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Со йинчу дийнахь...

Со йинчу дийнахь... 
Марчонна йуьхьигаш 
Тега дIадолало Iалам.
Со йинчу дийнахь
Делха дIадолало 
 тезетахь дахар.
Со а йоьлху цуьнца,
Со йинчу дийнахь
Мел бала барз боцуш 
 беллачу нехан къа
Сан синна тIедуьжу,
Со йинчу дийнахь...
КъинтIерадовлалаш, 
  доттагIий.
Со тойнехь шайца цаIарна,
Со йинчу дийно,
Дуьнен чу а далаза
Хьийзинчу сан синан мохь
Сан лере кхоьхьу, 
Со йинчу дийнахь...
Йина де сан дан а дац,
Сан са а дIадоьду.
Дуьнен чу а далале лазийначу
Сан синан йина де хуьлу?
Со йинчу дийнахь...
Той дицдой, миска са
ДIадоьду ГIум-Азе делха...
Со йинчу дийнахь...
Йина де-м сан дан а дац,
Амма ду – 
 дуьнен чу далаза
Са дийна де...

ГАЙТУКАЕВА Бана

  ***
Къинхетам… 
 Къинхетам оьшур-кха вайна:
Вовшашка дистхила,
Вовшашца йахь хила,
Къинхетам оьшур-кха
Вовшашка хьовса,
Довха дош ала,
ХӀун хилла вайна, адамаш,
Мичара йаьлла и къизалла,
Вовшашца гамделла
Дуьхь-дуьхьал хӀитта,
Вовшийн йуьхь йаха,
Вовшашлахь цӀе лахйеш,
ШолгӀачуьн эхь дайна,
Цу иэхьан докъана тӀера
Марчо а этӀийна, 
Шен сина там бина,
Ишттачу рицкъанах доьзалаш
Кхиабеш ваххал?..
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  ***
КогашӀуьйра, мох дегӀах чекхбуьйлуш,
Лахьош ардаш тӀеpa буьртигаш,
Къиэйеллачу бежанан жижигаш даа а 
Резахилла, шайх ца хила лай. 
Бераш тедан, йе чохь тӀулгаш кхехкош, 
«Кеста худар дер ду, – бохуш, – схьа», 
Нохчийн зудчо шен йахь дӀа ца йелла, 
И къежйелла, бала даг чохь ловш. 
Сийна Сибрех, Хонкаран и латта, 
Хьан лаам, ницкъ хьаьнга хьашалур? 
ТӀемаш кегдеш, лаьтта доьжча Леча, 
Уггар хьалха стигла хьоьжуш гур. 
Сан Нохчийчоь, ахь ца ловш хӀун дисна, 
Чов хиланза меже йуй-техьа хьан? 
Бух боцу хӀорд хьан каш хила лиънарш, 
ГӀийла бисна – бахна халкъан дуй. 
Ахь вон лайна, дикане сатуьйсуш, 
Сан Нохчийчоь, ахь халонаш хьегна, 
Вон лайна, дикане туьйсуш са. 
ТӀеман кӀуьрлахь малх хилар ца дицдеш, 
Кураллех ца даьлла шу цкъа а. 
Чов замано йерзайо, ду олуш, 
Муо ца буьсуш и йоьрзий-те дӀа?
Сан Нохчийчоь, хьан лазамийн моьнаш, 
Делара сан даг тIехь ша дисна.

ГIаргIулийн илли

«И дешнаш лозу сан цӀийца».
Бисултанов А.

ГӀаргӀулийн илли, гӀаргӀулийн илли. 
ЦӀаьххьана гIелло-кх со,
Хьан мукъам схьахезча,
И лере кхаьчча.
Сан сица лозу и илли,
Сан дагца боьлху и мукъам. 
Къонахчо Ӏожалла
Йа Даймохк къасточу дийнахь, 
Нохчийчоь, шена а кхаж баьлча, 
Хьан эхь-бехк лардан,
Мел болу шен лазам 
Пондаран мерзашка кховдош, 
ТӀаьххьара хьан кевнах 
Цу дийнахь ша араволуш,
Сан дедас аьллачу иллех хьо 
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Тарло-кха суна,
ГIаргулийн илли, гӀаргӀулийн илли, 
Сан сица боьлху хьан мукъам...

  ***
Ницкъ хилча...
Маржа-йаI, ницкъ хилча, дуьнен чохь мел йолу гIайгIа 
Сайн даг чу йерзийна, адамаш цу балех даха.
Сайн дакъа луш царна, 
Ирс доькъуш цхьатерра,
Ма ховшор бара уьш 
Лаьтта тIехь исбаьхьа баха.
Маржа-йаI, ницкъ хилча,
Йоьлху йоI, дахаро човхийна, дайна ирс йуха луш, 
безам луш дог дуьзна цунна.
Ма хаор йар-кха ас виэзачу кIантаца и йаха,
Кхолламан седане дахарехь хьежийта йекхна.
Маржа-йаI, ницкъ хилча, доьзало ирс хьешна нана, 
Малхал а довха дош эр дара, дог хьостуш, цуьнга.
Оьзда йоI, йахь йолу кIант цунна лур вара тIаккха, 
Дуьнен чохь мел волчу стагал а ирсе йеш иза!..

БIаьргашна бIаьрзе хила...

БIаьргашна бIаьрзе хилий, йаха боху соьга! 
Лергашна къора хилий, лела боху соьга! 
Маттана догIа туоха Iама боху соьга! 
Ас шуна бакъдерг доьху дела, со галйаьлла боху соьга! 
Йелхаран метта соьга, тахана йела боху! 
Йеларан метта соьга, тахана йелха боху! 
Лайн амалш йолу нах элий лара боху,
Дела воцу мунепикъаш соь къобалбе боху!
БIешерийн мур бу боху, иштта чолхе хIуттуш. 
Керла пачхьалкх кхуллу боху, маьрша синош дойуш. 
КIант шен дена дуьхьалхIоттар – гIиллакхе ду боху. 
Вашас ваша цIийла карчор – гIазот хуьлу боху. 
БIаьргашна бIаьрзе хилла лела ца ло, лела! 
Лергашна къора хилла, йаха ца ло, йаха! 
Когах хьерча къинойн маша, цо галдоху болар, 
Сан Нохчийчоь, мичхьа ду-те хьан лазамийн доза? 
Со хьан Iуьйре лаха йоллу, дуьтуш пелхьойн ловзар, 
Со хьан суьйре лаха йоллу, бицбеш хилла хьовзам. 
Со дIайоьду лаха, делахь, хьан лазамийн доза, 
ЦIийлахь Iуьллу сан кортали соьга хьоьжу, доьхна…

1993 шо
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БЕКСУЛТАНОВ Муса

ТIам морцуш, дисина аз…
(Батаева Хедин «Озан лар» гуларан дешхьалхе)

Суна дуьххьара жима бер долуш гира 
иза, кхойтта-дейтта шеран къуона зудабер.

Амма амал йолуш дара, шеца шехалла 
йолуш.

Цуьнан стихийн могӀанаш а къаьстара 
иштта, йукъ-йуккъера жовхӀарш а къиэгаш, 
авторан амалх терра.

Шераш девлира, Хедин наггахь цхьацца 
стих а хаалуш зорбанехь, массара а хестош 
йолу:

ОхьатаьӀна диттан га,
Лоьхуш санна доьжна гӀа,
Уллохь сирла-сийна хи,
Сарахь шано лаьцна и.
Цу чу кхийда диттан га,
Хьаста гӀерташ санна ша.
ТӀаккха йоӀ цу хи тӀе йогӀу,
КӀайчу лай тӀе когаш боху,
ХьалатаӀош диттан га,
Ког а тоьхна, кагби ша...
Дуьйхи туьйра, дуьйхи гӀан,
Севци сахьташ, сеци хан.

Кху стихехь гуш дара и бер кхиъна поэт йуйла, шех муьлхха а Ӏама 
мегар долуш.

Кху жимачу стихотворенин хазалла тӀаьххьарчу шина могӀано, аккорд 
санна, тӀечӀагӀйеш а хиета: 

Дуьйхи туьйра, дуьйхи гӀан,
Севци сахьташ, сеци хан.

Йуьртарчу Iep-дахаран хазалла йуьйцу кхечу стихехь, ма-дарра хил-
лачу нохчийн къоман дахар, амма тӀаьххье а хӀаллакдина, дохийна, аьтта, 
тӀекӀелтоьхна:

НӀаьнеш кхойкхуш, йогӀуш хилла Ӏуьйре,
Нах пхьоьхана гуллуш хилла суьйре, 
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Ахьар-галнаш йай чу туьйсуш Бабас,
Дагон дечиг дӀаӀалашдеш Дадас.

Хилла-техьа дерриг хенан забар?
Нанас суна йина кегий чӀабарш,
Ас ишколе дина хилла некъаш,
Новкъахь керла ботеш хоттал текхош...

Кхечу стихехь кхин ду – шений, шен дагний бен ца хуу къайле къай-
лахь йитар.

Ас стигланаш йуьсти хьуна,
Ас ламанаш телли хьуна,
Сайн деган чов йицйан гӀерташ,
Ас дукха ницкъ байъи хьуна.

Со ламанаш талла йоьлча,
Со стигланаш йуста йоьлча,
Цул а хала йу ша, бохуш,
Цу чевно со цисти хьуна.

Ас стигланаш йуьсти хьуна,
Ас ламанаш телли хьуна,
Новкъабаьлла костан кхокха 
Мархашлахь тилбели хьуна.

Хьан лерсина аьрта хиэтачу могӀанашкахь а тӀехь, Хедин бераллера 
йа жимма иза шерашца кхиайоьллачу муьрехь хаалуш а, гуш а ду шен 
маттаца, шен васташца, жоп доцучу шен хаттаршца, керла поэт-художник 
йеънийла Нохчийчу.

Амма и аз, тӀам баржжийна, айъалуш, дуьненна ша поэтан аз дуйла 
дӀакхайкхо кхиале, Нохчийчу т1ом богӀу, цхьаъ ца богӀу, шиъ богӀу, бӀе 
эзарнашкахь адамаш а дойъуш.

Дахар соцу цхьана ханна, шераш а довлу, ткъе иттанга, аьлла, кхочуш.
Къам а хийцало, художникаш а цхьаьна, йаздархой а. Ца хийцалуш 

берш а хуьлу. Царах хуьлу Хеда а, шен граждански – хӀинца ца хилча ца 
йолучу – поэзица:

Йохийна, шарйина дай баьхна йурт,
Хьо-м кошах тарйели, ца оьшуш чурт. 
БӀешераш хьалха а – Нохчийчохь тӀом, 
БӀешераш тӀаьхьа а – Нохчийчохь тӀом.
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Бераллин майданех хуьйдина цӀий,
Минаша сакхйина, хьаннаш д1атий.
Де-дийне кешнийн керт йукъйелла йогӀу, 
Хиетало, цо: «Аш а кечам бен», – боху.

Ас, доьза ца дайта, ийзаеш кхес,
Къапалгаш йуккъера гӀиттадо иэс:
ГӀовгӀане урамаш, бераллин хан,
Схьагуш дерг хиетало цхьа ирча гӀан.

Дагара дер ма дац хьо йаьгна сурт,
Къар ца луш гӀатталахь, дай баьхна йурт.
Бух боцуш муха хир тӀаьхьенаш вайн?
Бийца лам боцуш верг-м лериний лай.

Амма беккъа цхьана лазамех ца лаьттачу дахаро поэтан кийра сатий-
сам кхуллу, шен сих шен ойланех Нохчийчоьнна caгla дан:

 
Вайн бӀаьрхих хиллачу хӀордашлахь,
ХӀорданел долчу цӀийн Ӏоврашлахь 
Со хила йоллу цхьа гӀайре.

Боданан чаккхе ца къаьстачохь,
Серлоно аре ца хьоьстучохь 
Со хила йоллу цхьа Ӏуьйре.

ДогӀанаш цкъа а ца совцучохь,
Маьлхан нур данне а доцучохь 
Со хила йоллу цхьа бӀаьсте...

Суна – йозанца къахьоьгучу – боккха кхаъ бу, шен бӀаьрсих, тидамах, 
ойланах, кху мехкан цхьа лазам ца туьлуьйтуш йолу Батаева Хеда поэт 
кху кьоман хиларна, шен аз, шен мотт, шен дуьне а долуш, алхха мехка-
рийн тийжамаш а боцуш, шадерриг шена чулоцу декхаран жоп хиларна 
цуьнан поэзи, гӀайгӀанца синкъерам а бузуш, синкъерамца кхочу зовкх а.

Кху сборника тӀехь Ӏаламат дика стихаш йу, шатайпа стихаш, нохчийн 
поэзехь керла дош йа керла лазам, царах цхьаъ xlapa стих а йолуш:

ХӀуп-лоппаг меха 
Боцучу нехан 
Дашах дӀовш даьлла,
ТӀаккха лен йаьлла,

Дог догӀуш йац со 
ХӀумма а йаздан,
Цхьаннан а туолам 
Йа иэшам базбан.
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Онда дог детӀаш,
КӀеда пах сенлуш,
Цкъа йала йужуш,
Йуха а денлуш 
Кху хене йели,
Йели кху хене,
Йуха а шеллуш 
Сан синан энаш.

Кхетам ца Iа-кха 
Инзар ца буьйлуш,
Дог а ца Iа-кха 
Кхардам ца къуьйлуш,
Воьжча а витац 
КӀезгачу наха 
Шайх тера воцург 
Синтеме ваха.

Суна деха дийца ца лаьа – деха дийцаро тай дахдо, – бакъдерг цхьана 
дашца деха: Хеда –  поэт йу, мехкарех суна дуьххьара поэт хетта поэт, 
граждански мукъам болу, кху махкара, циггара, оцу СаӀди-КӀотарара, 
бала Ӏаьвшинчу кху лаьттара, Хатынь а, Брест а, Хьайбаха а хилла йисин-
чу шен йуьртара, цу хенахь – жималлехь – йийначу шен Йалсаманера, 
тӀам морцуш, дисина аз.



10

Орга - 2022 (1)

Нохчийчоь

Хьо суна йезнера, Нохчийчоь, 
ХӀинца а йеза – 
Хьан чевнийн моьнаша 
БӀаьрса дӀахудучу хенахь.
Хьо суна йезнера, Нохчийчоь, 
ХӀинца а йеза,
Даима йезна хьан 
Ихначу бӀешерийн гене.

Тахана тӀеман кӀур,
Де кхолош, Ӏаьршашкахь ӀаьӀна, 
Маьлхан нур чекхдала ца дуьтуш, 
Кхолийна латта,
Нохчийчоь, Нохчийчоь,
Хьан корта охьа ца таьӀна,
ТӀеман кхаж дӀакхехьа 
Хуьлуш ца хиллехь а атта.

Ӏуьйренан – «ГӀовтта хӀай!» 
Суьйренан – «УьстагӀий догӀу!» 
Дененан – «Бабин йоӀ»,
Ненаден – «ДӀалакха йиш»,
Хьо йара, Нохчийчоь,
И дерриг хьайна чудогӀуш.
Хьо йиси тӀулг хилла,
И дерриг – дӀаихна хиш.
 
Хьо даим лаьттар йу, тӀулг санна, 
Белахь а гӀерташ 
Хьан луьра мостагӀий,
Ӏаьвдина, хи даккха хьох.
Хьо даим йехар йу,
Къонахий мел бу хьан лаьттахь, 
Хьо, Дела воцчунна,
Суждане ца ихна мохк.

  ***
Сайн дагалецамашна 
суо карор йоцучохь йаха, 
ас хуьйцур-м ду 
 мехкаш йа гӀаланаш, 
    амма

царна со карайо, 
тулгӀенна берд санна,
ахканна хӀорд санна, 
моханна мас санна.
И дагалецамаш болчохь со сихло 
йедда-йедда Ӏожаллина маракхиета...
ХӀинца
сайн дагалецамашна суо 
  карор йоцучохь йаха – 
со реза йу церан лар йоцучу 
  паналлехь йаха, 
сайх «Нана» олучун дуьхьа, 
ас «Нана» олучун дуьхьа.

Дог

Охьакхетта, атаделла, делла...
Эзар дакъа хилла – диекъаделла... 
ХӀора дакъа, эзар лазам хилла, 
Дисна хьалха дог хиллачохь Ӏилла.
Иккхина дог. Амма адам деха,
Шен лазамах бӀаьрг 
  ца кхардош нехан, 
Шера хууш къилахь шена хилар 
Доллучунна боцца тӀадам биллар.

БАТАЕВА Хеда
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  ***
НӀаьнеш кхойкхуш, йогӀуш хилла Ӏуьйре, 
Нах пхьоьхана гуллуш хилла суьйре, 
Ахьар-галнаш йай чу туьйсуш Бабас,
Дагон дечиг дӀаӀалашдеш Дадас –

Хилла-техьа дерриг хенан забар?
Нанас суна йина кегий чӀабарш,
Ас ишколе дина хилла некъаш,
Новкъахь керла ботеш хоттал текхош.

Поппарах цхьа йоккха тахьтарг йина, 
Чу хӀуп-аьлла, иза эккхийтина,
Седас цу чу горга поппар буьллуш, 
Цхьаннан тахьтарг вукхул йоккхахуьлуш.

Хаза бошмаш, стоьмех Ӏанайахна,
ХӀаваъ – цӀена, мерза, стигал – аьхна,
Кху дуьненнал хетта жима йурт а, 
Хьуьн чохь лаьтташ хилла цхьалха чурт а –

И дацара тхан марзонан дакъа?
И дацара тхан дуьззина дахар?
Сохьтан цхьамза куьйга хьалхабаьккхи, 
Хенан болар даьхнийн новкъа даьккхи...

  ***
Мохо дегӀах беттан шело хьерчош, 
Когаш текхош, йогӀу буьйса гӀаш, 
ДӀайазйина байташ йаха гӀерта,
Цайазйинчо доккху суна каш.

Цаьпцалгийн биен гӀовгӀа йоцчу кертахь 
Наггахь хеза лаьтта бужу 1аж,
Мохо дегӀах беттан шело хьерчош, 
Буьйса ма йу тийна-тийна 1аш.

  ***
ХӀокху суьйренан малхбузар лозу, 
ГӀийла дӀабузу чов хилла малх, 
Шена йазйелла кху дийнахь бӀозза 
ХӀокху латта тӀехь йаьржина чалх.

ХӀокху суьйренан малхбузар лозу, 
Ӏуьллу, Ӏадийча санна, дӀо арц. 
ХӀара малхбузар сан а ма лозу, 
Лозу дуьне вайн хиларна харц.
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  ***
Мерза наб ца йойтуш, 
                        шайн синтем бадочу 
Механ лай ца хила Ӏемаш,
Буьйсана акхтарган ховхачу патарша 
Дуьйцу-те полларчийн тӀемаш?

Деноша баланех йуттучу хӀусаман 
Мокхачу пенийн сатедан,
Чиркх санна, латийна суна 
   кху буьйсано 
Бодашлахь цхьалха цхьа седа.

ТулгIе

Бердана тӀекхача, 
дахарал некъ бинарг – 
тулгӀе,
эзарнаш йуккъера 
шега сатийсинчу 
тӀулге
кӀайн-сийна дог далхо, 
тӀаккха дог иккхина йала,
цуо йеъна азаллех – 
абадехь къинхетам балла...

 ***
секхаӀад санна, 
сакх хилла синош 
дӀауьду цхьанхьа, 
тӀаьхьауьду къинош, 
азаллехь дуьйна 
ца кхиеташ шайна 
шаьш лоьхурш дуйла 
шайн ирсе гӀенаш...

хазачех дисна, 
дикачех дисна, 
къонахех дисна 
хьо маьлхан дуьне, 
биезачех ваьлча, 
бевзачех ваьлча, 
оьшучех ваьлча 
доьрзу хьо уьне...

хьо, тесна диттал, 
хала ду даа, 

бакъдерг а, литтал, 
хала ду хаа, амма шу шиннах 
бакъо йац вада, 
секхачу сино 
хӀаллакдо адам...
 
харцонца верг ша 
тоьлла а ваьллехь, 
йамарта волчуьн 
дош лиелла даьллехь, 
ас керайуккъехь 
йаздийр ду туьрца, 
хӀокху дуьненахь 
суо иэшна, аьлла.

жӀаьлин ха доцуш 
мостагӀий бийшшалц, 
чӀирхошца цхьаьна 
вай шуьне хийшшалц – 
ца тоьлла харцо... 
со йеха тешна. 
туоламехь бац уьш, 
со а йац иэшна.

ГIан

Суна цхьа тамаше гӀан гира: 
Бердаха со хьалайийлира,
Ира тӀулг ас буйнахь къийлира, 
ГIо ца деш, лакхахьберш бийлира.

Гитоьхна берриге баланаш,
Ца харцош даг чуьра гӀаланаш, 
Бердаха со хьалайуьйлура,
Эххар а, сан амал туьйлира:

ГIо суна цадинарш хьийсира, 
Халонах кхерамаш тийсира. 
ТӀаккха ас баланаш, айбина, 
Лекхачу бердах чукхийсира.

Амало даьккхина дукъ гича, 
Баланех байбелла букъ гича, 
Гонаха тийналла хӀоьттира, 
Толамо даг чохь бӀов йоьттира.
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  ***
Когашна цахуург – лаьттана хаьа,
Коьртана цахуург – стигална хаьа.
Сан меттан кӀохцалгаш – 
  хьан деган чевнаш, 
Эрна йу, со бӀарзйан, 
  ахь йоху ченаш.

  ***
КӀохцалгаш тӀе бамба тесна, 
Некъ бу, соьга бехи цара,
Сан суьрта тӀе кӀурзаш хецна, 
Иза со йу, бехи цара.

Сан когашка нехаш кхуьйсуш, 
Ас кхийсина бехи цара, 
Цацанахь сан амал луьйсуш, 
Чохь диснарг хьехий цара.

Дуьненахь а, куьзганахь а, 
Массанхьа а цхьаъ хиларна, 
ДӀауьйр йолуш йац и, бохуш, 
Гинсун тӀадам би сох цара.

  ***
«Буто бина ша бу, ала,
Ша тӀехь лаьтташ со йу, ала...»
(Халкъан йиш)

Йа тхан лаьмнаш лекха дара?
Йа тхан мехаш шийла дара?
Йа хьан лерса къора дара,
Ломахь лекхна йиш ца хаззал?

И буто ша каг ма бели,
Со тӀехь латтар дах а делла.
Цу хи т1е мел дорцаш хьийзарх, 
Кхин ша баре са ма тийса.

Гуобаьккхина лам бу, бохуш,
Цу ламанца со йу, бохуш,
Цкъа мацаха хезна алий,
Кхин тхо долчу схьа ма вала.

ГондӀа лаьмнаш лакхадевли, 
Арахь дорцаш марсадевли,
И буто ша бешна-бахна,
Сан кӀудал а хи чу йахна...

  ***
Цхьанхьа йу сан пекъар-нана 
Асарла дахна кха цӀандеш, 
Цхьанхьа йу ца йевза кхане 
ГӀайгӀанца тахане къанйеш.

Цхьанхьа ду беран-тӀорз миска 
Шен гӀенийн кӀайн тӀемаш хьедеш. 
Дуьненан доккхаллел дисти 
КӀордаме гӀар-тата пхьегӀийн.

Де дирзи, тептарах луьстуш,
Кху лаьттан йист йоцу гӀайгӀа. 
Набарза ойланех буьзна,
Бусалуш, эккхар-кха гӀайба.

ЦIиен суьйре

ЦӀазаман мутт мелча санна ша, 
  цӀийелла суьйре 
Буьйсано тӀома кӀел хьулйеш йу,
   дийцина туьйра. 
Ткьа кхане тӀейеъча, лам-стигал
  къаьстачохь, малхо 
ЦӀазамах диначу шекъанца 
  йазйер-кха Ӏуьйре.

Когех чекхдийлийта гӀа-бецан 
  сийна садеӀар, 
ДӀайаха когара тӀулга тӀехь 
  лелийна мачаш,
Ца карон йиш йац хьан кху сарахь
   шатайпа некъаш 
БӀарлагӀан гӀенахь биен боцучу
   махка дӀакхача.

ЦӀазаман мутт мелча санна ша, 
  цӀийелла суьйре 
Буьйсано тӀома кӀел хьулйеш йу, 
  дийцина туьйра.



14

Орга - 2022 (1)
  ***
Кипча-Ӏам Ӏадийна, 
 пхьидарчий йиекар йу,
ХӀумма а ца хилча санна,
Стиглахь а бус-буса седарчий 
   лиепар ду,
ХӀумма а ца хилча санна,
Мархаша стигалца беттаса 
  къовсур ду,
ХӀумма а ца хилча санна,
Делахь а, ца лиеташ, 
 жӀаьлеш дӀа-м совцур ду,
ХӀун хилла хаарна шайна.
Ткъа некъийн йистошкахь 
 бецан тхиш хьоьжур ду,
ВогӀийла вевзариг шайна.
Ткъа йурт а цецйер йу, 
  даима даьгна кор
Гича цу буса дӀадайна.

  ***
Тхов йистехь кхозучу 
Шана чохь дижна ду беттаса –
Кху буса гӀурано 
Хьанна ха деш хилла кхетта со.
 
ХӀун сардам бу иза? ХӀун сардам бу,
Синна ца кхочуьйтуш, 
  хӀаваъ дӀамуьйлург? 
ХӀун йилбаз ду иза? ХӀун адам ду 
Бозбуанчаллица вай 
  синош къуьйлург?

ХӀун суьйре йу хӀара? ХӀун суьйре 
йу 
Ӏожаллел йахйелла, дахарал йоца?
ХӀун туьйра ду хӀара? ХӀун туьйра ду 
ГӀайгӀане кхоьллина, 
  дийцалур доцуш?

  ***
Дийцича – мохо дахьарна кхоьруш,
Далхийча – лаьтто 
  хударна кхоьруш,
Йаздича – кехат дагарна кхоьруш 
Цхьа дийцар дара сан, 
  цхьа дийцар дара.

Хазийча – лаьмнаш 
  кхардарна кхоьруш,
Ца лекхча – лерса 
  къардарна кхоьруш, 
Садайча – гӀенах лакхарна кхоьруш 
Цхьа илли дара сан, цхьа илли дара.

Сецийча – бӀаьрса 
  талхарна кхоьруш,
Ӏанийча – бӀаьргаш 
  багарна кхоьруш,
Хиларо дог сайн дурдарна кхоьруш,
Цхьа бӀаьрхиш дара сан, 
  цхьа бӀаьрхиш дара.

«Ӏаьржа ду», – олуш лазийна волчо,
«Сирла ду», – олуш ца зийна волчо,
Цкъа коча качвеш, 
  цкъа хӀоттош холчу, 
Тамаше цхьа дуьне хиллера xlapa.

Акхтарго мехашца йоькъур йу
   баьццара гӀайгӀа, 
Гуьйрено бостур бу стигалан 
  бос мокха хуорам, 
ТӀома мел кхоьллина олхазар 
  хӀаваэ айлуш,
Цхьа хьажар дуьсур ду, 
 хьан даг чу тесина орам...
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 Алиева  Заринина

  ***
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…

  ***
Сан йурт, хьо бIаьстенца хазйелла йогIий-те?
Хьан мерза шовданаш бIаьрг хьаош догIий-те? 
Бераллехь левзинчу бай тIера зезагаш
Цхьаммо а лехьадой, дагна сел дезнадерш?
Ма дукха хан йаьлла-кх вай вовшийн ганза,
Хьомечу йуьртахойн де дика данза.

ПIераскан Iуьйранна эвларчу кешнашкахь
Барз цIанбеш, доIанца верасаш хьийзий-те?
Хьацар-хи къегадеш йуьхь тIера хершнашкахь,
Рузбанна маьждиге баккхий нах хьийзий-те?
Дуьнен чохь дIабаржарх сан некъан Iеха,
Сан йурт, хьан аматаш сан даг чохь деха.

Iуьйранна баж лоллуш хабаре йаьллачу
Нанна сагатделла жима йоI йоьлхий-те?
Некъа тIехь синтарна, лаг доьжна даьллачу,
Гонаха керт йина, наггахь хи дуьллий-те?
Дика-вуон вовшашца доькъуш, дог ийна,
Сан йурт, хьо йехаш хир тапъаьлла тийна.

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

ХАЛИКОВА Асет
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Некъаца доьгIначу акхтаргийн IиндагIаш
Кешнашна тIехула дахделла дийшича,
Дегнашкахь сецадеш вайн хилла дикадерш,
Мацца а сан дахар цу керта дирзича,
Сан хьоме йуьртахой, делаш цхьа доIа,
Дош олуш, шен йуьртах къаьстинчу йоIах.

  *** 
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 хилла ирс ду хьан… 

  *** 
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… 
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  *** 
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… 

  *** 
«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 тIехйер 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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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 ларйина 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 йуьхь хьан, 
Даге сан некъ буьллуш, сих ийна ду-кха... 

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

   ***
ДIо цхьа седа бIаьцаш еш бу, къовла бохуш бIаьргаш дIа... 
Дезаш ма йу Iуьйрре гIатта, дезарш дан хьайн доггаха... 
Дуьне, къежаш йух-йуха 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 йаьккхи хоттуш, хIоттийта тIе шайна хьо. 
Деза царна даар мерза – бепиг аьтта шури чу, 
Делахь нагахь ахь кечдина – шекаран шайн бIелиго. 

Церан хьашташ дина йаьлча, нана йолчу хьадалахь, 
Уггар хьоме и хиларна, баха денна еза ахь. 
Гуттар санна хьо шен хьостуш, куьг хьакхарца лерина, 
Хаор нанас йуххе 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 йеш 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 йуьзна 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 йала 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 
                                                        дIатарлуш 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... 



24

Орга - 2022 (1)
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 йаздан 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 йуккъера 

 Стигалан гIортораш хиллал, зоьрталчу белшашкахь 
    хьан амат къуьйлучу буточу лаьмнаша, 
Хьуна чохь йулучу 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 йац-те со?.. 

Зезагийн кхоллам

«Ломан зезаг санна, хаза» бохучу дустаршца даздина дуьйцу хьо, экаме са, 
Йеъна дийца сайн дагара сел исбаьхьа кхиъна 
     хьо долчу вайн лам чу йуха 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 «йеза, 
     ца йеза» бохуш тийсинчу полана а, 
Дохко со йаларна, 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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ДӀабахана вайн дай, шаьш дуьнен чохь болуш, 

вайн мохк ларбеш, маьрша дахар кхуллуш, ирсечу 
дахаре сатийсина нах бу.

Лаьтта тӀехь шайн дахаран некъ оьзда, 
ц1ена чекхбаьккхинчу нехан сийдар чӀогӀа оьшу 
дийначарна. Оцу дахаре сатийсинчарах цхьаъ 
ву хӀокху суьрта тӀехь вайна гуш волу Эламбаев 
1абдул-Керим.

Дукха жима волуш, 1915 шарахь, шен лаамехь 
вахана и тӀам тӀе.

Олег Леонидович Опришкос шен «Кавказская 
конная дивизия» 1914-1917: «Возвращение из 

забвения». Нальчик: «Эль – Фа», 2007 г. книгин 206, 258 агӀонаш тӀехь йаздина 
цунах: «Всадник Ахмат Бейбулатов – 4 ст. № 358267. Всадник Абдул-Керим 
Эламбаев – 4 ст. 358268. 18 сентября 1915 года вызвались охотниками произвести 
разведку, которую выполнили с успехом, чем способствовали общему успеху» «И 
вот приказ по дивизии генерала Багратиона: «Объявляю при сем список всадникам 
Чеченского конного полка, Высочайше награжденным за переправу 30 мая 
1916 года через Днестр.» Цхьана дийнахь мидалшца совг1аташ дина кхузткъа 
нохчочунна. Царна йуккъехь д1айазвина воьалг1аниг 1абдул-Керим ву. Сулейманов 
Ахьмада шен «Топонимия Чечни» книгин 561 агӀон тӀехь йаздо: 

«... У кузнеца Имы было семь сыновей и все искусные мастера кузнечного дела. 
Все семеро сыновей встали на защиту советской власти, ушли в партизаны и 
погибли смертью храбрых в боях с деникинцами».

Эламбаев 1абдул-Керим Имин кӀентан Эламбин кӀант ву. Уьш ворх1 ца хилла 
барх1 хилла. Царах лаьцна 1абдул-Керима ша а йаздина А. И. Микояне дахьийтинчу 
заявлени тӀехь. Церан кешнаш Хьалха-МартантӀехь ду, бенойн кешнашкахь. 
Хилла а, лелла а долчух дуьйцуш Ӏедал дацара цуьнан. Тхуна а ца хаьара, Москвахь 
доьшуш волчу цуьнан кӀентан кӀанта ца хаийтинехьара. Цо архивера ксерокопи 
йаийтинера А. И. Микояне йаздинчу заявленин. Цул т1аьхьа кхин дуккха а керланиг 
гучуделира тхуна цуьнан дахарх лаьцна.

«Борьба Чечено-Ингушетии за Советскую власть (1917-1920 годы)» книгин 
147 агӀон тӀехь М.А. Абазатовс йаздо: «На рассвете следующего дня (26 марта 
1919 года) белогвардейские части напали на Алхан-Юрт. Начался жестокий бой, 
продолжавшийся четыре дня. Все жители селения приняли в нем участие. Те, у 
кого не было винтовок, шли на врага с кинжалами в руках, подносили боеприпасы, 
перевязывали раненных. Не прошло и часа после начала боя, как на помощь стали 
прибывать вооруженные отряды красных партизан и добровольцев из чеченских 
селений. Первым прискакал тысячный отряд Урус-Мартановцев во главе с Абдул-
Керимом Эламбаевым»

Сийлахь-боккхачу Даймехкан тӀамехь б1обаьчча (камандир) хилла а, ц1ен седа 
орден йелла а вара 1абдул-Керим.

Дахаран халонех чекх а буьйлуш, таханлерачу дийне схьакхачийна вайн дайша 
вайн мохк.

Боккха бала, сингаттам къомана тӀехӀоьттича, шен къам кӀелхьарадаккха 
аравелира (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) Россин турпалхо, хьалхара 
Президент Кадыров Ахьмад-Хьаьжа. Цо шен са д1аделира халкъан маршонан 
новкъахь. Нохчийн къоман иэсехь вехар ву Ахьмад-Хьаьжа а, кхинболу вайн къоман 
турпалхой а.
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Хьалхара дош

Шен дахар, шен дуьне
Ду йуьртан хIора...
Баьхначийн, бехачийн
Кхоллам а иштта.
Дош леллачу дайша
Шаьш дина дола
Шайн йуьртан сий, беркат
Хилийта шорта.

Маржа-йаI, маржа-йаI,
Хьо Iалхан-гIала!
Историн агIонаш
Листа йолийча,
Хьайх лаьцна онда дош
Йиш йу хьан ала,
Хьан сий деш баьхначийн
ЦIерш а йийца.

Хьаша-да воьссича,
Хьошалла лелош,
Вониг тIехIоьттича,
Собарца дерзош,
Йуьрто сагIа даьккхича,
Нийса дIакхачош,
Цхьа оьзда дай баьхна,
Кху йуьртахь ларош.

Дависа, дависа,
Хьан Iалхан-гIала!
Дош лелаш баьхна дай
Бисарна кхоьру,
Бицбина тIаьхьеша,
Доцуш дош ала,
Церан сий айдина
Де ганза кхоьру...

Хьо йиллина хилла, бах,
Уьншарахь дуьйна,
Ширалло тишдинчу
Тептарша дуьйцуш,
МостагIна, кьурдъаьлла,
Ца йахна буйна:
БIешарех чекхйаьлла
Хьайн маршо къуьйсуш.

Йуьртан ширалла

Ширачу заманахь
Кхузахь туп тоьхна
Монголийн-гIезалойн
Арданго акха...
Кхетта малх кхуолийна,
Де дохьуш доьхна.
Боцучу аьттонна
Цу балех даха...

Уьш дукха хилла, бах,
ГIа-бецал дукха,
Уьш къиза хилла, бах,
Йаьлла цIе санна.
Ардангах хаьдда борз
Хиир, бах, угIа
Буьйсанна, сингаттам
Боссош йуьртанна.

Дайн лорах

ИМАЕВ Тапа

(хиллачийн бух тIехь)
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Садаьржаш луьра тIом
Болийна хилла.
Йахьйолу нохчийн кIант
ГIаьттина хийла.
Вовшийн баккъаш лардеш,
Уьш летта цIийлахь,
Цундела даимма
Уьш хир бу сийлахь.

Маршонан шаьлтанаш
Шайн буйна къуьйлуш,
Йуьртахой леш бара,
Ца бовлуш йуха.
Даима уьш лиэтта
Шайн маршо къуьйсуш.
МостагIий хIаллакбеш 
Шаьш эгна дукха.

Тапъаьлла тийначу
Гарманан арахь
Ког биллал меттиг бац – 
Декъий ду Iохкуш...
Илланча гIаьтти, бах,
Шен пондар карахь,
И пондар бийки, бах,
Тийжаме буьйлуш.

«Бека пондар, хIара
Къемат-де дуьйцуш.
IанагIо, пондар,
БIаьрхин хIорд хилий,
Лаьмнашка, хьаннашка
Бекхаме кхойкхуш!..
Вайшинна тIедуьйжи
Алар хIара илли!

Вайн хIора кхерчанна
Гонахьа хьаьрчаш,
Ахархойн, таллархойн,
ХIай кура илли!
Хьалалатийта вайн
ДIабайна кхерчаш!
КIант воьхуш махкана
МаIас цIе тилли!

ДIаала кIенташка 
Мел деза дош ду
Сих баккха йишйоцу
Вайн «Даймохк «бохург!
МостагIий иэшабан
Хьан боккха ницкъ бу,
ХIай пондар! Ахь дIало
МостагIашна йогIург!..»

Цецбевлла, Iадийна
МостагIий бисна,
Шайн цIийлара гIуьттуш
Ламанхой байча.
Белларш а денбелла
ДIахIуьттуш чIирна:
МостагIий боьхна бу,
Ирча сурт дайча.

Чухьаьди Iаьржа бIо...
Кайоцчу тIамехь
Йуха а бохийна,
Хьаьшна дIабаьхна
Ламанхой мостагIаша.
ТIеман марсаллехь
Йуха а бийкира
Пондар гIарабаьлла...

Болабелира тIом.
«Пондар схьабаккха
Цаьргара! Цо йуха
Сакхуллу царна
чу...» – бохуш мохь бетта
Тхьамдано акха – 
Инзаре ирча сурт
Гуш дара царна.

«Цаьргахь пондар мел бу,
Уьш эшалур бац» –
Аьлла, вухаваьлла
И къиза мостагI.
«Оццул майра къам
Суна гина дац,
Цу къомах верг хир ву
Тешаме доттагI!..»
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Кху регIахь хIиттийнчу
Саьлнашкахь дохку
Замано цхардина
Шираллийн герзаш...
Цхьа буьрса, буькъа тIом
И хилла, боху, 
Аганара бер гIаттош,
Аьрха дой терсаш...

Хан йаларх виц ца во
Бакъволу къонах.
Цуьнгара доьналла
Иллешкахь деха.
Зуламца чувеънарг
Ца витна ворах:
Йан йогIу кхел йина,
Ца йоккхуш гена...

Шаьш битча, IадIийна,
Баьхна уьш гIоза.
Шайниг бен дезна дац,
Ца хетта аьхна.
Неха мохк схьалаьцна,
Ца тоьхна доза:
Шайн долчух тоам беш
Уьш хьанал баьхна.

Шейх Мансуран хан

Хаза йеанера
Аьхкенан буьйса,
Седарчий догура,
Чуиэга санна...
Тайначу кху буса
Хьаьнца хIун къуьйсу?..
Хьанал, маьрша вехарг
Новкъа ву хьанна?..

Iаламан хазалла,
Адамашна гайта,
Доллу хIума ма ду
Хаздина Дала!..
Адаме шен ойла

Синтеме йайта,
Кхетамца бухтоха
ТIебогIу бала...

Диг карахь стаг гича
Шена тIе вогIуш,
Хьун йоьлху ма олу
Дешначу наха;
ЦIена хиш бехдича,
Чохь чIерий ловзуш,
Жоп доьху ма боху
Хиндолчо кхана!..

Ткъа муха дехар ду
Адамаш хаза,
Iаламца, вовшашца
Ца хилча лерам?..
Аганахь бер лийр ду
Де буьйса ганза –
ХIара дуьне дуоха
Бу-кх кхана кхерам!..

Хьалахьовса буса
Седарчий догуш,
ЛадогIа хьаннашкахь
Олхазарш декаш...
Iалам ду-кха вайга
Совцийша бохуш,
Ма дайша хIаллак шаьш,
Вовшашна йетташ!

Цкъа нене ладогIа,
Цо ага техкош,
Хазачу къамеле,
Иллига дохуш,
ХIора дош даг тIера
БIаьрхишца эгош:
«ХIун дуьне дуур-те,
Ахь кIорни, бохуш...»

Хийла хан дIайаха,
Соьлжано керчо
Шен партал тулгIенаш
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Бердашка йетташ.
Мансуран бIаьхоша
ХIоттийра эрчо,
Паччахьан эскаршна
Каде тIейетташ...

Эла Багратион
Нохчеха леташ,
Чевнаш чорда хилла,
Iуьллуш карийча,
И чевнаш йихкина,
Нийса кIант хеташ,
Нохчаша дIавелла,
Ца воккхуш эрча.

Тахна а долуш ду
Уьш Соьлжах бийлла
«Хьади гечо» йуьртахь;
МостагIий багIахь,
Царна дуьхьалонна
Кечам беш хилла,
Паччахьан эскаршна
ТIетоха, дагIахь...

Дуьненан хазаллийн
Бац цхьа а барам...
ХIунда ца го хазаниг
Массарна хаза?..
Хуьлийла адам и,
Хуьлийла Iалам,
Стаг муха Iелур ву
Цхьа дика данза?..

Ермоловка.
ХIунда олу?

Кест-кеста паччахьо
Эскар чулоьхкуш,
Чу са дан ца дуьтуш
Нохчийн къам дара...
Тоьллачу эскаршца
Ермолов вогIуш,
Дуьххьара кху йуьртахь
Туп тоьхна хилла.

Кхузара дIагIерташ,
Йохийра йарташ,
ГIелделла жима къам,
Лаьмнашка лоьхкуш.
БIешерашкахь кхиъна,
Йукъйелла хьаннаш
Къизаллийн куьйгашца 
Кхоамза хьоькхуш.

Ермоловн казарма
Хиллачохь, хIинца
Йуккъера школа йу
Некъаца лаьтташ;
Церан килс лаьттинчохь
Ондда лард йисна,
ТIехула некъ баьхьна,
ГIалехьа берзош.

МозгIаройн гIишлонаш
Хиллачу кертахь,
ЖIарийн сурт тIехь долуш
БIогIий ду дохкуш...
Замано хийцамаш
Бина кху йуьртахь –
Тахана-м больница
Йу цигахь лаьтташ.

«Ермоловка», олий,
Йуьрта цIе йоккху –
Йицйалац къизалла
Хан йийларх гена...
Жоьжахатийн цIергахь
ХIинца-м и вогу,
Шел къиза кхин адам
Ца хилла дела.

Граждански тIом
(Имин кIентакIанта дийцина 
Iабдул-Кериман къамел).

И милла велахь а,
Шен маршо къуьйсуш
Волчунна тIехIуттуш
Хуьлуш ву нохчо.
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Хийла цIий Iанийна,
Цуьнга сатуьйсуш,
Цуьнан сий-пусар а
Дина стаг волчо.

Российно кхоьллинчу
«Акха дивизе»
Вахара цундела
Со а, сан ваша
Iабдул а. Хийла
Мехкаш ган дийзи...
Аренца стаг вевза,
Аьлла вайн дайша...

Цхьа бIе стаг хир вара
Тхо вовшахкхетта.
Тхуна хьалхаваьлла
Цхьа гуьрже вара.
Цо дуьйцучух кхета
Дацара атта –
Оьрсийн мотт хууш верг
Тхох кIезиг вара.

ТIеман герзашца а
Тхо кийча дара;
Йуткъа гIодайаккъаш,
Белшашкахь шуьйра;
Цхьабосса куц хаза
ХIора а вара...
Тхан дой а дацара
ДоттагIал хийра.

Инарла гин тхуна;
Даккхийра мекхаш
Можца дIаиэдина,
Махо а ловзош.
ХIора шен полкана
Хьалха а соьцуш,
Тхуна хьалха сеци,
Леррина хьоьжуш:
 
«Ткъа хIара х1ун полк йу
Лаьтташ, къаьстина?..»

Гуьржечо элира:
«Нохчий ца бевза,
Шайн лаамехь вайна
ГIонна баьхкина?!.
Ткъа вай-м ца буьту хIорш
Iен, баха гIуоза...

ТIеман гIиллакхаш кхеран
Тамашийна ду:
Йа тоьлла богIур бу,
Йа лийр бу майра!..
Кхин некъ тIелоцуш бац.
Iожалла хIун йу
ХIорш хууш бац, амма
Леташ бу дера...»

Шен кийрара-а хьала
Воьлуш, элира
Инарлас, шен деза
Онда дегI дегош:
«Кхарна ца хаьа тов
«Iожалла хIун йу?!.»
Гуьржечо элира
Аьрха дин сецош:

«Хьан сийлалла! Кхарах
Жоп лур дац хьуна
Ас!..Шайх воьлий хаахь,
Кхара хьан корта
Когашка карчор бу –
ХIорш бевза тхуна!..
И саннарг кхаьргахь со
Гина ву шортта!..

Аганара буьссушехь,
Маршонан шаьлта
Кхара буйна оьцу...
Тур, шаьлта карахь
ХIорш ловзуш бу говза...
Тахна-м хIорш лаьтта, 
Вайна гIоьнна аьлла,
Кху тIеман арахь...
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Сий бехдан гIоьртинарг
Кхара вожош ву
И милла велахь а –
Хуьлийла – паччахь!..
Кхечу къаьмнийн сий а
Шаьш лардина бу.
ТIаьхьенна, варийлахь,
Кхарах ларлолахь!..»

Цхьа къеззиг оьрсийн мотт
Вара со хууш.
Схьайетта йолийча
Йаккхийра тоьпаш,
ОхьатеIа инарла,
Дуьхьал куьг лоьцуш...
БIаьрг-негIар ца тухуш,
Тхо а дара лаьтташ...

«Хьан Возалла! И хьан
Погонаш къегаш,
Царна хьежош кхуьйсу
Йаккхийра тоьпаш.
ТIетасахьа царна
Тиша бехчалгаш!..
Ма воьхна хьийза хьо,
Охьа а теIаш!..»

Аьллачух цецваьлла,
Инарла лаьтта...
Къаьрзина, соь хьоьжуш,
Ала дош доцуш:
И саннарг машаре
Дерзо дац атта
Стаг стагах цавашар
А ду вон лоруш...

«...ХIорш хила а хилла
Ма-буьйццу акха...
Кхана вайна гур ду
Мел майра хIорш бу, –
КIира хан йу кхарна
ГIала схьайаккха!..
Йаккхалахь, бохучух
Со тешар ву...»

Машшашца черманаш
Вовшахдихкина
Бурам дира оха
Днестр-хих довла.
Iамийна тхешан дой
Цу тIе лаьхкина,
Тхо дехьадевлира,
Ларлуш тхаьш гойла.

Садаьржаш, цIаьххьана
ТIелетира тхо...
Дуьхьало тхуна йан
Уьш ца ларийра...
Майдана лоьхкуш уьш
Бира царна гуо –
Шаьлтанаший, тарраший
Шайн гIуллакх дира...

Шайн йаккхийра тоьпаш
Охьа а кхуьйсуш,
ДIаида буьйлира
ТIемалой церан.
ТIеман арахь гинарг
Инзаре дуьйцуш,
Шайн штабехь, тарйеш тхох
Цхьа акха гIера...

«Адамаш дац бохург 
Ма бакъ хиллера...
И догу бIаьргаш... Уьш
Хилла шилIанаш!..
ТIеман арахь со, чов
Хилла, виснера;
Церан багахь гира
Суна шаьлтанаш!..

Герз царах леташ дац,
Йа леш а уьш бац...
Iожаллин шийла дарц
Хьовзадо цара...
Нах бууш бу бохург,
Суна гина дац, –
Тхан полкера со цхьаъ бен
Ца вели ара.
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Цхьа буьрса, ирча сурт,
Уьш богIуш, хIутту!..
Цхьа Iаьржа вертанаш
Махо а ловзош...
Мел дера шаьш хиларх,
Шаьлта ца Iутту,
Амма тухуш-м, туху,
Цкъа тоьхча – вожош!..
 
Цаьрца нийсса леташ
Цера дой а-м ду!..
Хьалхахьа нисвелларг
Це тухий, вожош,
ТIехьашха нисвелларг
Хьоший дIавоккху!.. –
Уьш гинарг вужуш ву ...
Хорша йогIу, иэгош...»

Тхан хьаькам Михаил,
Паччахьан ваша,
Вайн амалшца вогIуш,
Майра стаг вара...
Шекдоцуш тхо лаьтташ,
Дашош догIнаша,
Тхуна и тIе вар ма 
Эрна дацара:

«Шуьга ца аьлча со
Тахна ца волу...
Паччахьалла сан вашас
Ша охьадуьллуш, 
Даггара баркалла
ДIаала боху,
Шун сий деш, хир йу шун
Дивизи йуьйцуш...

Шун «Акха дивизи»
ТIеман исторехь
Даима йехар йу...
Цецдаьккхи дуьне
Аша шайн хьуьнаршца,
Амма тахханехь
Пурба ду цIа дахан,
Ца довлуш кхане...

Росси, шина декъе
Йекъа а йелла,
ДIахIоьтти...кегари
Россехула баьржи...
Шун цхьаболчара
Синош дIаделла,
Россин сий ца дожош,
Хьанал чекхбевли...

«Акха дивизино»
Йоккха лар йити
Россин исторехь,
Суна халонгахь
Шух майра, тешаме
Накъостий хили...
Шу суна дицлур дац
Цхьана а хенахь!..»

Кхин дIа а тхо лардан,
Тхоьга элира:
«Оцу гIурта йуккъе
Ма гIорталаш шу...»
Ткъа шолгIачу дийнахь
Дига гIоьртира
Инарла Корнилов
Петарбуха чу...

«Аш-шаьшша нисйе
Шайн йукъаметтиг:
Эладитанашца
Шун тхан гIуллакх дац!
МостагIий вай лаьхки –
И ду коьртаниг!..
Шуна йукъагIерташ,
Оха тIом бийр бац!..» 

Иштта цIа дирзира...
ДIа а бахара
Кхечу пачхьалкхашка.
ДIабоьлхучарна
Йуккъехь вайнехан нах
Дукха бацара...
ГIенах лаьмнаш гора,
Даймохк безарна...»
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Iалхан-йуьртара тIом

«Сарахь аьхкенан тов
Йужу хан йара.
Бежанаш ду цIа оьхуш,
Сов дуьзна, «ахI» деш», –
Долийра шен къамел
Воккхачу стага,
Сирлачу кхетамца 
Кхин дах а ца деш.

БIе шарал тIехваьлла
Воккха и вара...
Малхбузе дIахьоьжуш,
Ойлане вахна...
Кху йуьртахь баьхна нах
Дагаоьхуш Iара,
КетIарчу тIулга тIехь,
Цуьнан хене бахна.

Имин бархI воI хилла,
Кхуьуш цхьабосса.
БархI вешех дебаш, тхо
СхьадогIу дела, – 
Имин некъий аьлла,  – 
Баьхна уьш гIоза…
Барт болуш, керташца
Ца буьйлуш гена…

Гергарчийн вовшашца
Барт хир бу, олий,
Iедало балха уьш
Оьцуш ца хилла…
Цундела шайн цIершца
Памилеш йохий,
Iедална гергахь уьш
Бекъалуш хилла.

Граждански тIамера
ЦIа веана со
Хан дукха йалале,
ТIеман цIе кхерстира
Iалхан-йуьртахь,
Йуьртана беш го,

Веана Деникин,
Йурт йаккха дагахь.

Гондахьара йарташкахь
Хезара шера,
Цу йуьрта чуйетта
Йаккхийра тоьпаш…
ГIаж таккхол мел вериг
Лиэтара дера,
МостагIашна бекхамна
Шаьлтанаш йетташ.

Цу тIаме хьовсийра
Нанас шен кIентий:
«Берзан кIезий делахь – 
Тиссалур ду шу…
ЦIенна хьоькх ца йойтуш,
Декъала хилий,
Майра лей дIадовла – 
Дезаниг и ду…»

Хьалха-МартантIера,
Цхьа эзар бере,
Тхо вовшахкхийтира,
ГIазот дихкина;
Йуьртара зударий,
Доьхуш шаьш Деле,
МостагIех лиэтара,
Шайх дог диллина.

Са эцна ца вахара
Деникин, ведда…
Хьалха-хьалха дуьйна
Шайн маршо къуьйсуш,
Дуккха адам нохчийн
Дахарех хиэдда…
Шаьлтанан мукъ онда
Шайн буйнахь къуьйлуш.

ТIом дIабирзича, шайн
Нах лоьхуш бара: 
Лазийна йа вайна…
Ворх1алгIаниг лоьхуш,
Кхин и ца карош, тхо
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БIаьрза хьийзара,
Тхайна бевзачаьрга
ХIорангга хоьттуш.

ВорхIалгIа деваша
Ца карош висна,
Тхо цIехьа дирзира,
ЦIахь хир ву бохуш…
Цуьнан дин а бара
ЦIа банза бисна,
Бажа цо лаьллина,
Ша тIам тIе воьдуш.

Бекъа йолуш дуьйна
Iамийна бара.
Вижар, гIаттар – цуьнца,
Бер санна хьоьстуш…
И воцург кхин стаг
ТIе вуьтуш бацара.
ХIилланца ша лаьцча,  
Це еттара, цоьстуш…

Дин шеца ца буьгуш,
Лазорна кхоьруш…
И тIам тIе вахара
Шен вежаршца,
Амма дин хиллера
Вайна да лоьхуш…
ТIама йуккъехь хьийзаш,
Гинера цхьанна…

Ахьмада дуьйцура:
«Чов хилла Iуьллуш
Вара со… Со санна,
Iуьллуш цхьаъ вара,
Суна гена воццуш.
Тхуна го туьйсуш,
Хетарехь, Iамийна
Iаьржа дин бара.

Дицлур дац валлалц…
ГIо доьхуш санна,
Хих дуьзна хьежийна
И Iаьржа бIаьргаш!...

ГIо оьшуш, хьийзара
И миска шена…
Цкъацкъа тхуна уллохь
Йетташ шен бергаш.

Цу динах къахеташ,
Бер санна воьлхуш,
Iуьллура со, уьш гуш.
Пекъар!.. Шен дена
Улло бижна, цунах
КIеда бат Iуьттуш,
ГIийла терсаш, боьлхуш,
Ницкъ бора шена. 
Меттаххьалур воцуш,
Вара со Iуьллуш…
Хаац суна-м цунна
ГIо мичара хилла:
Букъ тIе пурх вижийна,
И лазорна кхоьруш,
Бер санна, ваьхьира,
Ца вуьтуш Iилла».

Цу тIама йуккъера,
Цу дино ваьхьнарг
Сан деваша Нохьа
Хиллера, лехна…
И цхьаъ вара тхан цIа
Кхачанза виснарг;
Хетарехь, новкъахь и 
Хиллера велла…

Берг йетташ, кетIахь дин
Терсаш хезира,
Буьйсанан кIоргенехь,
Гуш бере воцуш…
Терсарца кIентан дин
Нанна бевзира… –
Йиш йоьхна хьаьвзира,
Дан амал доцуш…

Когаш тIе лахбелла,
Аттонна тхуна,
Букъа тIехь пурх Iуьллург
Кхийдавеш тхоьга,
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Лаьттина башха дин
Биц ца ло суна – 
Оццул йеза буьйса
Ца кхаьчна соьга…
 
Цхьана кIиранах бIаьрза
Хьийзира кертахь…
Цо хIоъ ца буура,
Дега сатуьйсуш…
Нахана гинера
Шозза кешнашкахь…
Цул тIаьхьа и байра,
Гинарг да воцуш…

Сайн девежарех а
Йа дех а дийца
Кхин «дIо» аьлла, хIума-м
Дац, амма бакъ ду:
ВорхI ваша – ворхI седа,
Догуш нур сирла,
Цхьана коше берзош,
ДIабоьхкина-м бу!..

Ткъа вай цIадирзича,
Тхуна карийра
Сеттийна болатан
ХIолламаш церан…
Геналлехь оттйокх а
Йекаш хезира…
Кошан барз бевзира,
Хиларна беха…

НЭП-ан хан.
ТIемаш дIабирзира.
Махкахь дIадоьдуш
НЭП-ан дахар дара…
Кхиамаш а гуш,
Йуьртахой бохкура
Хьанал къахьоьгуш,
Ирсечу дахаре
Мерза сатуьйсуш. 
Керла дара хIинца
Колхозаш йахкар…
Уьш йохкуш кху йуьртахь,

Говзанча хилла,
Ларош, дIах1оьттира
Вазаров Хонкар,
ХIокху йуьртан цIе а
Цо элира хийца:

«Ермоловка» бохург,
Вай дицдан деза…
Йуьртана хьакъ йерриг
Туьллур йу цIе вай.
Вешан къоман истори
Iалашйан йеза,
ТIаккхий бен хир дац вайх
Вешан мехкан дай.

Халкъалахь вуьйцуш ву
Iалхаштойн Iалха,
Цуьнан цIарца йурт хир
Дикалла йуьйцуш,
Керлачу дахарца –
Вайн махкахь хир йац и
Кхечарел оьшуш!..

РегIара аренаш
Кхойкхуш йу вайга,
ТIехйалийта йиш йац
Вайн охунан хан.
ДIаден лохуш йалта,
Бан беза гIайгIа.
Шен хеннахь дIадийча
Хуьлу буьзна кан…»

Садаьржаш нIаьвлаша
ГIаттайо регIа,
Йуткъачу шакаршца
Тийналла йохош…
Сийналлехь кхозалой,
Шок туху йеха,
Аренаш дIалаца,
Шен тIемаш даржош.

ДогIано йазйина,
Лохеша йогIу
Мархаш… мох а бели,
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Ченан кIур гIиттош…
Аьхкенан догIанаш
Комаьрша догIу,
Гуллучу Iаьмнаш чохь
Чуьппалгаш хIиттош.

Хьийкъина ду регIахь,
Кхиийна йалта:
Буьртигна базбелла,
Кан лаьтта кхийда…
Ловзуш бу йалтийн хIорд,
ТулгIенаш йетта…
Колхозан декъашхой
Баккхийбеш хьийза…

Ворданашкахь йалта,
Стерчийн йуьхь лоций,
Хьаьтта узуш ду, йай
Хьожа етталуш…
Белхалошна-м хаьа
И шайн доций,
Амма сакъерало-кх,
Шайн белхан жамI гуш.
 
Йуьртан дай 

Хала ду, дависарг,
ДIадевлларш дийца.
Дерриг а замано
ДIакхоьхьу шеца.
Вайн дайша-м къийсина
ДегIаста цIийца,
Йиш йоцуш шайн махкахь
Баха ког хецна…

ЧIагIлуш дара Iедал,
Халкъ кепе тухуш…
Йуьртан дай а бара
Кест-кеста хуьйцуш,
КIеззиг «галваьлларг»
ТIепаза войуш…
Вацара цундела
Цхьа а и дарж къуьйсуш.

Iимран дIаваьккхира,
«къора» ву, аьлла.
Нихало Iела ву
Йуьртаца бертахь…
Бакъонна тIегIерташ
Ву и, галваьлла…
Иза вац дика
Iедална гергахь.

Iедало йуьртда
Мохьмад хIоттийра.
Цу дарже и кхачар
Дацара атта…
Мотт-йоза Iамо цо
Сиха долийра…
Ткъа Iеминарг дара:
«Дарасти», – ала.

Iедална муьтIахь вуй
Хаийта гIерташ,
Бехк лоьхуш, йуьртахой
Хьийзо болийра…
ГIуллакх делахь, дацахь а 
Гергахьа сецаш,
ГIалара хьаькамашка
Аьрзнаш долийра…

Ишттаниг ма вара
Iедална везарг.
Кест-кеста уьш хийцар а
Цундела дара.
Мохьмада ца дора
Нахана дезарг,
Цундела йурт цуьнца
ИйгIина йара.

Бес-бесар шен басарш
Хьаннийн гIах детташ,
КIедачу боларца
ЙогIура гуьйре…
ТIомарчийн дуьхь-дуьхьал
Йуткъа шокйетташ,
Къегинчу малхаца
Ца гIотту Iуьйре…
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Хьаннашна Iуналла дан,
Говр а луш лело,
Iедало Саьлгира
Балха хIоттийра.
Цуьнан некъаш хедо
Йуьртда вели…
ДIайоккху говр, бохуш,
Хабарш хазийра…

ЦIавогIуш, ворданахь
Цо дечиг кхоьхьуш
Цалалуш, йуьртдас
Цуьнга аьллера:
«Говр лело бакъо йац
Хьан, дечке лоьллуш…»
И хабарш цо дуьйцу
Хан гена йаьллера.

Дуьненна го тесна,
Суьйренга керчаш,
РегIана дехьахь малх
ЦIийбелла гора…
Пхьоьханахь лаьттара
Нах, деш къамелаш…
Ткъа йуьртден матто
Лецира гIура…
Саьлгирах бIаьрг кхетча
ТIевогIуш шайна…
Стогалла дIайелла
Вацара цхьанна: –
Шен меттахь цааьлларг
Дуьсуш ду дайна.
И ала тIехIоьтти
Саьлгира кхарна:
«Ассалам Iалейкум,
Йуьртара кIентий!
Барт болуш дехийла
Кхоьллинчу Дала!
Ткъа хьоьга, «особий»
Мохьмад, «дарасти» –
Кхин хIума ца догIу-кх 
Сан хьоьга ала!..
ХIоттийнчух «Да» хилла
Вац Iалхан-ГIалахь.

«Да» йуьрто хоржуш ву,
Ца йезаш харцо…
Хиллачу йуьртан дайх
Нахаца бертахь,
Хьанал чекхваьлларг ву
ХIетахь Мамацо!..» 

ТIай тIехь тасадаларш

Луралла тIедоьжна,
Кхерчаш шелбелла,
Шен чIирхойх хьулвала
Меттигаш лоьхуш,
Хийла а лелара
Лечкъаш, гIелвелла…
Ткъа цIахь берш хьийзара,
МаслаIат доьхуш…

Харцонаш кхийдочу
Iедалца къуьйсуш
Лелачунна а кхин
Дуьне ца гора…
Хийцамаш хиларе
Дехха сатуьйсуш,
Царам-м шайн синош дIа
Йорах ца лора…

Уьш хилла обаргаш – 
Бакъ нохчийн кIентий!..
Ткъа церан сий бехдеш –
Талорхой хилла,
ГIаддайнарш ца буьтуш,
Уьш атта хетий, –
Воьй а! – йоккхий хьора,
Хьовзадой хIилла…

Наггахь бен «гIалх» олуш,
ЖIаьлеш ца лета…
Тийналлехь йуьртана
Набар тар туьйсу…
Генара седарчий
Дегадеш, лепа…
Йурт йижош, дIахьерча
Аьхкенан буьйса…
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Буьйсанна жIаьлеха
ХIоз хуьлчу хенахь,
Йуьрта чу баьхкира
Цхьа къуй – талорхой.
Царех кхоъ Соьлжана
Сеци тIай кIелахь,
Вохуьйтуш шиъ хьажа
Адам хаалой…

Ткъа буьйса йукъал тIех
Тиллачу хенахь,
Iали доттагIашца
Хан йоккхуш Iийна,
Шен цIа вогIуш, дайра
Ши гIаларт генахь: –
Кертара ши гомаш
Карийра йигна…

Хьем ца беш, велира
ТIаьхьа даьхнина
Iали шен вешица – 
Абумуслимца…
Къуй тIай тIе хьаьвдира,
Гомаш дIахецна –
Бацара некъ маьрша
ДIабаха хIинца…

Шиннах пхиъ тийсалуш,
ТIай тIехь топ йели… –
Сина метта кхетта,
Iали дIатийра…
Пхеанца тийсалуш,
Цхьаъ дуьхьалвели,
Вешин чIир ца оьцуш
Ца бузо кийра…

Баттара йаьккхина
Талорхон шаьлта,
Ка-чехка лецира
Абумуслима
Дерзинчу куьйгашца…
Амма цаваьлла,
Шаьлтанан ира дитт
Кьуйга дижийра…

Амма схьа-м йаьккхира
Цуьнгара шаьлта…
Шаьлтанан оьхьиг цо
ТIейерзош цунна,
Шен ге тIе мукъ хIоттош,
Ондда тIетаьIна,
Йахийтира чоже
Талорхочунна.
Уьш сихонца, бевдда,
Бевллера къайла,
Шайха цхьаъ талорхо
Текхош ваьхьнера…
ГIуларийн саьнгаршкахь
ЦIийн лар дIайайра,
Абумуслим тIай тIехь
Ша цхьаъ виснера…

Вийначу шен вешин
ХIоьттина гIовла,
Кхозучу пхьаьрсашца,
Могуш куьг доцуш…
ТIаьххьара куьг хьокхуш,
БIаьра-негIар къовла
Лаьттара, йиш йоьхна,
Цхьа накъост воцуш.

ГIодайукъ йихкина
КIайчу гатанца,
Герз даьлла агIорхьа –
ТIай тIе – хьаьдира
Iалин хIусамнана,
Даго хьегIарца…
ЦIех дуьзна куьйгашца
Марваша гира…

Сихонца йукъара 
Шен гата достуш,
ДIайехка йолийра
Марвешин чевнаш…
ЦIийнда Iуьллура,
Кхин са чохь доцуш…
Шен хенахь ваьхнера,
Йуьртана везаш.
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Кешнашна йистерчу
ХIусаман гIийла
Кор тоьхча, ша йеха
Йоккха стаг йели
Ара. Буьйса а йу
Тапъаьлла тийна…
Бел йехна, и эцна,
Стаг къайлавели…

Iуьйранна нахана
Керла барз байра
Шайн йуьртан кешнашкахь,
ДоьгIна чурт доцуш…
Хено шарбина и
Барз а дIабайра,
Талорхо хьулвина,
Вала да воцуш…

Даймехкан Боккха тIом

Адамийн исторехь
Уггаре луьра,
Даймехкан Боккха тIом
Боьдучу хенахь,
Виъ бIе сов жима стаг
ХIокху йуьртара
Вахна;
ТIом а бина
Ницкъ ма-ббу дег1ехь…
 
Ах сов тIеман арахь,
Эгначохь буьсуш,
Ца кхуьуш шаьш-шайна
Цкъа Еса деша,
Шайх ала онда дош
ДегIастна дуьтуш,
Шайн синош дIаделла,
Ца бойтуш иэша.

Уггаре тIом буьрса
Бол-болчу кхуьйсуш
Вайнехан кегий нах,
Сов дукха белла…
Хилларг дIахаийта

Цхьа адам доцуш,
«Брест-чIагIо» дIа ца луш,
Ши бIе сов велла.

Хьедечу балдашца,
Хаалуш халла,
Вистхила гIертара
Чов йеза хилларг,
ГIелделла шен бIаьргаш
Сийналле доьгIна,
Чолхечу ойланаша
Схьалоьцура лаг…

Шайх дийна висинчо…
…ЦIахь… дIахаийта…
Кхачахь вайн махка…
«Iалхан-гIала»…
МостагIашка сехьа…
Ког ца биллийта
ХIара дуьне оха
Дитира ала…»

Чов хилла Iуьллуш верг
Узарш дан ваьлча,
АтагIара цхьаммо
Элира назма:
Уьш вара ткъе виъ
Цу «Бресте» кхаьчна. –
ТIаьхьара айира
Цунна хIорамма:

«Йоккхачу-АтагIахь,
ПхьоьгIана гуллучохь,
Чуртан тIулг богIий,
Гуо белаш, вежарий.
Турпалхойн байракхаш
Айалаш тхуна,
ДоIица гечдойла
Алалаш, вежарий.

ГIазотан йукъ йоьхкуш,
Тхан гIовттар ду шуна,
Нохчийчоьнан ва цIарах
Тхан латар ду шуна,
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Хан-зама дIаэхарх
Дага а лоьцуш
Тхо Деле дехалаш,
ХIай мерза вежарий».

ТIом марса белира
И назма олуш…
ТIейетташ гауршна
КIентий бара вайн…
Лулара (бацахь а
Вовшийн тIекхочуш)
Дуьхьала элира
Хаза назма шайн:

«Кхетачу цу малхе
Маршалла хоьттуш,
Бузучу цу батте
Дега весет хоьттуш,
Къинхетам бе бохуш,
Элчане кхойкхуш,
Тхо Деле дехалаш,
Бусулба йижарий».

Дуьхьалатуьйсура
Кавказан лаьмнаш,
Шаьш дина, кхиийна
Хьоме ДегIаста…
Назманца декара
Даймехкан аьзнаш,
ХIоранна хаьара
Дезий шайн къеста…

Цхьанна Iалхан-гIала
Гора... къена лаьмнаш...
Вукхунна – АтагIа,
И буьрса Орга..
Лиетара цхьаъ хилла
СССР-н къаьмнаш,
Гаурашна бекхамна
ХIоъ тухуш горга.

Кхузткъе итт шо кхаьчна
ТIом дIабирзина.
Турпаллийн декхаршлахь

КIант вели хийла.
Бисначийн чевнаш а
Йац дIайирзина,
Iуьйре, хаза суьйре
ЙогIуш тIе тийна…
«Брест-гIопан» кIоргехьа,
Нохчашна догIу,
«Турпаллийн седарчий»
«хьулдина» Iохку…
Цу борза кIелара
Церан нур догIу,
Шайн зIаьнарш хьакъболчу
Дайшна тIе лоьхкуш.

Iумаран вежарех
Шиъ тIам тIехь вийра:
«Брест-гIап» дIа ца луш – цхьаъ,
Варшавехь – важа.
Нохчашна-м ца хетта
Цхьа а къам хийра,
«Цхьаболчарна» хетарх
«Iу воцу бажа».

Шен вежарий тIам тIехь
МостагIех леташ
Декъал хилла аьлла
Шийла кхаъ кхаьчча,
Iумар тIам тIе вахара,
ТIом гIазот хеташ,
Шен лаамехь, Чуйков
Волуш шен баьчча.

Iумар

Лаьттаца, лаьттаца…
Доьзна ду дахар…
Схьаэца дац-кха вайн
Цо делларг бен!..
Лууш дац цунна ша
Дуьтийла Iахар:
Ша дезаш къахьоьгург
Вуьтуш вац цо къиэн.
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Дависа. Дависа
Хьан, Соьлжан-тогIи!
Хьан уьшалш дIатуьттуш,
Латтанаш дендеш,
Хасстоьмаш кхиийнарг
Дага а вогIий,
Лела со, цу хенахь
Баьхначийн сий деш…

Ша валлалц, лаьттаца
Лелош гергарло,
Нахана а везаш,
Iумар чекхваьлла…
Шен къомана йезна
Дуьненан серло
Кхачаре сатуьйсуш,
Кху йуьртахь ваьхна.

Хууш вара нехан
Самукъадаккха.
Массарна а товра
Цо йина забар.
Тоъал ду даьхни а,
Дин а бу хахка:
Нахах дIатарвалар
Ду коьрта дахар.

Iумаран хасстоьмаш
Хьийкъина хилла:
Мутт долуш, чам дика
Бу бохуш наха,
Соьлжа-гIалара оьрсий
БогIура хийла,
Боррах шайна стом бахьа
Кху Iалхан-гIала.

Махках дахар

Советийн цIен байракх
Шайн буйна къуьйлуш,
МостагIех леташ, леш
Вайн кIентий бара.

Ткъа кхузахь, Нохчийчохь,
Сийна цIе йуьллуш,
Къам лоьхкуш Сибреха
Лаврентий вара.

Къизаллийца дара
«ГIуллакх» дIадолош:
ХIун хилла ца хууш
Нах бIаьрзе бара…
Цомгушниг, эгIазниг – 
Герз тухий вожош,
Ца буьтуш зударий
Бер эца кара…

Цхьа хелиг ца кхоллуш
Йиллинчу алах,
Iоьхура хьайбанаш,
ДIахецна лаьтта.
УгIучу жIаьлеша,
Ца ловш и бала,
Ца дуура доьша а
Доьттина лаьтта…

ХIун бехк бу бIешаре
Бирзинчу къанойн?..
ХIун бехк бу аганахь
Дижинчу беран?
Шайн кIентий тIам тIе 
Д1ахьийсочу нанойн,
ХIаллакйан Россина
ТIегIерта гIера?..
 
Ма харцо йара и,
Ма харцо йара!
Цхьанна а заманахь
Ца хилла харцо!..
Ма тезет дара и!..
Ма белхарш дара!..
БIаьрхиш гIорадеш
Хьоькхучу дарцо!..
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Тхан къина терсара,
Даймехкан лаьмнаш!..
Тхо доьхуш техкара
БIешерийн хьаннаш!..
Февралехь гIорийна – 
Дашийра Iаьмнаш…
Къизаллийн куьйгашца
Дохийра баннаш…

Цу дарцаш хьоькхучу
Хийрачу махкахь
Цамгаро, мацалло
Хийла вожийра…
ГIийлачу гIораца
Ца диса арахь,
Декъаза лаппагIнаш
ХIитто йолийра…

ТIом чекхбаьлла, Iумар
Шен махка кхаьчча,
Вокзале зезагашца,
Эшаршца, боьлхуш…
Дуьхьал баьхкинера
Оьрсий… шайчарна.
СадоIа дегI дацара
Кхунна тIедогIуш…

Кхин вевзаш, вистхила
Цхьа адам доцуш,
Вокзалехь лаьттара
Iумар, ца кхеташ…
Оьрсийн полковнико
Кхуьнан пхьарс лоцуш,
ХIара йуьстахваьккхира,
Кхунах къахеташ:

«... Соьца нохчий бара
МостагIех лиеташ,
Лазор, валар хIун ду
Ца хаара царна…
Уьш майра лиетара,
Iожалла эшош, – 
Iожалла мелхо а
Уьдура царах…

Ахь бехк ма биллалахь,
БIаьхаллин ваша,
Бакъдерг хьоьга ца аьлча
Со ма ца волу:
Россина тIаьхьахIуьттуш,
ТIом бина аша…
Бехк боцуш, къам махках
Даьккхи шун, боху…

Хьайн дагахь дерг, луург
Соьга схьаала,
Ткъа аса вошалла
Дийр ду хьуна.
Со, тIемало, хьайн накъост
Мегар ду лара…
Iаламат ледар ду
ГIуллакх цкъачунна…»

«Хьо тIевале, вара
Хеташ суо тилла…
Ткъа со-м ма лаьттара,
ХIун ду-те бохуш…
Цхьа Делан гIуда тхох
Хьаьрчина хилла,
Цунна тхо реза ду
Дуьйцийла йоцуш…

Дийна висахь, царах
Со дIакхетар ву…
Ма боккха бала бу
Боьссинарг тхуна…
Халкъан къа-бала ас
Цуьнца боькъур бу…
Ахь хилларг дийцарна,
Баркалла хьуна…»

Ткъа гинарг дIакхаьчча –
Ма гойла цхьанна!..
Гуш дериг Iумарна
Ирча сурт дара…
Гуьйренан эсаро
Дожо гIа санна,
Шелонехь мацалла
Леш адамаш дара.



44

Орга - 2022 (1)
Лаьттара цу арахь
ЛаппагIнаш къен…
Суьйренца ца гора
Хьалаболуш кIур…
ДегIана доладан
ГIора доцург шен,
Леш, ара текхара
Нахана ша гург…

ЦIаьххьана дарц гIоттий,
Буьйсанан кIоргехь,
УгIура, тийжаш, и
Дагна детташ ов…
Эрзанан чIижаргIаш
Лекхалуш дарцехь,
Сахиллалц «боьлхура»
Эрз тиллина тхов.

Цкъа коре дIахьодий,
КIезанах цIийзаш,
ТIаккха цо буьрса ка
НаьIарха йетташ,
ДегIа чохь са дериг
Iожалле ийзош,
Ма карзахдуьйлура,
Къежайеш цергаш…

Кхетам чуьра валлал,
Цо хала ловра,
Цхьа а бахьана доцуш
Халкъ
Махках даккхар.
ПхьоьгIана хIуьттуш кхин
Къаной ца гора…
Уьйр йолу нах а бац
Са паргIатдаккха.

Цхьадолу аматаш
Вайчаьрца догIу:
Хьаннаш, хиш, шовданаш,
Тянь-Шанан баххьаш…
Баьццарчу духарца

БIаьсте а йогIу,
Аьхкено даржадо
Зезагийн кузаш…

Шайн баххьаш сийначу
Стиглане кхийдош,
Тянь-Шанан лаьмнаш гуш,
БIаьргаш тIунлора,
Кавказан лаьмнеха
Уьш тера хеташ,
Iумарна суьйренаш
ЧIогIа йазлора…

Балхана мало йеш
Iумар ца Iара:
Латтано комаьрша
Рицкъ цунна лора.
Олхазаршца гIоттий,
Волура ара,
Шен кемсийн аре гуш
Сакъералора.
 
Хьийкъина хорханаш,
Таьллангаш сеттош,
Муьлхха а цхьаъ оьзча,
Йу итт кийла сов!..
Iумаран аренаш
Йу кемсийн хестош–
ВДНХ-а и вахар 
Белхалошна тов.

Сибрехахь кхойтта шо
Даьккхина, кхечи
Деха сатийсинчу
Хьоме шен йуьрта.
Халкъ диеза, мохк биеза,
Маршо а йели – 
Шен хIусаме-м ца вуьту – 
Ур-аттал – уьйтIа!..

Шен махкахь витар а
Доккха ирс хеташ – 
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Оццул сагатдинарг
ДегIаста йара!..
Ша мацах лелийнчу
Урдах бIаьрг бетташ,
Соьлжа йистехь лаьттара,
Ойла йеш вара…

Хасстоьмаш кхиийнчохь – 
Тишйелла саьнгарш…
Хьалхалера Соьлж а дац – 
Жимделла догIу…
Мацах цо текхийна
Iоьхкуш йу гоьргаш…
Иштта йу хIара зама – 
Хийцалуш йогIу…

Дависа, дависа,
Хьан Iалхан-ГIала!..
Хьан сий деш, пусар деш,
Хьан баьхна кIентий,
Вийца цхьаъ ца вуьтуш,
Шен махкахь ваха,
Хьомечу хьох баьхна,
Бигир-кх гена…

ТIаьххьара дош

Хала ду, дависарг,
ДIадевлларш дийца,
Дерриг а замано
ДIакхоьхьу шеца…

Вайн дайша-м къийсиний
ДегIаста цIийца,
Ца битна шайн махкахь
Баха, ког хецна…

Ма чIогIа лаьар-кха
Кху йуьртахь ваха…
Нахаца тар а луш,
Хьанал къахьоьгуш,
Хьомечу ДегIастна
Ирхенаш йаха…
Керлачу дахарна
Йуьстах ца вуьйлуш…

Сан ойланел хьалха
Ма йийла, зама!
Йаржийта уьш маьрша
ХIар дуьне ма-дду!
Уьш сецо йиш йац сан,
Хьежайеш кхане:
Дан дезарш дисина
Дукхе-дукха ду!..

Ас хIокху байташкахь
Хьехийначу наха,
Туьйранаш дуьйцуш,
Ца токхура суьйре.
Ирсе а, машаре
Шу дукха даха!
Шуна ас дийцинарг
Дацара туьйра…

2015 шо.
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Делан хIора гIоттучу денца (йуьхь-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 йа вогIучу цо схьадан 
а, дуьне охьадилличхьана хаддаза хьийза хенан 
гуо боцург, гуттарлера, гуттар хилла абаден 
хенийн гуо, йуьхь 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 йухахьаьжча, хьайн шерийн къоьжаллера 
йа цхьаллера – цхьаь висча, вистхила йа 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-йарра 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 йу-кх, хIета, шен заманца цхьанхьа 
хьоьжуш, цхьаццадолчу гIенан эрчо гIенах ма-хьежжара, гIенан само – 
къематде а.

Даймохк

Даймохк – цхьа латта дац йа 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 йужуш, йуха гIоттуш, тIаккха йуха 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 йуккъе 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 йара-м олура шайн цхьа хIусам цхьана хенахь – цхьана 
шийлачу Iаьнан дийнахь, шаьш махках дохуш, шайна тIаьхьайелха 
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 йа маца даьхна-кх вай дайн кхерчахь, вайн 
дайн йа дендайн, дендайн дай баьхначу туьшахь?

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

Ло догIуш

Ло догIуш, кIайн луо, кIайн серло йаржийна, 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 йа хIун хезаш, хIун 
къайле йевзина…

Йа 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, мIаьргон 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 йуха кхин цкъа а, дуьххьара 
хилла синкъерам, хIоразза а иштта йухабоьрзуш, вул-вулу-у-ш, жим-жимма 
ирсах дIаволар бен, мацах цкъа хиллачу ирсах – шозлагIа йа кхозлагIа йешча 
– ахь дуьххьара йешна киншка – ширбеллачу безамо хьоьгIу дагалецаман 
гIайгIа санна, ирс кIамлуш санна хеташ, мацах цкъа девзина ирс.

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

Боккъал а, ма хьоьгу-кх со, Хемингуэйн «Iодика йойла герз» йоьшайолчух 
дуьххьара, йуха «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 йукъехь» Селинджеран, «Тиффанехь Iуьйре йар» 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, йуьхь лечкъочу йоIаца санна… 

Сан доIа

Цкъа ненах декхаш, йуха 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 йеллий Цо, шел 
нийса кхин нийса хир йоцу массарна а кхочу йолу – Iожаллин нийсо.

Сатийсам

Бераллехь, когашIуьйра чан идош хьийзачу хенахь – да-нана а, сан йиша-
ваша, денана а йолуш дийна, – тхайн йуьртал 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 херйелча сайх, жималла а йайча дIа – да-нана а, 
вежарий сайн, нийсархой а дIабахча – кешнийн керт цIа тарлой-ц, сайн 
ден цIа, ненан хIусам, жималлин марзо а сайн, гергарчийн уьйраш а, массо 
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кхуза схьагул а велла, вовшах а кхетта, схьа а веъна, хьо виц а вина, парггIат 
шайн лулахь цхьаьна, цхьана цIа чохь, ул-уллохь дIатарбелла…

…дегаIовжам, бIаьрхиш хьан, дагалецам, гIайгIа а…

Йуха, 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…

Йа АллахI, цу дийнахь, сан тIаьххьара сахьт хIоьттича, сан да-нана 
лохьа суна йуха, сайн вежаршца витахь со, оццу суьртехь, тхайн кIотарахь, 
когашIуьйра чан идош, цхьа йургIа 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, цкъацкъа соцуш а хилла – хилла-кх йа цIаьххьана 
йухайогIуш…дагадогIу, айса хIара йозанаш – сайн цIе а, памили а – 
хIинцачул шовзткъе дейтта шо хьалха, суо бер долуш, Хилдехьарчу 
бердашца йазйина хилла зама, ткъа хIинца – 2016-чу шеран аьхка, Хилдехьа 
со йухакхаьчча, хIеттахь хилла бер дар-кх со, цхьа эзар исс бIе кхузткъе 
деалгIа шо а соьца – бераца цига йухадеъна…

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, йухашарахь 
а, хьуо ведда-хьаьдда, лелла-идда шераш... цIеххьана дIа йухахьаьжча, 
тIаккха, йухахьаьжча, 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 йууш, бераллин чан гIаттийна, серах бина дин 
хоьхкуш, ас урамаш идочу хенахь, малх хуьлур-кх соьца гуттар а, гуттар а 
соьца ловзуш, луьйчуш, эвлайистера комарш йууш, Iуьйрана со самаваллалц, 
тхан уьйтIахь соьга хьоьжуш… хIинца малх ма ийгIина-кх соьца, хьошалгIа 
а ца богIу цкъа а, марш йуучу бера-тIорзашца йурт ма-ййу харцхьалелаш…
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Ирсе йицйалар

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, йуьхьсибат дика 
къаьстар а доцуш. 

Ишколера догIу бераш довлу тIех, царна тIаьхьа цхьа ши стаг а.
 Кхо зуда а йоьду тIоьрмигашца.
Хан йолу, 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, жимма сацайелла, ша схьакхетош веанчуьнга, ларамза санна, 
кIелдIашхула дIа а къаьрзаш.

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

Зуда товш йу, лекха, кIудал санна дегIан кеп а йолуш, йуткъа озийна 
кIудал санна.

Месаш хьалайина йу, йехачу вортан кIесаран кIайн кIаг а къаьсташ, 
йуькъа-Iаьржа месаш. 

Бете лаьцна куьг а ду, йела ца йала, дIа ца гайта, ирс нахала ца далийта, 
амма горгалучу беснеша йелар 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 йу-кх муьлхха а зуда, – ойла хуьлу сан, – шен ирсечу 

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

Сох жимма 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 йа хьадарх, кIеж тийсарх, дуьне ас 
йа цо со – хьан – муьлха ловзочохь йа 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…

***
Хаьттинчух бакъдерг беро олу – шена хуъург, воккхачо – шена хаьа 

моттийта луург.
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***

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.

***
БIаьрзечун некъаш санна, дацло-кх, хIета, къаночун некъаш.

***
Хан мел йели – 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 доттагI хьайн.

Йа цигахь...

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

ТIехволуш санна

Доккхачу хих, тIай тIехула волуш санна, ткъолгIачу бIешарера ткъе 
цхьаалгIачу бIешарачу 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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Поэзехь дуьххьарлера а, 
тIаьххьарлера а гIулчаш

АХМАДОВ Муса

Итт шарахь колхозехь завскладан болх а 
бина, йуха шина шарахь хІумма ца деш а Іийна, 
тІаккха денда Iийначу кІотарахь бежнаш лелош 
нийсса итт шо а даьккхина, тІаьххьар а цхьана 
малх кхеттачу дийнахь райцентре веанчу шовзт-
къа шо кхаьчначу Къаимна дагадеара «дахарехь 
лар йита». Декхначу дийнахь тоьхна ткъес санна, 

цІаьххьана коьрта чу иккхинчу оцу ойлано векхавалийтира иза.
«Бадуев СаьІида йоккха лар йитина нохчийн литературехь», – хезира 

цунна тахана радиочухула шайна гергарчу нахехь. Хетарехь, цундела 
иккхира цуьнан коьрте и башха ойла.

«Цкъа делахь, нахана вевзаш хир ву хьо, шолгІа делахь, хІокху беж-
нийн кхош-пхьаьжаш даха а ца деза хьан. Хьайн йовххачу чохь – ойла 
йел ахь: йа мохехь, малхехь, йа шелехь а вац – йовххачу чохь хьайн а 
сискал йоккхур йу-кх», – ойла йора цо.

Цхьа дика амал йолуш вара Къаим: шена дагадеънарг бІаьрганегІар 
тухучу йукъана кхочушдеш.

Нийсса кхо де а далале иттех стихотворени а, поэма а, ткъа иштта 
дийцарш а, йуьйцу а ца хезначу жанрашкахь йазйина произведенеш а 
эцна, районни газетан редактор волчохь вара иза. Церан хилла къамел, 
цхьа а дош тІе а ца тухуш, йа дІа а ца доккхуш, кхузахь дала до ас.

Цкъа хьалха салам маршалла хаьттинчул тІаьхьа:
КЪАИМ. Шуна газета тІе тоха хІара произведенеш йахьаш веъна со...
РЕДАКТОР. Схьалол, ма дукха йу хІорш...
КЪАИМ. О, дукха йац хьуна, дукха... ас йазйан дагалаьцначаьрга 

хьаьжча... О, ас йайина хан, оцу жехь-бежехь... со санна, хьекъалалла 
долчу стагана ма кІезиг йу уьш.

РЕДАКТОР. «Хьекъалалла». И хІун ду?...
КЪАИМ. Керла дош, ас кхоьллина – «талант» бохург ду-кх.
РЕДАКТОР. Осто-о-пируллахІ, ма тамашина йаккхий таронаш йу-кх 

адаман коьртехь. Хьажахь оцу даше…Парадоксально, тIаккха-а, бакъ-
дерг дийцалахь, шашлык дика-м хуьлу уьстагІан? Ма хьайн жехь лелаш, 
шашлык йууш, дІалеллехьара тоьлура хьуна а!

КЪАИМ. ХІан-хІа, произведенеш йазйар суна, хІаваъ санна, оьшуш ду.
РЕДАКТОР. Ткъа со а ву-кх, хІаваъ санна, уьстагІан шашлык оьшуш, 

тІаккха...
КЪАИМ. Кхета со, кхета со, хьуна могашаллина шашлыкал сов цІенчу 

хІаваэхь садаІар оьшу, мукъачу дийнахь со волчу кІотара волахьа....
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РЕДАКТОР. «Это идея»... Хьожур ву со. Но к делу... Ас цхьа хье-

хар дийр ду хьуна. Айхьа йазйал йазйеш хилча, стихаш йазйе. Цкъа-
делахь, уьш атта а йазло, шолгІа-делахь, издательствос ахча дика а ло 
стихех: могІанах 70 кепек. ТІаккха, стихаш йазйарехь коьртаниг тема 
йу. ТIаккха дІайазйел хьайна теманаш.

КЪАИМ. Заглавеш йуй уьш?
РЕДАКТОР. Йу. Заглавеш, теманаш, названеш оцу терминийн цхьа 

маьІна ду. ТІаккха дІайазйел заглавеш: «Сан Даймохк», «Шовда», «Сан 
лаьмнаш», «Орга», «Сан хьоме эвла», «Нана», «Безам, йа наб цакхетар», 
«Іуьйре», «Суьйре», «Делкъе», «Іай», «БІаьста», «Аьхка», «Гурахь».

ХІинца цкъачунна тоьар йу хьуна. ТІаккха цхьацца стихотворенеш, 
масала: «Сан Даймохк», «Шовда», «Сан лаьмнаш», «Орга», «Сан хьоме 
эвла», кхийерш – йазйан ишта дІайоло йеза:

Хаза бу (ду, йу), Даймохк (шовда лаьмнаш, эвла), Хьалха хьо бода-
нехь лаьттина сан Даймохк (эвла, шовда, лаьмнаш).

ХІинца хьо серлонга (баьлла, йаьлла, ваьлла, даьлла).
Чаккхе даима муьлххачу стихотворенин иштта хила йеза:
Сан накъост (доттагІ, йиша, ваша)!
Хьайгарчу ирсан ахь пусар делахь.
Кхетий хьо?
КЪАИМ. Кхета, ДІайоло, чекхйаккха-м хуур дара суна. Йуккъехь 

хІун йаздича бакъахь дара?
РЕДАКТОР. Хьайна дагадоггІург...
КЪАИМ. Масала. «Шовда» стихотворени йазйеш, иштта йаздан ме-

гар дуй?

Шовда молуш лаьтта йетт,
Цунна уллохь лаьтта сту.

РЕДАКТОР. Мегар-м ду иштта а. Делахь иза муьлхачу стихех дика 
хир ду хаьий хьуна? «Безам, аьлча а, наб цакхетар» бохучу стихотворе-
нехь. И стихотворени иштта дІайоло мегар ду:

Йеза суна хьо сайн сил а дукха,
Хьо дагахь ца кхета суна наб.

КЪАИМ. ХІинца со дІаваха мегар ду-кх? Со хьоьга хьоьжур ву хьуна...
РЕДАКТОР. Мичахь?
КЪАИМ. Ас хьоьга хьошалгІа кхойкху, суо Іачу кІотара.
РЕДАКТОР. Ван йиш-м йацара сан, делахь а вогІур ву-кх. Бакъдерг 

дийцича, дика кхеташ ву хьуна хьо...
И къамел хиллачул тІаьхьа кхин баккхий хийцамаш ца хилира кху 

маьлхан дуьненахь. Хийцамаш гуш бацара районехь а. Ткъа редакторан, 
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хІора шоьтан дийнахь шайн йуьртах волий, цхьанхьа эхар а, районни 
газетехь керлачу поэтан цІе гучуйалар а кхин боккха хийцам а ца лору-
ра кхузарчу наха. Вайна йукъахь аьлча-м, и ши хІума цхьаммо а тида-
ме а ца оьцура. Масане бара кху йуьртах бевлла, цхьаццанхьа оьхурш, 
шоьтан, кІиран деношкахь муххале а; иштта масане бара кху районехь 
стихаш йазйеш, цу тІехула тІе уьш цхьаммо йеша а ца йоьшура: бак-
кхийчара иза шех «сом схьадолуш болх» боцу дела, кегийчарна стихел 
диках романаш хетарна.

Бакъдерг дийцича, газетан белхахошна хаадалаза-м ца дисира шайн 
редакторан хьалха, къоначу мозгІаран санна, хилла болу беса бос гІеххьа 
цІийбелла хилар.

Ткъа вайн коьрта турпалхо Къаим? О, Къаим!.. Иза-м, хьаха, вара 
тІетаьІІина «дахарехь лар йуьтуш...» Произведенеш йазйарал сов, цо 
шен цІийнна йуьстахо ор а даьккхира бахамаллин хьашташна лери-
на. Иза а ма йу цхьа лар! Хийцавеллий-те бохий аш иза? Хийцавелла 
жимма-м. Хьалха бацалахула зезагашна тІе когаш бетташ иза леллехь, 
хІинца-м хІора зезагна тІе охьатаьIий, «ЭхІ, хьо исбаьхьалла!» олий, 
барт боккхура цо.

Стенна делахь а, Къаима дахарехь лар мел йуьту, цуьнан уьстагІийн 
лараш кІотарарчу дежийлехь кІезиг хуьлура. И тосаделлачу Кьаима лах-
бира доттагІчунна-редакторна шашлыкана дІахоьцучу жижиган барам. 
Шен рогІехь иза тосаделира редакторна а. «Ма гІалатваьлла хилла со 
хІара «дика кхеташ» ву бохуш, хІинца галволуш лаьтта», – ойла йора цо.

Амма дукха садетта ца дийзира цу шиннан вовшашна. Цхьана шоьтан 
дийнахь сарахь дара иза. ДІайан гергга йаханчу цІеран алошна улло хи-
ина хІара шиъ Іаш редактора элира:

– Тахана вайшиннан къаста деза.
– Муха? – цецвелира Къаим.
– Иштта, кхечу балха волуш ву со. Шен доттагІ – редактор кхин а 

«лакхарчу» балха волуш ву аьлла, дагатесначу Къаима элира:
– Хьо кхечу балха ваьлча вайша хІунда къаьста?.. Йа хьуна кІордийна 

сан хІусам, ас-м...
Эццахь иза йукъахваьккхира редактора, делахь а, дешархо, хьуна оцу 

минотехь цуьнан дагахь хилларг дІахаийтар сайн декхар лору ас. Цуь-
нан дагахь дара:

«Ас-м хІинца дуьйна хІора шоьтан дийнахь, цхьацца Іахар буьйр бу, 
вайн доттагІалла хила деззачу хьолехь, лаккхарчу тІегІанехь...» Цул 
тІаьхьа ша хІун эр ду хууш вацара Къаим ша а, цундела ахь суна а бехк 
буьллург хир бац-кха, дешархо, лакхахь вай йалийна предложени дукха 
тІадамаш тухуш чекхйалийтарна.

– Мичара, хІан-хІа... Ган-м гур ду вай. Делахь а... хьуна хьан литературни 
новкъахь дан гІо долуш хир вац со. Колхозехь завскладан болх ло суна...

– Муха? Завсклад, хьайн болх а битиний?..
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– ХІаъ, суна мел хала ду хаьий хьуна сайн болх дІатаса. У-у... ,– шен 

корта схьа а лаьцна, узар бира редактора. – Делахь а... дахарехь цхьацца 
хІуманаш хуьлу иштта, муха эр дара иза, иштта... хьо кхетий...

– Кхета, кхета со-м, – элира Къаима, ша иза ала гІертачух сол башха 
ца кхетташехь. И шех оццул атта кхетарна сапаргІат даьллачу редакто-
ра, доккха са а даьккхина, шен къамел кхин дІа а дира:

– Вайша дІасакъаьсташ ас сайн доттагІчун адрес лур ду хьуна. Иза а 
редактор ву. Цо гІуллакх дийр ду хьан.

Иштта дІасакъаьстира ши доттагІ. Масех дийнахь лийлира Къаим 
къастаран вуо лелош. ТІаьххьар а, цкъа дІадолийна гІуллакх чекхдак-
кха деза аьлла, шен поэма а эцна, гІала таьІира «сийлахь-воккханиг». 
(Иштта олура Къаима шех шен дагахь). Поэма – хІунда лечкъадо иза – 
редактора йеллачу классически формехь йазйина йара: иза дІайолалора 
хІокху могІанца: «Хаза бу хьо, сан Даймохк», ткъа чекхйолура хІокху 
дешнашца: «Кегийрхой, шайгарчу ирсан аш пусар делаш».

Форма керла йацахь а, поэмехь дуккха а дара хьекъале хІуманаш, ма-
сала, хІокху тайпанара: «Аьхка мангал хьокху». «ДІадаьлларг йуха ца 
догІу», иштта кхин дІа а! Поэмех лаьцна къамел вайн лахахь а хир ду, 
цундела иза кхоьллинчух дуьйцур ду вай... Къаим цхьана декхначу дий-
нахь гІала кхечира. Шайн кІотарарчу жоьли чу воьдуш санна, кхин оза 
ца луш, хьаьккхина редакторна тІевахара иза. Могаш-паргІат, зуда-бе-
раш хаьттинчул тIаьхьа, Къаима хаийтира шена хІара дика стаг ву аь-
лла, районерчу редакторо вийцар а, ткъа иштта ша поэма а йахьаш вар а.

– ХІа, сан доттагІчо дийцира суна хьо дика кхеташ поэт ву, аьлла. 
Ткъа идея хІун йу хьан поэмин?..

ЭхІ, иза дара Кьаим кхийринарг. Цунна ца хаьара шен поэмин идея 
хьовха, ша иштта идея хІун йу а. Делахь а вайн хІинццалц билгалйак-
кхаза Іаламера цхьа башхалла йара Къаиман: хІуманна атта вицлуш ва-
цара иза. Цунна дагадеара, шега Къаима: «мукъачу дийнахь со волчу 
вуола хьо», – аьлча:

– Это идея.
«Хетарехь цхьа ша-тайпанчу маттахь соьга «уьстагIий дуй хьан?» бо-

хург хир ду иза. ХІетахь цо а ма элира и дош, охашимма шашлыках 
лаьцна къамел дечу хенахь», – ойла йира Къаима.

– Ду. Уьш-м хьаха ду дарста а дерстина лелаш. Вола хьо со волчу 
мукъачу дийнахь, – элира Къаима. Редактора, цкъа цIаьххьана воьхна а 
висна, тІаккха дерригенах а кхетта, элира:

– ХІи-хІи-хІи! Сан накъост, хьо темина жимма йуьстахваьлла. Де-
лахь, дика-м хир дара ахь хІара поэма йазйинчу меттигашка хьаьжча... 
Ткъа хІинца хьожур вай хьан поэме... ХІаъ... ахІа... ахІа... Схьадал хьайн 
куьг... Кхузахь гуш ду хьан поэмехь цІечу теца – ас-м цIечу тросаца 
эр дара, – чекхйолу гражданственни пафос денйалар, цо зазадаккхар-
ца философски кІоргаллехула лирически шораллин чолхалле йерзар. 
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Амма, сан доттагІ, жимма кІаргъеш, тойан хьажахьа хІара хьайн поэма. 
Со вогІур ву хьуна хьо волчу...

И къамел хилла кхо де а дацара, цхьана йекхначу Іуьйранна Къаим шен 
кІотарахь, хьалха эчиган кхо нуьйда йоллу пиджак а йуьйхина, коча шен 
мекхех терра йолу, полланан суьртахь галстук а йихкина, дукха сагатда-
ларна цхьана метта саца ца луш, тІехьа ши куьг а диллина, дІасахьийзаш. 
Дерриге кийча дара хьеший тІеэца: малх санна, цІандинера баттахь 
а кхелли дІакхоссаза долу божал а. Оцу хьолехь йара жоьла а. Шен 
тІаьххьара иллеш дагалоьцуш лаьттара, хьокханах дІабихкина болу 
цхьана шарера уьстагІ. Ткъа поэма-м цхьана-шина сохьтехь «кІаргйеш-
тойина» велира «сийлахь-воккханиг», иштта «хьекъалалла» долчун-
на доккха хІума а дацара, хІума кІаргйеш-тойар. Амма, ткъоллагІчу 
бІешеран шолгІачу эхан дешархой, шу аьллачух тешийта даима а билг-
гала масалш хила деза. Уьш ца хилахь шу-м тешар ма даций. «ХІан-хІа, 
и хила йиш ма йац! Муха? Вайн атомни бІешараххьий? Вайн киберне-
тикин бІешараххьий?» – маьхьарий деттар ду аш. Амма, цкъа-делахь, 
Къаима шен поэма «кІаргйеш-тойар» доккха хІума а дац, йуха а боху 
ас, цуьнан «хьекъалалле» хьаьжча; шолгІа-делахь, Къаима шен поэма 
кІаргйеш-тойар тІечІагІдеш долу билггала масалш а ду. Хьовсал шу, 
нагахь хьалха цуьнан поэмехь хІокху тайпана хьекъале аларш хиллехь: 
«Аьхка мангал хьокху», «ДІадахнарг йуха ца догІу», бохуш, ткъа хІинца 
уьш кхин кІарглуш тоделлера: «Мангал хьокху аьхка, наггахь гурахь а», 
«Йуха ца догІу дІадаьлларг, дан йиш а йац», и дІ. кх.

ТІаьххьар а схьакхечира гІалара хьеший. Редактор ша вацара: цуьн-
ца зуда а йара. Зудчо, хІара ма гиннехь, дІаса а хьаьжна: «О, Природа!» 
– элира.

Дукха хан йалале, хьешашна шун хІоттийна даьлча, массо шайн-шайн 
гІуллакхе хьажа дІасакъаьстира: Къаим ша даьккхинчу бахамаллин ор 
долчу вахара, редактор, кхуьнан шалго топ а эцна, хьуьнахула волава-
ла, ткъа цуьнан зуда генахь доццуш долчу цІийнан тІехьарчу бай тІехь 
зезагаш лехьош, царах хьожа а йохуш: «Ах прелесть!» бохуш, лелара.

Дукха хан йалале цІийна тІехьа ваьллачу Къаимна гира шен керла-
чу доттагІчуьн зуда. Хьаьккхина тІе а вахана, цуьнцанна зезагаш лехьо 
хІоьттира иза а. Цул тІаьхьа дІадаьллачу сохьта чохь хилларг суна ца 
хаьа, хІунда алча со оцу хенахь хьагвелла гІеххьа генахь йолчу хьуьн-
харчу шовдан тІе хи мала вахна хилла дела. Хи мала воьдуш редактор 
а гира суна, топ йуьстахо-о охьа а кхоьссина, цхьаъ-м йазйеш, делахь 
а кхуо лелочул а хазах вукху шимма лелорг хир ду-кх аьлла, сихха 
сайн хи а мелла, вухавирзира со. Гучуваларна кхоьруш, халла керта 
йуххе текхча, суна гинарг Къаиммий, редакторан зудий дара. ТІехьара 
тІехьаьжначо «ма хаза куц долуш зуда а йу хьо» эр долуш, хьалхара и 
гинчо «деллахь, оцу меран дакъа алсам ца кхаьчнехьара ма хаза зуда а 
йар-кх хьо», эр долуш, йара хьаша. Іаламо цунна делла йуьхь-сибат гуш 
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а дацара: басар, пудар, туш, суна цІерш ца йевза кхин тайпа хІуманаш 
(йа Іилманан маттахь аьлча «химически дозарш») хьекхнера цо шен оцу 
йуьхь тІе. Делахь а, мерах дерг ас шуьга аьлла, бІаьргаш, цІоцкъамаш, 
бІаьрнегІарш, кхин йолу цуьнан башхаллаш йовза луург студентийн об-
щежитехь муьлхха студент дІавуьжучу маьнги лакхахь хьалатоьхначу 
суьрте хьажа. Мара ца лерича тап-п цунах тера йу шуна хІара вайниг а.

Дешархо, бехк ма биллалахь хІинццалц Къаиман йуьхь-сибат ца гай-
тарна. Айса цуьнан дог-ойла, цо лело гІуллакхаш, гайтичхьана йуьхь 
ахь айхьа а – Къаиман синхаамийн дахарца йогІуш йолу, – лохур йу 
аьлла, Іадда Іара со-м. Делахь а, цуьнан сурт-сибат ца довзийтича ца 
волу-кх. Къаим лоха ву ала а мегар доцуш, амма лекха ву, ша хьераваь-
лла воцчо а эр доцуш стаг вара. Цуьнан когаш дукха боца хетара вукху 
дегІе хьаьжча… Верстана совса а севсина вара иза. Цуьнан ши лерг – 
Кьаиман оцу йоккхачу йуьхь тІехь бІаьрг тІехь соцург уьш дар-кх – сац-
къарах дан а дина, тІелатийча санна дара.

...ДІаихира хийла беттанаш. Хийлазза веара редактор шен кІотарара 
доттагІ волчу. Хийлазза Къаиман топ а эцна, хьуьнха а вахна, и дІа а 
кхоьссина, цхьацца хІуманаш йаздеш Іийра иза. Масийттаза редакторан 
зуда «а-ах прелесть», бохуш, зезагаш лехьо хІоьттира.

КІотарахула хІорш иштта леллашехь, муха йолу а ца хууш арайелира 
Къаиман поэма а.

Коьртачунна (нийса хир ду «в основном» аьлча), Къаим реза вара 
арайаьллачу шен поэмина. Делахь а цхьа хІума халахеттера Къаимна, 
аьлча а ши хІума. Хьалхара – шен фамилей, цІей цІечу шекъанца ца 
йазйар, шолгІа – мужалтал чоьхьарчу агІон тІе тоьхна шен сурт оцу му-
жалтана тІе цатохар.

ТІекхечира гонорар схьаоьцу де а. И а схьаийцира, поэма «лийча а 
йира». ШолгІачу дийнахь, шаьшшиъ набарх ма-велли, редактора Къаи-
ме элира:

– Рецензи йазйайта йеза вай хьан оцу поэмина.
ТІаккха, телефон д1атуьйхира цо:
– Сайдул, хьо вуй и? Со редактор ву. Могаш-мегаш. Нормально. 

Да, хьажахь, хІинцца дукха хан йоццуш Катаров Къаиман арайаьлла-
кх «Хьайгарчу кху ирсан...» боху книга. Цунна рецензи йазйан йезар-
кх. Стенах лаьцна йу бохий ахь? Цу тІехь авторо уьйурш вайн заманан 
чІогІа мехала проблемаш йу. Дайн дахар, берийн дахар. Да, проблема 
«Отцов и детей». Чекх муха йолу хаьий хьуна: «ХІай, къонанаш, шай-
гарчу кху ирсан аш пусар делаш», бохуш. ХІаъ. Кхин кІира даьлча хир 
йу бохий ахь? Дика ду. Ну, давай, Іодика йойла...

И къамел дина ваьлча, шен дистина картолаш санна, долу бІаьргаш, 
редакторе а хьовсош, Къаима хаьттира:

– Мел хир йу и рецензи?
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– Суна хІун хаьа, мелла а хилча а хІун бен йу иза. Хьан поэма хестош 

хилчахьана?
Цул тІаьхьа нийсса кІира даьлча гІала веана, газетин киоскана 

тІехьаьдира иза. Цу хьалха а хІиттина: «Литература а, даьхнилелор а» 
журнала тІе пІелгаш а хьежош, буьйлуш, лаьттачу нехан тоба гира Къа-
имна. ХІорш стенах буьйлу теша аьлла, цхьанна белш тІехула журнал 
тІе хьаьжира иза. «Шайгарчу кху ирсан...» бохучу романах лаьцна» аь-
лла, дийнна цхьа агІо дІалаьцна, йоккха статья йара оцу наха йоьшург. 
Къаимана хиира и статья шен поэмех лаьцна йазйина йуйла. Амма уьш 
стенах буьйлу хІинца а ца хаьара цунна.

– Шу стенах дуьйлу, накъостий? – хаьттира цо, шен огІазвахар лач-
къа а деш.

– Хьажал хьо, накъост, хІокху «Литература а, даьхнилелор а» цІе йол-
чу журнал тІехь «Хьайгарчу кху ирсан...» бохург роман йу, ткъа хІокху 
«Даьхнилелор литературехь» тІехь поэма йу, тІаккха хІокху хьалхар-
чунна тІехь...

Боккъал, доьху, хІара ший а журнал суна лохьа, – аьлла, уьш цуьнгара 
бІаьрганегІар тухучу йукъана схьа а даьхна, ца оьшу боххушехь вукхун-
на пхи сом ахча а делла, некъаш хедош, трамвайшкий, автобусашкий 
тормазаш туьйсуьйтуш, царна чохь мел верг бертал тоххаза вуьтуш, йа-
йчу машенех кхетта, уьш лазоза а йохуш, шений, редакторний вевзаш 
волу критик вехачу агІорхьа дІахьаьдира Къаим.

Халла са а доьІуш, дукха кІадваларна багара хиш а оьхуш, дІакхечира 
иза.

Кхуьнан критик спортивни костюм а йуьйхина, кога пошмакхаш а ту-
ьйдина, цкъа, тІе воьдий, стол тІера кофе молуш, тІаккха воьдий, йал-
хийтта кийла йолу герканаш уьйуш, йуха, охьахуий, масех минотехь 
йаздеш, тем байна хьийзара хІара дІакхаьчча.

Сихха салам-маршалла хаьттинчул тІаьхьа, хилларг дІадийца дагахь 
Къаима элира:

– ХІокху журнала тІехь...
Амма цуьнан кхин дІадийца ницкъ ца кхечира. Критика шен кружка 

дІа а гойтуш:
– ХІара кофе растворимый йу, – элира. ТІаккха Къаима вист хила да-

гахь бага хьалагІаттошшехь:
– ХІара кофе растворимый йу, – элира йуха а.
Цул тІаьхьа Къаима: – ХІокху журналехь... – оллушехь:
– ХІаъ... ХІара суна «Столичный» туькан чохь болх бечу грузчико йе-

ана, – элира критико.
– Со... со... – йуха а цхьаъ ала гІоьртира Къаим.
– Іуьйранна хІара мелча со-м, гІаьххьа кайф хуьлий, лела сарралц, – 

аьлла, йукъахваьккхира критико иза ша аьллачух чІогІа там хилла, шен 
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пха тесна шарбал хьала а узуш.

Эххар а Къаиман ницкъ кхечира ша кхуза деанарг дІадийца.
– Ахь хьайн статья тІехь роман аьлла, ткъа и ша поэма йу, хІокху тІехь 

ма-бохху.
– ХІу-ун, баккъаллий? Роман йац иза?
– Йац.
– Хъажахь, оцу Аббасовс телефон тоьхча, кхин цуьнга хьажар а ца 

хуьлуш, айса дош даларна сихвелла ма йазйира ас и статья. Хьажахь, 
кху балхе. Цо схьаала мегаш дацара те и поэма йу аьлла. «Вайн заманан 
мехала проблемаш иййо» цо аьлча, роман хир йу хьуна тешна а, аьлла, 
ма йазйира ас и статья. Ахь а ца хилла роман йазйан мегаш? ХІара-м 
сенсаци йу. Йуй, сенсаци? Алахь йуй, сенсаци?

Шена цо йуьйцург хІун йу а цахаарна, Къаим, бIаьргаш а бетташ, вист 
а ца хуьлуш Іара.

Ткъа важа-м иштта хІара вита дагахь вацара. Кхо «йу» аьлча, дерриг 
дІанислуш санна:

– Вистхилахь йуй, хІара «сенсаци»? – хоьттуш, воллура критик.
Цхьаъ хир ду-кх иза, цхьаъ ца аьлча-м ца волий со, аьлла, тІаьххьара 

а:
– Йу, – элира Къаима.
ТІаккха критико доккха са а даьккхина, хІокхуьнан сатедеш:
– Хьан кхин йолчу произведенешна дика йазйийр йу вайшимма ре-

цензи. ХІорш-м хьан поэзехь дуьххьарлера гIулчаш бен йаций...
– Йацара, хьаха. Делахь а уьш тІаьххьара а хиларна кхоьру-кх!
– ХІунда?
– Аббасов селхана редактор волчуьра дІаваьккхина. Цо схьадийца-

рехь, оцу керлачунна со бІаьрга ван а ца веза. Шайл тола воьлларг веза 
ма ца веза вайнахана...

– Боккъал, дІаваьккхина Аббасов, ва-хьа-хьа! Иза кхин а дика ду-кх. 
ХІета, ас хьох лаьцна йоккха монографи йазйийр йу-кх. «Поэзехь дуьх-
хьарлера а, тІаьххьарлера а гІулчаш» аьлла, корта а болуш. Вахь-хьа-
хьа! ТІаккха, цхьанхьа а балха хІоьттиний хІара? 

– Цхьанхьа пивбарехь ву ша-м бохура цо.
– Боккъал. Кханнехь гІур ву хьуна со цига... – Эццахь шен велар ха-

дийна, ойланашка велира критик...
1978 шо 
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Нохчий цIерабахале а чIогIа хала хьал ловш 
хилла Совдаш. Дин дIатаса лууш вац аьлла, 
советан Iедало хIаллаквина цуьнан да, цуьнца 
цхьаьна – нана, ваша. ШолгIа ваша тIамехь вий-
на йа вайна, хилларг ма-дарра дуьйцуш, цуьнца 
хиллачара йа Iедало бина хаам а боцуш. Вала 
кхин верас воцуш йисча, шен йишас, Сарухас, 
дIийигна хIара. Йишица Iаш хиларна, кхуьнца 

чIогIа бехк лоьцуш хилла Сарухин марзахой а, берриг шелахой а.
ЦIерадаьхна цхьа-ши шо даьлча, кIен кан лахьо йахана Совдаш. Кхуьн-

ца иттех шо кхаьчна цхьа нохчийн кIант нисвелла. Кхунна оцу дийнахь 
бен гина а ца хилла иза. Ша хьенан, мила ву схьадийца хууш важа а ца 
хилла. Кха тIехь боьжна бисина кIен буьртиг, кенаш лоьхуш лелачу кху 
шинна тIе Iедалан белхалой кхаьчна. Цара хIара шиъ дIадигна, ледан до-
лийна. Кхаьршимма гулдинчу кенийн барам 250 грамм хилла. И дерриг 
йалта ша лахьийна ду, аьлла, болу а, боцу а бехк шена тIелаьцна Совда-
ша. БархI шо хан тоьхна, Барнауле дIахьажийна йоI, цигара – хьун хьок-
хучу. Куьйган херхаца хедош, ша тIехь вовшахтаса дезаш хилла ханнаш.

Сталин велча, «Делха!» – бохуш, хьийзош хилла лецна зударий, мал-
хана дуьхьал а берзабой, кхеран бIаьргех хин тIадам балийта гIерташ. 
ТIехьоьжучара букъ берзийча, хIорш, вовшашка а хьовсий, белалуш 
хилла, цара лелочух самукъадолуш, Сталин велла хазахеташ.

1954-чу шарахь чекхйаьлла Совдашана тоьхна хан. Кхунах бIаьрг 
кхетча, хIораммо аьлча санна, хоттуш хилла: «Берриг бехк хьайна тIе 
хIунда лецира ахь?» – хIара дохкойаьллий-те аьлла хеташ. ХIара-м цуь-
рриг а дохко ца йаьллера, дагахьбаллам, кIант кIелхьара ца ваьккхи-
нехь, бисина хир бара.

Дукха хан йалале, шен хенара бераш долчу стаге маре йахана Со-
вдаш. Махьмтхьажа дика белхало а, хIорш Iачу «Красная звезда» кол-
хозехь массерчул а дукха «трудденош» а долуш, зоьртала стаг вара. 
ЦIа дахкале, кху шиннан кIант волу дуьнен чу. ЦIа даьхкинчул тIаьхьа 
– йоI. Шина беран да I966 шарахь дIакхелха.

Совдаш йуха а, уллехь накъост воцуш, йуьсу. Де-буьйса ца къестош, 
къахьоьгу цо кхаш тIехь, бешахь, даьхни лелош, йелхар, тийжар а доцуш.

Цхьана а хIуманна тIехь тIехтохам боцуш, хIусамдена муьтIахь а 
йолуш, хан йаьккхина Совдаша. Наггахь, ша кхоччуш оьгIазйахча, 
йаппарш йеш-м хилла: «Ахь хIун бах, хIай стаг? Йитахьа со, хьан 
несарел жима йар-кха со!» – олий. Кхин тIаьхьало йолуш ца хилла 
цуьнан цхьа а хIума.

ИЦЛАЕВ Iабдул

Совдаш
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ТIаьхьо, доьзалш баккхий хилча, берийн бераш кхиъча, дийцина Со-

вдаша шен Махьмтхьаже йарах лаьцна. ИрахьIен веанчу Махьмтхьаь-
жас хаьттина: «ЙаахIума йаалой хьоьга? Наб кхетий хьуна?» – аьлла. 
«ХIума а йаало, наб а кхета», – аьлла, жоп делла Совдаша. «ТIаккха хьо 
соьга йан еза», – аьлла, къамел дерзийна Махьмтхьаьжас. – Хьажахь, 
– бохуш, «цецйуьйлура», бах, Совдаш, – шена ондда накъост лохуш 
хилла-кх! Ша кIелвисахь, ша кхабийта, шу кхабийта…

Дахаран халонийн чам бевзина йолу Мусаева Совдаш даима а хилла 
«АлхьамдулиЛлахI!» – бохуш, Далла хастам беш. Собар, ийман чIогIа 
хиларан билгало йу иза.

1986-чу шарахь дIакхелхина Совдаш. Дала Шен къинхетам бойла 
цунах!

Са делхар

ХьошалгIахь ву со. Сол воккха ву хIусамда. Ши бутт бу цуьнан 
хIусамнана кхелхина. Иза хьахайелча, бIаьргаш хьаббой, букъ тоха, 
куьйга меттиг лоху хIусамдас.

– Бертахь Iийна дара шу, – олу ас.
– Дера, наха ала-м олура иштта, – олий, тIетов.
Йуха хотту:
– Цуо соьга, больнице йижале, цхьа-ши де хьалха, хIун элира хаьий 

хьуна? – йуха ша жоп а ло, – Лулахо йара чуйеана. Сох лаьцна къамел 
хиллучух тера дара церан. Суна хезнарг, и къамел дерзош, кхуо аьлларг 
дара: «ХIинца йаха йезаш хилча а, кхуьнга бен гIур-м йацара!»

Йуха, жимма Iай, тIетуху:
– Больнице а, хьайн са ма даалахь, со сихха цIа йогIур йу хьуна, аь-

лла, йахара. Ца йеара. Йалийра-кха. Барми тIехь…
ХIусамден куьг а лоций, хьалагIотту со. ДIаваха. Адаман са делхар 

диц ца дан.

Вайн мотт

ДегI, доккха а, жима а, – иза дилхан, даьIахкийн чалх бен йац. Лаьт-
тан кийра йижча, йахкало иза. 

Чохь са мел ду, адам ду и чалх.
Дала кхоьллина ду хIора са, хIокху хенахь, хIокху махкахь, хIокху 

дех, ненах схьадер ду хьо, аьлла. Кхечу кепара аьлча, дуьненчу довлу 
хан, даймохк, да-нана а вай хоржуш дац. Схьалуш ду Дала.

Вайл хьалха дуьненчу баьккхина бу вайн мотт а. Дала вайна белла 
гIирс бу иза. Шена Iибадат дайта. Кхечу адамашца ца хилча ца йовлу 
йукъаметтигаш латтайайта.  Дерриг дуьненца йолу зIе хада ца хадийта.

Шен ненан мотт бийца лууш доцу адам гича, сан йеккъа цхьа ойла 
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хуьлу: кхана, эхарта вирзича, Ас хьайна деллачу диканах эца ма-беззара 
пайда хIунда ца ийцира ахь, аьлла, шех бехк баккхарна ца кхоьру-те 
хIара, олий.

 
    ***
Йиний аш ойла: Сибрехахь даьккхинчу I3 шарахь хIун лайна вайн 

дайша, наноша? – аьлла.
Ойла йиний аш:
Шайн доцург, дин эшний царна?
Шайн боцург, мохк эшний царна?
Шайн боцург, мотт эшний царна?..

     ***
Дерриг кIордадо: кегий а, йаккхий а шахьарш, йистйоцу аренаш, 

хьаннаш, «гIов-гIов» баха кIордош боцу хIорд…
Хьаьха адамийн дукхалла, тайпанаш, тукхамаш, меттанаш, 

гIиллакхаш… долу а, доцу а…
КIордаво хьуо хьайна а…
Диццалург, цахьаьхарг: ден дош, ненан юьхь-сибат, цаьршингара 

схьаэцна мотт…

Кехат

Хьехархо цIерш йохуш йара. Кхуьнан цIе а йаьккхира. «Со ву», – аь-
лла, хIара хьалаайвелча, леррина кхуьнга схьахьаьжира иза:

– Мичара ву хьо?
Кхуо жоп делча: «Хьоьга хатта дезаш хIума ду сан. Ван ма валахь!», 

– аьлла, йелайелира.
Кхунна цхьаннах тера хийтира иза. Цуьнан йелайалар девзира. Кхи-

дерг дага ца догIура.
Лекци дIа а йаьлла, волург араваьлча, хIара цунна тIе вахара. Йуха а 

йелайелира иза: «Со йевзий хьуна?» – аьлла.
ХIара вуьйхира.
– Иттех шо хьалха айхьа соьга кехат йаздар дагадогIий хьуна? – эли-

ра.
Кхунна дагайеара иза а, ша йаздина кехат а. ХIара, вада дагахь, 

неIарехьа вирзира.
– И кехат хьан нанас хIеттахьехь схьатуьйхира сох. ХIинца а соьгахь 

ду иза, лардеш, лелош. Деша лаьий хьуна иза? Кхана схьа-м дохьур ду.
– Ма да! – аьлла, дIаиккхира хIара. 
Вукхо сацийра, тIаьхьа мохь тоьхна:
– Ведча, вер вац хьо хIинца. Ас сайн йоI йоуьйтур йу хьоьга. Хьол 

пхи-йалх шо жима. Со йоккха ма йара хIетахь. Дуккха а йоккха.
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Кхаьрда-кх иза шех, аьлла, дагатесира цкъа. Йуха – эхь хийтира, дуь-

ненал доккха.
– Хьайн нене маршалла лолахь, – элира вукхо, хIара чуьра араэк-

кхаш.
БIаьргашна хьалха кехат лаьттара.
ХIара жима вара. Ши класс йаьккхина. Аьхка кхеран лула цхьа йоI 

йеара. Иза йоккха йара. Доьшуш йу, олура, иза. Дешна йаьлча, лор хир 
йолуш. Иза дIайахча, кхуо цуьнга кехат йаздира: «Со воккха хир ву. 
ТIаккха ас хьо йалор йу». 

Кехат дIа муха таса деза, ца хаьара кхунна. Кхуо иза, шалха а дил-
лина, тIоьрмиг чохь леладора, йуха аьхка иза хьошалгIа йеача, дIалур 
ду цуьнга, бохуш. 

Йуха тIоьрмиг чохь кехат кара ца дира кхунна. Ша иза маца, муха 
дайина а ца хаьара. Нанас схьаэцна хилла-кх. Цуьнга дIадахьийтина. 
Нанна йезара иза. «Дика йоI йу иза», – олура цуо.

ХIара вара хIинца, лор хила дагахь, деша дIатасавелла. «Муха лела 
веза хIинца институте, оцу къоначу зудчух-хьехархочух эхь а хеташ, 
сийначу цIергахь санна, вага а вогуш? И хIун ду цуо хIинца дуьйцург, 
ша шен йоI йоуьйтур йу?!» – бохуш, эзар ойла хьерчара сих.

Хьехархо-м цIа йоьдура, жимачу кIентан кехат дешча, шен йелар, 
юха ойлане йожар карла а дуьйлуш.

«Велха хьо»

ПIелг лазийра кхуьнан. ХIара вилхира. 
– Борз йоьлхуш ма ца хуьлу, – аьлла, кхуьнан куьг буйна лецира 

дедас.
Кхуьнан пхи шо хир дара хIетахь. Цул тIаьхьа, бIаьрхиш хилла, тIулг 

Iанабахча а, ша воьлхур вац моьттура кIантана.
Кхуьнан 15 шо дуьзча, нана лазаро лецира. Иза кхелхича, неIаре а 

хIоьттина, воьлхуш лаьттара хIара. Верриг виега а веш. Саца а ца луш. 
ХIара къевллина мара а вуллуш:

– Велха хьо, велха, – элира дедас, – ненах хаьдча цавилхинарг къу-
онах вац хьуна! Ненах валар дагадеъча, къена волу со хIинца а воьлху 
хьуна.

 Са

Хьо къанло. Чохь вуьсу. Хьайга ладегIа волало. АхбIе шо хьалха 
хилларг а дагайогIу.

Зама, дуьне, адам – доллу хIума хийцадаларо синтемах воху. Хьуна хьуо 
хьаша хоьтуьйту. Цхьана ханна веана. Гинарг, хезнарг, лайнарг – дош хет-
тарг а, дош доцург а эцна дIаваха веана. Кошан барз бен буха ца буьтуш.
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Са а дуьсур ду. Къона йа къена доцуш, лоха йа лекха а. Дала ма-

кхоллара. Азаллера абаде кхаччалц болчу новкъахь ша Кхоьллинчуьн-
ца къамеле дуьйлуш, Цунна цхьанна Iибадат деш. БIаьрса, лерса дайча 
а, дегIан чалх лаьттан кийра йижча а. Деле доьхуш: «Йа АллахI, Айхьа 
дуьненчохь даккха делларг цхьа де бен дацахь а, къинхетаме, комаьр-
ша, тешаме де хIора адаман дог, куьг, мотт а! Гечде цуьнан ницкъ йа 
хьекъал цатоьъначунна».

Дахар

ДIагIертар… Мел хала делахь а.
Цхьацца ког боккхуш.
Дуьненах дог дилла ца туьгуш … дIагIертар.
Иза ду-кх дахар.
Хьан са кхачийча, хьо Iилла а вуьтий, дIадоьдуш долу. 
Дийначийн боларехь. Цхьацца ког боккхуш…

ХIара нах

Цхьа хьаша ву сан, кест-кестта вогIуш. Селхана а веанера. 
Чоьхьаваьлла а валале, дIа мохь бетта кхуо хIокху чуьрачуьнга:
– Къанвеллачуьнгахь а Iаш хилла-кх нохчийн зуда! – бохуш.
Важа а йистхуьлу:
– Дера, тIехь-м диси хIара! – олий.
«Кханенаш йохкуш Iийна, хIокху цхьана зудчуьнца къанвели-кх со», 

– бохуш, хIора дийнахь суо-сайх цецвийлар хьехош а дац. Иштта бу-
кха хIара нах, гергара бу бохурш а тIехь. 

Вай

МартантIехь кIотархо олу сох, кIотарахь – мартанхо.
Хьалахь – охьанехьарачарах хуьлу со, охьахь – хьаланехьарачарах.
«Колхозехь» – «йахкайеллачу интеллигенцех» во, «интеллигенци» 

йолчохь – «колхозхойх».
…Суна-м мегара и цIерш. Суна уьш магар а ца мега-кх цхьаболчарна.

Керт

ЭхI, ма дика хиллера и хьалхалера йуьйцина керташ! 
ТIе ло диллина, церан баххьаш горгделча, Iа а дулуш. 
Малх кхетачу агIор сийна зезагаш гучудевлча, бIаьсте а йолуш. 
Керташна дехьа а, сехьа а нитташ хьалагIоьртича, бIаьстенна тIаьхьа 

йогIург аьхке йуйла а хууш. 
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Йуха, керташ дийнахь а, буса а догIанах леша йевлча, хьо нохчийн 

пешан берте а хуьйшуш. Йуха буса цхьа хаза гIенаш а гуш. Ма зама 
хиллера иза, оцу керташа латтош йерг… 

Нанас хаьржина йоI

ХIара сецна лаьттара. КхидIа ваха а ца велла, сецна. Дехьо лаьттачу 
гIантана тIекхача а лууш, шен лозучу дагах а ца тешаш, цуо ша, хIара 
гIалин урам сийсош дIасахьийзачу адмашна гуш, гуоравожорна кхоь-
руш. Цхьа-ши гIулч дехьа лаьттачу цIийнан пен лаца а ца хIуттуш. 
Йуха цхьамма кхуьнан цIе йаьккхира. 

Кхуьнан хенара хила мегаш йара хIара вевзина зуда. Кхунна дага 
ца йогIура иза. Суна йевзий-те хьо, аьлла, цIе хаьттира кхуо цуьнга. 
Кхунна цIарца а дага ца йеара иза.

– Суна хIинц-хIинца бен ца хиъна хьуна шун нана кхелхиний, – аь-
лла, кадам бира зудчо.

Йуха, иза дIайаха йоьлча, йевзира. Кхуо мохь туьйхира цунна тIаьхьа:
– Нанина дукхайезара хьо, – аьлла.
Цуо корта таIийра, хаьара шена, аьлла. Йол-йолуш, гена йаьлла, йа-

йра…
ХIара, гIо-орца деха цхьа а вац-те, бохуш, дIаса бIаьрг биттина, тек-

хна, гIантана тIе вахара. «Со лахь а, и йоI бен ма йалайелахь», – аьлла, 
нанас хаьржина йоI йара и дIайахнарг, хIинца – нехан зуда…

Iад

…Кеманийн гIовгIа хезна, коре хьаьдира хIара.
Новкъа йуккъехь лаьттара кхуьнан кIант, хIинц-хIинца ворхI шо 

кхаьчна ИсмаьIал. Когахь кхуо араволуш такхош йолу тударгаш йара, 
карахь – кхуо дина Iад. Кема герга деача, цунна дуьхьал а вирзина, 
Iад озийра кIанта, цхьа бIаьрг а хьаббина. Кхуьнан кийрара: «ДIавала 
цигара!», – аьлла, мохь бала кхиале, кIантана ткъех метр тIехьа Iаьржа 
кIур гIаьттира, цIеран дарц дIаса а тухуш.

 ЦIийн Iаьвраш йахара дIаса, кIант бертал а тухуш. Иза кхин ца гIатта 
воьжнийла, цхьаммо ца аьлча а, кхетта дог тохаделира, когашкара 
коьрте кхаччалц дерриг гIора дIа а оьцуш…

Дерриг – цхьа мIаьрго…
ХIара кIантана тIе кхаьчча, кеманийн гIовгIа йайнера. Йа кхунна ца 

хезара…
Марахьарчавал а вацара кIант… Йеха йуткъийра меженаш… Iаьржа 

бIаьрг-ц1оцкъам… 
Цхьана куьйга кIант мара а къуьйлуш, важа куьг цуьнан йуьхь тIехула 

охьахьаькхира кхуо, кIентан бIаьргаш дIа а къовлуш…
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Орца кхаьчча, хIара чохь вара, къилбехьа верзош кIант охьа а вилли-

на, цIийш дIадохуш Iаш…
Дийнахь тезета баьхкинчу наха бен кадам схьа а оьцуш, буса – наг-

гахь набаран тар тосий, тоха а луш, дерриг дуьне, къорачу бодано лаь-
цна, бухбоцчу Iинах дахна а хеташ, дIайелира кхин цхьа мIаьрго а.

Йуха, пIерасканан дийнахь коше а ваьлла, гIала охьавахара хIара, 
йиллинчохь цIийнан неI а йуьтуш, цхьанна а дега воьду-вогIу аьлла а 
доцуш. «Мацца цкъа хьайн ков-керта вухавоьрзур ву хьо», – аьллачух 
мостагI а тарлурволуш.

ГIалахь халла дIатарвелира, петар аьлча а, тIамо цистина цхьа кIара а 
эцна, шен машенахь дийнахь адам дIаса а дуьгуш, сарахь йа буса хIара 
волчу догIуш йа хIара чувоьдуш адам а доцуш. Лулахо – кхуьнан ненан 
хенара йоккха стаг-м хIуттура чу, нех, тIелхиг дIасайаккха ша, олий, 
йа йуург йохьуш. ДIайаха йаьлча, зуда оьшура хьуна, жима къонах, 
бехира цхьана шарахь гергга. Йуха, цхьана сарахь, йилхира:

– Ва, Баба йала хьан, – бохуш. – Тахана хьан йуьртахочо дийццалц, 
суна ма ца хаьара хьан зуда а, йоI а, кIант а дийнийла…

– Нахе кхин а даккхийнарш даьхкина, Баба. Дела кхел вайга хийца-
лур йац, – элира кхуо.

Оцу буса, сирла сахиллалц, цхьа сурт дуьхьалтийсира кхунна.
ХIара а, ИсмаьIал а, гергарчу нахехь мелла а хан йаьккхина, цIа вир-

зича, кхеран цIа хиллачохь цхьа пен бацара ирахь лаьтташ. Поппар-
на йуккъерчу зIарах цIе йоьлла, кIур туьйсуш, лаьттара иза. Кхуьнан 
хIусамнана а, йоI а лулахойн чохь хиллера, тIе кIайн шаршу а тесна 
Iуьллуш. Цхьамма, и шиъ кхунна гайта аьлла, цхьа йуьхьиг лаьцна, 
шаршу дIатесча, кхуьнан са легашка хьаладеара…

Кхуо масийтта кIира даьхьира, бIаьрнегIарш тIеттIадахарца цхьаьна 
и ши чалх хьалха хIуттуш, кхуо Деле ша тиларчу цавахийтар доьхуш…

Йуха, шина тIамана йуккъехь, цхьа лаппагIа йуьйгIира, дуьне мел ду 
ваьлла ца лела, ша дIаваьлча а, кIантана Iен меттиг хилийта. Цкъа, хIара 
шиъ оцу тхов кIела вирзича, дийнахь бепиг эца а ца кхиъна, хьокхам бан 
хIоьттира хIара. Кхуо Iайгаца схьаоьцуш, даманна тIе туьха а, сода а тоьхча: 

– Мамас-м куьйга тосура хьуна туьха а, сода а, керайуккъехь нисйой, 
– эккхийтира кIанта.

– Иза а дагадогIу хьуна, ИсмаьIал?! – аьлла, цецвелира хIара. – Со 
баьпкаш деш ма ца лелла. Барамаш ма ца хаьа суна. Жимма собар де 
ахь, вайшинна а Iемар ду дерриге!

– ТIаккха-м вайшинна кхин мама а оьшур йац! – аьлла а ваьлла, йуха 
шен иза нийса ду-дац ца хууш, шен вохар ца гайта, бIаьргаш лачкъийра 
кIанта.

ХIара велавелира:
– Хьан аьлла хьоьга вайшимма кхин мама йалор йу? Шек ма вала хьо, 

ахь далийнарг бен, кхин нускал хьийзар дац-кх вайшиннан керта…
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…Ма дукха хан йаьлла и къамел хилла. Ткъа шо сов…
ХIара, хIетахь, ИсмаьIалан коше ваьллачул тIаьхьа, дуьххьара веана 

йуьрта. 
Ков-керт, къух а даьлла, лаьтта. Ахтхов бац цIеношна тIехь. НеI а йу 

цхьана кIажи тIехь кхозуш…
ХIара-м кетIарчу тIулга тIехь Iа, керта гIорта ца хIуттуш. Дахаран 

цхьацца мIаьрго бIаьргашна хьалха а хIуьттуш. Йеккъа цхьа ойла сих 
а хьерчаш: «Ирс йаI шу кхаанан! Шу-м цхьаьна ду. Со ву-кх цхьа…»

Йуха дегабаам а беш: «Хьажахьа оцу кIанте… Iад эцна, кеманна дуь-
хьалваьлла… Кхеравала ца везара…»

Топ

Топ йаьлла. 
УьстагI тилош воллург ладегIа ваьлла. ТIаккха йистхилла зуда:
– Хьенехан кIант ву и топ кхоьссинарг. Ша схьавеаний хоуьйтуш, 

вайн йоIе хитIа кхойкхуш…
– Кхуза маца дуьйна лелаш ву иза?
– Селхана веана хилла. Вайн йоIа захало тIе ца дитча, вухавогIур ша, 

веанийла хоуьйтуш, топ а кхуссур йу ша, аьлла, дIавахана…
ЙоI йехна хилла. Дас, кхиъна йаьлча, йоуьйтур йу аьлла, дош делла.
УьстагIца дерг сихха дIа а дерзийна, шен лулахочуьнга мохь тоьхна 

йоIан дас. Важа араваьлча:
– ГIой, оцу вайн захалшка йоI дIайига алахьа!
– Вай, жима ма йу иза! Селхана ма гина суна иза берашца ловзуш…
– Селхана берашца левзина, тахана хитIа кхайкхина. ГIой, волахьа! 

Сан говрахь.
Йуьртах вала кхиъна а хир ма вац хIара, аьлла хетачу хенахь вухаве-

ана лулахо, шеца хинволчу невцан да а валош:
– Кхуза хьажа-хIотта вогIуш хIара а кхетта, кхуьнца схьавеа-кх со.
Хьаша говрара восса а кхиале, шен чу дIа мохь тоьхна хIусамдас:
– ЙоI кечйе, цуьнан сал-пал вовшахтохий!
Хьаша воьхна хьаьвзина, ша йоI дIайига вогIуш а вацара, цхьаъ во-

уьйтуш хилча а, кегийрхой бохкуьйтур бара ша аьлла. 
– Ас сайн говр лур йу хьоьга, йоI тIехаайан. Замойна пхи-йалх жима 

стаг а хуьлуьйтур ву.
…ЙоIах нана хилла. Йуха, хуьл-хуьлуш денана, деденана… 
Шена цатам хилча, жимчохь дуьйна ша лайнарш дуьйцуш хилла. 

Ткъа кIанта, цунна йух-йуха дийца луург хIун ду хууш: «Дера, герзах 
баьлла пайда ма бац!», – олий, хьовзош хилла.

Бабас уллехь Iуьллу Iаса тIеозайора боху: «Бер долуш, со схьа а йа-
лийна, зуда хилла ца йели-кх хьо бохуш, хьан дас сайна схьа мел тоь-
хнарг хьуна дIа ма туху ас, ахь хьайн бага саца ца йахь», – олий. 
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ЧIир хьейар

Сибрехахь шеца хийла дика-вон декъна, шен дика доттагI вала виж-
на, аьлла, хабар а кхаьчна, цунна орцахваьлла важа. ХIара дIакхаьчча, 
кIайчу меттахь Iуьллуш кхуьнан доттагI а хилла, наггахь чIикъ а бок-
кхуш, цунна гуонаха хьийзаш цуьнан хIусамнана а хилла, бIаьргаш 
тIадийна Iаш бераш а хилла. Шайн дадина шозза Йеса а дешна, аьлла 
цара хьеше. Кхуо-м сихо йайтина цаьрга:

– Дуьлол, арадовлал! Тхойшиннан цхьацца хIума ду дийца дезаш…
 Йуха, шаьшшиъ висча, шен кастоман тIам дIатесна, «кIайн тIус 

берг» гайтина хьешо.
– ДIавалахь, хьенех, хIумма а лелочохь дац сан хьал! – аьлла хIусамдас.
Хьешо цхьана кисанара стака хьаладаьккхина, вукху кисанара – пи-

раьнга. Кхо пIелг хиллал хIума чу а йоьттина, хIусамден буйна доьлли-
на стака, вукху буйна – пираьнга. «ХIи-хIиъ» аьлла, стака хьаладерзий-
на вала вижначо. Йуха пираьнга кхаьллина, тIаккха меттахь охьахиъна.

Жимма хан йалийтина, хьешо йуха а стака нисдина хIусамден цхьана 
буйнахь, вукху буйнахь – пираьнга. Уьш чоьхьайевлча, меттахь Iачо 
маьнги тIера чуоллийна шен ши ког.

Цхьа хан йаьлча, бухайиснарг стаканна чу йерзийна хьешо. И чоь-
хьайаьлча, чухула волавелла хIусамда, йух-йуха тухуш мохь а болуш:

– Эй, хезий хьуна? Мича йаха хьо?..
ХIусамнанна и мохь хазале аьлла, араваьлла хьаша. ХIара кевне кха-

чале араиккхинчу кIанта мохь баийтина кхунна тIаьхьа:
– Хьенех, со стаг вац-кх хьуна, ас хьуна ахьа сан дена динарг дитахь!
Вуха а вирзина, жоп делла хьешо:
– ХIара лаьтташ со а ву хьуна, дIогахь лаьтташ туька а йу хьуна… 

Стаг вац-кха хьо, ас хьайн дена диннарг суна ахь схьа ца дахь!
«Цул тIаьхьа кхин ткъех шарахь вехира сан доттагI», – олура хьешо.
Буьйса тIе а йогIура, дIа а йоьдура. ХIара меттахь Iара. Цкъацкъа, 

Iаччохь набаран тар тесча, къаста а ца лора, кхуьнан сих хьирчина ойла 
самах йара йа гIенах йара. Ойла-м цхьаъ йара. Уьйриг бара, хьерчабел-
ла, йуьхьиг йоцуш.

Сатасале нус йогIура, ламаз эца оьшург йохьуш. Йуха кхуо ша 
Iаччохь ламаз дора. ТIаккха несо хIара хьовзавора:

– Делахь, дада, накъост ма оьшура хьуна а, суна а. И тохарлера чек-
хдаланза дисна захало хIинца дийцича хIун дара-те?..

– Цхьамма хьайн хьийзайар ца тоьу хьуна? 
– Ва, дада, сох зуда йан гIертар бен ма дацара иза. Цундела хIинца 

соьга а Iамалур йу муьлхха. 
– Э, ма бакъдац иза! И дIайахнарг ма йайна вайна, ша бохучунна 

тIера ца йала, шена тIеда хьокха а боьттуьйтур болуш ма йара. Ча сан-
на, леташ а йара…
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– Эцца вайн лулахочуьн кIозарш ийзайар бен, кхин ма ца летта иза. 

Ванах, дада, дан мукъане хIун дов дара иза церан?!
– Кху шиннан дош дашера даьллера. Вукхо: «Хьо йешап а далийна, 

хIаллакьхили-кх сан лулахо!» – аьлла хиллера. Кхуо, месаш лаьцна, 
вайн урам мел бу дIасатекхийнера, ма йейта ша кхуьнга бохуш, вук-
хуьнгара мохь а оьхуш. Цул тIаьхьа маситта шо а делира, цуьнга йист 
ца хуьлуш. Дера ишттачу хIуманаш тIехь, ахь йуьйр-м йара, йуха-м 
йер йацара. Дела къинхетамца, сан коча ца йеара, со наха ловш дерг 
ладаллал де доцуш вуйла хаар хир дара иза…
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Хебарийн некъаша дерина
Хьан куьйгаш, нана,
Деза ду суна уьш – 
Сан ирсан хьоме ши теш.
Генарчу ГIум-Азехь тхо кхиош
Мел хьегна бала
Хьайн кийрахь къуьйлу ахь,
БIаьрхиза дог делхадеш…

Цу шарахь доккха ло диллинера лаьмнашкахь. Дорцан узарша д1атен 
ца дуьтура Iалам. БIаьстенан деношка сатесна Iара ЧIебарлойн ломан 
кIажахь Iуьллучу Нуй-йуьртан бахархой а. Дукха хан ца йиснера и хан 
тIекхача.

Амма…
– Ма Iаьржа а, шийла а йу тховсалера хIара буьйса, – сихха шенатIаьххье 

неI тIе а чIог1уш, кора йуххехь хиъна Iачу шен хIусамнене Хьасибе а 
хьаьжна, элира Дауда.

– Дера йу-кх… – аьлла, цо аьллачунна тIетайра Хьасиба.
…Iаьржа йара буьйса. Iаьржа дуьйхинера Iаламо а, шена кху буса Нох-

чийчохь хила йазделларг гуш, хууш санна. Iаьржа дуьйхинера…
Нуйхошна ца хаьара, лаьмнашкахь шийла дарц хьийзочу х1окху буса, 

йуьртана гуобина НКВД-н салтий буйла. Ца хаьара… Ишттаниг йа да-
гахь а дацара… Мерзачу гIенаша хьоьстуш, тхьаьвсина Iара йуьртара 
кегий, даккхий синош а.

Ведар а карахь Iуьйранна арайаьллачу Хьасибана йуьртан урамашка-
хула герзаца буьйлабелла лелаш салтий гира: – «Ва нах, лаа дуй-те хIара, 
сатасале хIорш кхузахь лелар? «ТIамна Iамор» долчух тера а ма дац та-
хана салташа лелориг», – бохуш, карара ведар сихха охьа а диллина, 
чуйаханчу Хьасибас ламаз оьцуш волчу Дауде: 

– Арахь дерг ма къемат-де ду… Салтий бу хIора кетIа а хIуьттуш, дий-
шинчуьра адамаш гIиттош, арадохуш. Же, гIовтталаш хьала! – шен доьза-
ле а аьлла, арайелира Хьасиба. Цунна тIаьххье аравелира Дауд а. Кхеран 
уьйтIахь а дIасахьийзаш салтий бара. Ирча сурт дара кху шинна гуш дерг: 
цхьаберш божал чуьра йетт арабаьккхина, и охьатоьхна бохкура, кхиберш 
кертахула, цхьаъ лоьхуш, хьийзара. Цара дечуьнга хьоьжу эпсар, лаьтташ 
хIара шиъ а гина, тIевеана, омра дира, берашна сихха тIе бедар а йухий, 
чуьра арадаха, аьлла. Салташа лелочуьнга хьоьжучу Дауде, оьг1азе, когаш-
кара коьрте кхаччалц вуьстина: «Пошли!» –аьлла, эпсаро шеца дIавигира, 
доьзале вистхила а, тIе йовха бедарш йуха а ца вуьтуш.

СЕЙЛМУХАНОВ Муса

БIАЬРХИХ БУЬЗНА ДАГАЛЕЦАМАШ
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Шийтта доьзалхо вара Даудан а, Хьасибан а. Йоккхахйолчу Себихьатан 

19 шо – уггаре жимчу доьзалхочун шо кхачаза а долуш. Бераш гIовттийна, 
царна тIе сихха хIума а йуьйхина, карахь, йуучух кIеззиг хIума бен до-
цуш, салташа кертара ара а баьхна, гулбинчу нахах дIатуьйхира Даудан 
доьзал. Йуьртара массо а адам – жима, воккха доцуш, маьждигна хьалха 
гулдеш дара. «Берийн делхарш, 1оьху бежнаш, лиэта ж1аьлеш, т1ечий-
хаш салтий, шаьш хIун дер ца хууш, хилларг хIун ду ца хууш, дарцехь 
лаьтта къаной а… Ирча де дара. Ирча сурт дара», – дагалоьцура Себи-
хьата цу дийнахь шена а, йуьртахошна а гинарг.

Дешначу наха дуьйцуш хезначу «къемат-дийнах» тарйеллера Хьаси-
бана хIара Iуьйре. Шен доьзал шех хадарна кхоьруш, уьш шена йуххе 
гулбина, цхьаъ бен доцу кортали царна тIеийзош, лаьттара иза. 

Баккхийчийн карахь кегийнаш а болуш, лелалуш мел верг гулвина, го-
наха ха а хIоттийна, Шуьйта боьдучу новкъа дIадоладелира адам, шайн 
хIусамашка а, йуьрте а тIаьххьара бIаьрг бетташ, шайн карахь-куьйгахь 
долчун бен дай а боцуш.

…Шийла дара де. Цул а шийла дара нуйхойн дегнаш, тешнабехко шел-
дина… 

– Даудах хIун хилла-те? Ас кху берашца хIун лелор-те? – ойланаш а 
йоьхна, йогIура Хьасиба. Дан хIума дацара. Тахана орцахвала, Дела во-
цург, кхин цхьа а вацара кху доккхачу дуьненахь.

Буса диллинчу лайна т1ехула хала шершара стерчий доьжна салазаш… 
Царна тIаьхьа халла догIура, хиллачо цкъа дагийна, йуха шелдина адам. 
Йурт къайлайелира. Къайлайевлира цуьнца йуьртахойн дегайовхонаш а…

Йахь д1а ца йала гIерташ, воккха-воккха доьзалхо хьалха а ваьккхи-
на, карарчу шина беро ницкъ бешшехь, шен дагара ца хоуьйтуш, собаре 
йогIура Хьасиба. 

Ца хууш йуьстахваьллачунна тоьпаш тухура… Декъий лайлахь 1ахка 
дуьсура…

Шен бераш, ца хууш, йуьстахдовларна кхоьруш, церан мелла а тидам 
беш, йогIура Хьасиба а. ЙогIура, дог – ненан дог хиларе терра, берийн 
догъэца гIерташ, уьш Деле боьхуш…

Некъан йистошкахь шелонна белларш а, тоьпаш тоьхна байинарш а 
буьтуш, хIорш бог1у ши де дара. Орга-йуьртахь гулдеш дара цхьайолчу 
ламанан йарташкара а, кIотаршкара а адам. Лаьтташ дуккха а машенаш 
йара. Х1ор а дийно шаьш Iийначу метигашна генадоккхуш дара адам. 

Де мел дели…
«Дукха адам дара гулдина Орга-йуьртахь. Цу кегарехь доьлхуш, да, 

нана ца карош, хьийза бераш а гора. Лайлахь Iохкуш, шелонна гIорийна 
декъий дара. Уьш дIадохка гIерташ цхьа а вацара. Боккха бала бара на-
хехь – къаьсттина зударшкахь, берашкахь», – бохуш, дуьйцура цу хенахь 
исс шо кхаьчначу Даудан йо1а Маржана.
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...Беха бара цIерпоштнекъ. Шийлачу, даьхни лелочу вагонаш чохь, даа 

йа мала доцуш, шелонна бохбала гIерташ, вовшаххьерчаш, Iара Хьаси-
бан доьзал. Стенга дуьгу а, йа хIара некъ стенгахь соцур бу хууш цхьа 
а вацара. Арахьаьжча лайно д1ахьулйина Iаьнан аренаш, хьаннаш а йо-
цург, кхин гуш хIума дацара.

Дауд цхьаьна воцуш, 12 беран нанна Хьасибана чIогIа хала дара, до-
гъэца а, дагайала а йуххера стаг воцуш. Хьаьнга хIун гIо доьхур дара цо, 
массаьргахь берг цхьа бала хилча? Кийра къуьйлуш, дуьйлу бIаьрхиш 
доьзална а, нахана а ца гайта, корталин тIам хьокхий дIадохуш, гIийлачу 
ойланца йогIура иза, хIун гойтур ца хуучу кханене…

Беха бара шийлачу Iаьнан некъ. Шарал а деха дара цуьнан де. Денойн 
хьесап доьхнера. Цхьана дийнахь, сатоссуш, цIерапошт сецира. Адам 
охьадоссо долийра. Дуьххьара хийрачу, ца бевзачу махкахь ког лаьтта 
биллира Хьасибас, цуьнан доьзало а. – «Веза-Воккха Дела! Хьан карахь 
ду-кха тхо а, тхан рицкъанаш а!» – аьлла, шена гайтинчу салаз тIехь 
бераш дIа а нисдина, царна йуххе дIанисйелира Хьасиба. МаьркIаж-
бода къовлабеллера, хIорш цхьана йуьртахь севцча. Йурт аьлча а, лайно 
къайладаьхначу цIенойн тхевнаш бен, кхин гуш хIума дацара. Адамаш 
салазаш тIера охьадиссийра. Лацаделла дегI меттаххьадина, тхьузбоьлла 
ши ког халла лай тIе буьллуш, охьайоьссира Хьасиба а. Кегийчу бераш-
на набарш кхеттера. Уьш сама а даьхна, кхарна дуьхьалвеанчу казахаца 
цхьаьна йехачу барака чубахара хIорш. Шийла йара «хIусам». Шайна 
кIеззиг йеллачу йуучух а кхетта, хала а, атта а буьйса йаьккхина хIорш, 
Iуьйранна йуха вовшахкъастийна, цигара а дIасабигира.

Халла доьзалца цу Iаьнах йаьллачу Хьасибана бIаьстенца атта хир ду 
моьттура. И бакъ ца хиллера. Даудера а кхин хаам бацара, амма Делан 
диканах дог ца дуьллура кхара.

– ЧIогIа дог долуш хиллера тхан нана. СадаIар а доцуш, тхо хене даха 
гIерташ, къахьоьгура цо. ГIо-м оха а дора, делахь а тхо кегий дара, – ду-
ьйцура Маржана.

– Йахь а, доккха собар а дара цуьнгахь. Делан диканах чIогIа тешаш, 
тхан хIораннан дог дохдеш, дахаран шовкъ латтош хилла йу тхуна тхан 
нана, – тIечIагIдира йишас аьлларг Себихьата а.

Хилла. Йахь а хилла. Собар а хилла. Мацалла а лайна. Вуонаш а гина…
Шен берийн декъий дIадохка ницкъ ца кхочуш, таро йоцуш, ден-

на царна йуххехула йуьйлуш, дийна бисначарна напха лоьхуш, церан 
кийранаш бузо гIерташ, хенаш а йаьхкина Хьасибана… Кхин хIун 
хало лан еза, вуон ган деза, йуххехь хIусамда воцуш, гIайгIанца, ба-
ланца ша цхьаъ йисинчу зудчунна? Нанна?.. И лан Дала ницкъ а бел-
ла, и лан а лайна цо. Цуьнан дикане бен, кхин сатийса аг1о, меттиг 
а йоцуш, хене а бевлла. Шаьш хIор а дийнахь Аллах1-Деле вехна 
да Дауд, итт шо даьлча, шен доьзалх йухасхьакхетта, и дика а гина 
Хьасибана. Цкъа а вицлур вац царна, шайн хеназа кхелхина бархI 
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доьзалхо. БархI йиша-ваша!.. Уьш цкъа а бицлур бац. Мел ду уьш, 
ГIум-Азин аренашкахь чурт а, барз а боцуш бисна нохчий?!.

ДегIастана цIа бирзинчул тIаьхьа Невран кIоштахь баьхна Даудг1еран 
доьзал, Дала дуьнен чохь шайна йаккха йеллачу хенахь вовшах марзо 
оьцуш, шаьш бакъдуьнене д1аберззалц. Даудан, Хьасибан доьзалх дийна 
цхьа Маржан йу. Шайн ненах а, цу хенах а ша дуьйцучу хенахь, б1аьргаш 
т1унлой, суна уьш ца гайта г1ерташ, лаьттан б1аьра хьоьжура Маржан.

Маржа Нохчийн Нана… Хьуна ца гуш, хьуна тIе ца хIуттуш хумма а 
дисний-те?..

Дала хьайна мел дина дика цхьана буйна дерзийна, лийлира хьо, 
цIийнах, доьзалх, гергарчарах хаьдда, тIамо чахчийначу нохчийн йар-
ташкахула, гIаланашкахула.

 ХIинца санна, 1944-чу шарахь, дарцехула, хьайн х1уман да йоцуш, 
йохийна хьайн махках йаьккхира хьо. Хийла дена, йиша-вешина тIаьхьа, 
хеназа уьш Iожалло дIабуьгуш, гIийла бIаьрг бетташ, бIаьрхиш ледина 
ахь. 

Маржа Нохчийн Нана!..
Диканна а, вуонна а цхьатерра собар долуш, наношлахь чIогIа а, кIеда 

а дог долуш хьо бен, кхин хир йуй-те кху маьлхан доккхачу, декъазчу 
дуьненахь?..
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Сахуьлуш дара… Меллаша набархайолура йурт. Амма Заурбекан 
хIусамехь дукха хан йара массо а гIаьттина. Кхузахь ТасуевгIеран тай-
панера массо а къонах вовшахкхеттера. Цара бийцаре беш бара тховса 
кхочушхила беза шайн дахарера уггар а маьIне хилам. Уггар а чIогIа 
кху дийне сатийсина волу Заурбек-м вацара къамелехь дакъа лоцуш. Иза 
массарна генна а ваьлла, кхоьлина Iаш вара. Йеха къоьжа месаш а, йаь-
лла маж а. Замано гIелдиначу цуьнан йуьхь-сибат тIе хьаьжча гуш дара, 
мел беза хилла дахаран мохь.

ГIайгIане ойланаша кIелвитинера Заурбек. Цуьнан бIаьргашна хьал-
ха лаьттара йаханчу заманера и ирча суьрташ. Цунна гуш йара генарчу 
паналле шаьш эцна йоьдучу цу шийлачу цIерпоштан вагонаш, салтийн 
оьгIазе йаххьаш, лай тIе охьакхиссина сенделла декъий. Цунна тховса 
йуха а, хIетахь санна, уллохь хеталора чилланах кхуьнан и эгIазе жима 
дегI дохдан гIерташ хилла ненан ховха ши куьг.

Ткъа йуха дагалецамаша дуьхьалтесира: хIорш махках баьхна масех 
шо далале, генарчу Казахстанехь кхунна тIеIоттайелла дахаран и чолхе 
киртиг. Даго хIинца а бохура: хIетахь кхин некъ бацара, кхин йухавала 
меттиг бацара. Дога цIе йолу цхьа стаг кхуьнан йишин сийдайа гIоьртира. 
И санна дерг нохчийн Iадатехь цIийца бен декхалуш дац. ХIара шиъ та-
савелира. Догин гIо лаца цуьнан накъостий кхечира. Ницкъаш цхьате-
ра бацара, цундела Заурбека урс туьйхира шен довхочунна. Дукха цIий 
дIаэхарна Дога дIакхелхира.

Ша цу девнехь чIогIа лазийннашехь, Заурбек Iедалан кхиэлах ца вели-
ра. Цунна итт шо хан туьйхира. КIезиг йацара Заурбекана хилла чевнаш. 
Догин гергарчу наха цу девнехь диг диттина а ца Iаш, тоьпан дIаьндарг а 
дегIах чекхйаьккхинера. Рицкъ хиларна Заурбек дийна висира.

Iедалан кхиэле хIара дов диллиншехь, Догин гергара нах бара 
шайн кхиэл кечйеш. Цара чIагIо йира, шайн аьтто ма-белли, Догина 
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дуьхьал Заурбек вен. Заурбекана хаьара, Iедалан кхиэл чекхйаьлча, 
Iадатан кхиэл хир йуйла.

Сталин веллачул тIаьхьа, 1953-чу шарахь, Заурбекана амнисти йира. 
Кхо шо набахтехь даьккхинчул т1аьхьа, иза маьрша велира. Доьзал а кхоь-
ллира. Дуьнен чу велира цуьнан дуьххьарлера кIант СаьIид. Денош а, ше-
раш а луьстуш, дIауьдура зама. Хеталора, дахар шен хорша доьрзуш ду.

Амма дукха хан йалале нана дIакхелхира. 1941-чу шарахь Брест гIап 
ларйеш доьналлица кхелхинчу шен цIийндена а, геналлехь бисинчу Дай-
махкана а сагатдаро гIелдинчу цуьнан деган кхин дIа деттадала ницкъ 
бацара. Ша дуьнен чуьра дIайаллалц ларйира цо т1амера деанчу кехатан 
мажйелла цуьрг.

Инзаре дукха нохчаша гайтира шайн доьналла Даймехкан Сийлахь 
боккхачу тIамехь. Цхьана Брест гIопехь тIеман хьалхарчу деношкахь 
шайн синош дIаделира ши бIе сов нохчийн бIаьхочо. Майраллица шаьш 
Даймохк ларбечу хенахь, царна ца хаьара, йамартхой аьлла, боьха цIе коча 
а тесна, нохчий а, гIалгIай а сийначу Сибреха, Казахстане, ГIиргIазойн 
махка а дIабохор буйла. Кху дуьненна шех тераниг кхин гина доцу, шен 
къизаллица дуста барам боцу и зулам дира 1944-чу шеран чилланан бет-
тан 23-чу дийнахь ЦIечу эскаран дезчу дийнахь.

РеIадат кхелхинчу дийннахь дIайоьллира. Назманан гIийлачу узамца 
тIаьххьарчу новкъа йаьккхира кIеда-мерза, комаьрша хилла нана…

Заурбекан даг чохь цкъа а йоьрзурйоцу чов а йуьтуш д1айахара нана. 
Гергарчу наха гIо диннашехь, дайн Iадаташ лардеш, йолла ма-йеззара 
шен нана дIайолла аьтто ца белира Заурбекан. Тезет а гIийла дара. 
РеIадатан кошан гIевланга цхьа жима тIулг х1оттийра. Иза хIинца а 
Iуьллу цигахь… нехан лаьттахь. ЦIа а йалийна, дIайолла йезаш ма йара. 
Цкъачунна йа таро а, йа ницкъ а бац. Заурбек тешна ву, заманан йохалла, 
кхуьнан лаам кIенташа кхочушбийр хиларах.

1957-чу шарахь нохчий а, гIалгIай а, буьрсачу Iай бIаьстенах хьаьгна 
човканаш санна, кестта Даймохк гур хиларо ойла тIомайаьккхина, ха-
захетарца схьаоьхура Кавказе. Ма боккхачу сингаттамца новкъайохура 
Заурбека Даймахка цIа оьхучу шен махкахойн и ирсе тобанаш. Лурвоь-
лла хиларна, цIехьа боьду некъ цунна бихкина бара, цундела иза висира 
цигахь, нехан махкахь, кхидIа а чолхечу дахарх доьналлица тийсавала. 
Дахар дан а дацара атта, амма набахтино зийна волу Заурбек ца къех-
кара халонех. Заурбекан доьзал нехачул тоьлла, йа эшна а Iаш бацара. 
СаьIида ишколехь дика доьшура. Дуьнен чу делира кхин а ши бер: йоI 
Зарган а, кIант ИбрахIим а.

Хаза кхаъ кхечира Кавказера а. Цигахь цуьнан гергара нах шайн ма-
хуьллу Догин гергарчу нахаца дерг масла1атца дерзо г1ертара, хIунда 
аьлча Заурбек цаьрца лаьцначу гIиллакхна ма виснера Даймахка цIа вер-
за йиш йоцуш.

Зама-м, шен шераш а хуьйцуш, ша цхьамма сацорна кхоьруш санна, 



76

Орга - 2022 (1)
дIауьдура. Заурбек Нохчийчу цIа веара, шен тайпанан къаношкара бакъо 
а йаьккхина. Амма ца веара ша вина а, кхиъна хиллачу, нохчийн лаьм-
нийн кIожехь Iуьллучу шен йуьртам-м. Иза ваха хиира цунна дукха гена, 
Теркйистера цхьана кIотарахь. Кхузахь иза, цхьанна новкъа а воцуш, 
шен хьанал рицкъ доккхуш, къахьоьгуш Iаш вара.

Доьзал кхиира. Школа а, цул тIаьхьа университетан юридически фа-
культет а чекхйаьккхира воккхахволчу кIанта СаьIида. Лоьран корма-
талла кара а йерзийна, нехан цIентIе арайелира Зарган а.

Жимахволу ИбрахIим ишколехь доьшуш вара. Леккхачу дегIахь, зоьр-
тала, цIена нохчийн амат а, иштта дахаре сирла хьежам а болуш, шен 
дена дика накъост кхиира цунах. Заурбекан берашлахь ИбрахIим вара 
уггар а комаьрша а, схьаийна а.

Заурбека цхьанна а ца хоуьйтура,  ша ИбрахIим  доьзалехь къастош  
вуйла. Амма хIетте а цхьацца хIуманна тIехь гучуболура цуьнан жима-
чуьнга болу безам. Иза ларамза а ца хиллера. Заманан йохалла ИбрахIима 
шен оьздачу гIиллакхашца, йистйоцчу доьналлица гойтур ду массарна а 
эрна ца хиллий дас шеца лелош хилла и шатайпа йукъаметтиг…

Нохчийн массо а Iадаташлахь чIир йитар уггар а маь1не, ладаме а лара 
мегар ду. Вайн дайша шираллера схьадеанчу цу ламасто бен а воцуш 
вуьтур вац цхьа а. И кхочушдеш йоккху хIора а гIулч йу кIорггера маьIна 
долуш. Цкъа хьалха билгалйинчу метте кхочу нехан карах веллачун гер-
гара нах. Меттиг, дукха хьолахь, йуьртана арахь, шерачохь билгалйок-
кху. Вийначу стеган гергара нах схьакхаьчначул тIаьхьа, йукъалелачо 
ларамца хаам бо цаьрга лурбоьлларш кхеран кхиэле ладогIа кийча хила-
рах лаьцна. Цул тIаьхьа куьгбехкечара дIаболабо шайн г1иллакхе некъ. 
И меттиг мел гена йелахь а, цига гIаш ваха веза. Тобанна хьалхабевлла-
чаьрца, шен уллерчу гергарчу нахаца (да, ваша, кIант) воьду куьгбехке-
ниг. Т1ейуьйхина йеха палаш, башлакхца дIакъевлина корта а, йуьхь а 
хуьлу цуьнан. Цунна тIаьхьахIиттина богIуш хуьлу цуьнан гергара нах, 
ткъа царна тIаьхьа – тайпанан векалш.

Шайн стеган карах веллачун гергарчу нахана тIекхача масех метр 
йисча, тоба соцу. Цигахь шина тайпанан къаной дуьхь-дуьхьал хIуьтту. 
Къамел дан векалвинчо масла1ате къамел до. Шина а агIоно билгалви-
нарг йукъараллехь дика цIе йоккхуш, динан Iилма долуш хила веза. Кху 
шина а агIоно маслаIатан векал винера йуртахь а, махкахь бусалба динан 
Iилма хаарехь а, даржорехь а дика вевза, дика ц1е йоккхуш халкъалахь 
лоруш волу ЧIиннахара къано Абу-Хьаьжа.

Нагахь санна и саннарг вацахь, тайпанера йа йуьртара кхайкха веза. Це-
ран къамелах доьзна хуьлу масла1ат. Бина сацам шина а агIоне бовзуьйту. 
ЧIирхо вуьту, амма цу тIехь дерриге а чекх ца долу. Дош а доьхий вист-
хуьлу стаг вийначеран агIонан векал лаьтта къано. Иза гулбеллачаьрга 
вистхуьлу. Цуьнан къамел, дукха хьолахь, кегийчарна лерина ду. Цо Сий-
лахьчу Къоръанан сураташна тIетевжаш, дуьйцу мел беза бу адаман мах, 



77

Орга - 2022 (1)
мел деза ду АллахI-Дала стагана чудиллина са, ткъа иза дегIах къасто цу 
АллахIан бен бакъо цахиларх. Цо дуьйцу, мел беза бу адамийн вовшаш-
ца хила беза ларам. Нохчийн йукъаралло кху дийне схьадеанчу Iадатийн 
мехаллех дуьйцу цо. Къаночун къамел чулацаме, маьIнах массо а кхеташ 
хуьлу. Оза терза карор доцуш, йеза йу нохчийн къоман синъоьздангаллин 
лард. Иза ларйан къонахалла, доьналла хила деза хIорангахь а…

Бехк боцуш вийначун чIир атта ца йитина нохчаша. Хийла цIий ху-
ьйдина ду нохчийн латта, эцна чIир бахьана долуш. Хийла хьех йу, 
мостагIех ведда чIирхо шена чохь лечкъийна. Нохчочуьнга дош йуха 
оьцуьйтуш, цуьнга шен оьгIазло къинхетамца хийцийта ницкъ кхочург 
гIиллакх ду!

Заманан йохаллера дуьйцуш схьакхаьчна вайга, нохчийн лаьмнашкахь 
некъах тилла, ларамза шен керта веана чIирхо, и хьаша хиларна, витина 
масалш. И чIир оьцуш а лардина нохчаша шайн г1иллакхаш. ЧIирхо вен 
а вийна, цуьнан дакъа цкъа а тесна дитина дац нохчочо. Иза экханах 
лардеш, йуьстах а доккхий, цунна тIехь Йеса а доьший, иза волчаьрга 
хоуьйтуш хилла: «Оха тхайн стагах чIир эцна, ткъа шайн дакъа дIахьо» – 
олий. Иза йу и заманан дарцашка ца йожаелла нохчалла… кху дуьненан 
букъа тIехь цуьнца йуста мехалла карор йац цхьанненна.

Шен къамел дерзош, цо чIирхошка хаам бо: уьш бита а, тIелаца а дуь-
хьал йолу агIо резахиларх лаьцна, ткъа цул тIаьхьа шайн стаг вийна-
чу мостагIашна цIий хьанал деш, гечдан собар а, къинхетам а АллахIа 
баларна хастам беш, доIа до воккхачу стага. Бехк боцуш даьккхина са 
цIийца бен декхалур дац, амма, нагахь санна, ахь и кхиэл Делан кара 
лахь, хьуна цуьнгара йал хир йу.

Цул тIаьхьа куьгбехкечийн агIонгхьара къано вистхуьлу. Цуьнан къа-
мел доца ду. Цо баркалла олу, Делан дуьхьа шаьш тIеэца собар карорна, 
Делан дуьхьа шайн стеган цIий хьанал дарна. ТIаккха шина а агIор болу 
нах куьйге боьлху.

Цу тIехь а чекх ца долу масла1атдар. ТIекхочу уггаре а дог карзахдок-
кху мIаьрго. Селхана-стомара мостагIий хилларш, тахана цхьа гуо а бой 
дIахIуьтту. Цу гуонна йуккъехь лаьттачу гIанта охьахааво чIирхо. Цун-
на тIевогIу чIирхочун карах веллачун кIант. Цо шен куьйга гучуйоккху 
чIирхочочун йуьхь. КIентан карахь шаьлта санна ира урс ду. Селхана ша 
шен ден синна дуьхьал садаккха чIагIо йиначу стеган, тахана цуо хIуммаъ 
собарах ца вухуш, маж а, корта а бошу. Дала хийцина цо шен дахарехь 
хIоттийна хилла уггаре а коьрта Iалашо – къаьхьачу цабезаман метта 
Кхоьллинчо цуьнан кийра ца духу собар а, кхетам а боссийна. ЧIир лаха 
араваьлларг кху мIаьргонехь урс карахь лаьтта. И урс цIий Iано айдина 
дац, шина тайпанна йуккъера мостагIаллин пардо дIайоккхуш, айдина ду. 
Шен чIирхойн йухь тIе оьзна башлаккх дIа а йоккхуш, цуьнан шерашца 
йахйелла къоьжа маж дIа а йошуш, цо тоьшалла до – мел боккха ницкъ 
хилла шегахь, кийра буьзна хилла оьгIазло, тховса шайтIа эшош, къинхе-
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тамаца хийца. Цо шена а, нахана а хьалха тоьшалла до ша Делан лай хила-
ран, ша делла дош, хIара дуьне мел деха, дехар хиларан, ша а, шен дийнна 
тайпано а тховса Делан лаам хьалха а тоттуш, дерриге а дуьне а, Iалам а 
теш а лоцуш, шайн стаг вийначу чIирхочунна цIий хьанал деш хиларан.

Амма ширачу заманера схьадогIуш дийцар а ду – делла дош дохош, 
маж йошуш долу куьг «дегийна», Iаьржачу лаьтта цIий Iаьнна меттиг ни-
сйелла бохуш. ХIетахь-м ши тайпа тIамца дуьхь-дуьхьал доьдуш хилла. 
Нагахь и санна дерг халкъалахь дуьйцуш диснехь, и тайпа са кIезиг нах 
а хилла хила тарло нохчийн йукъараллехь. Цундела ларамза хир дац чIир 
йитарехь зударий хилийта магош цахилар. Цул совнаха, цигахь нохчийн 
Iадатца чIирхочун уггаре а жимахволу кIант йа цхьаъ бен воцу кIант хи-
лийта бакъо йац чIир йуьтучохь. ТIаьхьарчу бIешарахь чIирхошна делла 
дош дохийна меттиг нисъелла йац нохчийн йукъараллехь. Цуьнан теш 
лаьтта халкъан иэс лардеш болу, замано къежбина къаной.

Теркан тогIехь Iуьллу и жима кIотар самайаьккхира сийначу Iуьйрено. 
Цуьнан массо а маьIIера схьахезара летачу жIаьлийн а, дажа дIадаха сих-
деллачу даьхнийн а гIовгIа. ГIайгIане ойланаша цIеххьана самаваьккхира 
Заурбек а. БIешеран доьалгIа дакъа-м хIетте а дIадаьллера цо кху Iуьйрене 
сатуьйсуш. Иза меллаша, корах тесина кIади дIа а теттина, арахьаьжира. 
Стигал а ша ма-йарра сийна йара. ХIумма а ца хилча санна, лаьтта шен 
зIаьнарш эгайора дашочу малхо, амма Заурбекана хеталора дахаран синте-
ме кхуьнан некъ бихкина хилла дийнна лам шен кийрахь охьахаьрцина….

ТIаьххьара кечамаш а чекхбевлира. Къаноша, кхин цкъа а дага а бев-
лла, сацам бира: кхо шо кхаьчна старгIа, ши гали дама, оццул шекар 
а, иштта пхи эзар сом ахча а Догин доьзална дIакхачо. И гIодар Iадато 
магийна ду. Цуьнан барам шина агIоно билгал ма-барра бу. Амма иза 
шовзткъа бежанан мехал совбалийта мегаш а дац. Амма и дов ширалле 
дирзина хилар бахьана долуш, Догин гергара нах и тIеэца ца тигира, 
амма хIетте а ЗаурбекагIарна лиира йуха а и гIиллакх цаьрга кховдо.

Iадато ма-бохху а, шен дас дина дехар бахьана долуш, Заурбекан жи-
махволу кIант ИбрахIим цу дийнахь цIахь сецира. Нагахь санна чIир 
йитарехь дагахь доцург дуьхьал далахь, ТасуевгIеран хIу ца хадийтаран 
жоьпалла ИбрахIимна тIехь йуьсура. Доьзалехь оцу кепара мехала дакъ-
алаца шена бакъо еллашехь, ИбрахIима дукха хIума лур дара тахана шен 
дена а, шен дерриге тайпанна а уллохь хила. Цуьнан жималлин цIергахь 
догучу дагна ца лаьара оццул чIогIа шен дас сатийсина йолу мIаьрго 
тахана шена ца гуш, тIехйалийта…

Машенийн а, автобусийн а йеха ковра новкъа йелира. БIе шовзткъе итт 
чаккхарма беха некъ бара цара арабаьккхинарг. Довхачу дешнашца, лов-
цашца новкъабохура уьш лулахоша, шайн даго ма-бохху цу гIуллакхан 
чаккхе хилла, цIадерзар нислойла шун бохуш…

Билгалйинчу меттиге уьш схьакхаьчна масех минот йалале, кху-
за кхечира Iаьржачу басахь «Волга» машен. Цу чуьра охьавоьссира 
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нохчийн къомах волуш, тайначу аматехь цхьа стаг. Схьахетарехь, иза 
лерриначу урхаллин белхахо вара. Цо, гулбеллачарна йуккъера милла 
а цхьаъ шега вистхила йуьстахвала аьлла, дийхира. Къаноша, дукха 
ойла ца йеш, Заурбекан воккхахволу кIант СаьIид дIахьажийра КГБ-н 
белхалочуьнга вистхила. Могуш-паргIат а хаьттина, и шиъ машенна 
чухиира. Цаьрга хьоьжуш лаьттачарна и къамел чаккхе йоцуш дах-
делла хеталора, амма ма-дарра аьлча, йаьлларг ткъа минот гергга бен 
хан йацара. СаьIид машена чуьра охьавоьссира. Цунна тIаьххье – КГБ 
шиъ белхало а. Лаккхара дарж долу шолгIаниг оьрси вара. Советан 
Iедалан муьрехь республикин массо а нуьцкъаллин структурашкара 
лаккхара даржашкахь оьрсий а бара. Ткъа лерринчу урхаллашкара 
муьлхха а декхар кхочушдеш волчу нохчочун терго йеш даима а 
цхьацца оьрси а хилла.

Кхайкхаза баьхкина хьеший, СаьIидан Iодика а йина, дIабахара. 
СаьIида дийцира гулбеллачаьрга, уьш хIун дохьуш баьхкинера. Цхьа а 
башха цец ца ваьллера уьш кхуза бахкарх. Дукха хьолахь, церан «хьо-
шалла» къамелаца дIадоьрзура, амма хIетте а шайгара дукха ца оьшу, 
Iадатца ца богIу хийцамаш бора цара хIокху тайпанчу гIуллакхехь. 
ЧIиранна партис кхайкхийначу къийсаме хьаьжжина, КГБ-на хууш дара, 
мила хьенан чIирхо ву. Цу организацис шен ницкъ кхочург дара деш 
нохчийн йукъараллера чIир йитаран Iадат дIадаккха.

Уьш кхуза баьхкинера, коьртачу декъана, гулбеллачарна диц ца далий-
та, шайна ца хууш кху махкахь хIумма а чекхдердоцийла. Иза бакъ ду. 
Цуьнан лергаш а, бIаьргаш а ца кхочуш ца йуьсура Нохч-ГIалгIайчохь 
цхьа а генара кIотар а. Бахархой-м боьллера цу гIуллакхах. Кхузткъе 
итт шо хьалха Iедалца къайлах уьйр латтош, айкх эцна вахар нохчийн 
йукъараллехь цIанлурдоцу эхь хеттера. Мотт бетташ волу стаг а, цуь-
нан берриге а доьзал а махкахоша йемалбеш, йуьртахбоккхуш хилла, цу 
тIаьхьенийн шайн дай баьхначу лаьтта ког баккха бакъо йоцуш. Цул со-
внаха, оцу тайпанчу доьзалца йукъаметтиг латтор эхь лерина нохчаша.

Моттохар иза шуьйра дийцаредеш гIуллакх хилла. Цхьамма моттохар 
бахьана долуш зен хиллачун доьзал и айкх эцна ваханчунна дIадекха 
гIерташ хилла. ХIоранна а лаьара законе хьаьжжина ваха. Шерашца 
баланаш лайна адамаш кхетара, Советан Iедалх тийсабала шайн ницкъ 
тоьар боцийла, цундела цуьнца бертахь Iаш хилча аттох ду, цу Iедалан 
харцо хьайна гуш йелахь а. 

ЧIирхочун кIант хиларал совнаха, СаьIид чоьхьарчу гIуллакхийн ми-
нистерствон белхало, эпсар, коммунист а вуй хиъча, КГБ-н белхахоша 
йемалдарца тIелецира цу тайпанчу цхьаьнакхетаршкахь цо дакъалацар. 
Эпсарна дагадийтира, цу хьокъехь партис хIун боху а, пачхьалкхан ой-
ланна дуьхьал долчу цхьаьнакхетарехь дакъалацар республикин партий-
ни куьйгаллина хуур хилар а. Иштта кхерам тесира, гулбелларш нуьц-
къала дIасалохкур бу аьлла.
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СаьIида уьш кхетийра, шина тайпанна йуккъехь ткъе пхи шо сов хе-

нахь дуьйна хилла хIара мостагIалла, кхин цкъа а ца хьахо дIадоккхуш 
ду аьлла. Цул совнаха, хIара цхьаьнакхетар машарна тIехьажийна ду, 
тIекхуьу чкъор а кхетийта: гечдина стаг вита, цуьнан цIий Iаночул а доь-
налла оьший. СаьIида маь1не къамел дира «хьешашца». Партина дуь-
хьалвала а ца гIерташ, нохчийн Iадатийн кIорге йовзийта шен, хьекъал, 
кхетам а тIехьажийра цо. СаьIида билгалдаьккхира, Iедалан таIзар кхо-
чушдаран система буьззинчу барамехь тоьлла йац аьлла, хIунда аьлча 
набахти чуьра араваьллачо ша дина зулам йуха а до, амма заманан йо-
халла гина дац, витина чIирхо йуха а адамна тIекхевдина а, ур-аттала 
цхьа жима зулам дина аьлла, гучудаьлла. Вайна го, мел йеза йу Iадатан 
мехала. Амма хIетте а социалистически йукъараллехь Iадат хьалхататта 
оьшуш дац. Цу тIехь церан къамел чекхделира.

Баккхий нах дукха чIогIа резахилира СаьIида диначу къамелана, цуь-
нан хьекъал, кхетам билгал а боккхуш. Цул тIаьхьа гулбеллачара кхидIа 
шайн гIуллакх дIадаьхьира…

Цкъа хьалха гулбеллачаьрга вистхилира къано. Цо дехха дуьйцура 
чIир йитаран мехаллах, нохчийн гIиллакхех а лаьцна.

Къаночун къамелана новкъарлойарна кхоьруш санна, меллаша дит-
тийн гаьннаш хьоьстура бIаьстенан мелачу махо. Лаьттахула доьдучу 
сагалматан болар а хезар долуш тийналла хIоьттира гулбеллачарна йук-
къехь. Ткъа къано-м ойланаша, масачу дойша санна, вадийна генарчу 
геналле вигира. Тахана иза шина тайпанна йуккъехь машар бан лаьтта.

Тасуев Заурбекан (ТIасин Акин Генжин кIентан Наурдинан к1ант) 
стаг ву тахана вуьтуш. Цуьнан карах веллера Дога, амма къаночунна 
хаьа, шен цхьа а шеко йоцуш, церан доьзалх дош дала бакъо йуйла, 
хIунда аьлча дагалецамаша иза, сихвина, кху тийначу Шина-Суьй-
ра йуккъерачу майданара буьрсачу Органан чIоже вигира. Цигахь… 
дуккха а шераш хьалха лаьмнийн марахь Iуьллучу ЧIиннахахь цIий 
Iанар бахьана долуш, цхьана тайпанан шина кIотарна – боки-дукъар-
хошна а, уьшкхалхошна а йуккъехь-заманан йохалла дIадоьдуш дов 
дара. И чIир кар-кара а оьцуш, дIакхоьхьуш дара цара и мостагIалла. 
ТIекхечира тIеман къиза шераш. Паччахьан Iедална дуьхьал ламарой 
гIевттина мур бара и. Цу тIамехь майраллица летара Боки-Дукъара За-
урбекан кхоалгIа да ТIас а, цуьнан ваша Арсгири а. ХIетахь церан чIир 
йитаза йара, хIунда аьлча кхара уьшкхалхойн байинчу нехан терахь 
ворхI стаге даьллера, ткъа боки-дукъархойн дуьхьал вийнарг йалх бен 
вацара. «Нийсо» йан уьшкхалхой чIир эца йезаш бара. Амма тIеман 
кIуьрлахь-м церан мостагI цхьаъ хилира, хIунда аьлча къуьйсург йукъ-
ара маршо йара. Цигахь, ламанца, паччахьан эскарна дуьхьал летачохь, 
Арсгири шен ваша ТIас цхьаьна а волуш тIекхечира мостагIчун герз 
кхетта воьжначу уьшкхалхочунна. Хетарехь, цуьнан накъостий, и 
дакъа дIадахьа аьтто ца болуш, дIабахнера. Йуьхьанца воьхнера иза, 
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шаьш церан чIирхой хиларна, амма кийра буьзна йолчу нохчаллина 
хиира, кхидIа хIун дан деза. Меллаша охьалахвелла, шена тIера верта 
схьа а даьккхина, Делан цIе а йоккхуш, дакъа цу йукъа а хьарчийна, 
иза веллачун говра тIе а диллина, шен ваша ТIас тIаьхьа а хIоттийна, 
новкъавелира Арсгири.

Сахуьлуш, Уьшкхала кхочуш, цо меллаша дIахийцира говр. Iуьйранна, 
и говр шайн керта йеача, шен кIентан цхьамма леррина гIайгIа беш кеч-
дина дакъа цу тIера охьа а доккхуш, дас элира: «Суна хаьа, хIокху тай-
пана хIума дан доьналла Арсгирехь бен хир дацара». Йуха Боки-Дукъа 
агIоне дIа а хьаьжна, цо и йурт йекош, мохь туьйхира:

– Арсгири! Хьо тоьлла хьуна тахана!
Маржа-йаI, мел деза лоруш хилла нохчийн лаьмнашкахь адаман дахар 

а, Iожалла а!
Уьшкхалахо кхетара, Арсгирина хIумма а атта ца хиллий тIеман 

кIуьралара шен мостагIчун дакъа схьаэца. Нохчашна даима а мехала 
хетта шайн стеган тIехIотта кошан барз хилар, цундела, иза шена хууш, 
мостагIий уьш боллушшехь, вийна Iуьллучун доьзалан ойла йира Арси-
гирис.

Бакъду, заманан йохалла хийла доьза дайра и нохчийн декъий. Хийла 
Соьлжа-ГIалин урамашкахь мецачу жIаьлеша дIасатекхийра уьш, хийла 
мостагIаша сийсаздеш, шерашца Iохкура уьш дай баьхначу лаьттахь а, 
кошан барз ца карош.

Уьшкхалахь тезет а долуш, Боки-Дукъа вахийтинчу геланчо хабар 
д1атуьйхира: «Шуьца долу мостагIалла тховса д1адирзина, уьшкхала-
хошна лаьа шу шайн тезетахь ган», – аьлла. Боки-дукъахойн г1иллакх 
бахьанехь шерашца лаьттина мостагIалла хадош, тIаьххьара шайн вийна 
стаг витира царна уьшкхалахоша. Къаночо шен къамел сацийра, вехха 
лаьтта а хьоьжуш. Маржа-йаI хьо, нохчалла… Башломал лекха хилла-кх 
хьо, амма хьан ирхенаш йаха дац-кх атта…

ЧIир йитар нохчийн Iадатан лехамашца догIуш, кхин цхьана а хIумано 
новкъарло ца йеш, чекхделира. Догин гергарчу наха шаьш хьалха 
дIахьедина ма-хиллара, сурсаташца а, ахчанца а деш долу гIо тIе ца ле-
цира, ткъа ЗаурбекагIара цаьрга тешо йира, и кхачанан сурсаташ а, ахча а 
шаьш Догина тIера сагIийна мискачу доьзалшна дIасадоькъур ду аьлла.

Чубуза кечбеллачу малхо шен зIаьнарш йаржийна, цIийелла йогура 
стигла. Ма шатайпа йоьссира хIара суьйре тийначу Теркан тогIехь. 
Йаханчу заманахь йисира шерашца кийрахь къийлина массо а 
гIайгIанаш а, сингаттам а. Доьзалх болчу кхерамо кхин дагах мIараш 
туьйсур йац. Хилларг бIаьргашна дуьхьал а хIуьттуш, набархавохуш, 
дагалецамаша а кхин хьийзор вац. Ма маьрша йеара хIара суьйре. Ма 
шатайпа детталора дог. Заурбек йуха а лаьттара, корах ара а хьоьжуш. 
ЦIегIа бос бетталучу стиглахь, меллаша шен басарш а Iенош, баьржа-
ра маьркIаженан бода. СабIарзделла, даш санна базбелла сингаттам 
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кийрахь а къуьйлуш, хийлазза бIаьрг биттинера Заурбека шерачу аре-
нашка… Ткъа тховса-м гIенахь лаьмнаш гур ду…

ХIинца цуьнан бакъо йу лаьмнийн кIожехь Iуьллучу, шен дай баьхначу 
цу исбаьхьчу йуьрта доьзалца цIа верза. Муха йу-теша и хIинца? Зевнечу 
олхазарийн аьзнаша, хьалха санна, йохий-теша и сама? Тишйеллий-те 
кешнийн керт? Бераллехь идда некъаш къух даьлла ду-те? Йуьрта йи-
стерчу гу тIехь хIинца а довлий-теша шелонца къийсало и ховха лайс-
наш? ХIинца а дуй-те варшашкахь лечкъаш семачу иччархочух кхера-
делла лу? Нускал санна, кIайчу зазанца кечбелла, лаьттий-те хIинца а 
дадас дIабийна хилла кхор? Ткъа хIаваъ… хIинца а дуй-теша иза ишта 
цIена? Хеталора, иза кху йуьртана гуо а бина лаьттачу лаьмнийн кортош 
тIера мархаша гулдой, хIора а Iуьйранна кху йуьртана совгIатна дохьу…

И дерриге а гур ду-те? Аьтто хир бу-те шерашкахь йайна лаьттина 
кхерчара цIе йуха а лато?! Хастам хиларг, ма ницкъ бу хьоьгахь! Заур-
бекана хIинца хIара дерриге а дуьне кхечу суьртахь гуш дара. Дуьне хаза 
дара! Иза хьакъ дара ша къийса а, шен дуьхьа ваха а. Заурбек тешна вара, 
шен берашка а, берийн берашка а хьоьжуш сирла кхане хиларх. 

ХIор а ламазехь ма доьхура цо Деле шена гечдар, кхана догIур долчу 
Къемат-дийнахь а ша жоп дала дезаш вуй хууш.

Цу сарахь сагIа а даьккхира, гергара нах а, лулахой а кхайкхина, Дела 
а, цуьнан Элча Мухьаммад Пайхамар (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) хестош мовлид йийшира. Буьйса йуккъе йаьлча, дIасабахара хье-
ший. Амма Заурбекан корехь стогар хIинца а дIабанза бара. Хазахетар 
лан а оьшуш хилла-кх, сингаттам лан санна, ондда ницкъ. Наб озийна 
хIусам буьйсанан тийналлица ийра. Амма цу чохь вижанза шиъ вара – 
Заурбек а, цуьнан жимахволу кIант ИбрахIим а…
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Керт-ков а, хIусам а йугIуш ша цаьрца хила дезаш 
санна дара тхан кетIара гIант. Аьчкан когаш лаьттах 
а тоьхна, царна тIе доккха шуьйра, шурупашца хьов-
зош у а тоьхна, дуккха а латтийта дина дара гIант. Ша 
мел чIогIа а, дика а дина делахь а, гIентан дахар ша 
кетIахь хиларе терра дара. Амма башха тидаме лоцуш 
ца хиллехь а, цхьа доккха дакъа лоцура цо адамийн 
дахарехь. 

Цуьнан шен дахар а дара цхьабашха. 
Буьйсано шелдина латта, Iуьйренан малхо дохдале йуткъа йиллина йис, 

цу тIехь Iуьйранна школе доьдуш, тIехдолучу беро пIелгаца диллина сурт 
бахьана а. Дуккха а хуьлура гIентан хьеший. Баккхий а, кегий а. Наггахь 
цициг а Iара цунна тIехь, гIант ша ца дита хиъча санна. 

 
 Сарахь кех ваьлла, охьалахвелла Дада а Iара хIетахь. «Хьенех, хьо могуш 

вац олуш хезнера суна, Дала маршалла дойла хьуна!» – аьлла, тIехволург, 
сецна, шега вистхилча, Дадина чIогIа хазахетара. ТIаккха, иза кетIахь 
хаавелча, меллаша ког а боккхуш, лулара воккха стаг а вогIура Дадица Iен. 
Чубузучу малхаца йустура цара ламазан хан. ТIаккха, уьш дIасабоьлхий, 
цхьана йоццучу ханна ша лаьттара гIант. 

 
 Йуха, буьйса къовлалуш, цхьацца кегийнаш Iара арахь луьйш-олуш. Цара 

наггахь хIуш диинчу чIуьйригашца гуо буьллура гIантана. Уьш Iуьйранна 
дIайохуш, чан ца гIаттийта, хи а тухий, нуй хьокхура кетIа. И нехаш йар-
жийначарна наггахь лер а нислора, уьш хезаш бацахь а. ХIинцца деанчу 
догIано гIаттийначу ченан санна, хаза хьожа хуьлура, хи тоьхна, девзиг, нуй 
хьаькхначу кетIахь. И кетIе гIентан «хIусам» йара. И, хIора Iуьйранна аьлча 
санна, цIанйой дIахIоттайора. 

 ХIор а заманан хенан хIоттамо шатайпа лар йуьтура тидаме доцчу гIентан 
дахарехь. Ши метр ца кхоччуш лекхачу кертанна чоьхьа доьг1начу заза-
кондаран1 генаш, гIантана IиндагI даллал гена аракховдура аьхка. КIайн, 
шекъанан а басахь хуьлура церан заза. Кондар-зазано шена IиндагI а деш ша 
хьастарна доккхадойла дацара гIентан. Зезагаш даха гIерташ, гIанта тIе кога 
буьхьар а хIуьттуш, ченан а, наггахь хоттан а лараш йуьтура бераша. Мачийн 
айрийн лар керла хIума дацара гIантана. Хан йаьллачу хенахь, ков къевлина 
карийча, гIанта тIе хIуттий, «Хьенех!» – олий, мохь тухура, цхьа гIуллакх 
хилла веанчо. «Со чуваийта!» – олий, кхойкхурш а нислора, нагахь санна 
шел хьалха чувеаначо, ша тIаьххьара ву моьттуш, кевнна гIуй боьллинехь. 

 Наггахь тхоьга гIалара йеанчу хьешан самукъадаккха баьхкина кегийнах 
гуллора. Цара шайца лакха гитара бохьура… ТIаккха и лакха хууш верг 
вало боьлхура. КетIарчу гIанта тIе массо а ца тарлора. Илланчина олий, 

МАХМУДОВ Iийса

ГIант
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чуьра гIант дохьура. Цаьрга дош а ца олуш, жимма ков хердой, ара а къедий, 
ладоьгIуш лаьттара тхан кура хьаша. 

Наггахь тIехйолучу «семеркина» а, «жигулина» а, иштта кхечу машен 
чуьра а ч1оггIа т1ейелла локхуьйтуш, хIетахь гIарайаьлла хиллачу «Ранни» 
цIе йолчу тобанан эшар а хуьлура. Дукха хьолахь «бIе эзар, бIе эзар зезагаш». 
Наггахь «Ваа Турко» а хезара. Иштта дуккха а аьхкенан суьйренаш йоьлхура 
д1а. Къаьсттина аьхка денлора гIентан дахар. Сарахь, де  шелделча, 
арабовлура нах. КетIа а ваьлла Iаш стаг хилча, цуьнга вистхуьлуш, соцура 
тIехволург, тIевогIура араваьлла лулахо а. 

 Аьхка кевнна хьокхуш шена хьаькхна сийна басар дакъаделла далале, и 
хьаькхний а ца хууш, цу тIе хиъинчо йитина кисийн лар а йара гIанта тIехь. 
И кьаьсттина берашна хазлора. Вовше «ахь йитний, цо йитний» – бохуш, 
доьлура уьш. 

 Заманан йохаллехь гIентан хьал а хийцаделира. Кхунна IиндагI а луш 
лаьттинчу заза-кондаран, кех къеда, генаш дIа а даьхна, леккха керла керт 
хIоттийра. Ша лаьттачара хьедина дацахь а, хIинца гуттар а арахь дара гIант. 
ХIинца, хьалха санна, кегийнаш а ца Iара гуо а бой, кетIахь. Дада воцу а 
дикка хан йара. Наггахь, суьйренца, балхара цхьаъ чуван хьевелча, Баба 
Iара, суьлхьанаш а хьийзош, кетIа йолий. Иза арайала хаайелча, тIейогIура 
лулахо а. Ишиъ цхьаьна Iаш хазахетта луларчу кIанта даьккхина сурт 
тIаьххьара дара цаьршиннан. 

 ХIинца гIант лаьттара, шен кхолламан теш хила санна, шена тIетоьхна у 
йохаллехь ах а даьлла, гуьйренан махо, дIо кертан маьI1ехь даьллачу толан 
гIаш наггахь шен когех а хьерчош. 

 Ткъа гIентан тишделлачу хьолан йолайан ваьллачу суна дагатесира цуьнца 
йоьзна хилла сан дахаран цхьа кийсак. Диллича санна, беттан сино IиндагI 
лоцуш сирла буьйса йара. Цу батто шаьш самайаьхча санна, йекара ураман 
бохаллехь керташна йуххехула йаьллачу бацалахь цаьпцалгийн цIар-цIар. 
Кхо цIа дитча, дехьарчу урамехь догIучу татолан йистехь йека пхьидарчий, 
хеталора цаьлцалгашца къийсалуш санна. Цара гIаттийна и гIовгIа хадо 
санна, чIогIа, сахьтаца хан йуьстича санна, цхьана барамехь нисйеш шок 
йетташ цхьанаэшшарехь цхьанхьа чIоб2 а декара. 

Адамаш чудирзина хьалхарчу цу суьйранна, со кетIарчу гIанта тIехь Iара. 
Ас цхьа къаьсттина тидам бира, наггахь беттан са а хадош, цаьпцалгийн 
эшаран мукъамо шаьш йахйича санна, лаьттана дикка герга а йаьхкина, нека 
деш йоьлхучу мархийн. Сан кхиънайалазчу беран ойланехь хаттар хIуттура: 
«Хьаьдда йоьлхурш и мархаш шаьш йу-те, йа цаьрца цхьаьна бертахь и бутт 
а бу-те?!». Цара со кхойкхура шайца цхьаьна гушдоцчу, цхьа дайчу, сирлачу, 
суна девзашдоцчу дахаре, суна хIетахь генарчу дахаре. Цара хIетахь сан 
ойланехь цхьа зил а ца тесира, шаьш зама эцна йоьлхуш йу аьлла. Ша деанарг 
бен ца хьочу заманера бехк баккха йиш йац. «Дика а, вон а даима а лаьтташ 
дац» – олу. Иштта дахар а дац, и гIентан бен дацахь а, гуттар а лаьтташ. 

1 Заза-кондар – обыкновенная сирень.
2 ЧIоб – выпь.
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Вай! Мама!.. Цхьа поэт везавеллера суна! 
БIаьргийн нур дIаоьцуш, лерса гIелдеш, даге 
мерза ов детташ, хье чу хаддаза сатийсаман зIок 
йетташ бара и безам. Тамехьа басар хьокхуш ке-
чйина тхайн а, лулахойн а эчиган керташ поэтан 
хьоме цIе хесточу хьаьркашца, йозанашца къий-
зина, къарзйина йаьллера со. Куьпара массо а бе-
рана цуьнан байташ Iамийнера, нохчийн поэзина 

дикка хийра долу церан нанойн декъа синош, сайна везавеллачу поэтан 
могIанаш довзийтина, исбаьхьчу кхачанах Iабийнера. И дерриге а, лаьттах 
ког ца кхоьтуьйтуш, тIемайаьккхина со идочу безаман дуьхьа динера.

Дуьххьара, телевизор чохь къамел деш, гинера суна и поэт. Цхьа 
передача йара-кх, вайнехан гIиллакхаш, ламасташ, оьздангалла хьехош, 
«ЦIестан кIудал» фабрикаца йукъайаьккхина. ТIаьхьо-м «чуьйнан 
гIуммагI» хилира цунах. Цу передачехь дакъалоцуш вара ас вуьйцу и поэт 
а. Ма-дарра дийцича: сийна бIаьргаш, хьаьрса мекхаш, уьйтIа хьажийна 
пIелг санна беха мара, заманан йохалла адам довзаро кийра биллина буто 
ша башо гуьнахь доцуш бацара. Амма экран тIера Iанаоьху хьекъале 
хабар, цунна варкъ доккхуш дека боьрша аз, хецца буьйцу нохчийн мотт 
Орцин Айза Iехор йолуш бара. Дикка хIоьттина даьллачу ловзаргахь ца 
Iен а, цу дуькъачу озе ладоьгIуш Iен мегар дара. Телекамерах ийза а ца 
луш, поэтан паргIат хиъна Iер а, шен синан куралла тосайалийта гоьл тIе 
баьккхина байн лесто коган буьхьиг а сайн ирсан орам самсабоккхуш 
хийтира суна. Ткъа цуьнан велакъажаро, дуьне дицдеш, шена тIе 
дIайийхира. Со кийча йара поэто дагардина вайнехан оьзда гIиллакхаш 
лардеш, цуьнан лорах долчу исбаьхьчу дахаран генарчу анайистошка 
кховда. Амма передача йолайар а, йерзайар а, дух а, барч а цахиларца 
гIажарийн ламазах тардинчу вайн телевиденис, сан некхан ун морцу 
безаман алу шайна бале йаларна кхоьруш санна, сихха къайлаваьккхира 
поэт, кхин цIе а, фамили а хьаха а ца йеш. Делахь а, оцу хIуьмалгаша 
йохор йолуш йацара сан кхиъна йаьлла ойла. Вай-м, кхузткъа шарахь 
Соьлжа-ГIалин коьртачу майданахь лаьттина болатан Лебухваьккхича а 
ца доьхна. Со тешна йара, Нана-Нохчийчохь велахь, и поэт кханалерчу 
дийнан маьркIаж-бода къовлабалале сайна карор хиларх. Кхидерг 
хьесапе дацара хIоьттинчу хьолехь. Иза сайна резахир вац бохург дага а ца 
догIура. Йиънарг ловш, тIейоьхнарг товш, пионер йолу хан тIехтиллехь 
а, бос талхаза, куц-кеп хьеннан а бIаьрг хьостур болуш дара. Ткъа кхин 
хIун оьшу вайн божаршна? Куц, ира бIаьргаш, дуьйцучуьнга ладогIа 
хаар, схьадечу къамелан сонталла хьулйеш, наггахь йелакъажар – сов 
тIех тоьаш герз ду, лаахь Жумин Акхтулла а хьайн аматан йийсаре ван а… 

ГАЗИЕВА Аза

Хаьрцина гIала
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«Хьоьга кхочуш къонах вац Нохчийчохь!» – ахь цуьнга алахь, ма кхерам 
бац къематдийнахь а хьуна иза тIаьхьараваларна. КараIамийна кIеза 
санна, лелар ву, хьан IиндагI хилла, доIанашца хьо Деле йоьхуш. Чолхечу 
дахаран и уггаре а мехала баххаш карадерзийнехь а, йуьхьарлоцучу 
Iалашоно мелла а садуура сан, дуьненан синкъерамна стаг тIехьовзавар 
цхьаъ дара, ткъа кхузахь, дагах гилгаш дохуш, заза хеца карзахбаьлла 
баккъалла а болу бовха безам бара.

ШолгIачу дийнахь, Iуьйранна, ас телефон туьйхира телевидене, сий-
сарлерчу передачехь дакъалаьцнарг муьлха поэт вара, ган луучунна иза 
мичахь карор ву аьлла, хоттуш. Дукха къахьега ца дезаш, билгалделира 
республикански Зорбанан ЦIа. Сих ца луш, ойла йинехь, сайна хаа а ме-
гар дара суна иза-м. Кхечанхьа уьш оьшуш а, тергалбеш а мила ву, цхьа 
со санна, ойла тIемайаьлларг йоцург?! И волу меттиг хиънера аьлла, со а 
йац цунна тахханехь чухьада арайаьлла, цхьана а кепара бина кечам а бо-
цуш. Уггаре а хьалха цкъа цуьнан улленаш йовза йеза, уьйр-марзо мичхьа 
йу, гергарло хьаьнца леладо, вогIуш-воьдуш салам-жIалам хьаьнга кхуссу, 
тIаккха, боккъалла а, цецваккха лаахь, поэто йазйина масех стих дагахь 
Iамо йеза, цунна дIайеша, хазахетачех йу аьлла. Духарна а тIе тидам ба-
хийта беза. Сирлачо дукха хьийкъина хоьтуьйту, мар велла мечик санна, 
шайерг Iаьржа йуьйхина гIойла. Ва устаз! Коьрта хIун туьллур йу? Доккха 
йовлакх тиллина йодахь, цхьа колхоз йу моьттур ду, данне доцуш йахча, 
цкъа а иймане йан дагахь йац моьттуш, кхералур ву. Хьо ма дан адаме!

Ма хала хилла-кх, кхайкхаза ирахьIен ваха! Цхьа кIира хIетта а деза, 
и йуьхьанца чолхе ца хетта гIуллакхаш йуьстахдаха. Ас-м иттех де да-
лийтира, мостагIчун гIопе хьажийна Штирлиц санна, кечамаш беш, цун-
дела цхьа а шеко йоцуш кийча йара, маситтазза тIекIалдинчу Зорбанан 
ЦIийнан муьлхха а гIат, цIий а ца Iанош, схьайаккха. Фойе. Лифт. Оьшу 
гIат. Йеха уче.

Жимма догдеттадалар сихдели, тIамна кечлуш санна. Ва устаз! Учахь 
лаьтташ ма ву и-м цхьана йоIаца, леррина цуьнга ладугIуш. Ишттаниг 
суна дага ца деанера, амма ойланаш йан хан йац. Даймехкан дуьхьа а, 
сайн ирсан дуьхьа – хьалхахьа! ХIинца йухайалахь, Дала а могуьйтур 
дац. Баба ма дала хьан, и гара ши ност йина, хьо а йу кхуьнга сатуьй-
суш?!. ТIекхечи… ларамаза сецна кеп хIоттош:

– Бехк ма биллалахь, хьуна хьенех-минех гирий? Вай Дела! Хьо-м нох-
чийн поэзин жовхIар ма хилла! ХьастагIа телевизор чохь гина, самукъа-
даьллера сан. Вуьшта, гур ву аьлла-м, цкъа а дага а ца деанера, – кIирнах 
Iамийначу йелакъажарца кхелира ас хастаме дешнаш.

Поэтана шеца лаьттарг йицлуш лаьттара, амма, моха йеана, мерах шок 
йетташ лаьтта и лаьхьа иштта атта къайлабала-м дагахь бацара. Суна-м 
гуш дара, дегIана лохо йолу иза сайн белшашка ца кхочийла, цундела 
тхойшинна йуккъехь нисйеллачу йоIанна тIехула доьдура къамел. Ша 
вовзарх там хилла поэт, гIиллакхе ваьлла, хьаьвзира.
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– Лаа хоьттарий ахь хьенех-минех? Ас хIун гIо-накъосталла де? Соь-

гара хIумма а оьший?
 – Оьшу, – элира ас, цIеххьана майрайаьлла кеп хIоттош, – автографца 

хьан стихийн сборник!
Дагахь а доцуш Нобелевски премин лауреат ша хиларан кхаъ кхаьчча 

санна, хIинца велакъежира поэт, баган кIоргенехь цергашна йуккъе 
даьлла ков гучудоккхуш. Суна хаьара, оцу минотехь шен дахар схьадала 
а поэт кийча вуйла, делахь а къамел дахдархьама, цуо хаьттира: «Хьуна 
нохчийн маттахь йеша хаьа?». «Iамор ду ас!» – йуха ца йолура со, кхоччуш 
поэтан дог-ойла сайна тIейерзош. «Со дIагIо?!» – аьлла, ойла шена 
тIеозо гIоьртира тхойшинна йуккъехь лаьттарг. «ХIаъ», – аьлла, набарха 
санна, бай-й цуьнга корта ластийра, хIоьттинчу суьртана резайоцу йоI 
лифто къайлайаьккхира. Къайлайаьллачунна тIаьххье поэтан сутара 
ойла ца хьадийта, дуьхьала мекара зIар тухуш, со цуьнан стихаш йеша 
йолайелира, айса халла дагахь Iамийна йолу. Цецваларца ийна хазахетар 
лачкъо гIерташ, поэто, цхьа аьрша гIаьттина бага хьулйеш, аьтту куьйга 
аьрру бесни тIе йай-й мIараш хьаькхира, цIаьххьана ойлане а воьдуш.

– Соьгахь тахана хьуна йала сборник йац. Йуха маца гур йу суна хьо? 
Лаахь, ахь аьллаче ас дIайохьур йу, – элира поэто.

– Ца оьшу оццул къахьега, сан илланча… Бехк ма биллалахь, ас иштта 
ала мегар дуй хьох? – Iаламат чIогIа сайна эхь хетта кеп хIоттийра ас-м, 
– ахь цIе тоьххначу дийнахь со йухайогIур йу.

– Кхана... Тахханехь, ас йуьрта а вахна, схьайохьур йу, хьо йогIур йе-
лахь.

– Ой! И алий, хьайн гIуллакхаш йукъах ма диталахь, со бахьанехь.
– Дуьне дита а реза ву!
– Иштта сиххий?.. – сайна цхьанна хуучу къайленна йелакъежира со.
– Поэтийн синкхетам, ткъес санна, чехка ма бу.
– Поэт вайн маттахь тIеэцна дош ду. Ас хьох илланча ала мегий?..
– Хьуна шадерг мега…
– Даима ву хьо иштта комаьрша?..
– Вац. Наггахь, хаза йоI гича.
– Тахана бIаьрса гIелделла хила ма мега хьан?
– ХIан-хIа. Мелхо а серладаьлла.
– Баркалла. Хаза дош сагIа ду, боху. Делахь со дIайоьду. Кхана сборник 

дIайахьа йогIур йу. Хьайн дешан да хилалахь.
– Дала мукъалахь.
Стихийн сборник дIайахьа йеача, ца хьейелира со поэт волчохь. 

Хьалххе Iамийначу сеттаршца жимма цуьнан сакIамдина, йоккхайер ца 
лачкъош, йазйина автограф йешна, йовза сатесначунна сирлачу ларамца 
голливудски йелакъажарца совгIат дина, къайлайелира, сайн телефонан 
номер буха а йитина. Вевзина а валале, кIордайайта йиш йацара. Коьрта 
Iалашо – гезго маши йуккъе санна, говза боьгIначу гурахь поэт йийсарвар 
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йара. Йеха Iен ца дийзира сан, безаман кирхьа хилла телефон йекаре 
сатуьйсуш а. ХIетахь дуьйна суна цкъа а хедар бац моьттина безаман 
башха мукъам ирсе гIала йотта болабелира сан дахарехь. Оха дукха 
ккъамелаш дора театрах, литературах, политиках, мукъамех. Бераш 
санна, даккхийдера, тхешан дуьненан хьежамаш цхьаьнабогIуш, вовшийн 
бIаьра хьаьжча а кхетара аланза дисинчух, дагадеанчух, синкIоргенехь 
тебачух. Шина озехь кхочушдахь а, цхьана боккхачу безамна илли хилла 
дIахIоьттира тхан башха дахар. Амма, мел доккхачу ирсах нека дахь а, 
зуда Iебаш йац карадеанчух, цуьнан синхотешкахь даима иблис хуьлу 
цкъачунна набарна тийна, мичча хенахь а, ша-шеха тоам бина ойла 
карзахйаккха кийчча. Со поэтах Iехалучу хенахь самаделира сан иблис. 
Цо дагадаийтира сан поэтан безам зиэ а, цхьа шатайпа чолхе хаттар 
дина. Ма-дарра дийцича, иблисо дагадаийтина хаттар ас масех стаге 
дира. Цуьнан маьIна иштта дара: «Хьо бусалба стаг ву. Вайн мархин 
беттан тIаьххьара де ду. Дала парз дина тIедиллинчу кхаа марханах хьан 
кхозлагIа марха ду, амма хьуна йезачу йоIца хьо ирахьIен ваха везаш ву. 
Цига водахь, марха духу, тIера сахь даккха а йиш йоцуш, ца водахь – 
хьуна сил а дукха йезачо дегабаам бо. Муьлха некъ хоржур бара ахь?..» 
Ас хаттар мел динчу къонахчо а тIера сахь даккхаза висар кхераме 
лерира. Ткъа сан поэто, дуьне нелан муцIар хилла хьовзахь а, йезачунна 
вас ца хилийта, мархин сахь доцуш Iен а реза ву ша элира. И безам бара 
ас лоьхург!

Цуьнан дуьхьа жоьжахатин цIергахь йага а со кийча йара! Ткъа важа-
дерш деккъа цIена хабарш дара. Цу дийнахь дуьйна суна иза поэт хилла 
ца Iаш, Таймин Биболат а, догмайра Вара цхьаьна вара. Цхьа а шеко 
йоцуш, сан даго къобалвинера иза.

Амма… цIе йолийла оцу дагна лазаме чов йечу «Аммех». Хаьн тIехула 
бан а беана, чугIоьртира 1994-чу шеран тIом. Къинхетамза тIейеттачу 
бомбанаша шайн йарташкара дIасхьалаьхкира Зорбанан ЦIийнера 
похIма долу а, доцу а нах. Вийна, ваьккхина, вадийна, дIавигна. Сан поэт 
схьаваьлла йурт а бомбанаша дIашарйина аьлла, хабар хезира. ХIора буса 
гIенах гора суна иза, йеза чевнаш а хилла, сайга орцахйаре кхойкхуш. 
Кхин детта са а ца хилла, новкъайелира со, и волчу кхача дагахь, доккха 
дуьллуш ло долуш, луьстта тIедетташ герз а долуш. Некъ хала а, гена 
а бара. Машенаш къийеллера гIаш масех йурт хадо йезара. Ког баькх-
баьккхинчохь блок-посташ йара. Амма уьш ледара дуьхьалонаш йара 
со хьалхахьа дIаийзочу безамна. Суна хаьара, дийна велахь, иза сайна 
карор вуйла.

Схьакхечи иза виначу йуьрта. Безам хеташ бIаьргбетта бераллехь иза 
иддачу ураме. КетIа йаха-м ца хIоьттира со: хьанна хаьа, лулахошна хIун 
дагадогIу? Шелонехь йехха лаьтти, кхайкха йахийта зудчух бIаьрг ца 
кхеташ. «Схьахьажахьа, жиманиг, хьуна шайн урамера поэт вевзий? Во-
взахь, ас цхьана минотана аравала боху алахьа цуьнга. ХIан, сагIина хIара 
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сникерс йу хьуна. ДIаэцахьа, ас арабаьккхинчу некъана тIера, сагIина. 
Вай, дукха ваха хьо а, шун йуьртахь мел верг а!» Иттех минот дIайелира 
ас лардечу цIенойн керта и жима кIант вахана. Гучуволуш цхьа а вацара. 
Лаьхьанах тарйелла цхьа шийла ойланаш шершара коьрте: ас лела хIун 
до, йа оьшурий-те со кхуза? Ва Устаз, цхьа хатI доцург дагадан там бара 
цунна… Деача, хIун ду? Ас-м цхьаннех лечкъа ца до и сайна везаш хи-
лар. Сайна и веза дела йеана. Цу тIе даьлча, цхьаннах эхь ца хета… Иза 
дийна вуйла хуур дай суна…

Шелонна сан ши ког бахьо гергабахча, схьагучувелира ас вахийтина 
жимха. «ЦIахь вуй иза?» – дуьхьал хьаьдира со кIантана. «Вара дера и 
цIахь-м, – текхна жоп делира кIанта, – снарядо дIасакхоьссина гIаддийн 
такхор дIанисбеш воллура, малхбуз-ламаз туьлуш лаьтта шен бохура, 
иза карладаккха чувахара, ламаз а дина, дIавогIур ву ала а элира цо. 
ЦIеххьана, мохк бегийча санна, сан ирсан гIала чутекхира, безамах 
хьаьгначу дагах маситтанхьашха дера чов йеш. Ас схьабиначу буьрсачу 
некъан бохалла суна цхьаъ хеттачу тхойшинна йуккъе ламазан хан 
хIоьттинера, сан къизачу иблисе иза лан  ца лора. «Дависарг, доьхкуш 
дан ца мега иза, комендантски сахьт тIекхачале йухайерза ма йеза сан», 
– йоьхна хьаьвзира со, вас хиларо са а дукъош 

Сан бIаьрхиша холчахIоттийначу жимачу кIанта, пхьош лаьцна, 
дIаозийна: «Йиша, хьайн кхин йаха меттиг бацахь, тхоьга чуйолий, йох-
лой, гIохьа. Йа буьйса йаккхий гIуо, кху дорцехула суьйранна новкъа ца 
йолуш», – элира. Цу кIантах эхь хетта, ас, къаьхьа къурд беш, Iаьвшира 
сайн легаш Iуьйду хорам. ТIаккха, иза къевллина мара а воьллина, эли-
ра: «Хьайн лулахочуьнгахь доцу гIиллакх ма ду хьоьгахь-м. Дела реза 
хуьлда хьуна! Дала дукхавахавойла! Хьуо воккха хилча а диц ма делахь: 
цхьана ламазо йалсамане ца вуьгу хьуна, цул хьалха даьккхина гIиллакх 
дацахь. ДIагIур йу со. Арара дарц-м хIумма а йоцург йара, тахана сан 
дагах хьерчачу шелоне хьаьжча…
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 Больници чуьра арайаьлла йогIу и шиъ. Цхьамма чIогIа йовхарш йет-
та. Лоьраша хIоттийна диагноз цуьнан йуьхь тIехь йу.

– ХIумма а дац. Хох а бу, шура а йу…, – бохуш, догъэца гIерта цунна 
чухула пхьарс баьккхина йогIу накъост.

Бакъдац. Ма бакъдац… Хьо ца теша. Ца йеша. Хьуна хаьа, и хох йа и 
шура логах чекхйолуьйтуш, кхеттарг цаьрга эшалуш лазар доцийла.

Хьайниг лазадолу хьан…
Баьпкан цуьргех бIаьрг уьдуш, кийра кхехкаш, хьайна гина хан (гIан?), 

гIенахь санна, сема йолуш-йоцуш, дагадогIуш-ца догIуш, хьо йолуш-йо-
цуш, хила лууш-ца лууш… Де эшна, гIора эшна, гIо эшна… Са эшна…

Шаьш чохь мел дерш цхьаьний цу лазаро хьовзор, кху дуьненахь хьан 
уггаре хьоме стаг, хьан цхьаъ бен воцу, цхьаъ бен висина воцу нанас 
винарг (хьан Дозалла, хьан болатан ГIортор) са ца даIалуш, больнице 
вадор. И эцна а, цунна тIаьхьа а хьуо цайахайалар. Реанимацера: «Хьал 
цхьанаэшшара гIийла ду», – бохуш, хьайна зIенехь хазор. Лазаро озий-
на, гатдина, хьайн дегIан чарх дIатесна, панадаьлла хьайн синан цуьрг 
цунна гондахьа идар.

И воьхуш, хьайн Далла хьестайалар, хьестайалар, хьестайалар. Уста-
зашка, дIакхелхинчу шайн дега, нене, вешега кхайкхар, нахе доIанашдар 
дехар…

Литература заманан васт ду. Билггалчу 
цхьана хенан, заманан хиламаш литературин 
говзаршкахула бовза йиш йу вайна.

ДагадогIу, дукха хан йоццуш, «Короновирус» 
олучу лазаро дуьненахь мел баккхий эшамаш 
беана нахана. Оцу лазаро Iожалла йеъна а ца Iаш, 
адамийн синкхетамна, гIиллакхашна Iаткъам 
бина. Цунах ду Овхадова Яхийтин дийцар. Уьно 
вайн сих йолийтинчу сиркхонах, вайн хийцаделла 

дахаран куц-кеп, лард хилла лаьттина, гIиллакхаш гIелдаларх. Цамгаро 
бохьучу кхерамо кIезигдинчу адамийн синойх йа оццу кхерамо хIинццалц 
лийрина дуьненан хьелаш, дуьне дезар, Iожалле диллича, кIезигахетарх. 

Экзистенциализман философи къеггина гуш йу дийцарехь: адам дуь-
ненал боккхачу баланашца ша цхьаъ висар. Дийцаран хатI а чулацамна 
герга, ойла цхьана гурашкахь латтош, психологически ойла кIаргйеш, 
дийцаран лазамечу синхIоттамехь чIагIйеш, чоьхьарчу монологехь ду.

 Яхийтин хIара дийцар кхиам бу. Дийцар вайн литературехь даха дуь-
сур ду, шен заманан сурт а хилла.

ОВХАДОВА Яхийта

Хьан гIиллакх эшор ду кхерамо…
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Цуьнан са гаттехь а долуш, хьайн са панадаларх а биен цахетар, и воцу 

дуьне а хьайна цаэшар.
Дала къинхетам, къинхетам, къинхетам бина, цунна гIоли хиларца 

хьайна а гIоли хилар, и цIа веана де хьайн уггаре ирсе де хилар.
Хьуо кхин арайер йу, гIур йу, йахалур йу, йаха йаьхьар йу, луур ду 

аьлча, хьо цатешар. Дикка хан йаьлла, хьо йоьдуш, дуьххьара дуьне гуш 
санна, дуьххьара ког боккхуш санна, дуьххьара боккхуш санна, и ког 
тийса а луш, «Хьовсийша, со йоьдуш йу шуна. Со-суо…», – бер санна 
цецйийлар.

Хьо кхин цкъа а хир йац тохарлерниг.
Цомгуш хилале хьалха, самукъанечу хьашташна, биен-берса коч-

мачина вовшахдиттинарг хьан кийра гулделлачу дIаьвшана дуьхьалто-
ха, ахь цуьнца къовса, кхин дIовш оьцуш, дIагIур ду. Шина а куьйга 
«къинхетамечу» бусалбанаша мах лакхабаьккхинчу, сагIина луш санна, 
шаьш и «достать» дарх баркалла а дезаш. Цул тIаьхьа, тохара санна, ахь 
коч-мачина са а гатдийр дац. Оьший а ца хаьа, – бохур ду хьан даго. – Цул 
а, тIаьхьалонна гулде ахь, айхьа нахах а, наха хьайх а бертаза къевлинчу 
неIаре ца хIотта. Хьанна хаьа…– хьоьхур ду цо.

Ахча «достать» дан меттиг боцучеран ойла а алсам йийр йу ахь. 
Чохь доьзал, тIехь декхар а долуш, шен цIийндай, шай цомгуш хилча, 
цIийндена дикох долу молханаш а эцна, шена дорахнаш эцначу зудчун 
хама а бийр бу. «Iовдал, Iовдал!», – цхьаболчара бохучохь, гIиллакх, 
гIиллакх, вайн ворхIе дайшкара (наношкара) оьздангалла, доьналла, 
боьрша стаг ларар, цуьнан сийдар! – хетар ду хьуна.

ГIиллакхах вуохор ву даьржинчу лазаро. Хьалха, цомгушчунна тIе 
хIуттуш, сом дуьллуш хилла гIайба а хьабийр бац, тIоьрмиг хIоттош 
хилла неIаран сагIа а дузур дац. Сом хир дац кхоориг – са хир ду.

Хьан гIиллакх эшор ду кхерамо. Хьуо тезета цайахарна эхь хеташ, и 
велларг дагара ца волуш, цуьнан тIаьхьависинчух бехк буьсуш. Вевза-
везарг дуьхьалкхетча, мараэккха къехкаш цунах а, хьайх а хIун доллу 
цахаарна.

Кхоьруш. Хьайхачул чIогIа хьайн чуьрчарах. Тохарлерчух. «Ваа! Ваа! 
Ваа! Ваай! – бохуш, тийжаш, Iийжаш уьду «Скори», хан йолуш-йоцуш 
(цхьа а хан йоцуш!), хьайн неIар тIе йуха а хIоттарна.

Кхоьруш, тIаьхь-тIаьхьа дарлуш, къахьлуш чууьдучу цу «тулгIенех». 
Шаьш ловзаваьккхина, карзахваьккхина чухьарчийнарг дIахьор йа йу-
хакхуссур ца хуучу.

Набкхоьтуьйту молханаш аптекехь оьцуш, са аьрха хир ду, хьан дегI 
дезадуьйш, амалш кхоьхьуш хир ду.

Хьан лаамаш кхин хир бу. Лехамаш а. Бехкамаш а.
Хьан дог къинхетамах, баркаллах дузур ду.
Хьуна гIо дина, сагатдина мел генарниг а хьан гергара хир ву. Цара 

хьо, шайн лай йина, лоцур йу.
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Хьан Далла хьестайалар, И хьехор садер ду. СагIина хIума йалар а.
АстагIфируллахI, АстагIфируллахI, АстагIфируллахI! – бахар марз-

делла, хьо гIийбатах ларйала гIуртур йу.
Больницехь дIайаьлла, киленкашна йукъахьерчош нана а йолуш, хIума 

кхалла гIоьртинчу йоIах а хьо кхаьрдар йац. «Хьажахьа, хьажахьа!», – бо-
хуш, инзарбуьйлуш, Iаьржа мухар цунна тIетоха сихбеллачарна тIаьхьа а 
хIуттур йац. Йоьхна, хьекъалх тилла хила тарлой иза-м йа диабет йолуш, 
шекар охьадаьлла, ша йожарна кхоьруш…

Дуккха а шерашкахь хьекъал эшна леллачу кIанта, цу лазарх ша 
дIаволучу буьйсанна, кхетамчу а веана: «Са ца деIало-кх…. ГIо дехьа 
суна…», – лоьре бахар а Iеткъар ду хьуна… 

…Хьо кхин цкъа а хир йац тохарлерниг. Йа и йовхарш йиттина жима 
зуда а… Дуьне а…
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ЭЛЬДИЕВА Марет

АхIин декъахь йоьлхуш, чоьхьайелира 
Седа. ХIокху Iуьйранна йоIа шен йуьхь тIе 
хала, мардена чай ца дуттуш, майрачуьнца 
дов а доккхуш, кхоьллина хазалла, цхьа ирча, 
бес-бесара томмагIанаш хилла, йаьржинера. 
«Ма-ма-ааа! Со цIайаийтина-ааа!» – бохуш, 
ворхI веллачу тезетахь санна, йоьлхура йоI. 
Резеда, йоьхна, гонахьа хьийзара: 

– АхIи-ахI... И… Дала  кхиэлйарг тIаьхьара-м 
ца йели...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 йу 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, 
гулдина кепек дIадаьлча, кредит а эцнера. И мел хала эцнера аьлча! 
Резеда балхахь а йацара, пенси а ца догIура, базарахь божарийн пазаташ 
йухкуш, йуучунна хьажо сом хуьлура. Банкехь маситтазза дуьхьало йира, 
кредит ца луш. Эххар а, балхахь волчу шичин кIентан цIарах ийцира. 
Майра резавацара, харж а йеш, йоI маре йахийта. «Кхобур йац! Амалш 
а, гIиллакхаш а дидиш дац! Чохь гIуллакх дан ца хаьа! Лулахоша олла 
баьхьна йай санна, шен туьша йухайерзор йу», – бохуш, шен резавацар 
довзуьйтура дас Резедана. «Ва-хIай, IадIехьа, стаг! Шена эшча, дийр дай 
цо-м гIуллакхаш! Сан йоI цхьаъ бен йац! 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 йу бохучу брендийн: «Прада», 
«Шанель», «Луи Витон», «Манго», «Кристиан Диор», «Поло», «Кевин 
Клайн»... – йара. 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, йа ворхI дохьуьйтуш гина»,  
аьлла лулахо-м нускало цецйаькхира, дагахь доццург: «Я сколько къул-
хьанаш читаю, столько же совгIаташ хотела понести», – аьлла. И берриге 
а пал кегийначул тIаьхьа, йоIанна чIогIа йеза аьлла, бIе эзар сом а делла 
тилпо а ийцира. «Вайн тиша машен йоIанна марнанас тIехйеттар йу. Си-
хонца хийца йеза и», – аьлла, ша хьовзийча, оцу сарахь Резедан майрачо 

«Брендови» Седа
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кхайкхийна неIалташ, хIокхара лелочун кIезга гIайгIа йолуш, шен цIахь 
Iачу, хIинца а марнана хилла йаьлла а йоцчу Кесиратана а кхечира. Чам-
данаш, гIутакхаш, тIоьрмигаш, совгIаташ, замойн машенаш чу тар а ца 
делла, цхьайерш дIаэцна Резедас шен йишин йоI йахана нуц вахийтира. 
Дукха нах бахара Седа дIаэцна: кхоъ накъост, (дейиша, ненайиша, шича), 
ткъа иштта гIудгIезаш бу аьлла, цуьнца дешна мехкарий а. Резедан мар-
вашас «гIудгIезаш аьлча а, гIуданаш ду-кх шортта», – бехира. Лула-ку-
лахь бехачу наха цхьана баттахь, йоI декъалйан схьаоьхуш, «шу нохчий 
ма дара», – бохуш, и лелийнарг хорша ца дерзалуш, Iиттарш йеш а хьий-
зийра. Маситтазза Резедана хIума кхетаза а йелира. Кхо бутт хан йаьллера 
Седа йахна а. Иза дика... дика аьлча а, дIа Iаш йара. Резедас майрачунна 
ца хоуьйтуш, къайллаха хIора дийнахь кафе тилпон а тухий, йуург а йо-
хьуьйтура, кечло а олура... Ойла хьийзара цуьнан коьрте: «ХIинца хIун 
дан деза? ХIара цIа йеъна алахь...Ва, сан Дела! ХIун дийр дара? Хилла 
зиэн ду доккха хIума! Кхечанхьа йаха дагадагIахь а, кхин и таро вовшах-
тохалур ма йац». Резеда кех йолуш гинчунна и тилйелла йоьду моьттур 
дара... Луларчу кIанта дукха сиха дIакхачийра КесиратгIаьрга. Шуьйрра 
ков схьадоьллуш, керта а йахана, кхайкхира. Кесират арайелира. «Сан 
йоI... дахар хIаллакдеш... йита а йитина... эхь ца хеташ... оццул сайна зиэн 
а деш... тарйалийта лууш...» Дешнаш, охьабухку жагIа санна, гIовгIанца 
декара уьйтIахь. Кесират дикка лаьттира, ладоьгIуш. Эххар а, куьйгаш 
хаьн тIе 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 йара хьо 
тахана. И ахь гулйина бедарш машинки чу кхуьссуш, йуха цу чуьра схьай-
аха йицлой, цу чохь хIаллакьхуьлий, чохь, гIанташ тIехь, йа гIевлангахь 
хьалаухкий, йакъош… Ша йолчу чу ма дуьйла бохуш, и бераш чехош… 
ТIаккха, итуца и бедарш йагош, и ЧIабин ловзар лаьттира кертахь. И йоI 
йалош, со резайацара, хIунда аьлча, шун чохь рул хьоьгахь йу, 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 йелахь, лула-куларчара, цаьрца кафешкахь а, ресто-
ранашкахь хиллачара а дуьйцур ду хьуна. Шаьш доьлху-догIу олуш, ца 
лелла. Хьо соьгара хIун оьшуш йу? Оха а ма йарий иза, аш санна, халла 
кредит а эцна, йалийна. Суна и декхарш оьшурий?» Резеда цIогIа хьекха 
йолайелира: «Дала кхиэл йойла хьуна, боьха хIума хьо ма-йарра! Хьо хIун 
кхуллуш йу сан йоIана? Йахна дера тхойша ловзарга а, ресторане а. Ас йоI 
цхьаъ бен йоцуш, йеза хеташ, лелийна. Цуьнан къа хьарчийла шун кер-
тах!». Жим-жимма адамаш сеца девлира кевнехь. «Ас, кхойтта эзар сом а 
делла, эцнера цунна иту. Ахь кхайкхича, хьох кхерайелла, карара хецайел-
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ла, лаьттах кхетта, иза а йоьхна. Масийтта бедар а галйаьлла, йез-йезаниг. 
Хьуна хIун моьтту?! ХIара иштта атта доьрзур ду моьтту хьуна?! Ас хьуна 
баледоккхур ду хьуна хIара гIуллакх! Суна хилла зиэн меттахIоттийча йа-
лахьара хьо», – бохуш, куьпахь а дIахезаш, гIовгIа йора Резедас. Къарйел-
ла, Iадда Кесират а ца Iара: «Вай! Йелла йала 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 йелара ахь хьайн йоI. Иту-м тхоьгахь йара, аш ца йеача а. 
Схьайола чу! Нахах эхь ду, хIара гIовгIа йича». «ЙогIур йацара Къуръанор 
со чу-м хIетте а! Нахах суна ши кепек эхь ца хета! Со-м хьо нахалайаккха 
йеана йу». Кесират, куьйгаш вовшахтухуш, ца йешаш, йелаелира: «ХIа-
хIа-хIа, сой?! Со йоккхур йац ахь нахала. Хьуо йер йу. Собарделахь… Ас 
хIинццехь… хьо чу йан лууш йацахь… гур ду хьуна». Кесират чу йаха-
ра. Жима хан йалале, чуьра хIуманаш аракхисса йолайелира, йукъ-кара: 
«Хьажал… хьажа хьайна хIокхаьрга… нускало иту хаькхна хIумнаш йу 
хьуна хIорш… гой хьуна, галйевлларш а кху йукъахь йу хьуна…». «Реза 
йацара тов… Со йара 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 йуха дуьхьал а кхуьссуш, карзахйаьллера Резеда.

 – Ахь стенна гIовгIа йо? Хьо хIун къасто йеана? Йитнехь, йитна-кх! 
Ахь йеза баргалш йаийтича, зуда йацахь а, кхобур йу аьлла, дуй-м ца 
биънера оха? Хьо хIунда йеана кхуза? 

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

– ДIайалахьа, ма йехьа гIовгIа! Со дохкойаьлла дика хан йу хьуна!
– Хьо йалахьа дIа! Кхин йист ма хилалахь! Соьца хьан забарш чек-

хйевр йац хьуна! Цул а, гIой, кхин цхьа кредит эца, суна хилла зиэн 
меттахIотто!

– Хьо хIун ала гIерташ йу? 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 брен-
дови Седа шен цIахь бу, сан хьаькам воцу кIант а шен цIахь ву. 

– Сан йоIа шу мила вийнера боху ас?
– Дукха сиха кех йалалахьа! Хьайн ша йоллу брендаш йу уьш, йа баргалш 

йу уьш, кех йахалахь! 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 йаьлла мохь хьоьк-
хуш, хIуманаш ков-кертара аракхиссира Кесирата. ТIаккха, теттина Резеда 
ара а йаьккхина, Кесирата ков дIакъоьвлира. КетIахь латта йисира Резеда, 
йуххехь Iохкуш Кесирата аракхиссина йоьIан бедарш а йолуш.
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Сан цIе Яха йу. Со жима йу. Делахь а, 
иштта ма-хетта жима-м йац со. Шийтта шо 
ду сан. ЙалхалгIачу классехь доьшуш йу 
со. ЧIогIа харцахьа йоI йу со, хьехархоша 
дуьйцург бакъ делахь. 

– Зина, ты понимаешь, ну не могу я боль-
ше. Эта Саидова меня скоро убьет! И этот 
ее старик, вечно ее защищающий… – хье-
хархойн кабинетан неIарера схьахеза суна 
цу моьлкъано хьоькху цIакъарш.

Моьлкъа – сан классан куьйгалхо Седа Хасановна йу. Зина – тхан иш-
колан завуч Зина Гайрбековна.

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

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

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

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

– Хьо бу хьуна и жоьжагIатин бIогIам! Некъа йуккъе боьгIна 
жоьжагIатин бIогIам! («ЖоьжагIатин бIогIам» – Бабин дош ду, ас Бабе-
гара схьаэцна).

– Вот!!! Вот что я говорила! Вот, посмотрите на это! Вот он ваш ре-
бенок!

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

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

хьекъал, кхетам бац аьлла, хета. Воккха Дадий, Бабий диссалц болу бак-
кхийнаш 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 ойланаш 
йеш йу-кх хьо, Яха». «Хьан метта буьххье долийла Iуьрг (Бабегара хезна 
суна и дешнаш а), со вон лелаш хьуна мел ца гинехь!». 

АЙДАМИРОВА Зайдат

Сан цIе Яха йу
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Тхан йоккхачу классехь Бекхан суна массарал а дика кIант хета. Иштта 

хеташ ца хилча, сайга и къамел цуьнга мича дойтур дара ас? Ву, боккъал 
а, дика кIант, цхьа кхечаьргахь долу зуьдалгаш а доцуш («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 йара, боху Бабас, цу Iуьйранна гIалара машенахь схьахьаьд-
дачу дас-нанас со Бабига дIа а кховдийна, машенара цхьацца хIуманаш 
охьа а йаьхна, йуха гIала дIахьодуш. Бабас: «Тховса IадIахьара шуьша», 
– аьлча, сан нанас аьлла хиллера: «Мама, цкъачунна кхераме хIума дац. 
Тхойшиъ цхьана сахьтехь, квартири чуьра оьшург схьа а эцна, сихха 
йухадоьрзу хьуна».

ШолгIачу дийнахь Воккха Дада волчу неIаре схьатакхийна хиллера 
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, декъаза 
сурт – бохуш, дуьйцу и Бабас, – хьан шина когах барташ дохуш, зуда-
рех воьлху хьан дендай, цуьнан можах гилгаш дуьйлуш, йоьлуш йолу 
хьой».

Седа Хасановна ша тхан йуьртара йу. Йу-те, кхузахь йина а, кхиъна а. 
Делахь а, иза йогIу-йоьдуш йистхуьлуш хезча, аша эр-м дац и пхи минот 
хьалха Парижера схьайеана йац. Мичара, и тайпа мадам йеша кху йуьр-
тахь дуьненчу йала! «Хо-хо-хо… ой не могу… хи-хи-хи… перестань… 
прекрати…» – цхьа кибарчиган барамехь йолу телпо лере а лаьцна, цо 
къамел деш ца хезча, хIума хезар дац шуна. Хийла урокехь цо и телефон 
лере йаьхьча, сан хуьлу ойла: «Дависа, хьуна вукха лерга йуххе, ласт-
тийна, тIара тоха».

Баба йолчу йогIучу луларчу Жарадата дийцарехь, ишкол чекхйаьккхина 
йаьлча, Соьлжа-гIала деша йахна хIара вайн мадам. Цигахь шен ден 
хеннара цхьа парпесар тIе а хьовзийна, йуха цуьнга маре а йахана, 
шина-кхаа шарахь и пекъар, дог этIийна, вен а вийна, цуьнан квартира 
а, болу бахам а боьхкина, йуьрта, ден цIа, схьайогIу. Ца йогIу, Делора, 
къанделла да-нана лело-м. Йоккха хан йалале, йуха а маре дой, Соьлжа-
ГIала кхочу-кх. Цигахь хилларг Жарадатна билггал ца хаьа – йа и кхуо 
вийна, йа и ша велла, йа 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 йуьртана а хаьа.

Аттанна тIаьхьа хIоьттина эса санна, хIара йаьлла-йаьллачухула ле-
лаш, нахала волу дIо-о лаха йуккъехь Iаш волчу Сайпин цхьаъ бен воцу 
кIант ИбрахIим, зуда йалийна а воцуш волу, кхул бархI шо жима а волу.



98

Орга - 2022 (1)
Тхан йуьртахь йолу пхи-йалх 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 йаийна, 

и зуда йарстийна, хьер ма йаьккхина ахь!
– Воо-о, ИбрахIим, цу Седига ша шоколадаш йиъна йаьлча, и 

гIутакхаш дIа ма кхисса ала – ишколан котельни Iаьнах йер ма йу, уьш 
кIоран метта йагийча, экономи хир йу газана!

– ИбрахIим, ахьа-м шоколадаш йаийнера цунна, цо хьуна хIун йа-
ийна-техьа.

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

Ненехь долу хьал дацара ишколехь долчу берашкахь. Хазахетаран ба-
рам а бацара – тхуна моьттура, «жима нускал» балха ара ца долуш, дик-
ка хьелур ду. ВаллахIи, кхоалгIачу дийнахь ара ма йелира иза.

Цул тIаьхьа йуха а бира цо тхуна тешнабехк. Доьзалхо ца хуьлуш 
дикка Iийначул тIаьхьа, кIант хилира цаьршиннан (дийцарехь, 
оцу муьрехь кIадйелира, боху, марнана а). «ХIинца-м, хьала-
охьа а цхьана эхашарна бIаьрга гур йацара вайна иза», – бохуш, 
вовшашка кхаьънаш дохуш тхо Iашшехь, бутт бузуш, ца бузуш, 
балха арайелира-кх.

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

– Соьга хьан отчество ца йаккхало, ас йеккъа хьан цIе йаьккхича, ме-
гар дацара?

Боккъала а, йаккха ца ло. И хIун ду алахьа – Мохьмад-Бешар Мовлди-
нович! И тайпа шен цIей, ден цIей йолу нах ишколе балха а муха оьцур 
бу? Берашна тIехь латтош къизалла ма йу 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 се-
цира цунна тIехь. Муха соцур бу? Цхьа зударийн тIелетта, гамаш 
санна, хеча а йуьйхина, и йуткъий тIаьрзеш а лестош, кхиссалуш 
вайча а дера деанера дага: «хIара хIун котам йу-техьа?», аьлла. Амма 
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хIинций… Мохьмад-Бешар Мовлдиновичах ца хуьлуш цхьа а «Мух-
динович» а, «Мурдинович» а, «Мумурдинович» ца висир-кх хьуна.

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

– Я этого не потерплю, Седа Хасановна! Не потерплю!
И луьйш йерг тхан директор Хава Алиевна йу. Ша забаре стаг йац иза, 

амма девне а йац. Воккхачу Дадас цуьнан да вуьйцу кест-кеста, чIогIа 
оьзда къонах вара, олий. Суна хIинццалц а дика стаг хеташ йара 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 йу, 
тов! Со йу дебилка?!»

ШолгIачу дийнахь физкультура тIаьххьара урок йу. Тхо арахь, стади-
она 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 йу и «козел», 
тIехьахь нисйина гоьнаш а йу. 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 по-

думала, что мы всем классом будем прыгать через вас…
Иза цкъа суна тIехьоду, тоха санна, йуха 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…

Кхано, сарахь, цIа доьлхуш, Воккха Дадас хотту соьга:
– «Козел» бохург «газа» бохург дац?
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– 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.
 Йалх шо дара сан, Воккха Дадас дуьххьара куьг лаьцна, ишколе йа-

лош. Мича бацара кхетта малх? Дера, бара. Хаза де ма дара. Ва банти-
каш, ва шарикаш, ва кIайн кучамаш, ва Iаьржа йубканаш, ва линейка, 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 йуккъе.

– Дорогие дети! Уважаемые родители! Вот и наступил для вас долго-
жданный день – I Сентября. Я поздравляю всех присутствующих с этим 
замечательным праздником. Какие вы, ребята, красивые, нарядные и, 
думаю, счастливые. Вы переступили порог страны знаний. Все жители 
этой страны носят почетное звание – ученик! Сегодня и вы из обыкно-
венных мальчиков и девочек превратились в учеников… – и луьйш йерг 
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. Можете 
идти домой.

– Тахана цхьана дийнахь…
– Что? Нет, нет… Идите домой. Это же не дом престарелых…
– ЙоI, хьо вайнехан мукъане а йуй? – хаьттира Воккхачу Дадас.
– Что? Йу… 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 йолуш.
 Воккха Дадас сох ца олуш хIума а ца дуьту. Цкъа жIонк хуьлу сох, 

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

– Дадин хорсам цIа деа? Ткъа хIинца дадин пенси схьаэца доьдий вай-
шиъ 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 йерг, ва мача йерг, ва коч йерг… Воккха 
Дадас цхьа хIума ца олу соьга. Мелхо а... Йуьртарчу 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. ХIинца 

вайна гуьйре а йу, догIанаш хир ду, ло диллалц. Селхана а ма ихи дехачу 
дийнахь догIа.

Зонтик а карахь туькан чу оьккху со морожни эца. 
Воккха Дадас олу:
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– Бабига ма хьахайелахь морожени. Дадина луьйр йу, йоI хIаллакйеш 

ву бохуш.
Йуьрта йуккъехь тхойшиъ хьаладогIуш, генара дуьйна йевза суна, 

хьалхахь тоттуш берийн коляска а йолуш, йогIуш йолу Седа Хасановна. 
Ша тхуна тIенисйелча, Дадига йист а ца хуьлу, «де дика» дина. Ткъа и 
Дадига йист ца хилча, со а хир ма йац 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 йахна, со йухайоьрзу хьуна, хьо хьалагIо.

Седа Хасановна лаьтташ йу. Гондахь масех зуда а йу. 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 по-
росенка похож! Вылитый вы!

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

ки 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 цахаттарх.
 Iа чIогIа шийла деара. Бабас боху: тIаьхьарчу шерашкахь хIара тайпа 

шийла Iа вайн махкахь деана а дац. Воккха Дада меттахь ву. Лоьраш а 
балийна масийттазза. Луларчу йуртахь Iаш волчу Дадин вешин шина 
кIанте цхьа шабарш дира цара. Цул тIаьхьа Дада машенахь махкал 
арахьа а ваьккхира. ЦIа а валийра. Хьалха баьхкина хилла лоьраш йуха 
а баьхкира. Дадин цамгарх долчу кехаташка а хьийжира. Йуха а шабарш 
дира Дадин вешин шина кIантаца. Жимахволу Салман вайгахь сеци, 
Iийса дIасалелаш ву. Со Iаьнан каникулашкахь цIахь йу. Дадица Iа со 
дукха. Дадас йух-йуха дешар хьехадо:

– Яха, дешар тIехь мало ма йе ахь. Деша ахь, Дадин Iахар. Хьайн и 
амалш а ма лелайе цу зудчуьнца, – Седа Хасановна йуьйцу цо. – Ма 
къийсало цуьнца а, цхьаьнцца а. Хьо хIинца а жима йу. Дадина чIогIа 
лаьара хьо дикка ондайаллалц 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.
Кхин а цхьа кIира хан йаьлча, Воккха Дада узарш дан волу. Салмана 

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

Соьга хьожу цхьа тамашена. Леррина. ГIийла хеза олуш: 
– Дукха йаха хьо, Яха…
 Со цу Iай кхин ишколе а ца йахара. Воккха Дада дIаваьллачул тIаьхьа, 
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со чIогIа цомгуш хилира. Цхьана баттахь ГIалахь больницехь Iиллира со. 
Цигахь йолуш, хезира суна, Седа Хасановни жима кIант велла олуш. Даг-
ца 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 ма-
цах цунна аьлла «поросенок», новкъадеара айса цуьнан ненаца лелийнарг.

 Тахана-кхана цIа йахийта мегаш йу со. Сан пневмония йухайаьлла. 
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 йу хьо?», – аьлла, хаьттича, ас дерг ма-дарра дIаолу: дика йу, 
олий. Амма цхьа хIума-м лечкъадо ас массарах а.

 Воккха Дада лозу сан даг чохь…
 Йух-йуха 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 йу-кх хьо йолчу 

йеана, чуйаийта мегар дуй?
– Мила хьаша… – аьлла сан багара доллушехь, хьаша схьахIутту 

неIарехь. Со Iадайо. Палати чу йолу Седа Хасановна. ХIаъ, Седа Хаса-
новна йу иза, амма тера йац-кх шех. И ма хийцаелла, цунна хIун хилла… 
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… йалахьа… суна къинтIера… я же дура 
старая… я… прости… прости… меня… прости… Помнишь, Яха… мо-
его ангелочка… сан малайк… мой Анзорик… я его так долго ждала… 
прилетел ко мне… на время прилетел… и упорхнул… Яха, Яха, не гово-
ри 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. Ул-
лехь лаьтташ доккха ши адам а ду. ЧIогIа воьлу Воккха Дада:

– Яха, ас цхьа нах бовзийтий хьуна? Хьажал, хIара хьан нана Асма ю 
хьуна.

– Мама, хьо ма хаза йу! – олу ас.
Мама а йоьлу. КIайн-кIайн цергаш йу мамин.
– Ткъа хIара хьан да, сан кIант, Хьасан ву хьуна.
Сан ден йу кIайн цергаш.
– Воккха Дада, и бер хьенан ду тIаккха?
– ХIара Анзор ву, Яха, Анзор…
ШолгIачу дийнахь со цIа йоьду.
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Итт шо дара, со дуьне даа а, довза а, деза 
а дуьнен чу йаьлла. Суна боккъал и деза 
а дезара, хаза а хетара. Сан даим цунах 
самукъадолура. И сирла дара. Йекхна 
стигал санна, сийна бIаьргаш хеталора 
суна цуьнан. Хьаьрса ши кIажар а, мер 
тIехь тIедарчий а. Доцца дийцича, суна и 
сайх тера хетара-кх.

Ас даим а ойланаш йора. Цхьа ойла 
коьртехь йоцуш хан йан а ца йогIура. Уьш 

бес-бесара хуьлура. Цхьайерг, коьрте а йогIий, ши-кхо мIаьрго йалале, 
парт-олий араэккхара, тилделла, корехула чуиккхина хьоза санна. Важа 
йехха Iара, буьйса йаккха веана хьаша санна.

Сан деда вара дегIана лекха а волуш, цхьа ц1оцкъам Iаьржий, важа 
кIайн а долуш. Цо дуккха а хIуманаш дуьйцура суна: дIадахнарг, 
долушдерг, хезнарг, лайнарг а. Къамел меллаша, сих а ца луш, дора цо.

ГIанта тIехь Iара, шина куьйгаца Iасанах а тасалой. ХIор а дош 
лардора, бIаьргаш а хьаббой, ойланашка воьдура. Ишттачу хьолехь цхьа 
хан йоккхура. Хьажахьа, соьга къамел дешшехь, наб кхийти-кх цунна 
олий, хетара суна. Ткъа и-м бакъ ца хиллера. Дагалецамаша генна, цкъа 
мацах-мацах хиллачу вуьгура и. Цхьа хан йаьлча, цициго лаьцна кхокха 
санна, церан карара а волий, йуха а дIадоладора цо шен къамел, хIор а 
къастош, ойла а йеш. 

Апас (иштта цIе йоккхура оха тхайн деден, йа-м Асхьаб йара цуьнан 
цIе) кест-кеста хьахадора шен къамелехь: вуон-дика деача, вуон-дика 
гина, вуон-дика тIеIоттаделча, – олий. 

Ткъа суна диканиг гинера. Суна и даим а гора, хIор а дийнахь аьлча 
санна. И сирла а, хаза а дара. Самукъане а дара. Цхьа дика хIума деача, 
сайн ког лаьттах ца кхеташ санна, хетара суна, суо цига йоьдуш. Дог а 
хуьлура чехка детталуш, синкъерамехь хелхадолуш санна. Сайн беснеш 
йогуш йу-те олий, хетара. Цхьа дика деача, со гуттар а сиха хуьлура 
и денене дийца. Цо леррина ладугIура соьга, шен сийначу бIаьргашца 
соьга а хьоьжуш. Ас шена дийца деанарг боккъалла а цхьа кхаъ бу 
моттуьйтура цо суна. 

– Iаламат хаза кхаъ баьккхи-кх ахь суна. Ма дика ду, соьга и дийца 
хьо йеана. Кхоана-м цхьа хIума йала ма йеза олий, ишкапа неI схьа 
а йоьллий цу чуьра цхьаъ лаха хIуттура. Даим а мерза кемпеташ, 
пряникаш, печенеш, Iежаш а хуьлура цуьнан, со йа кхиниг веача, 
кхоанна йала кечйина. Уггаре а суна мерза хеташ йолу кемпет 

ХАЯУРИ Инга

Деман хьовла
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къастайой, и схьакховдайой, цхьа самукъане хIуманаш йа туьйра 
дийца йолалора Нани. Ткъа сан дика кхин а алсамдолура, цуьнца 
цхьаьна сан ирс а.

 Ткъа вуо-м суна цкъа а ца гинера. Цундела, суна и муха хуьлу а ца 
хаьара, маца догIу, мича доьду ца хаьара, бакъду, хIун ду хаа-м лаьра 
суна. «Iаьржа ду-те йа мокха? Лекха ду-те йа – лоха? Доккха ду-те, йа 
– жима? ХIун до цо, хIун дохьу, хIун дуьту?» – ишта ойланаш хуьлура 
сан коьртехь гуттар а. И ойланаш йан сайна новкъарло ца йайта, дукха 
хьолахь, со-суо ловзуш Iара. 

Цкъа, кетIахь кибарчикан гериг а карийна, цуьнца асфальт тIехь 
цхьацца йозанаш деш со Iаш, геннахь йогIучу шина зудчух бIаьрг 
кхийтира сан. Цаьршиннан карахь сирдиллина боганаш дара, тIехула 
тесна, масийттазза тIекIалдина, кIайн киса а долуш. Со Iачу агIор чуйирзи 
и шиъ. Деман хьовлий, чIепалггий дохьуш и шиъ йогIуш хиларх со 
кхийтира. Суна чIогIа дезара деман хьовла. Цундела сан самукъаделира, 
уьш тхоьгахьа чухьоьвзича.

Цаьршиннах цхьаъ цIийделла бIаьргаш, бистина мара а болуш, Iаьржа 
йовлакх а тиллина йара, ткъа вукхуьнан бIаьргаш цIийделла дацара йа 
йуьхь а йацара йистина. Иза хаза йара.

– Дашониг, йалол чуьра цхьа хедар дал! – элира хазачу зудчо.
– ХIинцца! – аьлла, со кевнехула уьйтIа йелира, уьйтIа йелира аьлча 

а, чуиккхира-кх, дукха хазахетта, сайга и аларх а ца тешаш.
– Нана! Нана! Хьовлий, чIепалггий деана вайна! Хедар даийта боху! 

– аьлла, кхин нене хIумма а ца олуш, ишкап чуьрчу хедарх ка а тоьхна, 
со йуха араиккхира.

Суна тIаьххье арайелира нана а. Цхьана зудчо, киса дIа а теттина, 
довха чIепалг хедар чу диллира, ткъа вукхо – хьовлан мижарг. Нана 
цаьрца къамелаш дан йуьтуш, со чуйахара. Со сиха йара хьовла даа. 
Жимачу уьрсаца дакъош дира ас мижаргах. И хIинца а мела бара, 
аьхна архь а йолуш. Ткъа алссам даьтта хьаькхна чIепалг куьйгашца 
дохийра. Хьеначу куьйгашца схьаоьций, цкъа хьовла кхоллуш, йуха 
чIепалг кхоллуш, тIе чай а молуш, биира ас сагIина беана и кхача, 
дависа, йуха маца догIур-те шу, бохуш, ойла а йеш. Суна цкъа а ца 
гинера сайн нана, иштта бога кара а эцна, хьовлин мижаргаш сагIина 
доькъуш, йа цкъа а цо и деш ца гинера суна. Цул сов и муха до йа 
стенах до а ца хаьара, цкъа а и деш сайна ца гина дела. Цкъачунна кхин 
башха бала а бацара сан, йерриге ойла а сайна хьалхарчу хедарца йара.

Нана чоьхьайелира. Цуьнан охьаоьхуш бIаьрхиш дара. 
– Нана! Нана, хьо хIунда йоьлху? Хьажахьа, ас хьуна а дитна хьовлий, 

чIепалггий, – аьлла, хедар гайти ас нанна…
– ХIан-хIа, Ийман, ахь даа. Сан даа дог дац…
– ХIунда? ХIун хилла? Уьш мел мерза дай! Оцу шина зудчо 

йелхи-кх хьо… И хьовла ца диъча а, Iалуш йара-кх со. Вайга ца 
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йогIуш, Iийна йелара и шиъ, – элира ас, и хьовла даарна дохко а 
йаьлла.

– Иштта ма ала! Цаьрга вуон деана! Вуон деана дела, сагIа декъа 
арайаьлла ма йу и шиъ.

– Вуон? Муха деана? Маца деана? – хаьттира ас, сайга дедас дийцинарг 
дагадеана.

– Хьан классера Хьаван деда дIаваьлла сийсара. Лурчаха дуьйна 
меттахь вара и.

– Нана, дIаваьлла бохург хIун ду? Адам дIадолуш хуьлу?
– Хуьлу! Бакъ-дуьнене вирзина!
Со кхин а чIогIа цецйелира.
– Велла бохий ахь? – хаьттира ас нене.
– Боху. «Велла-йелла» – олуш, хаза дац. Кхалхар нисделла, йа 

бакъдуьнене вирзина, йа дIаваьлла аьлча нийса хир ду.
Ткъа ахь хьайн доттагIчуьнга кадам бан беза, Дала гечдойла цунна! 

– аьлла.
Сан коьрте тайп-тайпана ойланаш хьаьдира.
– Нана, Хьавана шен деда кхин цкъа а гур вац? – аьлла, хаьттира ас.
– ХIан-хIа! Кхин гур вац цунна. ГIенах бен, кхин гур вац.
 Со кетIа арайелира, сайн хьена куьйгаш ца цIандеш. Стоьла тIехь 

дисира хьовлан мижарг, чIепалг а чохь долу хедар. ДIахьаьжча, генахь 
гуш дара Хьава Iаш йолу ков-керт, дуккха адамаш а.

 Масех бутт дIабелира цул тIаьхьа, тхоьга кхин боганаш карахь долуш 
зударий ца богIуш.

Аьхкенан тIаьххьара денош дара. Арахь йовхо лаьттара. КогашIуьйра 
асфальт тIехула лела а йиш йоцуш, йовха йара, хIара дуьне кхехкаш ду-
те аьлла хеташ. 

Нани могушйоцуш йара тхан. И кест-кеста йужура. Ши-кхо де меттахь 
а доккхий, гIоли хуьлура цунна. Ткъа хIинца кIира даьллера и меттахь 
йолу. Де-дийне мел долу хьал-де кхин а вуон дара цуьнан. Нах бара 
тхан кертахь, со, нийсархошца левзина, суьйранна цIа йеача. Зударий 
а, божарий а. Суна тамашена хетара, иштта дукха адамаш тхан кертахь 
гуш. Цу сарахь дIайелира Нани. Зударийн маьхьаре белхар хезара. Со, 
Iадийна, лаьттара. Нанас, со мара а йоьллина, тIуьначу бIаьргашца соьга 
а хьоьжуш, элира:

– Ийман, Нани дIайаьлла. Дуьненахь йаккха Дала шена йелла хан 
кхачийча, дIадоьду хIор а адам, дуьне а дуьтий. Хьан денана дуккха а 
вуонаш гина йара. ДогцIена адам дара! Вайгахь кадам лаьттар бу. Хьайн 
коьрта йовлакх тилла ахь.

 Беснешна тIехула охьахьаьвдира сан бIаьрхиш, чкъор а дагош. Цхьа 
тамашена деса хийтира тхайн хIусам а, дерриге дуьне а. 

– Суна кхин гур йац и? – хаьттира ас.
– ГIенах гур йу, Дала мукъалахь, Ийман! 
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– Нана, вайга вуон деана-кх! Вайга доккха вуон деана-кх, – олуш со 

гIагI-аьлла йилхина дIайахара.
 Нана цхьамма дIакхайкхира, ткъа со йехха Iийра йоьлхуш, кучан 

пхьуьйшаца бIаьрхиш дIа а дохуш. Ткъа уьш-м совцуш дацара. РагIу 
кIелахь лаьттара Апа, шен дахарехь тIедеанчу кхин а цхьана вуонна 
кевнаш а диллина. 

Буьйса тIекхечира, зударий, цхьацца гIуллакхаш деш, боганаш, 
ведарш, йайнаш дIасхьаидош, лелаш… Божарий а бара цхьа сиха 
хьийзаш. Со йехха Iийра наб ца кхеташ. И йара сан дахарехь йеха буьйса. 
Хьалхара йеха буьйса. Суна чIогIа лаьара сихха сахила. Ма новкъа бара 
суна цу буса шийла бода а, йесалла а. Нанин амат лаьттара суна дуьхьал: 
цуьнан хаза сийна бIаьргаш, йелакъажар. 

Эххар а сахилира. Со рагIу к1ел йаьлча, доккхачу боги чохь пийсагца 
хьовла кегош йара сан нана, йуьхь тIехула охьаоьху хьацар, сих-сиха 
кIайн киса а хьокхий, дIа а доккхуш. Йоккхачу стоьла тIехь кхин цхьа 
доккха наштаран буога дара лаьтташ, чохь хьовла а долуш. Девешин 
зудчо, тIе шекар хьоьрсуш, йух-йуха чам а боккхуш кегадора хьовла.
ТIаккха, ша чомана резахилча мижаргаш дан йолаелира. Масех шуьн 
а чохь дара хьовлан мижаргаш. Уьш дуккха а дара. Хетарехь, йоллу 
йуьртана дIадеккъал. Сох бIаьргкхеттачу девешин зудчо, хедар чу цхьа 
мижарг биллина, и соьга схьакховдийра: 

– ХIа, даа, Ийман! Хьо и чIогIа дезаш ма йу, – аьлла.
Ткъа суна дуьххьара ца лаьара цуьнан чам баккха. Цуьнан бос кхин 

бара. Архь а кхин. Хедар стоьла тIе охьахIоттийна, со Нанин цIа чу 
йахара. КIайчу шаршуца дIанисбина маьнга беса бара. ГIовланах тесна, 
кхозуш йара цуьнан бой. Сонехь лаьттара Iаса, тIаьхьарчу шерашкахь 
цуьнан накъост хилла йолу. Циггахь Iохкура цуьнан сийна кIархаш а. 
Маьнгина хьалха лаьттачу стоьла тIехь, ах чохь чай долуш пела бара, 
Нанис дIамалаза дисна. Цо дийцина туьйранаш а, хилларш а дацара кху 
чохь кхин. Шен ишкапа чохь, тхо догIур ду бохуш, цо ларйеш хилла 
печенеш, кемпеташ, Iежаш дацара. Йесалла йара чохь, цкъа а суна гина 
а, хаайелла а йоцу йесалла. И йесалла дара-кх Апас даим соьга дийцина 
вуон, суна дуьххьара гина вуон. Тийна, тебна деана, ша догIий а ца 
хоуьйтуш, деана вуон.

 Со корехула арахьаьжча, боганаш карахь а долуш арайолуш сан 
наний, девешин зудий гира суна. 

Шинггехь а цхьацца сирдиллина бога дара, тIетесна масийттаза 
тIекIалдиллина кIайн киса а долуш. Довхий, мерзий деман хьовлий, 
чIепалгашший дара сагIина дала арадоккхуш. Сан дененах тхан ков-
кертахь йисина йовхо, марзо а сагIина нахана дIасхьайекъа йоьдуш 
хетара суна и шиъ. Ткъа тхан кертахь дисира и доккха вуон, цо шеца 
йеанчу шелонца, йесаллица а. Дуьххьара сан бIаьра хьаьжна долу, сан 
жимачу даго хала лайна доккха вуон.
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Йома йиллина хIума тIейуьйхина адам суна ганза дукха хан йара. Та-
хана больницехь цхьа воккха стаг вайра. Со, йовха куртка йуьйхина, 
кога керла мачаш йуьйхина лаьтташ йу, долчух тоам ца беш.

«Ламода» чуьра керла схьадаийтина кхин цхьаъ Iаьнан чкъор ду. 
И стаг вета болчу кучаца, цунна тIехула йуьйхина киталца ву. 
Арахь шийла йу, тхойша тIаьхьа-хьалха арадолу больници чуьра. 
Кху шелонехь гIаш некъ ца бан, ас такси кхойкху. Такси цу Делан 

минотехь схьакхочу. И стаг урамехула волало, шен тешаме «доттагIчух», 
Iасанах, шена гIортор а йина. Суна чIогIа лаьа цу воккхачу стаге ала: 
«Ваши, машенахь меттиг бу, хьо ваха везачу метте дIакхетор вара оха... 
Ас цуьнга и ца олу. Хаьа суна, и саннарг цо тIедуьтур доцийла. И тIедита 
цIийца йолчу йохьо и вуьтур воцийла а. Сан дог Iийжа. 

Со лерина хьоьжу, такси а йицйина, цуьнан гIийлачу боларе. 
Схьакхаьчначу таксисто мохь тухий, йукъахдоккху сан хьежар. Со 

машен чу хиъча, ас олу таксисте: «И дIо воьду стаг вига веззачу айхьа 
дIавуьгур ву алахьа цуьнга, ахь боьхху мах ас дIалур бу хьуна». 

Таксисто дехар до воккхачу стаге. Цо аьттехьа а ца дуьту дехар. Ма-

САТАРБИЕВА Жайна 

Вайн дегнаш чуьра  шело

Сатарбиева Жайна йина 1999-чу шеран 
оханан беттан 16-чу дийнахь Эвтарахь. 

Бералла Соьлжа-Г1алахь дIайахнехь а, ер-
риге аьхке дехойн, ненахойн керташкахь йок-
кхура бераша. Иштта марзделира кхарна 
йуьртарчу бахархойн гIиллакхаш.

20I6-чу шарахь чекхйаьккхира Соьлжа-
ГIалин лоьмар II йолу ишкол.

Цу шарахь Делан пурбанца Жайнин деша 
йаха аьтто хилира шинхьа. Гондахьара ада-
маш : «Ахьа хIун до цу университетех, цхьаъ 
совнаха йу» – боху къамелаш деш лаьтта-
шехь, цо шен дипломаш схьаийцира. 

202I-чу шарахь чекхйаьккхина Северо-Кавказски федеральни универ-
ситетан экономически факультет, ткъа 2022-чу шарахь – Нохчийн 
Пачхьалкхан Хьехархойн Университетан филологин факультет а. 

«Керла гуо – керла адамаш, церан хIораннан шайн дахар ду. Дахар 
довза лууш, коьртехь шортта хаттарш хьийза. Цу хаттаршна йозанца 
жоп дала хьожу со» – олу Жайнас.
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сийттазза куьг ластадой, «ДIагIо, дIагIо! Дала сий дойла шун!» – олу цо. 

Балха дIакхаччалц, дагахь лаьтта суна цу стеган амат: къаналло сат-
тийна букъ, кIайн маж, баьццара духар, можа йома йиллина баьццара 
хечин ког, холхазан куй, карара NOKIA телефон. 

Ткъа суо цул а гIийла хийтира суна, тIехь керла духар, коьртахь деза 
йовлакх, карахь тоьлларг телефон йелахь а. 

Сан са гIийла ду, ойла сонта йу… Ши капек мах бац кху ловзоргийн. 
… де шийла дац, вайн дегнаш чохь йолчу шелоне хьаьжча. 

Безаман каш

Кхин цкъа а йогIурйоцу Iуьйре, йахана, йай, дерриге ирс, маьлхан сер-
ло шеца дIа а хьуш… 

 – Цу маьлхан серло даиманна, со миччахь хиларх а, соьца йуй хаа-
лахь, – элира кIанта. 

– Новкъа маса даьлча волу хьо? – дуьхьала хаттар дира йоIа. 
– Дерриге кийча ду тхан. Кех довлуш ду тхо. 
– Собар де. Коьртаниг дицдина ахь. Ас доIа доуьйту хьуна, машена 

хууш дан дезаш долу. И ца доьшуш, кех ма валалахь, – гIайгIане элира 
ас цуьнга.

– Дала сий дойла хьан! Малх бу суна тIе ца тоьуш берг. Хьо кечйелла 
йаьлча, схьакхета тарлора иза, шен зIаьнаршца дуьне серла а доккхуш. 
Сан доттагI, Дала аьтто бойла хьан экзаменехь! Ахь Iамийний хаьа, пхиъ 
бен хьуна ца дезий хаьа. 

ЙоI даиманна йелаелла, йекхна, самукъане хиларна, йевзинчу дий-
нахь дуьйна «Малх» ала вуьйлира кIант кхунах. 

ЙоIана чIогIа тайра иза, массарна ша йекхна гайта гIерташ, хIораннан 
а дог эца гIерташ йолу. 

ХIокху шиннан амалш тера йогIура. Дуьнене болу хьежам а цхьаъ 
бара. 

И жима стаг вацара цхьаннех а тера. Цуьнан вистхилар, хаза сийна ши 
бIаьрг, лелар а цхьана а хIуманца дусталур долуш дацара. 

Вевзина кхоалгIачу дийнахь везавеллера иза кхунна. Къайладаьхьна 
а хIун до?! 

Дагарахаийта ца хIуттура, массийтта бутт баьлча а. ЙоIана иэхь хетара 
безам бийца. 

КIант гергарчу махка ваха везаш вара. Кхана новкъаволу аьллачул 
тIаьхьа, кхара дукха къамелаш дира телефонехула. Шина йуьртахь де-
лахь а, ойланца цхьаьна дехара и шиъ. Оцу масех сахьтехь бIаьргашна 
дуьхьалтуьйсура хиндерг: кIайн гIабали, баккхий нах, хьехарш деш зу-
дарий, гонаха хьийза нийсархой.

Муха йолу а ца хууш, буьйса дIайелира. Сахьтан цхьамза 6-на тIехь 
сецира…



109

Орга - 2022 (1)
Къолам хьаьккхинчохь дахар долало, хада а хеда, цхьаьнгга а пурба а 

ца доьхуш. 
Цу дийнахь йоIаца Iожалло къевсира кIант. Экзамен йала чуйаханчу 

кхуьнан даге ов деттара. Кхузткъа хаттарх шовзткъе пхийтта Iамийнера 
кхуо. Пхиъ даьккхина арайала кийча йолу хIара цец йара, шена ца хуучу 
пхеаннах, ши хаттар шен билета тIехь гича. Эрна хан ца йойуш, каби-
нет чуьра арайелира хIара, хьехархочуьнга ша кийча йац аьлла. ЙоIанна 
чIогIа халонга делира хилларг, цхьа тамашена йелхар а оьккхуш. Цу ми-
нотехь ма-дарра кIанте йазйира кхуо дерригенах а. 

Дуьхьал хаам беара: «Цигахь везаш вара, моьтту суна со». 
ЙоIа жоп ца делира. Цуьнан коьртехь хьийзара: «Бала ца кхаьчна цуь-

нан хьоьца, бала хиллехь, телефон схьатухур йара». Цу ойланца йоIа 
жоп ца делира кIантана. Иза ша зIене валлалц, цуьнга ша йазйийр йац 
аьлла, чIагIо йира. 

Йоьлхучуьра саца ца лора. Цкъа а лезна доцу дог лазадаьллера. Даге ов 
деттара, бIаьргех хиш оьхура. ХIара мелла а сиха цIехьа йирзира. ЦIахь 
дIайижна, бахьана доцуш шегахь лаьттачу баланех йада аьтто хир бара. 

Де хийцаделира суьйренца, хIара набархйолуш. БIаьргаш белларца, 
телефона тIе хьаьжира иза. КIантера цхьа а хаам бацара. Шен йахь 
генна дIатеттина, кIанте йазйира кхуо. Цул тIаьхьа масийтта сахьт 
делира. Цхьа а хаам бацара. Тийналла йохийра схьатоьхначу телефоно: 
«И велла ма боху. Бакъ дуй иза?». ХIара ца тийшира. Цхьа Iовдал забар 
йара и. Машенан сурт даийтича а, ца тийшира. Машенан номер гуш 
йацара. ДоттагIчунна хIумма а хила йиш йацара. Ватсап схьайиллича, 
цо дIатоьхна машен бен йуьйцуш йацара.

Кхуо кIентан накъосте туьйхира телефон. И дIайоьдучу секундаш-
кахь, дегIе шело оьхуш, аз дегош, элира кхуо: «Дела дуьхьа, ма алалахь 
и бакъ ду. Пурба дац хьуна. Цуьнан машен ма йац иза». Вист ца хуьлуш 
Iийначу Валида, дерриге гIора схьагулдина, элира: «Бакъ ду». 

Ойланехь йоьттина гIаланаш харцийра оцу шина дашо. 
Мохь белира йоIан, хIара дерриге дуьне Iаддол чIогIа. Кхерайелла 

нана, цунна тIаьхьа ведда да, гонаха хьийза йиша… Кхунна цхьа а гуш 
вацара, цхьа хан йаллалц. Эзар дакъа хилира кхунах а, кхуьнан дагах а…

ЙоIан ойланаш паналлехь хьийза: 
 ГIенашкахь даго хьоьца къамелаш до «Йисина йу», – аьлла, цIе йи-

тина йелира ахь суна, кхин хIумма дацахь а. И цIе кхиош йаха атта хир 
дара кху дуьненан новкъахь. Хьан хазачу бIаьра хьоьжуш, эсалчу озе 
ладоьгIуш, йаха ойла йара, лаамехь йоьттина гIаланаш йара. И гIаланаш 
хаьрци, шайна тIаьхьа йесалла а йуьтуш. 

Суна дага ма оьху дерриге а: хьо вовзар, хьан бIаьра хьежар, кхечу 
йоIаца хьо гича, кийра тIекIалбалар. ХIинца велара хьо, кхечуьнга хье-
жа, кхиниг йеза. 
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Сан бIаьрхиш совцуш дац. Царна хIун дан деза ас? 
Ахь делха дитинчу жимачу дагна хIун до вай? 
Ахь баьккхинчу ког боккхуш, муха лела со?
ХIоразза а хьоьга йазйо ас, сайна жоп лурдоцийла хуъушехь. 
Ши шо дIадели. 
ХIара кехат хьоьга йаздинчул тIаьхьа, бIаьрхиш дакъор ду аса. Дог, 

аьчкан догIа а тоьхна, къовлур ду. Оьшучул а совнаха ас ойланаш йо, 
олура ахь хийлазза. Хьо бакъ вара. 

И бала ас Iоьвшина, хьан машенах деман дарц хилла кIира хан йалале, 
суна тIе захало деара. Шина а агIор болу баккхийнаш чIогIа реза бара. 

«Йуьртара хилча, балхахь-хьаьттахь хилча, тIекIалдина цIенош хил-
ча, кIант йахь йолуш хилча, кхин хIун оьшу хьуна?» – аьлла, хаттар дира 
соьга...

Хьо дIавахарх, дуьненан хьийзар соцур долуш ца хиллера. Дера дац и, 
ахь дитарх йа ас дитарх, шен хьийзар сацор долуш.

Тхо тезета догIуш, хьан накъост, новкъахь йоI хазаелла, цунна тIаьхьа 
хьажа воьлла, ворта кагйанза велира. 

«Хено чов йерзайо», – бохург бакъ доцийла хиъна суна хIинца. Цо 
цуьнца ваха Iамош хиллера. Наггахь шун йуьртана тIехйолуш, ахь без-
амца кечдина хилла цIа го суна. И кечдина ваьлча, чуверза лаам бара 
хьан.

Ткъа хIинца уьш йеса йу. Йа доьзал а бац тIаьхьа белха. 
Каш доцург, хIумма йац.
Ала дисна кхи ду: «Цигахь везаш вара, моьтту суна со», – ахь йаздина 

тIаьххьара дешнаш хиллера…
Цу ирчачу буса ас ламаз тIехь вийхира хьо, нанас шен бер ма-деххара. 

Со кхийтира баккхийчийн «Безачийн дегнаш вовшах дихкина ду», – бо-
хучу дешнех. Экзамен йолчу дийнахь сан дог лазар хьан дог сацаран 
билгало хилла. 

Сан доттагI, цу Iуьйранна хьоьга дайтина доIа АллахIа хьо новкъа 
ваккхаран пурба хилла». 

Йаздо ас кехат, кхин цкъа а йуха ца деша. 
_______________

КъинтIеравала, доттагI, хьох йолу ойла дIататта, дуьненахь ирс леха 
ойла кхоллайаларна. 
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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 алса-
мо хир бу къинхетам, кхиамаш а. Муьлхха а хIума кхиорехь а, даржо-
рехь а коьрта бу къинхьегам.

Хьалха вайн дай-наноша лелийнарг, кхиийнарг, хIинца вайн дахарехь 
ледара дерг карла а доккхуш, йухаметтахIотто 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 йукъара дIайаьлла лара мегар ду. 

Бакъду, т1аьхьарчу хенахь  цхьайолчу меттигашкахь  
йухаметтахIоттийна истангаш дар. И корматалла, говзалла йухаденйар 

ЮСУПХАДЖИЕВА Аза

КъИНХЬЕГАМО ИСбАЬХЬАЛЛИН А, 
МЕТТАН А ДОЬ ЦА ДОйТУ
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бахьанехь дуккха а 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 йу. 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 говзал-
ла 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.

«Йуьртахь пхьалгIа, чарх, хьера а йацахь, йурт йурт йац», – олуш хил-
ла 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, йаржо а Iалашо йолу нах гучубевлира. 
Дала кхиамаш совбохийла церан! Царах цхьаъ йу Ойсхарара А. 
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 йеза говзалла. Дахар-Iерехь оьшу дукха хIуманаш йало 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 йу цунах. Масала, хьалха заманахь истангаш деш хилла. 
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Уьш къорза а, цхьана басахь а хуьлуш хилла. Мескир-эвлара йахархо-
чо дийцира тхуна: «Сан нанас цхьана басахь долу кегий истангаш деш 
хилла. Ламаз деш лелош хилла уьш. «Ламаз-истанг» олуш хилла цу-
нах. Базаран де кхачале 8-10 деш хилла цо уьш. Дикка дакъа а далаза 
долу дохка дIахьора, уьш дIа а духкий, базарара цIайогIуш хилла иза». 
Кхин цхьа хIума а довзийтира цо тхуна: «вуьжу чоь, цIийнан дас бил-
гал 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 де-
лира: «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 че-
таршна 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 ху-
ьйцу. ТIаргIа дукха чIогIа вовшах а ца хьекхош, меллаша хьоь. ЦIанбелча, 
меллаша Iовда а Iовдуш, баржа а беш, бакъабалийта охьабуьллу, бакъ-
абаллалц сих-сиха харца а хорцуш. ТIаргIа куьйга къажбо, цул тIаьхьа 
ахкарха а боккхуш, нисбеш, охьабуьллу. Истанг далла гулбелча, и бата-
бо. 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 даь-
ллачул 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 – ба-
сар 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 къа-
мел 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 истан-
ган 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 кхех-
кайой. 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. Кьахьоь-
гурш 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 
йай 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, йай 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. Цхьа-
волчо цхьа-ши буьйса а йоккхуьйту. Басар таьIна, сирла йа беса дезаре 
хьаьжжина, хуьлуш бу и лаам. Басарна кечдинчу муттанах туьха, къон-
ца 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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ДУГРИЧИЛОВ Муртуз

ТIаьххьарлера гIазот
1877 шарах лаьцна дийцар

III-гIа корта
(Йуьхь йеша «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 чуьра 
чагIар, Монтескьен кхолларалла а йара. Низам лардарехь цунна гора 
шен Iер-дахаран аьтто, карьера йарехь кхиам цахиларан гIайгIанечу 
ойланех иза цхьана ханна паргIатвоккхура чагIаро, ткъа Монтескьес 
цунна гIо дора, мукъачу хенахь къамелаш деш, шен кхетаман кIоргалла 
гайта. Зударий дукхабезаш волу иза, цаьрца хан йаккха йишйоцчу 
хьелашкахь велахь а, эскаран гIуллакх дIахьочу шен дахарехь а цаьрца 
гIиллакх лелоран кеп ларйеш, 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 дуьхьа-
лойоцуш, кхочуш а дора.

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

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

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

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

хьаббеш, омра до полковнико.
Парталчу боларехь чувогIу Сысоев.
– Могашалла хуьлда, хьан оьздалла! – гай чу а озийна, маршалла хот-

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

скийс.
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 цIанйеш. 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. Схьагайта, 
эли, хIун йу ворданахь. Иза – цаьрга герз а, карзахалла кхуллу хIума а 
гIаттамхошна тIе дIа ца йахьийта. Иштта, господин поручик а тIекхии, 
цаьрца девне вели. Ахархоша жимма дуьхьало йира. Кхузахь ворда а це-
ран – харций. Къоначу ахархочо гIап-аьлла муцIарх буй туьйхи цуьнан 
оьздаллина, тIаккха цунна тIехии, – Сысоевс буйна туйнаш туху, по-
ручикна буй муха туьйхира гойту, – ткъа ханна воккхахверг – суна йет-
та волало. Эццехь вежарий а тIекхии. Оцу хьолехь Ивана герз кхоьсси. 
ТIедиллина ма-хиллара. Ткъа цуьнан оьздалло, туземец велла шена ма-
гиннехь, иштта со кхуза хьажий. Ша мукъаваьлча – куьйгалле дуьйцур 
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 йуххехь 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, йан 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. По-

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

хуьлда цунах.
Кхузахь йукъавулу собарца церан къамеле ладугIуш Iаш волу Войно-

Оранский:
– Господин Хуршилов, ца оьшурш хоьттуш, эрна хан йойур йац вай. 
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Нагахь кхин цхьаннен а могIарерчу Сысоевга кхин хаттарш дацахь, ас 
иза дIавохуьйту.

– И кIезиг хIуманаш, господин полковник, тоьшаллаш ду. Мел доккха 
зулам долу вайн эпсарийн куралла а, сонталла а гайтарех, – дуьхьало 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 йуха а дагадоуьйту хьу-
на: карзахаллаш цахилийтаран Iалашонца тIеман дерриге дакъошкахь 
тIедахкарш а, омранаш а ду, гIашлойн некъашкахула, новкъахула, 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 Хурши-

ловс.
– 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 дахар 
дIахIотто, – бохура цо, – оцу муьрехь лаьмнийн йукъараллашкахь 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 диллинчу 
мекхийн йуьхьигаш шарйой, наиб йукъахвоккху:

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

– Бехк ма билла, – йуха 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 йарташкара бахархоша, 
конвоирийн а, тутмакхийн а бедарш тIе а йуьйхина, гIаролна харцкеха-
таш а гайтина, тIаккха тIай тIе а бевлла, гIаролхой байина…

И дерриге иштта хиънера полковникна: Сысоев гIопе веанчул тIаьхьа 
дукха хан йалале йуххера лаьмнийн баххьаш тIехь цIерш летира. Во-
ниг хилла хиларх шекваьллачу цо айкхаш дIасахьовсийра. Цара хаам 
беара хиллачух лаьцна. Ткъа тIаьхьо штабе хаам кхечира – Гергебилехь, 
Хвартикунехь, Дараде-Мурадехь, гондахьарчу кхечу йарташкахь а кар-
захаллаш хиларх лаьцна. Амма Войно-Оранскийс башха чот а ца йира 
хIоьттинчу чолхечу хьолан, кхеро Iалашонца маситтазза йаккхий тоь-
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паш 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 йара цуьнан даимле-
ра амал: дерриг тIехдестош, хIоьттина хьал тIехчолхе хилар дуьйцуш, 
шен куьйгаллина кIел берш цу хьолах хьалхадовла некъ бан а бац боху-
чух 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 лерам, 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 йеш бу 
гIаттамхой. Шайн гIаролаш ду дIахIиттош. Хьал мелла а холчудаьлла, 
вай цхьана ханна зIе йоцуш дисна лулара тIеман дакъошца, – полковник 
областан карти тIе воьду, округан дозанашна тIехула цIазапIелг хьоьк-
ху, – вай …. Левашера, Хунзахера, ГIазгIумкара а тIеман дакъойх.

Полковнико соцунгIа йо, стратеган кIорггерчу ойланашкахь ша хилар 
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, пол-
ковник шен къамел дина валлалц бохуш. Войно-Оронский хIоьттинчу 
хьолан таллам бан волало:

– Дагестан къарйинчу берхIитта шарахь ворхIазза хилла гIаттамаш. 
Уьш йерриге ша-шаха кхоллалора. Амма хIинца вайна дуьхьал берг 
хьалххе кечбина гIаттам бу, иза шуьйра дIаса а баьржина. Цо тесна ма-
тар йерриге а округех кхетта. Бакъду, вайн ницкъ кхечира шен хеннахь 
хIорда тIехула Туркестанера а, лаьтта тIехула Теркан областера а бок-
кхачу барамехь эскарш схьадало, гIаттам дIаболо хан мелла а йахйан, 
карзахбевллачийн йекъайелла тобанаш цхьаьна ца кхетийта. Сан дегай-
овхо йу шу кхеташ хиларх, мел чIогIа чолхе хIума ду и Турцица тIом 
болчу муьрехь? Со дийцина вели, дехар ду хаттарш далар.

Йуьхь тIехь босбойургаш йолу къона эпсар:
– Харцдокументаш муха каракхаьчна гIаттамхошна?
– Документаш Гергебилан йуьртдас йаздина, – Войно-Оранский 

Хуршиловна тIевоьрзу, – кхузахь аьлча, айкхаша дийцарехь, ахь 
дIахIоттийна ву иза цу дарже. ТIай схьалаьцначу талорхойн тобанан 
коьртехь хилларг а иза ву.

– Левашера а, ГIазгIумкара а хезаш хIун ду? – хотту интендантан 
гIуллакхан хьаькамо.

– Цигара хаамаш бац. Цхьа сахьт хьалха ас геланчаш бахийтина Дар-
гински округан куьйгалхочунна полковникна Тархановна а, ГIазгIумкан 
округан куьйгалхочунна полковникна Чемберна а, цаьрга гIо доьхуш. 
Дала мукъалахь, кхана делкъале гIо кхочур ду вайна, – жоп ло Войно-
Оранскийс.
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– Нагахь вайна гуо бахь, герггарчу хьесапехь мел гIаттамхо хир ву 

вай дуьхьало йан йезарг? – йуха а хоьтту йуьхь тIе босбуургаш йевллачу 
эпсаро хIинцца тIамца чухахкавала кийчачу тIемалочун озаца.

– ГIунибан округера йарташ мел йу эр ду ас шуьга. Йаккхийнаш итт 
йу: ТIилитIла, СогIратIла, Чох, Ругуджа, ГIадатIла, Корода… И терахь 
хIор йуьртара божарийн бараман йуккъерчу 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, йеккъа 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 йаьлла йуьхь йа-

хйелира, беснеш чуийгира, цо чуозийча санна, тIома хьийзачу куьйра-
нан 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 наи-
бо.

– 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 дут-
къало, – областехь тIеман – халкъан урхалла кхоьллина ду хьуна, тоба 
шена тIехь урхалла далуш хилийтархьама. Хьо тIеман округан хьаька-
ман омранаш кхочушдеш ву, ткъа хьуна муьтIахь халкъ хила деза, стох-
ка дуьйна коьрткомандуйущин омра хьуна довзийтина хилча муххале а. 
Турцера хаамаш ламанхошна йуккъехь дIасабаржорна дуьхьал админи-
страцин болх дIахIотто беза ма аьллера цо.

– Ас хIинца муха берзор бу бахархой сайн куьйгаллина кIел? Со пай-
хамар 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 хьажа 
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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 карзахе 
ойланаш хьан хиларна. Цхьана хьекъалечу французо тIечIагIдина: шаьш 
эшийначу паччахьашна церан гIанттий, тажжий йухадIалуш хиллачу 
мехкашдIалецархойн догдикалла хестайо историкаша. И иштта хила де-
заш хиларх хIокху дешнашца кхетадо цо: карайерзийначу пачхьалкхе 
бохуьйтуш болу губернаторш цкъацкъа ларош ца хуьлу шайн керлачу 
мехкийн бахархошца, ткъа паччахь – оцу губернаторца ца ларош. Оцу 
пачхьалкхашкара муьлхха а карзахалла йукъарчу бохаме йоьрзур йу, 
цхьанхьа болу Iоттабаккхам кхечунна тIеIаткъам беш хир бу. Иштта 
кхечу кепара а: нагахь тоьллачу монархо законехь волчу паччахьна цуь-
нан гIанттий, тажжий йухадерзадахь, тIаккха цунах бартахо 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 йалта доцуш, маршо йоцуш дуучу дуьненал Iожалла мерза 
йу ламанхочунна. Суна хетарг – Георгиевски тIай тIамца дIалаца деза.

– И дан йиш йац, – сацам боллуш дIахьедо Войно-Оранскийс, – таха-
на хIор а салти мехала ву вайна, ткъа Георгиевски тIай кIезигчу мехах 
схьадаккхалур дац вайга. ДагадогIий хьуна: «И тайпа кхин а цхьа то-
лам 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 йарташкара 
хIокху шарахь милицин декхарш кхочушдаза болчийн цIерш дIайазйийр 
йу ас, – шен ойла йовзуьйту наибо.

– Хьо ала гIертарг, – ойлане боху полковнико, – божарийн мобили-
заци а йина, йисинчу йарташкахь 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.
– Шайчарна тIе герз тухур дац оцу эскаро, – дуьхьалойо Хуршиловс, 

– нагахь шайна ультиматум ца хIоттайахь, уьш реза ца хилахь, хиндерг 
а довзуьйтуш.

– И хIун ультиматум хир йу? – самойо Войно-Оранскийс.
– Ишттаниг мукъане а: нагахь и кхочуш ца дахь, дерриге а йукъа-

раллин оханан латтанаш цаьргара схьа а даьхна, тIеман дуьхьалонан 
гIишлош йарна дIалур ду.

Войно-Оранский кхета, иза – тIехдика операци хир йу, иштта иза кхе-
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та, и дагайеанарг иза ша вац, ткъа, эпсарш хезаш а болуш, наибна дагай-
еана. 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 тIе воьрзу, – 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 схьаоьций, 

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. Бак-
къал а, амалш а, дуьнене хьежамаш а кхоллабаларехь цхьатерра хье-
лаш хила деза цу шиннан, цхьанакепара хетарг дуьззина цхьаьнадогIуш 
хилийтарехь. Ткъа ишттаниг хуьлийла дац шалабинчарна йуккъехь а. 
Къовсам-бакъдерг кхолладаларан хьелаш дац, ткъа шина кепара бакъ-
дерг довзийтаран аьтто бу.

– Шина кепара бакъдерг хила йиш йу ткъа? – велар оьккху Хурши-
ловн.

– 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? – Во-
йно-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 бакъ-
леран 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 йуьйцург стеган шен къонахалла йу, – корта ластабо Хуршиловс, 
– 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 йеза къоман 
амал. Ламанхочунна хуур ду, муьлхха а Iедалан лерам бан, и лардан, на-
гахь 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 
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цхьакIеззиг бен боцчех ма ву иза? Хьо цунна тIекхаьчча хIун дара-те? 
ХIокху сахьта карзахбевллачаьрга герз цуьнга охьадиллийталур дара аь-
лла, хета суна. ТIаккха вай хIокху гIурта йукъара 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, – йуха 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 лелийча 
а, магийта деза бохург дац. Сан декхар – ойла ца йеш 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 

дIайазбан мел хан оьшу хьуна? – хаа лаьа полковникна, дашочу сахьта 
тIе а хьоьжуш.

– Уьш ас дIайазбина цIахь, Магарехь. Цхьана-шина сахьтехь ас и ке-
хаташ схьадохьу.

– Иштта делахь, ас хIинцца ультиматумца геланча дIахьажаво 
СогIратIла. Сатасале милицин тоба вовшахтоха йеза вай.

Наибан можа чалба тIехьарчийна месала куй туьллий, деха тур куьйга 
сецош, кабинет чуьра араволу Хуршилов.

Оцу хенахь гIопара араволу Войно-Оранскийн омра эцна воьду гелан-
ча а.
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ДАЙН ИЭСАН КХАЙКХАМ…
йа хьан махкахь мохьтоьххана декачу 

иллин ден бу хьан мохк 

– И. бродскис, шега интервью ло аьлча, ша во-
вза а, шеца къамелдан а лаахь, шен стихаш йеша 
аьлла-кх… Хьоьца долу муьлхха къамел пайдехь а, 
оьшуш а хиларна, цхьацца хаттарш дан лаьа тху-
на…цхьаболчу дешархоша. Кхолларалла художни-
кан биографи лору, ахь муха бийр бара цуьнан къа-
стам? … Поэташ дукха догцIена нах хета-кх, шайн 
чоьхьара дуьне гайтарехь …

– Муьлхха нах а санна, поэташ а тайп-тайпана хир бу. Делахь а, по-
эташ бохучохь вайна дагахь верг муьлххачу заманахь а, муьлххачу къо-
мах а цхьа наггахь волу стаг велахь, ахь царах бохург нийса ду: поэташ 
боккъал а догцIена, цуьнца цхьаьна дог чIогIа нах а бу. И дегнаш шайн 
цIеналлица чIогIа а дацахьара, церан уьш поэташ хила кхиале дукха 
хьалхехь лелхар дара, муьлххачу заманахь детталуш хиллехь а. 

Художникан биографи цуьнан кхолларалла йу бохург а нийса хета, 
вай вуьйцург боккъал а волу художник велахь. Цхьабакъду, боккъал а 
волчу художникан биографи «вина, воккхахилла, балха вахна, доьзал 
кхоьллина, ваьхна, къанвелла, кхелхина» бохучу могIано кхачош йац. 
Боккъал а волу художник, дуьнен чу мацца вагIахь а, шен къоман хен-
нара хуьлу, ткъа цхьаверг цул воккха а. Боккъал а волчу художникан 
синкхетаман, генийн тIегIанара иэс дуьйцу ас. И иэс цуьнан шен цхьа-
на дахарехь зиэделлачух хуьлий ца Iа. Ма-дарра аьлча, сан кхетамехь 
бакъволчу художникан биографи бIешераш чулоцуш хуьлу. Бакъволчу 
художникан, боху вай, йуха а – бакъволчу художникан… 

– И бакъверг шен заманахь къаьсташ хуьлий?

– И къастар стеган, художникан кхолламах, Дала (СТ) йаздинчух до-
зуш ду аьлла, хета суна. Хийла бакъволу художник цхьа а лар йоцуш 
вайна хир ву кху лаьттахь. Иза къоман кхолламах а дозу… Нийсса жоп 
дала дукха чолхе хIумнаш ду уьш.

АБДУЛАЕВ Леча



124

Орга - 2022 (1)
– Таханлерчу, масала, вайн литературехь цу боккъал а бохучу кхе-

тамна, тIегIана герга ду аьлла, хьайна билгалдолучух эр дарий ахь?

– Таханлерачу вайн литературан сурт суна цуьнан, цу литературан, 
цхьа мур чекх а баьлла, важа болабала гIертарца го. Цхьа мур аьлча а, 
рогIера мур. Советан Iедал тIедале а цхьа некъ бина вайн матто. Амма 
хIетахь кхоьллинарг, йаздинарг, вайх дозучу а, ца дозучу а бахьнашца, 
дукхахдерг хIаллакьхилла. Цхьа кIеззиг назманаш йоцург, цунах вайн 
Iалашделла хIума дац.  Цул тIаьхьа беънарг цхьа мур бу. Цуьнан тоь-
лла векалш а вайна, кIеззигчу нахана, бевзаш бу – изза МамакаевгIар 
а, кхин масех цIе а. ДIадаханчу бIешеран 80-чу шерашкахь дуьйна, со-
ветан Iедало хIиттийнчу гурашкара йаьлла, шен керла некъ бан гIерташ, 
лехамашкахь йу аьлла, хета суна, вайн литература. Бексултановн, Ахма-
довн проза а, Бисултановн поэзи а, кхин а масех масал а дало мегар ду 
цунна. Жимма хьалхо хиллачу чкъурах волу Кибиев Мусбекан поэзи а 
хьахо лаьа суна кхузахь. Мусбек хазнеха санна воккха прозаик хир во-
луш а вара, соьга хаьттича. Йуха а кхоллам бохучунна тIе догIу-кх и. 

 
– «Заманца дог деъча, син кхардам бу хьо, Заманца ца веъча, - 

жугIаргийн белам…» Иштта цхьа могIанаш ду-кх хьан… ХIокху за-
манах хIун эр дара ахь, хIокху заманан гIиллакхех а, царах хьуна ца-
товшдерг а хIун ду? ХIокху заманахь «дийна» хила стен гIо до хьуна?

– Зама кхин бехке а ца хета суна цхьана а хIуман тIехь. Зама шен гут-
тар а хиллачу гIиллакхехь йисна. Дуьне а ду ша гуттар а хилларг. Бакъ-
ду, дуьне адамо шен Iаткъамашца гIеххьа гIелдина, тиш а дина тахна… 
Цу адаман гIиллакхаш дуй, хаьа суна, ахь хоьттург. Царах дерг аьлча, 
уьш боккъал а галдевлла. ДIакхелхинчу чкъурашца дуьстича, тахна де-
хачу адамийн дегнашкара серло дIайаьлча санна хета. Октавио Паса ма-
аллара, тахна массо хIуманах вещь хилла, адамах шех а тIехь. Адамаш 
шаьш а тIехь хуьйцуш а, духкуш а ду. Ша цхьанна вохка йа эца цаэш-
нарг (!) гIеххьа дегбааме а волуш. Культурах  шоу хуьлуш лаьтта. Шоу 
бохучохь хьалхадолуш дерг гуттар а бизнес, дуьненан сай, пайдий бу. 

Тахана адамийн йерриг а хьогалла оьшуш-гIондолчуьнгахьий, дуь-
судолчуьнгахьий йаьлла. Жимчунна, жималла, цуьнца цхьаьна дегIан 
гIора а, дуьненан синкъерамаш а оьшуш гIур буй, ца хаьа; воккхачун 
дерриг а дуьсург хиларан ойла йац. Дерриг а гуттар а цхьанаэшшарехь 
лаьттар долуш санна ву дукхахверг. БIаьргаш сиха ду, дегнаш – партал-
девлла, тхьийсина. 

Суна «дийна» хила стен гIодо бохуш, хоьтту ахь… Вуй техьа со иштта 
«дийна»? Велахь, цуьнан цхьа бахьана ду-кх: тахана адамаша къуьйсу 
хIумнаш суна цаэшар. Син паника йац сан, массара а массо хIума дIаса а 
дадийна, дуьненан кхаж-дакъа ца кхочуш-м ца вуьсу-техьа боху кхерам, 
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сингаттам бац сан. Дуьненна ца вевзаш висарна а, ца кхоьру, мацваларна 
а, арахь висарна а ца кхоьру, эцца ас цхьацца гIовгIа йеш, вайн дуьненан 
цIуьхаршна наггахь ас шайца цхьаъ къуьйсу мотталахь а. Дуьненна буо-
бер хилла лелар тIедоьжна дацара вайн къам, таханлерчу хIокху дуьне-
нахь вешан хан а, меттиг а йовза гIортахьара, ала-м лиъна суна вайна 
массарна а йукъара долчу хIуман тIехь. Дуьненан цIуьхаршна, шаьшка 
тахана, олуш тамехь дацахь а, сискал йаийтичхьана, тоьу. Важа гIовгIа 
йеш волу стаг царна новкъа хуьлу. Шайга цу баийта боху, моьтту царна. 
Баа-м хIетте а бууьйтур бацара, бууьйтур бац бохуьйтуш, багарниг охьа 
ма тийсийтахьа, баьхна-кх мацах цхьамма. И ду дерриге а. 

– Заманаш а, хьелаш а хийцадаларх, хийцадала йишйоцург хIун ду?

– Хийцалун доцург а, хийцадала йиш йоцург а...  Суна дукха чолхе 
хаттар ду и. Веза-Лекха АллахI Дела воцург, и тайпа хIума суна ца хаьа. 
АллахI Дела (СТ) воцург, массо хIума а шен цхьа билгалбаьлла хIоттам, 
дозанаш долуш ду. ХIоттам, дозанаш долу хIума хийца ца луш ца дуьсу. 
Амма, хIуъа хилла латтахь а, адам ларо гIерта дезаш хIума дуй бохург 
ахь хеттахь, ийман ду, эр дара ас. Далла (СТ) хьалха ларлуш верг гуттар 
а ларлуш ву. Хьох а, сох а ларвелла Iачо, букъ ма-берзийнна, шена лу-
ъург до. Хьан а, сан а дуьхьа дика деш верг, вайна оьгIаза ма-ваххана, 
шен дика дIадаккха лууш хуьлу. Делан (СТ) дуьхьа доцург цхьа а хIума 
тIаьхьало йолуш дац. Цхьаболчу нахана, Делан (СТ) дуьхьа аьлча, цу 
Далла (СТ) вайгара цхьа хIума оьшу, моттало. Цунна вайгара оьшуш 
хIумма а дац, вайна оьшург ду Цо вайна тIедиллинарг. Вай вовшашца 
мел нийсо «йийр» долуш ду Шена хаарна, диканна а, вуонна а хинболу 
бекхам Шегахь буй-м, хоуьйту Цо. Мискъалзарратал дика а, вуо а Де-
лера (СТ) бекхам боцуш дуьсург цахиларх тешна воцчу стеган ийман 
дуьззина дац. Цо чекхваллалц ларор долуш хIума а дац. Ишттачу стеган 
букъсурт, син гIад чIагIо йолуш дац. Иза дIа а леста, схьа а леста. Цуь-
нан, муьлххачу агIор йоьду ворда кхетча а, некъ «дика» а хуьлу…

Доцца аьлча, хIуъа хилла латтахь а, шен са ларо хьажа везара стаг. И 
бохург схьалиста воьлча, къамел дукха дахлур ду. Иблисах, дуьненах, 
шен дегIан сацкъарах Iеха ца велчахьана, хийца ца долуьйтуш (вайна 
тоьхначу дозанашкахь), ша ларо дезарг хIун ду, стагна шена хуур ду.  

 
– Искусство хIунда оьшу аьлла хета хьуна? Цхьа къамел дагаде-

ана хоьтту ас, бусалба стеган ойланаш Iеса йаха таро йу искусство 
бохуш, дуьйцура цхьамма. Ахь хIун эр дара?

– Iесачо Iесайохур йу. Кхузахь икусство бохург башха а дац. Iесачу ха-
баро а йохур йу бусалба стеган ойланаш Iеса, Iесачу леларо а йохур йу… 
Iесачу искусствоно Iесайоху ойланаш Дала (СТ) бохучунна тIейерзо ий-
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манан буха тIехь йолу искусство оьшуш йу, эр дара-кх. Iесачу духарна 
метта ийманца догIу духар оьшу. Синойн а ду шайн духар а, даар а. 
Тахана хIара дуьне, куьйга керайуккъехь Iуьллуш санна, схьагуш, дукха 
схьадиллина ду. Иблисан могIано Iеса мел дерг кхоьллина а, кхуллуш 
а, денна даржош а, вайна синошна духуш а, даош а ду. Бусалба къам, 
коьртах гали а доьллина, цхьанхьа хьеха йа даьхни-керта лоллийла дац. 
Герзана дуьхьал герз, гIирсана дуьхьал гIирс оьшу. Вайн вешан кхер-
чашкахь кхача кечбар, керташкахь дер-дерзор дукха тесна дитна. Дуург 
а схьачудохьу тIаккха. ДIора хи чевнна дика ду, важа чуонна дика ду 
бохург а дIадаьлла, ур-аттал динбергах а асар тарделла тахана… Наха 
шайн «дарбанаш» леладо тIаккха…

КхидIа ца дагардо ас. Тахана санна, бусалба наха Iилма лаха, шайн 
культура, шайн искусство кхолла гIорта деза зама, суна хетарехь, лаьт-
тахь цкъа а хилла а йац. Искусствоно бусалбачу нехан ойланаш Iесайаха 
тарло бохучу наха диагноз нийса хIоттайо, дарба ца доккху нийса бил-
гал. Дарба – вешан искусство, ийман-оьздангаллин вешан мехаллаш 
кхоллар ду, Дала (СТ) магийнарг марздеш, хьарамдинарг къахьдеш 
йолу мехаллаш. Ийман дагца ду. Маха тохарх йа гIожмаш йеттарх, 
догIуш дац и даг чу. Ницкъбар дац Далла (СТ) дезарг. Хазачу хьехамца 
кхайкха Шен дине аьлла, боху, Цо (СТ) Пайхамаре (I.с.в.с.). Хаза ма-
аьлла, цунах а хуьлу искусство. Дала (СТ) Шен Дош доссийна вайга, 
хазачу вастехь, хазачу мукъамехь доссийна иза.  Дала (СТ) Шен сийдол-
чу Къуръана чохь масал даладо, кица даладо… Ма-дарра аьлча, хазачу, 
говзачу, амма Iесачу дашах иблисо адам Iехочу меттехь а, муьрехь а 
доссийна ду Къуръан. Дала (СТ) Муххьаммаде (I.с.в.с.) делла Iаламат 
ду и, Шен Ницкъ, Сийлалла йовзуьйтуш, Мусага (I.с) йелла Iаса санна, 
Iийсага (I.с.) делла дарбалелоран, велларг денваран похIма санна. Йуха 
а боху ас: дерриге а – Шен Ницкъ, Сийлалла гойтуш.

Цу доллучух а искусство а, шуьйрачу мьIнехь, культура а ца аьлла, 
хIун эр ду? 

– Литературехь коьрта хIун ду?

– Литературехь коьрта ду аьлла, цхьаъ хьахийча, цунах шех кхин а дук-
ха хIумнаш тасалур ду, аьлларг цхьа маьIна долуш хилийта, уьш а дийца 
дезар долуш. ТIаккха вайн къамел дукха дахлур ду. Литература, сайн кхе-
тамехь, ша хIун йу-м, эр дара ас доцца. Литература – иза къоман харак-
теристика йу-кх. Цу къомана шен йу-йац а ца хиъна дика амалш а, ишт-
та цунна шен ду-дац ца хиъна вуон гIиллакхаш а билгалдохуш. И ший а 
агIо нийса гойтучу йаздархочунна, халкъера баркалла ца хилахь а, Делера 
(СТ) йал хир йу, Дала мукъ лахь. Цу йаздархочо лоьхург (оццу Октавио 
Паса поэзина далийна масал далор ду ас) дIайахний, карарий, йогIуйолий 
хенаш цхьаьнакхета меттиг йу. АллахI Дела (СТ) воцчунна хIун ду хаа 
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йиш йолуш хIума дац и. Амма къоман историн иэсан хьогалла, йерриг дIа 
ца йаккхахь а, жимма йаййан, кхин хи, хIуо кхоьллина дац. И хьогалла 
жимма йаййан, боху ас, и йерриг а дIайаьлла, ваьш схьадаьхкинчу йуха-
даха дезар ду вай. ХIора стаг а цкъа мацца а уггар воккха академик хир 
волуш ву… Iожалла, цул дехьа дерг схьаделларца, довзарца, хаарца.

КхидIадерг (уггар тIехулара схьаэцна) аьлча, литература – къоман 
культурин бух бу, и культура хилчий бен, къам хуьлуш а доцуш. И вай 
дукха дийцина. Литература йоцчу халкъан мотт кханенга баккха цхьа а 
ницкъ бац. Ткъа, мотт дIабели – къам дIадели. Доцца аьлча, литература 
– къомана дерриге а ду-кх. Йздархочунна шена и хIун ду аьлла, къамел 
кхин дах ца до ас.

– Нохчийн литературехь хьуна товш дерг, товш доцург хIун ду? 
йаздархоша, поэташа стенна тIе тидам бахийта беза аьлла хета хьу-
на шайн кхоллараллехь?

– Сан нохчийн йаздархошна, поэташна дан цхьа а хьехар дац. Массо а 
шадерг а шена дика хууш ву. Бакъдерг дийцича, суна лехам боцу хIума 
ца тов. Цхьа наггахь стаг хаало, шен цхьа лехам болуш. И лехам а, дукха 
хьолахь, нехан уьрда тIехь хилар а хаало. Суна иза а ца тов. Тар а, цатар 
а дац кхузахь коьрта, цуьнан тIаьхьало цахилар ду. 

Кхин цхьана хIуман тидам хуьлу а хир бу вайн – вайн литературехь 
дукхадерг цхьана меттера схьаэцча санна ду. Шеран некъ бина аьлла 
хеттачохь йуха а хьуо-хьайн хьуо лаьттинчохь каравойтуш. 

Йа цу тIехь, вайна кхин бехк буьллийла а дац, уьш дакъазаллаш йу 
вайн. ХIуъа дийцича а, къоман культуран зеделларг бIешерашкахь бен 
гуллучух тера дац. ХIокху къамелехь вай хьехийначу Октавио Паса ма-
аллара, муьлххачу а матто а, муьлххачу къомо а кхуллург оццу къоман 
оццу историн мIаьргонехь кхоллайала йиш йоллу поэзи йу.  

Нохчийн литературехь, цхьа а шеко йоцуш, сайна товш дерг хIун 
ду-м, эр дара ас: иза нохчийн маттахь хилар ду-кх. Забаре даьккхина 
бохуш дац ас и. 

Тахана вайна тIехь лаьтта киртиг вайн мотт боккъал а дIабаларан кхе-
рам болуш хилар жимма а ойла йолчу стагана гуш ду. Оцу хьолехь нох-
чийн маттахь дIа мел Iоьттина къолам вайна йоккха мехалла йолуш бу.  

– Муьлххачу а къоман мотт кхуьуш бу-кх, масала Пушкина, Лер-
монтовс бийцина мотт бац хIинцалера оьрсийн мотт. Вайн меттан 
кхиаран (нагахь и кхуьуш белахь) хьал муха ду аьлла хета хьуна?

– И дукха лазаме хаттар ду, жоп дарбане хир доцуш. Дуьненна а 
хууш ма-хиллара, литература мотт кхиарца кхуьу, мотт литература 
кхиарца кхуьу. Шед йеттарх, цу «шустан» болар сихлуш дац. Йа вай 
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Заказ № ______ Бинна мах.

башха, и болар сихлахьара бохуш, лелош хIума а дац. Вай, цу декъ-
ехь цхьана дикачу балхе дог дохуш делахь, Дала (СТ) похIма деллачу 
йаздархочун болх цо шен рицкъ доккху болх бина дIахIотто беза, цуь-
нан хьирп (професси) – деккъа йаздар хир долуш. Ткъа тахна йазде-
чу хIуман цхьа а мах бац. Йа йаздинарг йаздинчух къасто хаар а дац. 
ТIаккха вайна хетарг хир дац вайн маттах. 

Вайна хетарг аьлча, кхин цхьа хIума а дагадогIу: маса ву техьа и вай? 
Массо а схьагулвича а, цхьана майдана хIиттал нах ду тахана. Йуьхьан-
царчу классашкахь цхьа хийцам бан беза аьлла, къамел долийча, вайн 
махкахь иккхина йа хIинца а йирзина йаьлла а йоцу гIовгIа хезаш ду 
вай. Кхечу къомах болчу наха и тайпа хIума дуьйцуш хезча, чIог1а та-
машийна хетар дара вайна. Ткъа тахана нохчий бу бохучара вайн мет-
тан дукха лахара мах хедор цхьа хIумма а доцу хIума санна тIеоьцу. 
Ткъа вайна хIун бен ву, вайн меттан, ма-дарра аьлча, вайн къоман цхьа а 
тIаьхьало йац боху оьрси, жуьгти, кхин муьлххачу къомах верг а йа вайн 
нохчо ву бохург а? Кхечу къомах волу цхьа а да дийца хIуттун воцург 
дийца тахана вайн бу бохурш ма дика хIуьтту!

Со ца кхета оцу балхах. 
Амма со цхьана хIуманах кхета, шен мотт ца оьшучу стагана, олуш 

тамехь дацахь а, баа ца эшахь, мохк а ца оьший. Шен маттана йамарт 
верг къомана йамарт ву. Ткъа къам бохург – мохк бохучул а доккха ду. 
Мохк матто баьккхинарг бен бац цхьана къоман а.

Интервью дIайаьхьнарг – Алиева Зарина

(ТIаьхье хир йу)


