай-
на тIаьхьа мича дига ас халкъ? Коша? Тхо долчохь паччахьан Iедал 
дIахIоттийна. Дукха дагестанхой императорна гIуллакхдеш бу. 
ХIинца дIакхайкхиначух гIазотан сийлахь тIом а боцуш, ткъа вежа-
рийн цIий Iеноран тIом хир бу.

– ЦIена бусалба ша верг коша ваха кийча ву-кха, шена шодмаш йоьт-
туьйтучул а, ша хотталхула текхавойтучул а. Ас и сайггара кхоьллина 
дац. Ас бохург Хаджиявс, Тинавваса, Микъис, Iалис а тIечIагIдийр 
ду: Закаталахь хилира и, тхуна а гуш.

Цо цIерш яьхначу тешаша, АллахIах дуйнаш кхуьйлуш, тIечIагIдо 
Iаббаса аьлларг. Вукхо кхидIа а дуьйцу:

– Ахь дош ца алахь, шайх, халкъ ша къийсамна хьалагIоттур ду, 
ткъа хьан вистцахилар цара хьо шайна резавацар санна туьдур ду. 
ГIазот дIакхайкхадехьа! Аьлла дац ткъа: «АллахIах цатешачарна, 
сийдоцчарна дуьхьал джихаде гIуо, Дела цхьаъ ца веш берш байа, 
миччахьа а хьо царна тIекхаьчначохь».

Ойла а йой, Iабдурахьмана олу:
–  Суна хаьа, мел хала ду адамашна. ГIевттинчу ярташкара нах суна 

тIеоьхура, ас цаьрга олура: кхетамах ма дохалаш. АллахIан совгIат 
хир ду царна уьш собарх ца бохорца. Хьанна хаьа, Iедало цхьацца 
гIоленаш яла а ма мега царна. Амма аш шайн шаьлтанаш беттанаш 
чу ца йохкахь, декъий лийчо хиш тоьур дац Дагестанехь. Оьрсийн 
ницкъан хьесап далур дац.

– Хонкар-паччахь цул а нуьцкъала ву, – тешам боллуш дIакхайкхадо 
Iаббаса. – Искандер-паччахь цуьнан когашка охьавужур ву, вайна кху 
шарахь луо а диллале.

– И иштта делахь, – гIелвелла, олу Iабдурахьмана, – гIазот Уьста-
малан шайх-уль-исламе дIакхайкхадайта. Сан бакъо яц и дан.

– Ткъа Турци тIом беш ма ю Россица, шайх, кхиамца тIом беш а ю! 
– собарх а воьхна, аз айдо Iаббаса.
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Оцу хенахь корах чу хеза ламазна кхойкхучу моллин азан. Ламаз 

эца оьшург йохьуш чуйолу ПатIимат. Iабдурахьманна хьалха куз бар-
жабо цо. Хьеший цIенкъахь дIахIуьтту ламазна.

Iамалш йина хIорш бевллачу хенахь, сихха чувогIу синтемах воь-
хна Мохьмад-хьаьжа. Баьхкина хьеший а гина, цаьрга могаш-паргIат 
а хаьттина, дегахьа воьрзу иза:

– Вуон хаамаш бу!
– Схьадийца, со воьлла царах, – Iабдурахьман-хьаьжа хьешашна 

тIе воьрзу, царна Мохьмад-хьаьжа вовзуьйту, – хIара сан жимахволу 
кIант ву.

Къамел хедош, тийса а луш, Мохьмад-хьаьжас дега дуьйцу герге-
билхоша Георгиевски тIай схьалацарх а, уьш хIинца Гунибера гIопана 
тIелата дагахь хиларх а, ткъа Анада-майданахь Войно-Оранскийн ге-
ланчо согIратIлахой, хьем ца беш, гергебилхошна дуьхьалбовла беза 
боху омра дIакхайкхорах а лаьцна.

– И ца дахь, вайгара латтанаш схьадохур ду, – доккха садоккхуш, 
халачу хьоле хIоьттинчу стеган ахшабаршца олу цо.

Хьеший вовшашка хьуьйсу.
Iабдурахьмана балдаш меттахъхьедо, схьагарехь, шабаршца доIа 

деш. КIелдIахула цуьнга а хьоьжуш, Iаббаса олу:
– И хир ду-кха тIаккха вежарша вовшийн байар.
– Вовшийн цIийлахь хIаллакбан гIерта дагестанхой, – боху Тинаввас.
– АллахI резаволуш хIума дуй-те, цхьана динехь болчара, хьера-

евллачу чангIалкхаша санна, вовшийн къамкъаргаш цестар? – хотту 
Миткъис-Iалис.

– Къинош мел деба, шайтIанан луур хуьлу. Гаурийн ямартлонаша 
жоьжахати ю шайна кечъеш, – аз ойу Хьаджиявс.

– Къинойх лаьцна дерг эрна дуьйцу аш, – юкъахбоху уьш Мохьмад-Хьаь-
жас, – Дагестанехь цкъа а ца хилла вежарша вежарий байар, хир а дац.

– Далла бу хастам! КхидIа хIун хир ду ткъа? – хаа лаьа Микъис-
Iалина.

– КхидIа? КхидIа Меликов вогIур ву. Олхазарийн бенаш санна, яр-
таш йохор ю цо, – боху Iаббаса. – Нагахь Шура гIопера а, Кумухера а 
салтий багIахь, андалалхой цхьаьнакхета аьтто боцуш буьсур бу.

– Гергебилхой тIай тIера дIабахалур бацара-те, цаьрга къамел дича? 
– хоьтту дега Мохьмад-хьаьжас.

Иштта а, вуьшта а гергебилхоша, хIуъу хиларх, герз охьадуьллур 
дац, – жоп ло Iабдурахьмана, – уьш хууш ма бу, къинхетам шайна хир 
боцийла. Ткъа наха хIун боху, Мохьмад-хьаьжа?

– Цара хьох дагавала ваийтина со, уьш вайн цIенна юххехь хьоь-
жуш Iаш бу.

Ойла еш а Iай, Iабдурахьмана омра до кIанте:
– ЖаммаIат а, тайпанийн векалш а схьакхайкха.
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Мохьмад-хьаьжа дIавоьду. Iаббаса, цунна тIаьхьа а хьожуш, хозу-

ьйтуш, ойланаш йо:
– СогIратIлахой дуьхьалбовлахь – мегебхой къарлур бу, мегебхой 

дуьхьалбовлахь – ругIудахой къарлур бу… хIета а, вета а цхьамма 
омра кхочушдийр ду, ткъа къарцабеллачара шайн латта атта дIалур 
дац. ЦIий ца Iанош доьрзур дац.

– Iожалла тIеэца доьгIнехь, – боху Тинавваса, – мостагIчун карах 
валар гIолехь ду, вешин карах кхелхачул.

– Дерриг халкъ хIаллакьхилча а хIумма а дац, хIокху хьелашкахь 
дехачул а! – тIечIагIдо Iаббаса, коьллийн кепехь дIасадахана шен 
цIоцкъамаш леррина тIеттIа а гулдеш.

– Ткъа хьо вуй кийча массарал хьалха Iожалла тIеэца? – хотту 
Iабдурахьмана. – Масал гайтал ахь, хьуо бакъ хиларх тешна велахь, 
массарна а гуш, хьайн дахар дIалол хIета.

Шайн цхьаьнакхетарехь дуьххьара хьоьжу шайх Iабдурахьман шен 
хьешашка оьгIазлонца, ткъа вукхара ца хьулдо шайн хазахетар, леч-
къа ца деш гойту шайна цIий Iано лаар, и хиларе кхайкхамаш а бо 
цуьнга, Iабдурахьмане, гIелдина, гIора иэшийна, хаддаза хиллачу 
тIемаша цIе-кIур байина халкъ гIазотана гIаттаде бохуш.

ХIаъа ткъа, халкъ! Иза дуьхьало еш а дац, дерригенан ницкъ кхочуш 
а ду, жин санна. Жинан санна ницкъ бу цуьнан: тIехнуьцкъала гIепаш 
лаьттаца дIашаръян, тIехлекха, тIехъисбаьхьа гIаланаш дIахIитто а. 
Диканиг кхуллу цо я зулам – и дозуш ду, кара чиркх а лаьцна, цунна 
тIехь урхалла деш волчух.

Ахсахьт дIадаьллачул тIаьхьа чу адамаш догIу. Царна хьалхабевлла 
бу лераме согIратIлахой – АстагI Пирил, Хурш-Нурмохьмад а, наибан 
Хуршилов Мохьмадан да. Уьш пенан бохаллехь охьаховшу. НеIарш 
йиллина йитина. Арахь гуш бу шайхан цIенна гуобина дуккха нах.

– Соьгара хIун хаза лаьара шуна? – тийначу озехь хотту 
Iабдурахьмана.

ХьалагIотту Хурш – лекха, пхенаш тIедевлла, хIинца а дегIехь 
ницкъ болу воккха стаг, гIазотан тIаьххьарлера сахьт тIехIотталц Ше-
мална юххехь хиллачу цуьнан кIеззигчу бIаьн накъостех цхьаъ ву иза.

Хурш – цунна елла цIе ю. Шемала аьлла и цунах. Нурмохьма-
да чIогIа дозалла дора цу цIарах. Цкъа мурдийн бIо ломан дукъ 
тIехула схьабогIуш, динан дуьрста лаьцна вогIу Нурмохьмад, тхино 
тIадийначу баца тIехь ког а шершина, башха легIана йоцчу басахула 
чукерчинера. «ХIинца а хьалхе ду тIамна чухахкавала», – забар йира 
Шемала. «Хуршум ана»,  – бехкал а вахана вела а къежаш, жоп де-
лира наиба. «ХIун дер хIета, хIинца дуьйна ас Хурш эр ду-кха хьох», 
– элира имамо. ХIетахь дуьйна и цуьнан шолгIа цIе хилла лийлира. 
Цул сов, цуьнан кIанта Мохьмада Хуршилов боху фамили тIеийцира.

Нурмохьмадан кIентан Мохьмадан йоI Хадижат Iабдурахьманан 
кIантехь Мохьмад-хьаьжехь марехь яра. Оцу захалонца гергарло 
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чIагIдинера СогIратIлахь уггаре лерамечу шина доьзало. Хурша-
на гуттар а гIо хуьлура шен керлачу гергарчу стагера, амма хIинца 
цунна, говза тур тохархо а, цкъа а къарлурвоцчу гIазотан тIеман 
бIаьхочунна, шайхан озехь резавацаран билгалонаш хааелира, цунде-
ла цо сихо йира цуьнгахьара шена гIо хир долуш дерг дIаала.

– Мохьмад-хьаьжас хилларг дийцирий хьоьга? – хотту Хурша, си-
рачу месалчу цIоцкъамаш кIелдIахула цуьнга а хьоьжуш.

– Дийцира, – парггIат жоп ло шайхо.
– Гергебилхошна дуьхьал оха герз айбахь, и нийса хир дуй?
– ХIан-хIа.
– Тхешан латтанаш оха Iедална дIалахь, нийса хир дуй?
– ХIан-хIа, – хьалха санна, парггIат жоп ло Iабдурахьмана.
– Диснарг цхьаъ бен дац – гIазот! – дегайовхонца доккха садоккху 

Хурша.
И ойла тов дукхахболчарна. Карзахе аьзнаш хеза:
– ГIазот!
– Вовшийн цIий Iанадойтур дац вай!
– Цхьа кана латта а дIалур дац!
Iаббаса леррина ладоьгIу цаьрга, шайхана тIера бIаьрг дIа ца бок-

кхуш. Iабдурахьмана куьг хьалаойбу. Нехан аьзнаш дIатоь.
Iабдурахьман яххьашка хьоьжу. Къаналло а, чохь бода хиларо а нов-

къарлойо цунна, амма адамийн меттахцахьеро а, бистцахиларо а гIо до 
цунна, хIинца мел сирла бIаьрг болчу Iовдална гушдолчул а дукха ган. 
Iабдурахьман цIеххьана кхийтира, хIинца халкъ кхетамо меттиг битин-
чу дераллехь ойла ца еш а, сихаллехь а деш долчунна кийча хиларх.

– Ас шуьга хоьтту, нах: ас гIазот дIа ца кхайкхадахь, хIун дийр ду 
аш? – тIевоьрзу иза царна.

Берриге вовшашка хьуьйсу, белшаш сеттош. ГIаддайна, корта дIаса 
а хьийзош, Хуршас жоп ло:

– Тхо… иштта хирг хиларх тхо ца теша!
– Ас шуна дуьйцур ду Мухьаммад-пайхамаран, Делера салам-

маршалла хуьлда цунна, кхаа хьехамах лаьцна, – олу Iабдурахьмана. – 
Цкъа цуьнан невцо Iела-асхьаба хаьттира цуьнга: «Сайн Делах тешар 
чIагIдархьама, ницкъаш стенна тIеберзо беза ас?» – «Динна тIе а 
хаий, и ша саццалц, дIахахка», – жоп делира Мухьаммада. Iела-асхьаб 
новкъаваьлла. ЦIеххьана цуьнан дин, кхерабелла, сецна. ДIасахьаьжначу 
Iела-асхьабана некъа тIехь лаьхьа гина. Цо цунна шед тоьхна, амма 
лаьхьа ша болчул а шозза боккха хилла. ШозлагIа а тоьхна Iела-асхьаба 
– тIаккха лаьхьа цуьнан динал лакха хьалаайабелла. Ткъа цо кхозлагIа 
шена тоьхча, Iаламат боккха хилла дIахIоьттина лаьхьа «шуш» дан 
боьлла, бере дIакхалла кечлуш. Iела-асхьаба цуьнан коьрта тIе куьг 
хьаькхна. ЦIеххьана лаьхьанах лаьттан нIаьна хилла, и меллаша бацала 
дIатекхна.

Цецваьлла Iела-асхьаб, шен дин лаьллина, кхидIа а новкъа ваьлла. 
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Юха а сецна дин. ХIинца, жIаьлин гIалх а хезна, дIасахьаьжначу Iела-
асхьабана дахкадоллу зуд гина, некъан шораллехь дIадижна, тап-
аьлла Iаш. Динара охьа а воьссина, жIаьлина тIе а вахана, ладоьгIча, 
иза кхетта гIалх дийраш цуьнан кийрара, хIинца а дуьнен тIе довлаза 
долу кIезий хиларх…

Цецваьлла, кхидIа а лаьллина Iела-асхьаба дин. КхоазлагIа йок-
кхачу хьеха хьалха сецна иза. Цу чу ваханчу Iела-асхьабана хиъна 
и хьуьжар хилар. МуIалим пена тIе цхьа хьаьркаш язъеш вара, ткъа 
кортош тилкхаздевлла мутаIеламаш уьш шайн тептарш тIе схьаяздеш 
бара. «ХIара хIун Iилма ду?» – хаьттира Iела-асхьаба, амма жоп ца 
хезира, хIунда аьлча мутаIеламашна мотт бицбеллера.

Хьеха чуьра араваьлла Iела-асхьаб, шен динна нуьйр а тиллина, 
юханехьа хахкавелла, Пайхамар волчу, «И хIун лаьхьа бара?» – 
хаьттира цо… «Иза – тIевогIуш волу мостагI ву. Иза ницкъаца эшалур 
вац, хIилланций, хьаставаларций бен цунах кIелхьарвермвац», – 
жоп делла Пайхамаро. «Уьш хIун кIезий дара?» «Уьш – тIейогIу 
тIаьхьенаш ю. Шаьш дуьнен тIе а довлале, гIалх а деш, чукхиссалур 
ду уьш бакъдинехь болчарна». «И хIун Iилма дара ткъа?» «И 
тIейогIучу заманан Iилма ду. Цо адамаш сонтадохур ду, уьш вовшех 
дIа а къестор ду», – элира Пайхамаро.  Iабдурахьман соцу, нахана цу 
хьадисан маьIнин ойла ян хан юьтуш.

– ХIинца кхочушхуьлуш берг хьалхара хьехам бу, – чIогIа олу цо, – 
лаьхьанна тIекхаьчча, Iела-асхьаба диннарг дан деза вай а.

– Амма Iела-асхьаба ша тIе ма-кхеччи ма ца хьаькхна цунна тIе 
куьг. ХIета вайн а йиш ю-кха цкъа хьалха мостагIчунна тоха? – ала 
карийра синтембоцчу Хуршана.

– Кхолламийн тептар тIехь яздинчул сов хIума ала йиш яц сан, 
– боху шайхо. – Нагахь шу тIом бан лууш хилар цIеначу, оьздачу 
оьгIазалло кхоьллинехь – и АллахIан лаам бу, тIаккха шу цу лаамна 
кIел хир ду, сан лаамна а доцуш. БерхIитта шо хьалха дIаяйра Шема-
ла латийначу гIазотан байракхан алу. 

 Суна хаьа, мел хала шераш дара уьш. ДегIастанхоша къуьйсура 
шайн дахар тодаларехьа, шайн дин а, Даймохк а ларбеш, керла гIазот 
а ца доьхура, цо шеца Iожалла йохьуш хилар шайна хаарна. Ткъа со 
нийса хир вуй-те, нагахь санна ас, сагIратIлахойн латтанаш Iедало 
дIадаьхча, уьш лардан берриге дагестанхошна гIазот кхайкхийча?! 
Цул а яккхий халонаш ма хьегна дуккха юкъараллаша а. ХIораннан 
декхар – шен ков-керт ларъяр ду…

– ТIом ца беш тхешан латтанаш оха дIалур дац, – мелла а синтем 
хилла боху Хурша, – тхешан метта тIом бе ца боху оха цхьаьнгге а. 
Амма хIокху хаттарна жоп лохьа, Iабдурахьман-Хьаьжа: сан кIант 
Мохьмад наибан даржехь паччахьан гIуллакхехь ву, и массарна а 
хаьа. ХIета, ахь гIазот ца кхайкхадахь, иза цигахь вуьсур ву, – Гу-
нибехьа корта тосу Хурша, – кхана тIамехь ас иза виэн а тарло. Къа 
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хьанна тIедужур ду?

– И къа, Хурш, я хьуна а, я суна а тIедужур дац, – цуьрриг а ца ву-
хуш, жоп ло шайхо, – КъорIанахь аьлла ма ду адамашна юкъа хьагI 
яржочарех: «Царна догIу таIзар уьш байар ду», – аьлла.

– Со теша кIантах, иза вайца хир ву, – ойлане вахана, билггал 
тешна а воцуш, олу Хуршас, тIаккха, шен шеконаш ша охьатийсича 
санна, мохь туху: – Ткъа вукхарна хIун дан деза? Паччахь волчохь 
г1уллакхдеш болчарна? Кхана шайгара герзаш цара хьанна ойур ду? 
Шайн динехь болчарна я халкъана ницкъбечарна? – и хьох дозуш 
ду, Iабдурахьман-Хьаьжа. Ахь дош лой царах? ХIан-хIа. Ткъа гIазот 
дIакхайкхоро уьш вайна тIе балор бу, нагахь уьш бакъ бусалбанаш 
белахь. И ца дахь, вайна дуьхьал тIом бийр бу цара, шайн байракх а, 
кхайкхам а боцчу талорхошна дуьхьал санна.

– Дуьненахь, – жоп ло шайхо, – цхьаболчара шайггара кхайкхамаш 
кхуллу, ткъа вуьш цу кхайкхамийн дуьхьа кхелха. Хьалхарчара шаьш 
баьччанаш лору, ткъа шолгIачара шаьш – турпалхой. Амма уьш а, 
вуьш а бIаьрзе бу. «Адамаш хьоьга хийцалур дац, ахь хьайн амалш 
хийццалц», – аьлла ду жайнашкахь. Цундела, дахар дикачу агIор 
хийцархьама, хIора а цIанвала гIорта веза къинойх, вон амалш а йита 
еза.

И бу-кх, Пайхамаро, АллахIера салам-маршалла хуьлда цунна, вай-
на бина коьрта, цхьаъ бен боцу а нийса хьехам! Тахана паччахьна 
гIуллакхдеш болчех жоп соьга далалур дац, иштта шух цхьаннех а 
дала дош дац сан, хIунда аьлча вай дерриге а ду къинош долуш.

ЦIа чуьра буламечу тийналлехь хеза адамийн карзахе садеIар, цара 
идадо вовшийн бIаьргаш чу хьажар, ткъа неIарал арахьа хеза карзахе 
аьзнаш – арахьарчарна тIекхачош Iабдурахьманан дешнаш ду уьш. 
Цо бохучунна дуьхьалвала цхьа а хIуттур вац. Цунах чIогIа дика кхе-
та Iаббас. Цо куьг хьалаойбу.

– Iабдурахьман-Хьаьжа, вистхила бакъо лохьа суна!
– Схьадийца, – доккха садоккху шайхо, – хIара Iаббас ву, ГIеза-

Махьма волчуьра Хонкарара веана иза вайна тIе.
– ХIаъ, со ГIеза-Махьма волчуьра веана, – тIечIагIдо Iаббаса, хьарчий-

на кехат дIадостий, и дIаса а лестош, мохь туху цо, кортошна тIехула а 
хьоьжуш, – цо шуьга кхайкхам бо, дагестанхой, иза шух теша, иза теша 
аш вайн лаьмнийн сий дойуьйтург цахиларх, бакъонан тIам тIе дIахIитта 
кхойкху цо шу. Шун яххьашка хьаьжча, суна го Шемалан кIант галваь-
лла цахилар. Цо дехар дира шуьга дIаалар, исламан паччахьо шех те-
шийна доккха эскар ду, и цо кхуза схьа а далор ду, Турцис толам ма-
баьккхинехь Россина тIехь. Ткъа и кестта хир ду, мелла а сиха. Карсехь 
оьрсийн эскар дерриге хIаллакдина, даккхийчу дарашца юхадолуш ду 
и. Шемалан цIарах дуьненна тIехь урхалладар АллахIа тIедиллина йолу 
нуьцкъала пачхьалкх шуна паргIато яккха гIо дийр долуш ю.

Iаббас, жима са а даьIна, хIаваъ чу а оьзна, шайхана тIе воьрзу:
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– Лаккхара лерамечу Iабдурахьман-Хьаьжас бешна ГIеза-Махьмин 

кхайкхам, амма иза ца хIуттура гIазот дIакхайкхо, цIий Iанорах кхоь-
руш, халкъ хIаллакдарх кхоьруш. Иза бакъ а вара. Амма селхана хил-
лачо кхечу кепара ойла йойтур ю цуьнга. ХIинца со шуьга ала вол-
лург цхьанне а къайле хила йиш яц…

Адамаша самояр шабаршка доьрзу, ткъа хаам бовзаре ладогIар 
дегайовхоне хуьлу. Iаббас, леррина синтемах воха гIерташ, даккхий 
синош доху суртхIоттош, шайхана улле охьахуу, тIаккха кIадвеллачу 
хьехамчин гIоргIделлачу озаца, тешарца дIахоуьйту:

– Дукха хан яра оха гIаттам кечбеш болу. Кумухехь милицин дек-
харш кхочушдеш болчу дагестанхойн бархI эзар стагах лаьтта бIо, ткъа 
иштта кхечу ярташкахь а ницкъбархошний, ямартхошний дуьхьал 
герз ойбур ду. Ротмистр Фатали-бек а, штабс-капитан Iабдулмеджид а 
хаам кхачаре хьуьйсуш Iа, шайн куьйгаллина кIел берш гIазотан бай-
ракха кIел бига. ТIаккха гIаттамах дIакхетар бу кхечу кIошташкара а, 
юкъараллашкара а бахархой, керла эзарнаш бIаьхой гIовттур бу джи-
хадана. Дош хьоьга ду, шайх. Халкъ ладоьгIна Iа. Алийша, нах, шаьш 
маьрша хила лаьий шуна? Вайн дайша шайл тIаьхьа вайна дитина 
сийлахь масалш! Вай дицдан ца деза истори таррашца язъеш хилар!

Буламе, синтемза тийналла иккхира, маьI-маьIIера аьзнаш, во-
вшашца морзахдуьйлуш, цхьаъ вукхул чIагIлуш, эххар а цхьана даше 
доьрзу: «ГIазот!»

Iабдурахьмана синтемехь тергалдо и синхаамийн кхехкар, тIаккха, 
шен дагахь Iаббас говза хабарча хилар билгал а доккхуш, цо олу:

– ДIадаханчо хьоьху вайна, истори язъяр дукха хьолахь зуламхо-
ша дагалоцуш хилар, ткъа и кхочушйо ойла ца еш араевллачу тоба-
наша… Хьекъалх талхарца а доцуш, ткъа кхетамца цхьаьнакхета, 
тIаккха бен халкъ хилла дисалур дац шу.

ТIехь шеддаш долчу Iасанна тIе а тийжаш, хIусаман цIенкъа юккъе 
сехьаволу АстагI Пирил.

– Iабдурахьман-Хьаьжин дешнаш, ла ца дугIуш, лергашна 
тIехтилийтар – иза еккъа цхьа сонталла ю, и ша-шен хIаллакдар ду, и 
зулам ду, – дешнаш кхуьссу цо.

Шайхо тIаьххьара аьллачу дешнаша юьхьIаьржахIоттийначу 
Iаббаса, цунна дуьхьало ян а ца хIоьттина, и АстагI Пирилна тIехь 
акха сацам бира:

– КIиллочун къамел тергалцадар къилахь дац. Цундела, кхидIа ца 
дийцича а волу хьо.

Пирилан юьхь тIера бос бов. Хьалха а кхевдий, жоп ло цо:
– Хьайн цIахь хIунда ца бо ахь тIом, турпалхо?! Со бIонбаьчча 

хилла хьуна Шемалан, хIетахь хьо мотт бийца Iемина а воцчу хенахь,
АстагI Пирила массаьрга а бIаьргтуху, тIаккха кхидIа а дуьйцу: – 

Суна тIаьхьашха хIун хабарш дуьйцу, со хууш ву. Цхьаццаверг шек ву 
сан къонахаллах а, яхь хиларх а. Ас шуьга боху: со ямартхо а, кIилло 
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а вац. ТIом бечу далахь, сан тайпанан зударша муьлхха а тайпанан 
божаршачул алсам дакъалоцур ду цигахь. Шу машаре кхайкхарца со 
шуна диканиг лууш вара, амма, хIара къамелаш хиллачул тIаьхьа, вай 
хьовсур а ду-кха, вайх ямартхо а, кIилло а муьлха ву…

ЦIа чу таттало Iали-Мохьмад. Сихвелла, мотт а тийсалуш, шега 
схьаоьцу цо къамел:

– Уггаре доккха зулам – иза кIиллолла ю… Суна иштта хета… Со 
гIазотехьа ву… Вай билггал толам боккхур бу. Иштта ГIеза-Махьмас а 
дош ло вайна гIо дан. Иштта дуй и, Хурш? Ахь хIун олу? Хьо вист хIунда 
ца хуьлу? Хьан кIантах дозуш а ду дуккха. Цо гIо дийр дуй вайна?

Хурш вегаво, шен цIе хезча.
– Ас сайн дагахь дерг дIааьлла; Мохьмад вайца хир ву. Амма хIинца 

тIаьххьара дош соьгахь дац. Iабдурахьман-хьаьжа, тхо дерриге хьоь-
га ладоьгIна Iаш ду-кха, – собар а кхачийна, боху цо шайхе.

Юха а цIа чохь, кешнашкахь санна, тийналла дIахIутту. Зевне а, 
тIеязъелла а.

Махкахоша тIаме кхайкхархочун декхар шена тIететтаро догдохий-
начу Iабдурахьман-Хьаьжас хотту цаьрга:

– Шуна хIетте а, тIом беза-кха?
– ХIинца цунах хьалхадовлалур дац, – массеран а метта жоп ло 

Хурша.
– Ас хьанах тешо деза-те шу? – Iоттарца хотту шайхо.
– Мацах цкъа со Шемалан наиб вара, – олу Хурша, – суна дийца 

оьшуш дац, и муха имам вара. Ткъа тахана цуьнга нийсса волуш цхьа 
стаг бен ца вевза суна. Иза хьо ву, Iабдурахьман-Хьаьжа!

– Шемал деккъа шен сица нуьцкъала хилла ца Iара, – цавашаре 
велакъежа шайх, – шен дегIаца а вара иза иштта. Ткъа со – тишвелла 
къена стаг. Шуна хьалха а ваьлла, шу тIаме дигаран метта, со шун 
баккъашна тIехьа лечкъар ву. Дош дац и.

– Кхиверг цхьа а имам хила къобал ца во ас, – иза тIетан хьийза-
во Хурша, – нагахь хьо халкъана хьалхавалахь, вайн толамах шеко 
цхьаннен а хир яц, тIаккха вайн ницкъ шозза совбер бу.

– Вайн толамах шеко йолуш цхьаъ хилахь, иза со ву шуна, – дуьхьа-
лойо Iабдурахьмана, – гIаттам шуьга ца айийта бакъо яц сан. Кхолла-
мийн тептар тIехь дIаяздина ду и муха дIадоьрзур ду, вайна и хуур а ду. 
Кхечу кепара и чекхдала йиш яра я яцара – и вайна хаа оьшуш дац…

Iабдурахьман-Хьаьжас цIеххьана къамел сацадо. Цхьа а кхеташ 
вац, дерриге аьллий цо шен дагахь дерг я кхидIа ша аьндолчун ойла 
еш ву иза. Массо а вовшашка хьоьжу, юх-юха а хоьтту вовшашка, со-
барх боьхна, шайхе дIахьуьйсу. Эххар а цо кхидIа а дуьйцу:

– Нагахь ас гIазот дIакхайкхадахь, имам сан кIант хила веза.
Мохьмад-хьаьжа хьалаоьккху, тIетекхна богIуш лаьхьа болуш сан-

на, амма дас, ишарца омра деш, охьахаавой, кхетаво иза:
– АллахIана амалт хир ву иза соьгара. Нагахь со, аш бохург а дина, 
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Делан лаамна дуьхьалваьллехь, сан кIант кхалхарца таIзар дийр ду 
Цо, ткъа кIантана совгIат дийр ду бакъдинехьа къийсамехь Iожаллица. 
ТIаккха аш герз охьадуьллур ду, лаьхьанна коьртах куьг хьакхархьа-
ма. И шаьш дийр ду алий, дош ло суна!

ТIаьххьара дешнаш шайхо мохь тоьххана олу…
Махехь лестачу дийттийн гIаша санна, гIовгIа йоккху наха, цу кепара, 

дагахь а доцуш, хьекъале сацам тIеэцча, царна иэхь хета воккхачу ста-
гах, шена тIера сел деза сагIа доьху гIуллакх цо тIелацарна, баккъал а 
цхьана а кепара харц боцу шен дозадоцу халкъе безам къаночо гайтарна.

– Дош ло оха! – хьаьсарте мохь болу Хуршан.
– Дош ло оха!
– Дош ло оха!
– Сийлахь-Везачу Делан лаам кхочушхуьлийла! – тийна шабарш до 

Iабдурахьмана, – гIазот
Ас имам дIакхайкхаво сайн кIант Мохьмад-хьаьжа!
Къаночун къорам бIаьрхийн тIадам цуьнан бIаьрчоьшна тIера 

охьабужий, хебаршлахь къайлаболу, йокъано дакъийначу лаьттан 
дотIунашкахь догIанан тIадам санна.

– Ткъа хIинца со маьждиге дIавига, – олу цо, – истихара  дан дек-
харийлахь ву со.

Ларвеш, шатайпана лаккхарчу лерамца, сийдарца, дийна байракх 
санна, дIахьош ву Iабдурахьман СогIратIлан урамашкахула. БIеннаш 
адамийн тобанаш, сихъелла, тIаьхьауьду цунна. 

Царна хIинца а ца хаьара, Чохна юххерчу Холоб ирзу тIехь лаьт-
таш долу паччахьан тIеман дакъош, Чохский Махач коьртехь волчу 
ламанхойн милицех дIа а кхетта, Георгиевски тIай долчу агIорхьа 
схьадогIуш хилар. Луьра тIом бара бан безаш.

Шайхан Iабдурахьманан цIа чохь кхиэташо хиллачул тIаьхьа 
жаммаIат, динан дай а, СогIратIлара берриге божарий а, «шайн кхер-
чашна паргIато» езархойн а, «къийсамехь жигаралла гайтаре» кхайк-
хочийн а шайн-шайна хетарг хоуьйтуш, шина тобане бекъабеллачул 
тIаьхьа, БингIор цIе йолчу боьлаке бахара. Цигахь салтийн жима 
туп яра. Уьш хIаллакбинчул тIаьхьа ши бIе бIаьхойх йолу тоба Ана-
да-майдана юхаеара. Цигахь хIинцале а карзахаллаш марсаевллера; 
цхьаболу лераме нах, шайхо Iабдурахьмана тIеэцна сацам болуш-
шехь, хуьлуш долчунна дуьхьалбевллера. Амма дукхахболчийн са-
цам бахьанехь гIаттамхойн дар-лелор къобалдан дийзира церан.

Цкъа дуьххьара гIаттамна тIехь куьйгалладар тIедиллира Шема-
лан цIеяххана наиб хиллачу Кибит-Махьмин вешина ТIилитIлара 
МуртузIелина. Иза, хьем ца беш, схьавеанера СогIратIла шен кIантаца 
Джаватханаца цхьаьна, лаьмнийн даккъаш тIехь хаамбаран цIерийн 
серлонаш ма-гиннехь. Шемала цкъа аьллера: «Нагахь санна мацца а 
Дагестанехь тIом эккхахь – и дIаболийнарш ТIилитIлахь лахалаш». 
И дуьззина тIечIагIдора МуртузIелин а, Джаватханан а дог-ойлано.
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Имаммий, цуьнан кхиэташой, наибаш а, векалш а тIечIагIбар 

тIехдаздар, совнаха хIуманаш доцуш, чекхдаьккхира, амма кхидIа 
кхочушдандезарг вовшахтохар леррина дIадаьхьира. Массо ярташкий, 
юкъараллашкий кхайкхамаш язбира: «Шемал йийсарвинчу заманахь 
дуьйна, – бохура цу тIехь, – вай чIогIачу аьчкан гурано лецна, лоллехь 
ницкъбар нуьцкъала ду. Вай леш лору, вайна тIе боккха мохь а биллина, 
вайга ца лалун текхамаш бойту. Маршо дIакхойкхуш ю. Шуна гуш дац 
ткъа, нагахь вайх муьлххачо а округан урхаллин гIуллакххочуьнга 
церан Iедалехь маршалла ца хаттахь, царна хьалха коьртара куй дIа ца 
баккхахь, и миска, амма кура оьзда набахте дIавуьгу, цунна гIуда туху, 
цул а доьхнарг ду – вирана санна, шодмаш етта…».

И прокломацеш дIа мел кхайкхочохь оьгIазлонан цIе летара олалло 
а, бакъонаш дIаяхаро а дакъийначу дегнех. Осаллина муьтIахь хила-
рехь дегайовхо яйинчарна и карайора карзахаллехь. «Маршо, совгIат 
санна, луш яц – цуьнгахьа лета деза, и тIамца бен яккхалуш яц». И 
ойланаш дегнаш чу йийшайора хIора а сатийсамца вехачунна кхин 
некъ карош цахиларо.

Хурш, Iали-Мохьмад а, Боьха Хьаджи а, мозийша санна, 
сагатдеш, шен лере цуьнан кIантах лаьцна хабарш дуьйцуш волчу, 
тIаьхьараваккхалур воцийла хууш, эххар а резахилира цунна тIаьхьа 
Магаре ваха веза цара бахарна, иза ша схьаваллалц а ца Iаш, хIунда 
аьлча и шиъ шеквара цуьнан къонахаллах а, дешан да хиларх а, цундела 
хьелаш наибан оьздачу Iалашонашна дуьхьал дерза тарлора, иза шен 
вежарех а, цхьана динехь болчех а дIакхетарехь, цунна герзаца гIо эша 
а тарлуш ду, бохура цу шимма. Хурш, шена ца луъушехь, дIавоьдура 
имаман резиденцера. Цига схьаоьхура ворхI кIоштара бIаьхой – Анц-
росора, Унхара, ТIлебелера, БугIунера, ТIлелара, ТIумара, Ташера а. 
Ша юхаверззалц кхиэташо дIататтахьара аьлла, имаме дехар а дина, 
Магарехьа дин дIахаьхкира цо.
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Адамах адам дийриг – гIиллакх ду, ткъа 
адамах халкъ дийриг мотт бу. Вайн дахар 
тодийриг, хаздийриг ийман, гIиллакхаш, 
нохчийн Iадаташ ламасташ ду. Уьш ларлур 
дац, нагахь къоначарна ца довзийтахь, ца 
хьехахь, царна марздеш, цIийх а, тIамарх 
а ца долийтахь. Уьш церан синойх дIаийна 
хила деза. Иза иштта хир ду, нагахь уьш 
шайца долчара шайн масалшца даржадахь.

Адамийн дахарехь мехала, коьрта бу 
къинхьегам, къинхетам. 

ХIунда аьлча, къахьоьгучу адамехь 
алсамо хир бу къинхетам, кхиамаш а. Муьлхха а хIума кхиорехь а, 
даржорехь а коьрта бу къинхьегам.

Хьалха вайн дай-наноша лелийнарг, кхиийнарг, хIинца вайн дахарехь 
ледара дерг карла а доккхуш, юхаметтахIотто Iалашо йолуш къахьегар 
вайна тIехь ду. Тахана хуъучул а хууш дацара селхана. Хуур а дацара, 
вайх дог лозуш, кханенан ойла а йеш, диканиг, хазаниг, исбаьхьаниг 
даржо, кхио Iалашо йолуш вайн нах бацахьара. Вайн дахаран цхьа мур 
хала бар бахьанехь, дуккха а зен хиллера вайн махкана а, халкъана а. 
Кхечу къаьмнаша шайн исбаьхьаллин хазна кхиочу муьрехь, вайниг доьза 
йайнера. Лула-кулара къаьмнаш, вайн дерг шайн ду бохуш, мехаллаш, 
хазнаш дIасаийзо дуьйладелча, дагна а, синна а эшам, чов хуьлура. 
«Вайн къоман синмехаллаш, исбаьхьаллин корматаллаш, говзаллаш, 
иллеш, эшарш, мукъамаш гулбар, вовшахтохар хьан, маца дийр ду-те?» 
– хаттаро садуура. Делан къинхетамца вайн къаношкахь ларделла вайн 
къоман иэс. Ламастех, говзаллех цхьадерг хьахо лаам бара сан. Хаза 
ламаст ду белхи бар. Белхеш тайп-тайпана хилла. Масала: асаран белхи, 
поппаран белхи, тIаргIа къажбе белхи, хьаьжкIийн белхи… Муьлхха а 
гIуллакх деш (накъосталла эшнначохь) гIоьнна богIуш хилла нах. Масех 
белхи хилла, зударий мехкарий бен хила йиш йоцуш. Царах бу истангаш 
деш, тIаргIа бато вовшахтуху белхи. Истангаш хIинца хьалха санна деш 
цахиларна, и белхин кеп юкъара дIаяьлла лара мегар ду. 

Бакъду, т1аьхьарчу хенахь  цхьайолчу меттигашкахь юхаметтахIоттийна 
истангаш дар. И корматалла, говзалла юхаденъяр бахьанехь дуккха а 

ЮСУПХАДЖИЕВА Аза

КъИНХЬЕГАМО ИСБАЬХЬАЛЛИН А, 
МЕТТАН А ДОЬ ЦА ДОйТУ
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шира дешнаш карладевлла, бецийн, беснийн цIершца цхьаьна. Тайп-
тайпана басарш стенах, муха деш хилла а хии. Халкъан дахар-Iерах, 
говзаллех боьзна бу цуьнан мотт. Мотт дийна латториг, кхиориг а халкъ 
ду, шен амал, корматаллаш, говзаллаш, башхалла ларйеш мел ду. Уьш 
ларйар, мотт кхиор вайна тIехь ду.

Говзаллех доьзна хIунда ду меттан хьал? – аьлла, хаттар кхолладала 
тарло. Масала: Истанг – тIаргIа а батийна, бина маша бу. Цундела олу 
«машанан мачаш». БIегIиг – иза истангах схьахадийна (коган кепехь) 
кийсак ю. Когаш шел ца балийта, мачаш чу йохку уьш. Уггар а йуткъа 
хадийна йаьккхинчу кийсаках аса олуш хилла. Цунах милт йеш хилла. 
ПхьегIаш къагош, овкъарла хьокхуш хилла.

Тахана вайна цкъа а оьшур йац, йан а йац аьлла хеташ йолу говзалла 
оьшуш карайо вайна. Ахь пусар деччул до хьан пусар а. Тахана ахь 
вайн  вешан мехкан а, меттан а сий ца дича, дайша йитина хазна лорурш 
хуьлий вайх? Дера ца хуьлу! Мотт, халкъ, дин лардеш, баьхна вайн дай. 
Цундела ларделла къам, нохчалла.

«Юьртахь пхьалгIа, чарх, хьера а йацахь, юрт юрт йац», – олуш хилла 
вайн дайша. 

Хьерахь ахьар, цу, дама а доккхуш хилла. ПхьалгIа говзачу стеган 
кертахь хуьлуш хилла. Аьчкан, дечиган пхьераш хьалха заманахь дукха 
хилла вайн махкахь. Цаьрца доьзначу дешнех тахана мелла а кIезга пай-
даоьцу вай вешан къамелехь. Масала: дечиган пхьалгIа, дечиган пхьар, 
дечиган пхьола… аьчк-пхьалгIа, аьчк-пхьар, нуьйжа, варзап, левси (левсе 
кховса)… Маттана гIело йо цхьайолу говзаллаш йийцаро.

Иштта шайн куьйгаговзаллица билгалбевлла, гIарабевлла говза зу-
дарий а хуьлуш хилла йарташкахь. Масала: бедарш тоьгуш, кетарш, 
йургIанаш, гоьнаш истангаш деш а.

Халахеташ делахь а, истангаш дан хууш говзанчаш боцуш мур беара 
вайн дахарехь. И говзалла кхио а, яржо а Iалашо йолу нах гучубевлира. 
Дала кхиамаш совбохийла церан! Царах цхьаъ ю Ойсхарара Ильясовн 
цIарахчу исбаьхьаллин ишколан хьехархо Абдулхамидова Малкан, 
Соьлжа-ГIалара  Ш. Эдилсултановн цIарахчу Культурин цIийнан 
(«Искра мастера») кружокан куьйгалхо, хьехархо Макалова Хеда.
ТIекхуьучу чкъурана цара йовзуьйтучу исбаьхьаллин говзаллин мах 
хадийна а вер вац. Делахь а кхин а кIезиг дац кхио, довзийта, даржо 
дезарг а оцу говзаллица доьзнарг. 

Тахана динарг кхана хир ду вайна. Къаьсттина мехкаршна Iамош 
кхио еза говзалла. Дахар-Iерехь оьшу дукха хIуманаш яло тIаргIанах. 
Масала: тIергIан йургIанаш, гоьнаш, гIайбеш. ЙургIа деш, кIеда, боца 
тIаргIа лелош хилла. Гоь йузуш, морса, мокха, кIайн, Iаьржа а тIаргIа 
лелош хилла. ЙургIана чу 2 кийлий 200 грамм тIаргIа буьллу, гоьна 
чу 4-6 кийла. ТIаргIанах лаьцна дийца дукха ду, хIунда аьлча дуккха а 
пайдаэца йиш ю цунах. Масала, хьалха заманахь истангаш деш хилла. 
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Уьш къорза а, цхьана басахь а хуьлуш хилла. Мескир-эвлара яхархочо 
дийцира тхуна: «Сан нанас цхьана басахь долу кегий истангаш деш 
хилла. Ламаз деш лелош хилла уьш. «Ламаз-истанг» олуш хилла цунах. 
Базаран де кхачале 8-10 деш хилла цо уьш. Дикка дакъа а далаза долу 
дохка дIахьора, уьш дIа а духкий, базарара цIа а йогIуш хилла иза». 
Кхин цхьа хIума а довзийтира цо тхуна: «вуьжу чоь, цIийнан дас билгал 
а йоккхий, боца чо болу тIаргIа а эбеш биначу поппарца хьохура, Iай 
йовхо чуьра ара ца йалийта, аьхка йовхо чу а ца йаийта. Боца чо болу 
тIаргIа муха гулбора оццул дукха? – аьлла, хаьттича, цо жоп делира: 
«ЙургIанаш, истангаш дечара гулбора. Оьший хиъча, вовшашна лора», – 
аьлла. Дика беташ, ца беташ а хуьлу тIаргIа аьлла, дийцира цо: «БIаьста 
лергина тIаргIа дика бета, гурахь лергина тIаргIа морса лаьтта, цундела 
йургIанашна буьту, ткъа важа – истангаш дан, маша бан а четаршна тIе 
таса. 

Истангана тIаргIа муха кечбан беза? – аьлла, ас шега хаьттича, иштта 
жоп делира… 

«Уггар хьалха тIаргIа самса а баьккхина, нехех, баьIашех цIанбо. ТIаргIа 
ной чу а буьллий цхьабосса тIе мела хи дутту. Хи маситтазза хуьйцу. 
ТIаргIа дукха чIогIа вовшах а ца хьекхош, меллаша хьоь. ЦIанбелча, 
меллаша Iовда а Iовдуш, баржа а беш, бакъабалийта охьабуьллу, 
бакъабаллалц сих-сиха харца а хорцуш. ТIаргIа куьйга къажбо, цул тIаьхьа 
ахкарха а боккхуш, нисбеш, охьабуьллу. Истанг далла гулбелча, и батабо. 
Датийна истанг хьарча а дой, тIе шаршу а хьарчайой, дIа а хIоттадой, 
буьйса йоккхуьйту цуьнга. Датаран барам кхочушхилла баьлча, и дитта 
а дуьттий (хи цIандаллалц) дакъадала махе охьадуьллу. Дакъаделла 
даьллачул тIаьхьа, хьайна хазахета бустаман тIамар йуьллу цунна тIехь. 
Сурт диллина даьллачул тIаьхьа, бустам чуьра боккху. Чуьра схьаэцна 
тIамар цхьана басахь, ткъа ша кхечу басахь басар до. Басар деш леладо 
(кхехкаш лаьтташехь) довха хи. Кийча басар хих иэдо. Басар даллалц 
кхехкийна мутт, кхехкачуьра схьаоьций, литта а луьттий, тIамар басар чу 
а йуьллий, цхьа-ши буьйса йоккхуьйту, сих-сиха харца а хорцуш. Басарна 
кечдечу муттанах туьха а, къонза а туху. Туьха – басаран чIагIонна, къонза 
– басар дика дIаэйта а, кIаддалийта а. Басарш динчул тIаьхьа, хIора а дакъа 
махехь дакъадолуьйту. Цул тIаьхьа, уьш хила ма-деззара чучча а дохий, 
кегийра маха а боккхуш, шина а агIор тоьгу. Цхьана агIор, бакъе къастош, 
чимчаргIа тоьгу, дукха хьолахь, кIайн бос болу. Гуо берзош, гуобоккхий 
кIадин кийсак тоьгу. Харцхьа агIор, пенах дIаолла, туьйдаргаш тоьгу. Йа 
гуобоккхий йуцу, тир йоккхуш, стоммачу эхангаца. Йа хазаллина дехьий-
сехьий чечакх йоккху. Харжам хьогахь бу». 

«Истанг – уьстагIан тIергIах бина маша бу, – аьлла долийра шен 
къамел Забарис, – Иза тайп-тайпанчу барамехь хуьлу – жима а доккха а. 
Аннех йинчу йоккхачу стоьла тIехь, зударий, мехкарий гуобоккхий дIа 
а хIуьттий, цхьабосса датадо истангана кечдеш долу машанан доккха 
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дакъа. Цуьнан стоммалла хьайна оьшшург йо. Куьйгана хаало истанган 
стоммалла. ТIергIан басахь: кIайн, мокха, Iаьржа а истангаш дора. Уьш, 
дукха хьолахь, лаьтта таса дора. Дечиг-маьнги тIе, иштта четарш деш, 
царна тIе таса а дора оха аьлла, дийцира цо. Къорза истангаш чохь, 
баьрчче пенах тоха дора. Къорза истанг деш къа дукха хьега дезарна, 
уьш дукха ца дора, ши-кхоъ бен, бохура Забарис. Басарех дерг шега 
хаьттича, цо иштта дийцира: «Шекъанан бос гIундалгIех бора. ТаьIна-
можа бос – бочабIарийн чкъоьргех, бIара баттара долучу хенахь, уьш 
лахьайой. Мокха-баьццара бос – бочабIарийн чкъор йа чIенигаш 
кхехкайой. Динбергех, хьаьрмикан  орамах, ткъа иштта ниттех а басарш 
дора. ТIаьхьарчу хенахь, дукха хьолахь кийча басарш оьцура, йа месаш 
басарйеш долу (гIина)  басарш леладора». Дерриге а дага ца дагIахь а, 
дуккха а мехала хIуманаш довзийтира тхуна Забарис. Ша дина истанг, 
аьхна йургIа а, иштта хьалха зударша дина кортали а гайтира тхуна цо. 
«Дуккха а говза нах бара хьалха. ЙургIанаш а, гоьнаш а охуш зударий 
бара. Истангаш деш йоI, зуда йоцуш керт-ков дан а дацара. Кьахьоьгурш 
дукха бара, малонча наггахь верг бен вацара аьлла, чIагIдан мегар дара», 
– элира Забарис.

БочабIарийн чкъоьргех дина басар: таьIна-мокха, можа-мокха, сирла-
можа (кIайчу тIаргIина дина басар)

Мокха (коричневая шерсть) тIаргIа – цхьана басахь, мокха-таьIна ба-
сар хуьлу.

БочабIарийн чкъоьргех до и, бIараш баттарадовлучу хенахь.
БочабIарийн чкъоьргаш баьццара, стоммий лахьайо. Уьш боккхачу 
яй чу а йохкий (3,4,5 кийла чкъоьргаш, хьайн гIирсе хьаьжжина) тIе 
хи дутту. Ши кийла чкъоьргашна – 3 литр хи. ГIийлачу цIерана тIехь 
и кхоьхкуьйту, сих-сиха пийсикца кега а йеш. Кхехка йолайелча, хин 
барам а ларбеш, дукха охьалахделлехь, жимма тIе а дуттий, кега а 
дой, басар цхьана сахьтехь кхоьхкуьйту. Цул тIаьхьа, яй цIерана тIера 
охьа а буьллий, басар луьтту. Луьттург  кегийра хила деза, басарца 
нехаш, кхийолу хIума а чекх ца йалийта. И басар довха а долуш, цу чу 
батийна тIергIан маша буьллу. Басаран мутт машина тIехула хила деза. 
Басар кхоччуш хилла даллалц и цу чохь буьту, маша херца а хоьрцуш. 
Цхьаволчо цхьа-ши буьйса а йоккхуьйту. Басар таьIна, сирла йа беса 
дезаре хьаьжжина, хуьлуш бу и лаам. Басарна кечдинчу муттанах туьха, 
къонца а туху, чIагIонна а, басар дIаэйта а, бос цхьатерра хилийта а. 
Басарх боьлла, бос кхоччуш эцна баьлла аьлла хетахь, и маша схьа а 
оьций, мелачу хих а боккхий, малхе бакъабала шерачу метте охьа а 
буьллий, бакъаболуьйту.

(Т1аьхье хир ю)
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Гадаев Мохьмад-Салахьан дахар

Белалова Малика 3-чу курсан филологин факультетан магистрант, 
Нохчийн пачхьалкхан хьехархойн университет, Соьлжа-ГIала

Килабова Марет фил. Iилм. кандидат, доцент, Нохчийн пачхьалкхан              
хьехархойн университет, Соьлжа-ГIала.

Статьяхь дуьйцу Гадаев Мохьмад-Салахьан дахарх а, кхоллараллех.

ПохIме поэт, прозаик Гадаев Мохьмад-Салахь вина 1909 шеран 
декабрехь Нажин-юьртан кIоштарчу Чуьрч-Ирзехь. Циггахь, ша винчу 
Чуьрч-Ирзехь, I972 шарахь дIа а кхелхина Мохьмад-Салахь. Шена Дала 
делла дуьне-Iалам, некъаш (Чуьрч-Ирзе – Нажин-юрт – Нохчийчоь – 
Къилбаседа Кавказ – Юккъера Ази) мел йоккха хало-харцо тIехIоттарх, 
адамаллех ца вухуш гездина Мохьмад-Салахьа. Са маьрша адам хилла 
Гадаев. И са дукха тIехмаьрша хилийтар дихкинчу пачхьалкхан системин 
хьадалчийн бIаьрг тIе а хIоьттина, ша дуьненахь яьккхинчу 63 шарах 30 
шо гергга хан набахтешкахь текхна цо. Дахаро шена хьалха хIитточу тайп-
тайпанчу чолхечу хаттаршна жоьпаш лоьхуш, халкъан кхетам, дуьнене 
болу хьежамаш толлуш, исбаьхьаллин хазна кхиош, беркате къахьегна 
Мохьмад-Салахьа. 

Iамийна, теллина, гочйина дуккха а къаьмнийн исбаьхьаллин говзарш. 
Шен талламех пайдаоьцуш кхиийна цо нохчийн поэзи.

Гадаев М-С. оьмаро чулаьцна, кхолламна кхаьчна зама вайн халкъан 
исторехь хала а, къиза а хилла: Дуьненан ши тIом (1914 – 1918; 1939 
– 1945) революци (1917), социализман гIуданаш – коллективизаци, 
индустриализаци (1920 – 1940), нохчийн халкъ махкахдаккхар (1944) … 
шен махка юхадеанчул тIаьхьа халкъан кхетамна, маттанна, гIиллакх-
оьздангаллина, амална бина вон тIеIаткъамаш. Халкъах къацахетачийн 
тоба жима ца хилла, цуьнан декъашхойн Iалашо еккъа цхьаъ хилла: 
халкъ шен маттах, гIиллакхех, орамах дIахадор. И мелдерг ган а, лан а 
доккха собар оьшура къоман кхолламан, кханенан ойла ечу нохчочунна. 
Ойла ечарах, оцу ойланаша са карзахдаьккхинчарах халкъан а, мехкан а 
дуьхьа къахьега нигат динчарах вара Мохьмад-Салахь. Дог бIаьрзенаш, 
«къарбелла», заманца йогIу говзарш а язъеш бехаш бара. Мохьмад-Салахь 
санначарна хала дара собаре хила, харцонца тарбала, цунна кIелсовца. 
Олуш хеза: «М-С. Гадаев декъаза кхоллам болуш адам хилла». ХIан-хIа, 
Мохьмад-Салахь шен даго ма-хьоьхху, шена ма-хетта ваьхна. «Ас, со», 
– бохуш, хьалха а лелхаш, хьалхе яккха а ца гIерташ, моттаргIанашций, 
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хIилланашций ца ваьхна и, ткъа доцург ду а ца бохуш, хетарг хета а хеташ, 
луург лаа а лууш ваьхна. И синан дакъазалла яц, и ирс ду. Ма-луъу, ма-
хетта махкана хьанала, халкъана пайдехьа дахарехь чекхвала хьекъал а, 
доьналла а тоьъначу адамна хьанал ду ирс. Вуьшта, шадоллу луург, хетарг 
кхочушхилла хIара маьлхан дуьне (Мохьмад-Салахьан амал ма-ярра гойту 
нохчийн поэто Бисултанов Аптис шен стихотворенехь) диъна, дIавахнарг 
мила ву?   

Баркалле, комаьрша а адам хилла Мохьмад-Салахь. Цунна и синна 
пайден дуйла шен хеннахь хиъна: «Ял йоцуш вирзинарг, лар йоцуш вов» 
[1, 17]. Шен бIаьргашна гинарг, лергашна хезнарг, дагна Iаьткъинарг 
исбаьхьаллин кхетамах чекх а даьккхина, халкъера мел дерг, халкъана 
доккха-деза бIаьрла совгIат а дина, юхадерзийна цуо:

«Хьегарах барз хуьлуш хилча, вайшинчух – лам хир бара [I, 40]; Шеконе 
диллинарг шеллуш ду хьуна [1, 53]; КIайн дуьне дерриг а ваьшшиннан 
хетта [1, 38]; Моз санна марзло и орцара гIов [1, 2I];  Дехха садиттира вай 
хIара де ца дезаш [3, I66]; Ша мал ца далийтичхьана, мел доккха вон ловш 
хIума ю хьуна хIара адаман дог» [1,20I]  и. дI. кх. а.

Башхаллин лакхенаш хьахийча, уггар хьалхарниг: са дуткъа хиларал 
сов, цу хенан халкъан кхетаман дукъ тIера лан ма-торру догцIена хилар.      
Iовжавар... 

Вилхи со…
Кхевссина,
Эхь-бехк дицделла –  
Моттазниг хIоттаро Iовжавина [1,43]. 
Сурт 
Елха хьо, испанхойн нана, 
Елха хьо,
Хийла сурт лайна шайн латта а тIадош. 
Со а воьлху,// Шун лаьтто къона цIий цIубдеш,  
Шелвинчу хьан кIентан, //ДегIан сурт дайна [1, 36]
Кхузахь кхин а ала догIу. И халкъан цхьадолу «хьомсарш» лоьруш, 

тIейогIу йолчу ханна аьлла, М-С. Гадаевс бIаьргаш болчунна галла, 
хьекъал долчунна кхеттал, шен тексташкахь къада а дина, дитинарш 
а ду. М-С. Гадаевс дешан маьIнина, куц-кепа тIехь хаддаза хьегначу 
къинах, цуьнан меттан шатайпаналло, кхолларалло, философин лехамийн 
мехалло, цуьнан хьуьнарша, доьналло кхоллараллин адамашна дикачу 
агIор биначу тIеIаткъаман лаккхара мах а хадош, тешшош яздина «ЦIен-
Берд» книгин дешахьалхенехь поэташа Шайхиев Iалвадис, Рашидов 
Шаида [1, 3-10].  Изза теманаш тIеюьзна шен эссехь Тутуев Висамис [6, 
131 – 141], Дадашев Райкома [2, 40-45]; Iилманан-талламан белхашкахь 
Цуруев Шерипа [2, 16-27], Бурчаев Хьаьлима [2, 27- 39] дI. кх. а.

Кхоллараллин коьрта теманаш  – Даймохк, Iалам, безам. Харцонан, 
къизаллин эрчо, церан дахарна дуьхьала хилар.
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Завриев МаIдуллас шен «В поисках художественного метода» кни-

гехь билгалдоккху: «Личностан проблемаш – дахаран, хенан, цхьаллин 
маьIна огуш нохчийн поэзехь хилла Гадаев Мохьмад-Салахь … Нохчийн 
поэзехь къоначу поэтийн тIаьхье тахана бен (ХХ-чу бIешеран 90-гIа ше-
раш – И. Л.) ца йолаелла Гадаевс шен кхоллараллехь хIиттийна а, аьгна 
а и хаттарш  шена хьалха хIитто» [5, 66].

Рацио – эмоцио.  Дог – кхетам, синхаам – ойла, поэзи – бакъдерг и би-
нарни оппозицеш, ца хила йишйоцу оппозицеш ю муьлххачу а исбаьхьал-
лин текстан хьаьрмахь. Гадаев М.-С. исбаьхьаллин (къасттина, поэзин) 
тексташкахь и оппозицеш доза ца тохалуш чIогIа чуччаийна ю. Масала:

Чурт санна, лаьтта со//ГIум-Азин арахь,
Тянь-Шанан лаьмнашка// бIарг тоьхча, кийрахь
Генарчу Даймехкан//сурт хIоттало,
Малхбузе мел хьийжи//дог Iийжадо.
Малх, буза бегийна,//регIа лахбелча,
Суьйре а, даш санна,// сайна язъелча,
Ойлане дарц даьлла, со араваьлча,
Даймахке вуссу со, я АллахI-Дела! [3, 165].   
Кхузахь, «лаьтта со ГIум-Азин Арахь» документальни информаци ю. 

Амма «чурт санна лаьтта со» – беккъа-цIена синхаам бу. Текст йоьшучунна 
ондда тIеIаткъам беш болу синхаам.  Иштта лаьттарг я велла а, я дийна 
а воцуш, Iадийна, «чурт санна» вогIавелла, меттах а ца волуш, лаьтташ 
нисло. Оцу стихехь дуьйцург вайна дика девза, вайн къоман иэсехь, 
Мохьмад-Салахьа дуьйцу чурт санна, гIайгIанна, сингаттамца и лаьтта 
дела. Поэто юьйцург, вайн халкъ махках а даьккхина, тIебазбеллачу 
баланаша, сингаттамаша халкъан синош Iадийна, дахьийна мур бу. М-С. 
Гадаев, шен кхечу исбаьхьаллин говзаршкахь санна, кхузахь а атта дац 
хаамийн гIат мичахь чекхдолу я долало, синхааман гIат мичахь долало я 
чекхдолу аьлла, доза тоха.   

Иштта, «Малх… регIа лахбелча» – хааман гIат. «Ойлане дарц даьлла со 
араваьлча, Даймахке вуссу со, я АллахI-Дела!» – синхааман, даредаран, 
сатийсаман гIат. Амма цу шина гIаттан доза хетаран хьесапехь бен 
къасталур дац вайга. Иза а – стихан контекстан гIоьнца а бен. Ткъа стихан 
турпалхо – автор – хIора сарахь-буса Даймахке вуссу. Иза еккъа авторан 
фантази ю ала, тахана хала ду. ХIунда аьлча, вайна тIаьххьарчу шерашкахь 
гучудевлла, цIеяхханчу Iилманчаша даре а деш, цхьадолчу адамийн башха 
хьуьнарш. Масала, телепортаци [4, 789].

Амма и фантази бен ца хилча а, гучудолург хIун ду? Дера ду, адаман 
маьршачу сица къовсадала кху дуьненахь, ша Делан боцург, кхин ницкъ 
цахилар. Ша виначу махка ван Дажало шена кхин маьрша некъ ца бит-
ча, автор гIенакхоьлах (я гIаннабаршлахь, я ши бIаьрг а хьаббой, ойла-
нехь) кхочий а, цIа кхочуш хилла. Иштта кхаьчна а цIа кхачалуш ца хилча, 
и кхин дIа лела а лур вацара я вахалур а вацара. Авторан даггахь берш 
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хIетахь кIезиг ца хилла махках даьккхинчу халкъалахь. Дуьйцург кхечу 
хьолехь хиллехьара, вайн халкъ хIинца а ГIум-Азин гIамаршлахь лелаш 
хир дара, цхьана хенахь шен цIарах цIе лелийна мохк болчу агIор гIийла 
бIаьрг а кхерстош.

Автор, лааман тIома ийа а луш, хIоразза а Даймахке вуьссу. Шена суьй-
ре «даш санна… язъелча», са бIарзлой. (ЦIеххьана А. Пушкинан «Кавказ 
подо мною. Один в вышине...» дешнаш дагатосу – И. Л.). Автор лаьтта 
вуьссу… Цуьнан лаьттавоссар а шен маьIна долуш ду. Уггар а хьалха ша 
«Бераллехь хьийзинчу даккъашка вуссий», цул тIаьхьа гонаха дIасахьежа 
хIутту и.

    Стихан хронотопехь [7, 234-407] а хаало бинарни оппозици: авторо 
лаамза битина хилла Даймохккий, махка юхавоьссича, цунна гушдолу 
сурттий иэн, цхьаьнадан ца туьгу. Даймохк тохарлераниг бац: шерашкахь 
цуьнан бIаьрг боьлларг бац и:

Тезетахь техкаш го // вайн бошмаш, хьаннаш,
ГIайгIанех юьзна го // тогIенаш, Iаннаш,
Дайн кешнаш доьхначохь, // упханийн аннаш,
Хьулдан да воцуш го, // Я АллахI-Дела! [3, 165-166].
Стихан авторо информацин да а ша ву, боху, гушдерг Iеткъарг а ша ву, 

боху: «лаьтта со, …вуссу со, …хьоьжу со, … тIаккха со». Стихан автор 
а, турпалхо а цхьаъ. Стихан текстехь цкъа бен ца аьлла «вайн» боху дук-
халлин терахьехь цIерметдош «вайн бошмаш, хьаннаш». Поэтан и «со» 
орцадаха ца Iеминчу стеган амалера ду аьлла, хетало.  ТIехIоьттинарг лан 
Iеминчу, Iамийначу адаман амал хаало цуьнан «со» бахарца. Жатташкахь 
ца леллачу (ца лелачу) аьрзунан амал ю и. Гадаевна «Даймохк» боху дош 
а беккъа «Даймохк» а хилла ца Iа. И цуьнан дахаран концепци (концепт) 
ю: са а, пха а, вижар-гIаттар, доьIу са – Даймохк цуьнан шадерриге а ду.   

    Шена гинарг, лайнарг авторо вайна довзуьйту вуон, Iовжаме, сингат-
таме, гIайгIане маьIна долчу дешнашца, метафоршца, дустаршца: бош-
маш, хьаннаш «тезетахь техкаш», «шовданаш… дай боцуш мийла», «чурт 
санна», «каш санна шийла», «сов ирча» и. дI. кх. а.

Стихан жанр билгалъяккхар а аттачух дац. Кхузахь нохчийн доIанан, 
леткъаман, назманан мукъамаш хеза.

ДоIанан билгало: ворхI строфах пхеа строфан чаккхенехь Деле кхайк-
хар – «Я АллахI-Дела!» – вайн маттахь дIахIоьттина, чIагIделла даьллачу 
дезачу дешнийн цхьанакхетар хилар. ДоIанехь Деле дехар хуьлу. Стихехь 
и дехар подтекстехь лач бен ца хаало. Ма-дарра аьлча-м, я Аллах-Дела! 
бохург а, Деле кхайкхар санна, Деле дехар а ду.

Леткъаман – къа-бала балхор, долу хьал ма-дарра довзийтар, эккха дол-
лу дог дастархьама. Амма хиламна, хIара ву аьлла, цIарца бехкевеш цхьа 
а (я тоба, я акха ницкъ) вац.

ТIаьххьара а – назманан билгалонаш а ю кхузахь.
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Вуьшта, цхьа а жанр вай ца хьехийча а, авторо ша ма-аллара, и стих 

«кийрара мохь-цIогIа» ду. Кхин тоха са а ца хилла, бохамо Iадийначу ада-
ман мохь-цIогIа. «Даймахке сатийсар» стихах, шеко йоццуш, йоьзна ю 
Гадаевн кхоллараллехь уггар тоьлла стих «ЦIен-Берд». 

Тема цхьаъ ю аллал, хьалхарчу стихан лорах (я цхьана хоршахь) кхол-
лаелла стих ю «ЦIен-Берд». И ши стих, цкъа шена хезча, цкъа ешча, 
дагца къобал а йина, тIеэцна халкъо. Тема цхьаъ хетахь а, башхаллаш а 
ю цушинна юккъехь. «ЦIен-Бердан» автор-турпалхо хаъал сапаргIат ву 
кхузахь. ХIора могIа аьлча санна, кицанан хотIе бирзина. Хьежамаш – 
суфийн философин лакхарчу тIеган тIера хьежамаш бу [8]: «Уьйрашна 
вицвелчахь, Далла а вицлой» [1, 17].  Стихан хьуца а хаало, юха а, тIаккха 
а, автор шен Даймахке кхача маьрша цахилар. Амма и тешна ву, ша ца 
кхачахь а, ша весет дийриш даймахке, ЦIен-Берде кхочург хиларх: 

«ГIеллой Iаш хетало безна и мохк… Даим со хьегначу ЦIен-Берде 
гIой, цуьнга бIаьрг тохалаш» [1, 17]. Кху стихан хIора дешан тIамарх а 
ийна, хаалуш берг – «Хьажал хьо, билггал хIорш ду хьуна цуо кхийдочу 
синхаамна теш хIуьтту дешнаш», – аллал, цкъа а хьекъале литталурбоцу 
Гадаев Мохьмад-Салахьан шен махке, халкъе болу безам а, лерам а бу. 
Амма авторо, коьрта бина, уггар а хьалха баьккхинарг – Делаца, цуо шена 
беллачу кхолламца болу лерам бу.

    Гадаев Мохьмад-Салахьан исбаьхьаллин ойланийн, синан а дуьне 
вай хIинц-хIинцций бен талла а, маьIна дан а дуьйлалуш дац. Цу декъехь 
хIинццалц бан безаш дукхе-дукха Iилманан-талламан болх бу. Оцу къай-
лехь хилла хазнаш схьакарош. Цу Iпалашонца бинчу талламаша Гадаев 
Мохьмад-Салахьан кхоллараллин хIинццалц евзаш ца хилла исбаьхьа ме-
халлаш, хазнаш а гучуйохур ю.

Литература

1. Мухьмад-Селахь Гадаев. ЦIен-Берд. – Соьлжа-ГIала, 2005.
2. Бурчаев Хьаьлим. Даймехкан илланча // Орга, 2009 (II).
3. Нохчийн поэзин антологи / Антология чеченской поэзии. – М.: НО 

БКФ «Солнце», 2003.
4. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М.: ООО «Изда-

тельство АСТ», 2002.
5. Завриев М. А.-А. В поисках художественного метода. – Грозный, 1988.
6. Тутуев Висами. ЦIечу-Бердан мукъам. Эссе // Орга, 1992 (2). 
7. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худож. лит., 1975.
8. Суфии: Восхождение к истине. – М.: Эксмо, 2009.



111

Орга - 2021 (4)
Мамакаев Iаьрбин кхоллараллехь 

Даймехкан а, безаман а тема

Ахаева Амина 3-чу курсан филологин факультетан магистрант, 
Нохчийн пачхьалкхан хьехархойн университет, Соьлжа-ГIала

Хазуева Барет фил. Iилм. кандидат, доцент, Нохчийн пачхьалкхан 
хьехархойн университет, Соьлжа-ГIала.

ХIокху статьяхь йовзуьйту, нохчийн къоман дуьхьа ваха, къахьега а 
маьрша хан хиллехь, шен говзарш Iалашъян, яржо а ларийнехь, вайн ли-
тература, культура, кхиорна юкъа кхин йоккха хазна йилла таронаш 
хилла волчу г1араваьллачу поэтан, прозаикан Мамакаев 1аьрбин кхол-
лараллехь безаман лирико дIалоцуш йолу меттиг.

Мамакаев Iаьрбин кхоллараллехь коьртаниг, йоккха меттиг дIалоцург 
лирически поэзи ю. 1940 – 1950 шерашкахьлерчу нохчийн литературехь 
цIеяххана поэт-лирик вара иза. Амма цо прозехь а, драматургехь а язйина 
мехала произведенеш. Иза автор ву дийцарийн, очеркийн, повестан, 
пьесийн.

Мамакаев Iаьрби вина 1918-чу шеран 2-чу декабрехь Теркайистерчу Ла-
ха-Неврехь халкъан хьехархочун Шамсуддин доьзалехь. Iаьрбин да Шам-
суддин дикка дешна хилла. Цо чекхъяьккхина Соьлжа-ГIалара ламанхойн 
школа, цул тIаьхьа Тифлисехь хьехархойн семинари а. ШамсуддингIеран 
хIусамехь дуккха а книгаш хилла. Жимчохь Iемина Iаьрбина деша а, яз-
дан а. Берахь дуьйна книгашца уьйр йолуш кхиъна кIант.

Россера схьабеанчу революцин боламо юкъаозийна Iаьрбин да Шам-
суддин. Хьуьнар долуш стаг хилла иза. Пачхьалкхан жоьпаллин дек-
харш кхочушдеш, Теркан округан чрезвычайни комиссар лаьттина иза. 
Граждански тIамехь партизанийн тобанна коьртехь а волуш, бIаьхаллин 
хьуьнарш гайтина цо. Амма 1921-чу шарахь, кIело а йина, вийна Шам-
суддин а, цуьнан ваша Юсуп а. Царах лаьцна Iаьрбис тIаьхьа яздийр 
ду шен поэтически произведенешкахь «21-чу шеран 13 сентябрь», «Ден 
коша тIехь», «Партизанийн илли» и. дI. кх.

Жимчохь да воцуш висна Iаьрби. ВорхI шо кхаьчна волуш девашас 
деша дIавелла иза Серноводскерчу берийн дешаран шахьаре (Серновод-
ский детучгородок). Цигахь дешна ваьлча, Соьлжа-ГIала Шерипов Ас-
ланбекан цIарах йолчу хьехархойн рабфаке деша вахна. Рабфакехь цуьн-
ца доьшуш хиллачара дийцарехь, Iаьрби дика доьшуш, хаза гIиллакхаш 
долуш, эхь-бехке хилла. Литературица, къаьсттина поэзица, марзо йолуш 
хилла Iаьрби жимчохь дуьйна а. Хьалххе волавелла иза стихаш язъян а.

Мамакаев Iаьрбин литературица йолу з1е, безам, цуьнан поэтически 
похIма а гучудаьлла рабфакехь доьшуш волуш. Цо дукха йоьшуш хилла 
оьрсийн а, нохчийн а яздархойн произведенеш. Церан беркате т1е1ат-
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къам бахьанехь волавелла стихаш язъян. Дуьххьарлера цуьнан стихаш 
рабфакан пенан зорбанехь арайийлина. Цул тIаьхьа зорбатоха йолийна 
«Серло» газета тIехь а.

«Iаьрбис стихаш хала ца язйора», – олура цуьнца дешначара. Цкъа, 
каникулашна цIа ваха ша аравьлча, шаьш чохь Iачу цIенойн пенаш тIе 
язбинера Iаьрбис хIетта шена дагаеанчу стихан цхьа могIа: «ХIинца лат-
та шайна, букура баракаш!» – аьлла. «Иштта, цIеххьана, стихаш язъяр 
кест-кестта хуьлура Iаьрбин», – бохуш, дуьйцу цара. Iаьрбис юьхьанца 
язйина стихаш башха даккхий хIуманаш уьйбуш а ца хилла. Йоций а 
йолуш, еша а, кхета а атта хилла уьш.

Мамакаев Iаьрбин поэтически кхолларалла дIайолаелла лору 1934-чу 
шарахь «Кхиам» цIе йолчу литературно-исбаьхьаллин альманаха тIехь 
«Рабфак» боху стихотворени зорбатохарца. ХIетахь араевлла цуьнан 
«1-ра май», «Хорбаз», кхийолу стихотворенеш а.

1936-чу шарахь чекхъяьккхира Iаьрбис рабфак. «Ленинан некъ» 
(хIинца «Даймохк») газетан редакце балха хьажийра иза. Адамаш, 
юкъараллин дахар довзарехь, литературни корматалла кхиарехь пайдехьа 
хилира газетехь болх бар. Хаддаза болх бора Iаьрбис шен исбаьхьаллин 
говзалла лакхаяккхарехь. 1938-чу шарахь драматургин курсаш чекхйоху 
цо. Кхиамца болх бо Iаьрбис литературехь.  Кест-кестта арайовлу керла 
стихаш газетийн агIонаш тIехь, радиохь хеза цуьнан стихаш тIехь яьхна 
эшарш. 1934-чу шарахь яздархойн Союзе дIаоьцу иза. Цуьнан тоьлашха 
йолу произведенеш 1940-чу шарахь «Теркан тулгIе» цIе йолчу книги 
тIехь араевлира. Поэтан кхоллараллин корматалла кхоччуш кхиъна 
хилар гайтира оцу книги тIерачу произведенеша. Царна юкъахь яра 
«АслагIий, Селехьаттий» цIе йолу поэма. Иза поэтан кхоллараллехь 
мехала произведени хилла ца Iаш, нохчийн эпически поэзи кхиарехь 
а керла тIегIа хилла дIахIоьттира. ТIаьхьо, мелла а хийцамаш а бина, 
«Нохчийн лаьмнашкахь» цIе тиллира оцу поэмина авторо.

1940-чу шарахь Нохч-ГIалгIайн яздархойн Союзан правленин жоь-
паллин секретарь хIоттаво Мамакаев Iаьрби. Къоман литература кхиа-
ран чIогIа терго йора цо, кхоллараллин похIма долу кегийрхой лохуш, 
литературни гуонашна уьш юкъаозош, царна гIо деш вара поэт.

Сийлахь-боккха Даймехкан тIом болабеллачу хьалхарчу денош-
кахь дуьйна Мамакаев Iаьрбин поэтически дош мостагI хIаллакваран, 
Даймохк фашистех паргIатбаккхаран ойла адамийн дегнашкахь кхи-
ош дара. «Дерриге а – тIамна», «Дозанхочуьнга кехат», «Шотош-
ка», «ТIамна кайолийла», «Чевнаш хиллачу капитане» – стихотво-
ренеш къоман дикачу кIентийн майралла гойтуш, церан сий айдеш, 
мостагIчунна тIехь толам боккхург хилар чIагIдеш яра. ТIеман хе-
нахь язйина Мамакаев Iаьрбис «Турпалчу танкистан доьзал» цIе йолу 
очерк. Майралла, доьналла а гайтинчу Мазаев Маташах ю и очерк. 
Буьрсачу тIамехь турпалаллица мостагIех лиэташ, чевнаш хилла, го-
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спиталехь Iуьллучу капитанан Мазаев Маташан ден-ненан къонахал-
лин дог-ойла гайтина шен очеркехь авторо.

Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан драматически театран сцени тIехь 
1941-1942-чу шерашкахь хIиттийна Мамакаев Iаьрбин «ОьгIазалла», 
«Разведка» цIераш йолу пьесаш. Даймехкан тIом болчу шерашкахь 
язйинчу оцу пьесийн тексташ яйна, хIинца а карош яц.

Лаккхара исбаьхьаллин мехалла ю «Винчу юьрта» цIе йолчу повестан. 
Сурт хIоттош, говза язйина и повесть нохчийн литературехь дикачарах 
ю хIинца а.

Сталински таIзар долчу хенахь бехк боцуш лаьцна, чувоьллина ехха 
хан яьккхина Мамакаев Iаьрбис. Юха цIавирзинчул тIаьхьа, 1957-чу 
шарахь дуьйна, иза вара Нохч-ГIалгIайн яздархойн Союзан правленехь 
консультант. 

Цунна тIехь хIетахьлерчу Iедало латтийначу харцонаша, дахаран ха-
лонаша талхийнера Мамакаев Iаьрбин могашалла. Иза цIеххьана кхел-
хина 1958-чу шеран 26-чу августехь Мескитахь, яздархо Айдамиров 
Абузар волчу хьошалгIа ваханчохь.

Мамакаев Iаьрбин поэзин орамаш къоман дахарх дозаделла ду. Хал-
къан ойланаш, сатийсамаш, адамийн хазахетарш, церан деган Iийжамаш 
бу поэтан произведенийн чулацамехь берш.

Мамакаев Iаьрбин кхоллараллехь тайп-тайпанчу жанрашкахь йолу 
произведенеш ю: лирически миниатюраш, сюжет йолу яккхий стихот-
воренеш, поэмаш, дийцарш, повесть, очерк, пьесаш. Делахь а поэтан 
кхолларалла коьрта долчу декъана лирически жанрашкахь кхиъна. Цуь-
нан дуккха а стихотворенеш эшаршка ерзийна.

Шуьйра чулацам болуш ю Мамакаев Iаьрбин поэзи. Дахаран дуккха 
а агIонийн ойла йо поэто: Даймохк, Даймехкан Iаламан исбаьхьалла, 
стеган вахаран Iалашо («Кавказан латта», «Сайн кIанте», «Сарахь Теркан 
тогIехь», «БIаьстенан Iуьйре», «Шуьйта»); къинхьегаман адамашна 
паргIато кхайкхор («Терк», «ЦIен седа»); паргIатчу дахарехьа къийсам 
латтийнчеран сийдеш, замано хьалха хIиттош долу декхарш кхочушдар 
(«Ден коша тIехь», «Партизанийн илли», «1921-чу шеран 13 сентябрь», 
«Вайн дайша буьйсанаш...»); дог цIена, оьзда безам, тешаме доттагIалла 
(«ЙоIе», «Айза», «Нохчийн лаьмнашкахь»); юкъараллин дахарехь поэтан 
декхарш а, поэзин меттиг а («Даге»). МостагIех Даймохк паргIатбаккхаран, 
къоман паргIато Iалашъяран ойла чIагIъеш яра Сийлахь-боккха 
Даймехкан тIом лаьттинчу хенахь Мамакаев Iаьрбис язйина произведенеш 
(«ДоттагI гIароллехь», «Дерриге тIамна», «Даймехкан тIом бечохь», 
«Чевнаш хиллачу капитане», «Турпалчу танкистан доьзал»). Поэто 
шен кхолларалла, исбаьхьаллин ницкъ Даймехкан хьашташка, адамийн 
синпаргIатоне хьажийнера: «Алкханчах ека хьо, Синошна там луш, 
Лозунгах кхайкха хьо, Дегнашна ницкъ луш!», – боху цо шен поэзига.

Мамакаев Iаьрбин ерриг кхоллараллех чекхболу шен Даймахках, 
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къомах болу дегалазам. Даймехкан дуьхьа вехаш ву поэтан лири-
чески турпалхо. Цуьнан ойланаш даим а Даймахках хьерчаш ю, ша 
вина мохк, Даймехкан Iалам, цуьнан адамаш хьоме ду цунна. Сте-
ган мехалла цо махкана, халкъана дечу гIуллакхашца билгалйолуш 
хилар чIагIдо поэто. «Сан дог, хьо деттало къахьоьгуш халкъана», 
– иштта ю поэтан лирически турпалхочун вахаран Iалашо. «Сайн 
кIанте» цIе йолчу стихотворенехь къеггина го и ойла. Даймехкан 
дуьхьа, халкъан дуьхьа вахар, шен хаарш, хьуьнарш, дерриге шен 
дахар халкъана, хьомечу махкана дIалуш хилар лору цо стеган сий-
лалла. Халкъан лазамашца, цуьнан хазахетаршца вехаш хиларх йол-
лу стеган оьздангалла:

Хьайн мехкан, хьайн халкъан
Ирс дебна аьлла,
Догдика хиллачу
Сирлачу дийнахь,
Дуьненах воккхавеш,
Самалхадаьлла
Хьо велахь, къонахчун
Дог ду хьан кийрахь!

«Адамийн хьашташка ладугIуш, нехан баланаш, гIайгIанаш юххера 
тIеоьцуш верг лору халкъалахь къонах», – боху поэто.

Шен Даймохк дукхабезаш волчу лирически турпалхочун васт хIутту 
вайна хьалха «Кавказан Латта» цIе йолчу стихотворенехь а. Еххачу 
хенахь Даймахках хьегначу, хIинца цуьнан исбаьхьаллех, аьхналлех 
марзо оьцуш волчу лирически турпалхочун дог-ойла гойту стихотво-
ренехь. Цуьнан ойланаш, лаамаш сатийсамаш Даймахках хьерчаш бу, 
цуьнца бен хила тарлуш дац ирс а я сапаргIат вахар а. Iожаллин сахьт 
тIехIоьттича а, Даймахках къаьстина хилар ца деза цунна:

Ирс долуш хилла вац
уьйрех дIатилча,
Даймахках ваьллачун
дог хуьлу ирча,
Векхалой хилац стаг
сахьийзош вахахь;
Цундела лаьар-кха,
Iожалла ягIахь,
Сайн каш а
хьан лаьттахь
хуьлийла, дагIахь!

Iаламат говза далийна поэто кхузахь и тIаьххьара долу «дагIахь» 
боху дош. Оцу дашца, иза шен меттахь далорца, цунна хьалха ялийнчу 
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соцунгIийца шен лирически турпалхочун амалх, цуьнан оьздангаллах 
дерг говза билгалдаьккхина авторо. Цуьнан шен Даймахке болу боккха 
лерам го вайна кхузахь. Махко, халкъо шен кIант лоруш тIеэцар йоккха 
сийлалла хета цунна. ХIинццалц схьа Даймехкан дуьхьа ша динарг а, 
кхидIа вахаран некъ кхачабаллалц, шен дан ницкъ кхочуберг а кIезиг 
хета цунна, оцу сийлаллица дуьстича.

Исбаьхьчу поэтически дашца гойту Мамакаев Iаьрбис Даймахке болу 
безам. «Ва Кавказ, сан марзо, сан серло, безам»; «Беркатан, майрал-
лин, хазаллин латта»; «Поэзин, музыкин хьостанан латта»; «Сан син аз, 
бIаьргийн нур – Кавказ». И ерриг а исбаьхьа эпитеташ хьаналчу кIентан 
шен Даймахкаца йолу юкъаметтигаш билгалйохуш ю.

Вайн адамийн лаккхара патриотизм гойтуш яра Мамакаев Iаьрбис 
Сийлахь-боккха Даймехкан тIом болчу хенахь язйина произведенеш. 
ТIом болабалале хьалхарчу муьрехь дуьйна а тIеман хьу хаалуш 
яра. Оьрсийн а, кхечу къаьмнийн а литературашкахь санна, нохчийн 
литературехь а алсамйовлура тIеман тематика йолу произведенеш. 
Поэтийн стихашкахь буьрса суьрташ хIуьттура, тIеман гIовгIа хезаш 
санна, хеталора. Царах яра Мамакаев Iаьрбин «ДоттагI гIароллехь», 
«Хьо эскаре воьду» стихотворенеш а. ТIеман кхерам гергабеана хилар 
билгалдоккхуш, фашизмана ондда дуьхьало ян езар гойту дукхахболчу 
яздархойн произведенеша. Граждански тIамехь халкъо майралла гайтар 
карладоккхуш, къаьмнашна юккъехь доттагIалла чIагIдеш йолу темаш а 
уьйбура яздархоша. «Винчу юьрта» цIе йолчу повестехь Мамакаев Iаьрбис 
гайтина граждански тIом болчу хенахь нохчийн, гIалагIазкхийн къехой 
цхьабарт болуш кIайчу эскарна дуьхьалбовлар. Йоккхачу исбаьхьаллица 
яздо авторо нохчочун Айдамарний, гIалагIазкхичун Ларкиний юккъерчу 
доттагIаллах. Авторо къеггина билгалъяьккхина турпалхойн къонахалла, 
майралла, шайн са ца кхоош, юьртана тIебогIучу бохамна церан 
дуьхьалбовлар. Нохчийн юьртан маршо ларъеш, шайн дахар дIало цара.

ТIом болабеллачу шарахь зорбанера араяьлла «Винчу юьрта» цIе йолу 
повесть къаьмнашна юккъера доттагIалла чIагIдарехь, Даймахке безам 
кхиорехь, иза Iалашбан ойла чIагIъярехь мехала яра.   

Гитлеровски Германи вайн Даймахкана тешнабехкаца тIелеттачу хьал-
харчу деношкахь дуьйна литературин коьрта тема хилла дIахIоьттира 
мостагI хIаллакваран, Даймохк фашистски йовсарех Iалашбаран тема. 
Яздархойн ерриге а произведенеш оцу Iалашоне хьажийна яра. ТIом 
болабеллачу деношкахь газетийн агIонаш тIехь зорбатуьйхира стихаш. 
Царна тIехь поэташа Iорайохура мостагIийн ямарт Iалашонаш, гойту-
ра фашизман ма-ярра йолу амалш, дерриге а адамашка тIамна ондда 
дуьхьалояре кхойкхура. Царах яра Мамакаев Iаьрбис язйина «Дерри-
ге а тIамна» цIе йолу стихотворени а. Дукха хьолахь кхайкхаман хор-
мехь яра тIеман тематика йолу дуьххьарлера стихаш. Поэтийн исбаь-
хьаллин дош, дерриге а бохург санна, халкъе беш болу кхайкхам бара. 
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Оцу кхайкхаман коьрта маьIна, 1алашо а: «мехкан сий лардан», мостагI 
эшаван адамийн ойла гIаттор дара. Иза къеггина гучудолу «Дерриге а 
тIамна» цIе йолчу Мамакаев Iаьрбин стихотворенехь.

Стеган сий, оьздангалла, гIиллакх, ерриг цуьнан дика амалш стаг шен 
даймахкана муьтIахь хиларца билгалйовлу. Даймехкан тIаме хIоттар 
йоккха сийлалла ю къонахчунна. Халкъан дикачу кIентийн къонахалла, 
майралла билгалъяьккхира Мамакаев Iаьрбис шен стихотворенешкахь. 
ТIом буьрса бара аьлла, даг тIе кхерам баийтар, мостагIчух озавалар 
сийсаза гIуллакх лору цуьнан лирически турпалхочо. Иза тешна ву, тIом 
мел хала белахь а, вайн толамца чекхбериг хиларх, хIунда аьлча вай лар-
беш берг вешан Даймохк болу дела.

1941-гIа шо чекхдолуш араелира «Капитан Маташ Мазаев» цIе йолу 
книга. Цу тIехь вайн махкахочун Маташ Мазаевн бIаьхаллин хьуьнарш 
дуьйцуш йолчу «Правда» газета тIера схьаэцначу материалашца цхьаь-
на зорбатоьхна яра Мамакаев Iаьрбин «Турпалчу танкистан доьзал» 
очерк а, «Чевнаш хиллачу капитане» стихотворени а.        

«Турпалчу танкистан доьзал» цIе йолчу очеркехь Мамакаев Iаьрбис 
гайтина кIант тIамехь волчу ден-ненан дог-ойла. Буьрсачу тIамехь 
мостагIчух леташ, кIантана чевнаш йина аьлла, шена хезча, Мазаев Ма-
ташан дас, кхузткъе итт шо долчу Хьамзатхана, боху: «Хьовсал шу… 
шен бер-м массарна а дукхадеза. ХIинца, кхаанхьа чов а хилла, Iуьллуш 
ву-кх сан кIант. Цунах нанна а, дена а къа а-м хета. Вуьшта, тхо вовший 
ма гойла-кх, дагахь ма-дарра ас шуьга ца бахахь, цо иштта майра тIом 
бина аьлла хезча, тIамехь иза Даймахкана хьалха юьхькIайчу хIоьттина 
аьлла хезча, цунна чевнаш хилар суна диц ца деллехьара. ТIамехь чов 
а йо, вен а воь, амма тIамехь кхеравалар ду уггаре а вониг. Шера хаьа 
суна, сайн кIант, ша товелла воллушехь, юха а тIаме дIагIур вуйла. Иза 
цига ца вахча, со реза а хир вацара. ХIара вайца схьаболийна тIом бо-
лийнчун коьртах бахийта беза…»

Даймехкан бахам алсамбоккхуш, адамаша тылехь чIогIа къахьегар 
билгалдоккху очеркехь. Юьртахоша, ницкъ ца кхоош, болх бо, юь-
ртбахаман сурсаташ кхиош. ТIаме баханчу божарийн меттана балха 
дIахIуьттуш бу зударий. Адам дика кхета, шайн хьанал къинхьегам цкъа 
а ца эшначу тайпана Даймахкана хIинца оьшуш хиларх.

Даймахке безам кхиош, хьаналчу къинхьегамца а, бIаьхаллин хьуь-
наршца а иза мостагIчух Iалашбан, адамийн дегнаш ира-карахIиттош 
хилла поэтан исбаьхьаллин дош.

Цу тайпана ю Мамакаев Iаьрбин тIеман хенахьлера произведенеш 
«ДоттагI гIароллехь», «Хьо эскаре воьду», «Дерриге а тIамна», «Дай-
мехкан тIом бечохь», «Чевнаш хиллачу капитане», «ТIамна кайолийла» 
боху стихотворенеш, «Турпалчу танкистан доьзал» цIе йолу очерк. Уьш 
ерриге а мостагIчунна тIехь толамбаккхаран ойла чIагIъеш ю.

Шуьйра тематика йолчу Мамакаев Iаьрбин поэзехь коьртаниг, хад-
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даза поэто юх-юха а гойтург – Даймохк, Даймехкан Iалам, адамийн 
сирла ойланаш ю.

Iаламах йолу поэтан стихотворенеш («Терк», «БIаьстенан Iуьйре», «Са-
рахь Теркан тогIехь», «Кхаш тIехь къора», «Шуьйта») йоьшуш, авторца 
цхьаьна вай тергалйо Теркан тулгIенаш а, Теркан тогIеш а; бIаьрг беларца 
го вайна «сирлачу шовданийн хьесашца ерина ... даймехкан аренаш», тер-
галдо вай «бIаьстено къагийна ламанийн баххьаш», поэтан зевнечу дашо 
лерса а хьоьстуш, лерина ладоьгIу вай баьццарчу бошмашкахь декачу ол-
хазарийн эшаршка, хазахеташ хьуьйсу «алкханчийн ловзаршка».

Мамакаев Iаьрбин лирика дог делош, ойла серлайоккхуш ю. Цуьнан 
лирически произведенийн коьрта башхалла: уьш цIеначу маттаца язйи-
на хилар, хIоранна а даг чу кхочуш долу исбаьхьаллин суьрташ, исбаь-
хьа васташ кхоллар. Нохчийн дахарехь, адамийн ойланехь дерг исбаьхь-
чу васташкахь гайтина авторо.

Оьзда гIиллакхаш, цIена безам, тешаме доттагIалла, халкъан беркате 
ламасташ ду 1аьрбин поэзехь. Кегийрхойн, хьаьъна шовда санна, цIена 
безам гайтина шен лирикехь поэто. Безаман лирикехь къаьсттина меха-
ла ю «ЙоIе» («IиндагIаш дахделла акхтаргийн диттийн») цIе йолу сти-
хотворени. Хьаналчу безаман сирла синхаамаш бу оцу стихотворенехь. 
Исбаьхьаллица кхоьллина ю иза. Кхузахь яц чолхе инверсеш а, маьIна 
хьулдеш йолу метафораш а я цхьа эпитет а, амма лаккхара поэзи ю.

Мамакаев Iаьрбин стихаш ешча, дукха атта кхоьллаелла, язйина, по-
это башха къа а ца хьоьгуш, ша-шаха цунна дагаяьхкича санна, хетало. 
Хеталахь а, иза иштта цахилар гучудолу церан маь1нийн к1оргенах, 
вастийн исбаьхьаллах, меттан хазаллах кхетча. Халкъан г1иллакхаш, 
ламасташ толлуш, 1амош дуккха къахьегна, шен дагна, синна 1аьткъи-
нарг ду 1аьрбис шен стихашкахь дуьйцург. Нохчийн меттан шена оь-
шуш доллу дош схьа а лохуш, шен поэтически ойла гучуяккхархьама, 
иза хила деззачу метте дIанисдина авторо. Цо керла дешнаш я деш-
нийн кепаш а ца кхоьллина, меттан синтаксис ца талхийна, стихийн 
куц хаздан гIерташ, «исбаьхьаллин гIирсаш» тIе-кIел а ца боьттина. 
Нохчийн мотт шен йоцчу кепа нисбан а ца гIерташ, цуьнан бакъенаш 
ларйеш, язйина цо шен говзарш.

Адамийн дахарехь поэзин хIун маьIна ду? ХIунда оьшуш ю иза? Муха 
хила еза и? Поэтана хьалха хIун декхарш лаьтта? Муьлха меттиг д1ала-
ца еза цуо дахарехь? Ша нийса вехий-техьа, ша ала дезарг аьллий-техьа, 
дан дезарг диний-техьа? Иштта хаттарш хIуьтту муьлххачу а воккха-
чу поэтана хьалха. Оцу хаттаршна жоьпаш карадо Мамакаев Iаьрбин 
«Даге» йолу стихотворенехь. 

Авторан монологах лаьтташ ю «Даге» стихотворени. Иза язйина 1957 
шарахь. Цул тIаьхьа цхьана шарахь а ца ваьхна поэт. Сталински ла-
гершкахь, Сибрехахь лайначу халонаша хьалхе хадийна цуьнан дахаран 
некъ. ЦIеххьана кхелхина Мамакаев Iаьрби.
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Шовзткъа шере валаза волчу поэто, шен Iожалла герга юйла хууш 

санна, яздо:
Суьйренга лестина
сан шерийн йорта,
Дог, шек ма далалахь,
хьалхе ду алий;
Йисинчу хьайн ханна
гIоза а далий,
ЙогIучу суьйренан
беркат а ларий,
Iуьйренна ца динарг
дан кхиа гIорта,
Кхетаммий,
безаммий
хилийта шорта.

Шен даге дечу къамелан кепехь язйина авторо стихотворени. Цо ой-
лайо шен дIадаханчу дахаран, ша яздинчун хьокъехь, яздан таро а йо-
цуш, кийрахь шена Iеткъаш лаьттинчеран хьокъехь. МаьIна шуьйра 
долуш ю стихотворени. Цу тIехь авторо ойлайо, дахарехь мухачу ле-
хамашца хила еза поэзи, хIун декхарш кхочушдан деза поэто, дуьнене 
хьежамаш муха хила беза цуьнан, нахаца йолу юкъаметтигаш, уьйраш 
муха хила еза, шегара хIун амалш гайта еза цо.

Авторо чIагIдо, муьлххачу а хьелашкахь хилча а, поэт нийсонна тIера 
ца волуш, бакъдерг нахе дIакхачош, цIеначу, беркатечу ойланашца вехаш 
а, яздеш а хила везар. Халкъан ойланашца детталуш хила деза поэтан дог. 
«Сахьтан сий ца лоьхуш, халкъана язде», – боху цо. Къоман дахарехь хил-
ларг, долуш дерг, хиндерг дийцар, осалалла, кIезгалла сийсазъяр, тайнарг, 
оьзданиг сийлахь деш, чIагIдар лору авторо поэтан декхар.

Юьххьера дуьйна ерриг а стихотворенех чекхйолу халкъана, махкана 
а хьанал хиларан ойла. Оцу ойланца ерза а йо авторо шен стихотворени.

Мамакаев Iаьрбин 1940-чу шарахь араяьллачу «Теркан тулгIе» поэти-
чески гуларехь зорбатоьхна яра «АслагIий, Селехьаттий» цIе йолу йоккха 
поэма. 1939-чу шарахь язйина йолу и поэма поэтан кхоллараллехь йоккха 
меттиг дIалаьцна ца Iаш, нохчийн эпически поэзи кхиарехь а керла тIегIа 
хилла дIахIоьттина. 1958-чу шарахь авторо, кIеззиг хийцамаш беш то а 
йина, керла цIе а тиллина, арахецна шен поэма. ХIетахь дуьйна вайн лите-
ратурехь «Нохчийн лаьмнашкахь» бохучу цIарца евзаш ю и произведени.

Мамакаев Iаьрбин поэтически корматалла къеггина гучуйолу оцу 
поэмехь. Ша гайтина дахар кIорггерчу исбаьхьаллин кепехь листина 
поэто. «Нохчийн лаьмнашкахь» поэмин идейно-тематически чула-
цам шуьйра бу. ЧIиръекхаран Iадатан тIаьхье, цIена безам, тешаме 
доттагIалла, обаргалла, къехоша паччахьан Iедалан тIеIаткъам лар ду 
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поэто поэмехь дуьйцург. Нохчийн Iер-дахаран дуккха а исбаьхьал-
лин суьрташ говза кхоьллина авторо. Iаламат хаза гайтина къоман 
гIиллакхаш, Даймехкан Iалам.

«Нохчийн лаьмнашкахь» поэма лиро-эпически произведени ю. Поэ-
мехь эпически а, лирически а мукъамаш ийна ду. Поэмин эпически агIо 
билгалйолу, коьрта долчунна цуьнан сюжет ардаме хиларца, эпически 
гIирсашца дехкина АслагIин, Селехьатан, ШахIидан васташ. Шуьйра 
гайтина адамийн Iер-дахар, лерина дуьйцу къоман оьздачу гIиллакхех, 
боккхачу безамца яздо нохчийн ярташкарчу дахарх. Оцу дерригено а гIо 
до нохчийн халкъан ХIХ бIешарахьлера дахар эпически шуьйра гайта.

Къеггина билгалйолу цуьнан лирически агIо а. Вай лакхахь ма-аллара 
ерриг а поэма ю шеца лирически а, эпически а билгалонаш йоккхачу 
исбаьхьаллица цхьаьнаийна.

Поэма шеца йолалуш долу хьалхара дош а, иза чекхъяьлча, далийна 
тIаьхьара дош а авторера ду. Кхузахь вайна хьалхахIутту шен халкъ а, 
Даймохк а безаш, царах дог а лозуш волчу оьздачу лирически турпалхо-
чун васт. Поэмин сюжетана юьстах а вуьйлуш, философски ойланаш йо 
авторо дахаран гIуллакхех, шен турпалхошка йолу шовкъаш гучуйоху, 
Даймехкан Iаламан хазаллах цецвуьйлу. Дуккха а долчу лирически юь-
стахвийларшкахь поэто дахарх, безамах, доттагIаллах, валар-висарх еш 
йолчу ойланаша гIо до поэмин хиламех кIорггера кхета.

Поэмин кхечу васташлахь билгалдолу авторан васт. Хьалхарчу да-
шехь поэма йоьшучуьнга къамел до авторо шен поэмин чулацамах, 
цунах дагаволуш санна, ойланашка а вахана. Хьехамаш бар а доцуш, 
дагаволуш санна, схьадуьйцу цо шена ала луург. Поэма йолалушшехь, 
гергарло тосу цо иза йоьшучуьнца а, шен поэмин турпалхошца а. И гер-
гарло кIеда-мерза дIа а хьо, поэма чекхъяллалц. АслагIин накъост ву 
автор. Цунна Iеткъа АслагIас балахьегар. Иза Iалашван, кIелхьарваккха 
ойла лаьтта цуьнан. Наб а кхетта, паргг1ат Iуьллучу АслагIина чIирхо 
тIекхочуш, са ца тохаделлачу авторан даг чуьра аз долу:

Ма гIерта, ма гIертахьа
Цунна герга, витахьа,
Къона пекъар ву иза,
Къуоналлех ирс эцаза,
Шен паргIато йовзаза.

Дакъазъяьллачу Селехьатах дог лозуш, къинхетамечу дешнашца 
вистхуьлу цуьнга автор. Шен накъостех хаьдда, ша висинчу ШахIиде 
беана бала байбан гIерта автор, цуьнан догъоьцуш ву иза.

Поэмин лирически билгалонаша цуьнан эпически чулацам кIаргбо, 
идейни маьIнах кхета гIо до. Поэмехь шуьйра гайтина халкъан дахар, 
кхоьллина хьуьнаречу турпалхойн васташ, дехкина исбаьхьчу Iаламан 
суьрташ. И дерриге поэто гайтина, шен даг чухула доккхуш, деган йов-
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хо царна дIалуш. Цундела ду поэмин хIор а васт эпически а, лирически 
а билгалонаш ийна.

Чолхе инверсеш, маьIна сов хуьйцуш далийна дешнаш а доцуш, кхета 
атта а, шера ешалуш а ю поэмин стих. Цу поэмера цхьайолу стихаш, 
халкъан эшарш а хилла, дIахIиттина. Масала, «Мерза маршалла ду мас-
саьрга», – хIинца а езаш, лоькхуш ю.

Дактилан барамехь язйина ю поэма. Иза строфашка екъна ю, хIор 
строфа 8 стихах лаьтта. Рифмовка жIарийн хьесапехь а (перекрестная), 
юххера а (смежная) ю.

Меттан поэтически гIирсех: метафорах, эпитетах, дустарх говза пай-
даэцна поэто. Турпалхойн дог-ойла бакъонца гайтар, хуьлуш долчун 
сурт исбаьхьаллица хIоттор кхочушдо цара. Мамакаевс шайх пайда-
оьцуш болу берриге а исбаьхьаллин гIирсаш поэмин коьрта идея кхо-
чушъярна тIехьажийна бу.

«Нохчийн лаьмнашкахь» поэма Мамакаев Iаьрбис язйинчу хенахь, 
исбаьхьаллин башхаллашца цуьнга кхочуш йоккха лиро-эпически про-
изведени яцара нохчийн литературехь.

Мамакаев Iаьрбин кхоллараллах язйинчу шен цхьана статьяхь нохчийн 
воккхачу яздархочо Мамакаев Мохьмада яздина: «Мамакаев Iаьрбис шен 
кхоллам нохчийн литературех, къасталур боцуш, дIабоьзна, иза Нохч-
ГIалгIайчохь уггар дукхабезаш болчу поэтех ву». АхбIе шо сов хан ю и 
могIанаш яздина. ХIетахь дуьйна схьа нохчийн литературехь говзачу по-
этийн а, яздархойн а дуккха а керла цIерш гучуевлла. Хьалха дуьйна 
цIеяххана болчу а, керла тIекхиъначу а поэташа язйинчу дикачу произве-
денешца кхуьуш, алсамъяьлла нохчийн поэзин исбаьхьаллин хазна. Амма 
тахана а ю нахана дукхаезачарна юкъахь Мамакаев Iаьрбин произведенеш.

Пайдаэцна литература:
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рения, поэма, проза, публицистика, письма, воспоминания. – Благотворитель-
ный фонд поддержки чеченской литературы, 2010. – Т. 11. – 380 с. – (Библио-
тека чеченской литературы). – ISBN 5918210148. – ISBN 9785918210147.
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Сулейманов Ахьмадан поэзехь безаман лирика

Хачукаева Лайлаъ 3-чу курсан филологин факультетан магистрант, 
Нохчийн пачхьалкхан хьехархойн университет, Соьлжа-ГIала.

Статьян Iалашо: Х1окху статьяхь поэтан Сулейманов Ахьмадан 
безаман лириках дуьйцу. 

Коьрта дешнаш: безам, ницкъ, шовкъ, хазалла, Даймохк, уьйр-
марзо, васт, исбаьхьалла, хазна.

Нохчийн литературехь Сулейманов Ахьмадан кхолларалла ша 
къаьстина меттиг дIалоцуш ю. Цунна тоьшалла ду: Сулейманов 
Ахьмадан произведенийн исбаьхьа васташ, цуьнан романтикин 
ойланаш. Цо шен лирически турпалхочун дог-ойла, синхаамаш цIеначу, 
хазачу, аьхначу маттахь гайтина. Сулейманов Ахьмада коьрта лорура 
исбаьхьаллин литературехь дешан ницкъ. Ша шен халкъаца махках 
ваьккхича, мел вочу хьелашкахь хилча а ца сацийна цо кхоллараллин 
болх. Сулейманов Ахмадан говзаршкахь вайна хаало, цуьнана коьрта 
1алашо къоман оьзда ламасташ чIагIдеш, вочуьнца къийсам латтош, 
безам-марзо кхуллуш хилар. Адамаш дикане, дикалле, адамалле, 
къинхетаме кхойкхуш, синан а, ойланийн а цIеналле доьхуш, гIорасиз 
мел волчунна орцах а вуьйлуш, шена делла цхьа дахар массарна декъа 
а гIерташ, ваьхна иза.

Сулейманов Ахьмад кхиъна гIиллакх-оьздангалла, эхь-ийман долчу 
доьзалехь. Ахьмадан да Сулейман Олхазар-КIотарахь чIогIа лоруш 
а, хьекъал долуш а стаг хилла. Сулейманан хIусамехь даим хьеший, 
баккхий нах лаьтташ хилла. Муьлххачу а хенахь хьешанна диллина 
хилла церан ков, деган йовхонца уьш тIеоьцуш. Йоккха библиотека 
хилла церан. Ахьмада жимчохь дуьйна ладийгIина баккхийчу 
нехан къамелашка, юьртахоша исбаьхьа олучу иллешка, дуьйцучу 
туьйранашка, ширачу хабаршка. Халкъан исбаьхьаллин дешан марзо 
беран хенахь йовзарна, нохчийн матте болу безам цуьнан сица кхиъна. 

Сулейманов Ахьмад вина 1922-чу шеран 1-чу майхь Хьалха-Мар-
танан районерчу Олхазар-КIотарахь. Юьртан ишколан хьехархо, ди-
ректор, мохкталлархо, историк, этнограф, поэт ву Сулейманов Ахьмад. 
Шен дешархошна Iилма Iамийна ца Iаш, Iаламах марзо оьцуьйтуш, 
нохчийн гIиллакх-оьздангалла йовзуьйтуш, уьш шайн къомана пайде 
кхиийта Iалашо йолуш баккхий белхаш бина цо. Дешархой хьуьнха а 
буьгий, царна диттийн, бецийнн, олхазарийн цIерш йовзуьйтуш хилла 
цо. Дешархошца цхьаьна синтарш дIадугIий олуш хилла цо: – «ХIара 
вайн юрт ю!», «ХIара вайн ишкол ю!». Дешархойн цIийх, амалх до-
луьйтуш хилла цо: Даймохк безар, цуьнан доладан дезар хIора стеган 
дахарехь сийлахь а, коьрта а декхар хилар. Даима ша волчохь тIеоьцуш 
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хилла Ахьмада шен дешархой, студенташ, царна дика хьехамаш а беш. 
Царах цхьаберш вайн махкахь гIарабевлла яздархой, поэташ бу: Бек-
султанов Муса, Ахмадов Муса, Бисултанов Апти, Умхаев Хьамзат... 
«…Студенташа шега чIогIа сатийсина суьйре тIекхечира. Чоь юьззи-
на гулбеллачу студенташа Iаламат лерина ладугIура Ахьмада йоьшучу 
стихашка, дуьйцучу ширачу дийцаршка…» – яздо журналисто Сумбу-
латов Денис. [3, 46 агIо]

Дукха жима волуш дуьйна шен ойланаш йозане ерзо волавеллехь 
а, Ахьмадан «Безаммий, шаьлтий» цIе йолу стихийн хьалхара гулар 
I967-чу шарахь бен ара ца яьлла. Оцу гуларх нохчийн яздархочо Су-
лаев Мохьмада яздина: «Машарехьа, адамаллин оьздангаллехьа йил-
лина кхойкхуш а, Даймахкехьа болу безам дешархойн дегнаш чохь 
гIиттош а ю поэтан и тайпа произведенеш, шаьш цуьнан «Безаммий, 
шаьлтий» цIе йолчу сборникехь зорбатоьхна йолу. Сборникна юкъа-
яхна поэтан цхьайолу стихаш, поэмаш хьалха дуьйна а нохчийн пе-
риодически зорбанехь араевлла, евзина яра дешархошна. Ткъа уьш 
шайна тIехь дешархойн бIаьрг сецна яра, дагах кхеташ хиларна. И 
сборник араяьллачул тIаьхьа вайнехан литературоведенехь а, крити-
кехь а, къобалъеш, тIеийцира поэтан цIе» [3, 27 агIо]. Кхин а арайий-
лина цуьнан поэзин книгаш: «Дог дохден цIе» (I968), «Ламанан хьо-
станаш» (I97I), «Даймехкан некъаш» (I982), «Цхьа-ши дош» (I988), 
«Даймахках илли» (20I2), «Хаьржинарш» (20I2). 

Йоккха меттиг дIалоцу Сулейманов Ахьмадан поэзехь безаман 
лирико. ЦIеначу синхаамийн чам мерза стом бу безам. Цо адамийн 
дог-ойла цIанйо, хьоьсту, дахар хаздо воккхаверан зовкх кхуллу. 
Цо къестадойту хазачу зезагашлахь а хаза зезагаш… Вайна евза, 
поэтан, шайх халкъан эшарш а хилла, вайн дахар хаздеш, исбаьхчу 
мукъамехь лоькху эшарш, иллеш: «Календаран тIаьххьара лист», 
«Батто сагатдо», «Хьо марша Iойла», «Йицъе ма ала», «Весет» и.дI.
кх. Нохчийн халкъан барта кхоллараллин поэтически суртхIотторан 
гIирсех, говза, беркате а Ахьмада пайдаэцна хилар хаало «Батто 
сагатдо» стихотворенехь:

Орцан дукъах дато маIаш
Туьйсуш, батто сагатдо…
ЦIестан кIудал нохчийн йоIа
Шовдана кIел сецайо.

Хета, баттах схьадухдуьйлуш,
КIудал юзу шовдано.
Нур-зIаьнаршца безам муьйлу,
ЙоIах хьерчаш, цу батто. [2, 58 агIо]

ХIокху стихотворенехь поэто далийна цхьаццадолу басарш, 
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дустарш, эпитеташ нохчийн барта кхоллараллах пайдаэцар гойтуш 
ду. Нохчийн оьздачу йоьIан сурт ду поэто хIоттийнарг. Вайна, и сурт 
хIоттош, поэт безам гайтина ца Iа, цо вайн къоман Iадаташ, гIиллакх, 
оьздангалла а гойту. Нохчийн къоман гIиллакхаш а, Iадаташ а девзачу 
кIанта, уьш а лардеш, шеца къамеле ялахьара бохуш, дехарш а ца 
деш, говзачу маттахь «совгIат» доьху йоIе:

КIудал юьзна… Iанаоьху
БIаьрхих терра дато хиш.
Ткъа, йоI гича, дог а лехий,
Нохчийн кIанта лоькху йиш:

– ЙоI, хин чами кховдабехьа,
Чохь беттан нур даржадай!
Ткъа беттан нур ца лахь айхьа,
БIаьргийн нур луо суна хьайн! [2, 58 агIо]

Нохчийн йоIа даима а шен сица, дагца къийлина, къайлехь кхаьбна 
синхаамениг, экамениг… ЙоIа «чохь беттан нур даржийна, бIаьргийн 
нур делча», шовданан чам тайначу кIанта безаман шовкъехь боху:

Маржа! ХIинцца доцу кема!
Ткъесах гIатта космосе…
Маршал хоттуш, даржо тIемаш,
Хьол генарчу седане!

Лоцур дар-кха стелахаьштиг,
Стиглахь кхарсто сийна цIе…
Стиглан дари цIарца дагош,
Хьан цIе язъян цунна тIе! [2, 58 агIо]

 
«Шен цхьайолчу стихашкахь Сулеймановс безам кхоллабалар, цуь-

нан хьалхьара, уггаре мерза юьхь гойту. Цундела безаман шовкъехь 
детталучу деган санна бу «Батто сагатдо» стихотворенин мукъам. 
Тайп-тайпанчу беснех, сирлачу вастех, шовкъах, жиргIанийн татанах 
юьзна ю иза…» [3, 40 агIо]

«Календаран тIаьххьара лист» цIе йолчу стихотворенехь лириче-
ски турпалхочо шен цIена безам иштта балхабо:

Бертаза хьо даг чохь 
Кхаба дац атта,
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Хийрачу хьоь хьежа
Ницкъ а бац сан.

Маржа-яI, велар-кх со,
ТIулг хилла, лаьтташ,
Шуьйрачу цу новкъахь
Хьо наггахь ган! [2, 3I агIо]

КIорггера маьIна долуш ду хIара дешнаш: «тIулг хилла лаьтташ…
хьо наггахь ган!» тIулг хила а реза ву лирически турпалхо, наггахь 
бен ца гахь а, и йоI шена гичхьана. Оцу дешнашца поэто гойтург 
безам ницкъ болуш хилар ду.

 Поэто шена езначуьнга дина весет ду «Весет» цIе йолу стихотво-
рени:

Вовшийн хила доьгIна доцуш,
Дуьне дисар сох хилахь,
Хьуо езнариг дагалоцуш,
Цкъа сан коше ялалахь.

Сох дисина дуьне делхош,
БIаьрхиш охьа ма хецалахь,
Кьа ца хеташ, дог ца лозуш,
Екхалой а хIотталахь. [2, 57 агIо]

 
Вовшах безам-марзо эца ца кхуьуш, ша дуьнен чуьра дIакхалхахь, 

йоьхна ма хилалахь бохуш, дехар до поэто езначуьнга. Дог чIагIдай,  
«екхалой а хIотталахь» шен каш тIе боху поэто.

Безам буьйцуш байташ язъеш,
Чурт кхала ма гIерталахь.
«Хьо чекхвели!» – охкуш, яздай,
Цхьа акха тIулг богIалахь.

Цу тIулга тIе хIора сарахь
Цхьа олхазар хуьйшур ду…
Безам хестош и декарехь
Хьан дог доьлхуш хезар ду. [2, 57 агIо]

Поэто кхузахь хIоттийна сурт: олхазаро эшарца безам хесторца 
лаьттар ю вайшинна юккъехь уьйр-марзо.

Ахьмадан поэзи нохчийн къомаца, Даймахкаца, Iаламца уьйр йо-
луш ю. Ахмадов Мусас иштта яздо цунах лаьцна: «Сулеймановс шен 
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дукхахйолу безаман стихаш кхуллу назманийн хорманехь, ткъа це-
ран ойланечу, гIайгIанечу мукъамийн орамаша нохчийн халкъан ли-
рически иллийн, мехкарийн эшарийн дарбане мутт муьйлуш санна 
хета…»

«Хьоза» цIе йолчу стихотворенехь исбаьхьа кхоьллинчу Iаламан 
суьрташкахула гучуйоху поэто шен лирически турпалхочун безаман 
шовкъаш:

Можа хьоза, хаза хьоза,
Сарахь, Iyьйpе, ломахь, арахь –
Даим хеза цуьнан оза,
Цуьнан оза даим хеза.

Баьллийн бешахь,
                              зазаш юккъехь,
БIаьсте хестош, зазаш лестош,
Дека, ловзу можа хьоза,
Можа хьоза дека, ловзу.

ЙогIу Iуьйре, юлу суьйре,
Цу ламанца, цу аренца
Даим хеза зевне оза,
Зевне оза даим хеза.

Хьоза декаш хезча сайна,
ДагайогIу езнарг суна,
Иштта говза дека хьоза,
Дека хьоза иштта говза. [2, I33 агIо]

И стихотворени ешча, сирла ойланаш кхоллало. Аьхначу, кхета ат-
тачу дешнашца, говза язйина и стихотворени. Лирически турпалхо-
чунна хьозанан эшаро дагаоьхуьйту езнарг. ЦIеначу безаман сирла 
синхаамаш бу оцу стихотворенехь. Стихотворенехь дац чолхе деш-
наш, олург хаздан, исбаьхьалла кхала гIерташ юкъаялийна метафо-
раш, эпитеташ а, амма ю поэзи.

Поэтан «Хьоза» цIе йолчу стихан тIегIанера лара мегар ду «Пол-
ла» цIе йолу байт а. Iаламан хаза, цIена, безамехь сурт ду поэто 
хIоттийнарг:

Хаза полла, къорза полла,
Бай тIехь дургал гулъеш лела,
Бай тIехь дургал гулъеш лела.
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Полла шена тIелахбелча,
Зезаго и эсала хьосту,
ТIера полла дIагIаьттича,
Зезаг цунна тIаьхьа леста.

Цу зезаг тIе полла санна,
Леста денна со хьо йолчу,
Цу урчакх тIе чилла санна,
Хьан безам сан дагах хьерча.

Жима полла, хаза полла,
Бай тIехь дургал гулъеш лела,
Бай тIехь дургал гулъеш лела. [2, I34 агIо]

     
Поллано, зезаго а хаза, цIена ойланаш кхоллайолуьйту лирически 

турпалхочун, безаман шовкъаца деттадолуьйту цуьнан дог. 
Поэто шен Даймехкан сурт тайп-тайпанчу басаршца кхуллу, 

Даймахке шен болу безам чIогIа а, сийлахь а хиларна. Поэтан безамах, 
Даймахках йолу стихаш йоьшучеран синошна гергара, хьоме а ю, 
уьш шаьш язйича санна.

Сулейманов Ахьмад шен произведенешкахь даим а халкъаца а, 
махкаца а ву. Уггар лакхара дарж лорура цо шен къоман поэт хилар. 
Вонехь а, диканехь а нахаца цхьаьна хилар дара цо коьрта лорург. 
Адамийн хьашташца, заманан лехамашца цхьаьна детталора цуьнан 
а, цуьнан лирически турпалхочун а дог. Даймахкал хьоме цхьа хIума 
а ца хилла Ахьмадана. Сулейманов Ахьмадан поэзин кхерч гуттар а 
бовха лаьттар бу, хIунда аьлча цуьнан поэзин цIе марсайоху нохчалло. 
Шен корматалла, поэзин шовкъ а халкъана дIаеллачу поэтан дахар 
дуьнен чуьра иза дIаваларх кхачалуш яц.  Цуьнан исбаьхьаллин дош, 
шен маьIнийн керла агIонаш гучу а йохуш, халкъалахь деха.
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ГӀиллакхе аларш
1. Стаг (зуда) велча (йелча) – Дала гечдойла, вирзина (йирзина) меттиг декъ-

ала йойла! Дала ийманца собар лойла цуьнан дакъа мел долчарна!
2. Бер делча – Дала эхартана пайден войла (йойла)! Дуккха а бехан берш 

кхин а лойла!
3. Тезетара вогӀучу стаге – Дала зиярт къобалдойла! Йуха дикане вогӀийла!
4. Новкъа волучуьнга – Некъ дика хуьлда! (Дикачу некъа тӀе!) Арабаьккхин-

чу некъа тӀехь Дала аьтто бойла! Дала могаш-маьрша вахар а, вар а лойла! 
(Дала Ӏалашвойла!).
5. Стаг лаьцначуьра цӀа веъча – Эзар балех ваьлла хуьлийла! Ницкъ болчу 

нехан (Ӏедалан) кера кхин ма воьдийла!
6. Бохам баьлча, зен хилча – Дала хилла зен диканца меттахӀоттадойла! 

Дала тIаьхье беркате йойла!
7. Цомгуш хилча – Дала маршала дойла! Дала дарбанна т1е нисвойла!
8. Цхьана халчу киртигах ваьлча – Эзар балех ваьлла хуьлийла!
9. Зуда йалийча – Нус Дала декъала йойла! Дала муьтӀахь (беркате) доьзал-

хо войла цунах!
10. ЙоӀ маре йахча – Дала декъала йойла! Дала ирсе дахар лойла-кх цунна!
11. КӀант вича – Дала дукха вахавойла! ВорхӀ вешин ваша хуьлийла!
12. ЙоӀ йича – Дала дукха йахайойла! ВорхӀ вешин йиша хуьлийла!
13. ЦӀа деш йа шен кертахь кхин гӀуллакх деш валлахь – Ирс долуш (берка-

те) хуьлийла!
14. Болх нахана беш велахь – Болх меле хуьлийла!
15. Асар деш, мангал хьокхуш – Кайолийла! ГӀоза даориг хуьлийла!
16. Йалта дуьйш, дерзош – Хьоькъийла! Белхан кайолийла!
17. Дечиг доккхуш – ГӀоза дагориг хуьлийла!
18. Мах беш, йохка-эцар лелош – Дала мехала йоккхийла! Мах беркате хуь-

лийла!
19. ТӀаме йа девне хӀуттуш – ТӀеман (девнан) кайолийла!
20. ГӀан дийцича – Дала диканна дойла! Дика гӀан гича – самаха бакъ хила 

ду! Вуо гӀан гича – самаха бакъ ца хила ду!
21. Мала хи кховдийча – ГӀоза молийла, ирсе хуьлийла, хи мел дезачунна 

воьзийла!
22. Керла хӀусам йиначуьнга – Дала хӀусамаш беркате йойла! Дала хӀусамехь 

ийман-беркат ма эшадойла! ГӀоза вехийла!
23. ХӀума йууш тӀенисвелча – ГӀоза йуург хуьлийла! ГӀоза йуийла! Йуург 

охьайуьллучу хенахь нисвелча – комаьрша ву олу, йиинчул тӀаьхьа нисвелча 
– бӀаьрмециг ву олу.
24. Чукхайкхича – Дика мел дерш догӀийла!
25. ХӀума йиъна ваьлча – Йиънарг, мелларг Дала сагӀа йойла! Ийман-беркат 

Дала ма эшадойла! Дала ма эшайойла хьо бусалбана а, керстана а!
26. Дов даьлча – Дала диканца дерзадойла! Дала маслаӀат дойла шуна юк-

къехь! Дала барт бойла! Дала тӀаьхье беркате йойла!
27. Даьхни лелочуьнга – Дебийла!
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28. СагӀа доккхуш – Дала сагӀа къобалдойла! Стаг дийна вацахь – Дала цуь-
нан сине кхачадойла иза!
29. Мовлад йоьшуш – Дала къобалйойла шун Мовлад! Мовлад шаьш дага-

лаьцначунна тӀера Дала къобалйойла шун!
30. Марха къобалдар – Марха къобалдойла. Хьегна къа Дала меле йаздойла. 

Эзар хан декъала йог1ийла. Йуха а кхаба а, даста а Дала могаш-маьрша а до-
луш, цу хене а дохийла!
31. ХӀума йайча – Дала диканца тӀекхиавойла хьо цунна! Дала саг1а йойла!
32. Керла бедар эцча – ГӀоза лелайойла, ирс долуш хуьлда, уьш тишлуш, хьо 

цӀинлуш (бере – уьш жимлуш, хьо воккха хуьлуш!).
33. Харцхьа лелачуьнга – Дала нийсачу новкъа воккхийла хьо! Дала нис-

войла хьо!
34. Даьхни эцча – Дала беркате дойла! Дебийла.
35. Машен эцча – Дала беркате йойла! Дала зенах-зуламах, юьхьӀаьржонах 

ларвойла!
36. Маршалла хаттар – Марша вогӀийла (йогӀийла). Де (буьйса,1уьйре, су-

ьйре) дика дойла (йойла)!
37. Маршалла схьаэцар – Маршалла хуьлда! Далла воьзийла! Диканца дук-

ха вехийла!
38. Хьоршам тоьхча – Дала къинхетам бойла! Воккха хуьлийла, дукха ве-

хийла! «Сил бакъ ду», «Цхьаммо хьехош ву хьо», олуш хилла, нагахь санна 
цхьаъ дуьйцуш лаьтташехь хьоршам тоьхча.
39. Юург сих иккхича – Хьайн дакъа! Аьхна хуьлда!
40. Воьдуш а, вог1уш а дийнахь мосуьйттаза гуш хилча – «Хьо вогӀуш вуй//

вогӀуш вуй хьо?», «Хьо воьдуш вуй//воьдуш вуй хьо?».
41. Чов йича – Чов Дала декъала йойла! Чов беркате хуьлда!
42. ДӀасакъаьсташ – Дала диканехь цхьаьнатухийла! Дала диканехь гойти-

ла!
43. Буьйсанна дӀасакъаьсташ – Буьйса декъала йог1ийла!
44. ХьошалгӀа, мовладе, сагӀе, хьажа-хӀотта веъначуьнга – Дала зиярт къо-

балдойла!
45. Хьаж-ЦӀа ваханчу стаге – Дала Хьаж къобалдойла!

Зорбане кечйина Умхаев Хьамзата,
Нохчийн меттан институтан куьйгалхо.


