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РЕДАКТОРЫ
НЫХАС
оэт... Цы стыр хёс ёвёрд ис, ацы цыппар дамгъёйё
арёзт цыбыр дзырдён чи лёггад кёны, уыдоныл!
Хъуамё феста, цы дуджы цёры, уый айдён, ёмё
рёстёджы дадзинты цавдимё баиу уа йёхи дадзинты цавд. Уа
дзырдтёй нывгёнёг, царды ёцёгдзинад ёвдисёг. Йё уд ёнёхъёнёй
дёр феста Рёстдзинад!
Цавёр хъуамё уа поэт? Ацы фарстён Нигер йё рёстёджы радта
ахём дзуапп: «Поэт, ёппёты фыццагдёр, хъуамё уа къёрцхъус.
Канд хъустё ёмё цёстытёй нё, фёлё ма хъуамё зёрдёйы
тугдадзинтёй дёр хъуса ёмё уына поэт. Адёмыл кёд дыгай
цёстытё ёмё дыгай хъустё ис, уёд поэт хъуамё ёгасёй дёр уа
цёстытё ёмё хъустё. Поэт хъуамё хъуса, уына ёмё ёмбара адёмы
цин, сё сусёг улёфт, дымгёйы хъазт, йё тындзын, сыфтёры сыфсыф, суадоны сыр-сыр, дидинджыты базмёлд, ёртёхты ферттывд,
хуры цин, мёйы мидбылты худт, фароны низтё, абоны домён,
райсомы нывёст».
Поэт хъуамё бындуронёй зона йё мадалон ёвзаг ёмё йе
'мдзёвгётёй арёхса адёймаджы ёнкъарёнтё агайын. Хъуамё йём
уа стыр поэтикон культурё.
Кём стут, нё аивдзырды ёрыгон зиууёттё, поэттё ёмё
прозаиктё? Сымахмё ёнхъёлмё кёсынц, нё фысджытёй
ма зёрёстонёй цы зёгъинёгтё аззад, уыдон! Сымахёй ис
ныфс нё хуыздёрты! Ёрёмбырд кёнут уё хъарутё. Райсут уё
фыссён систё ёмё сё уё хорз зёрдёйы бар бакёнут, уый сын
бацамондзён раст фёндаг. Сымахмё сидынц Къоста, Нигер,
Алыксандр, Мысост, Мухарбег, Хазби, Грис, Нафи, Шамил...
Мады лёгъстё уын кёны Зинё. Райгуыр, ног дуджы поэт,
рёстдзинадмё хонёг, уарзондзинад ёмё аивтыл зарёггёнёг!
Акён уёндон къахдзёфтё! Уымёй нё поэзийы пехуымпартё
сыгъзёрин талатё суадздзысты, хёрзаудён уыл кёндзысты.
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Аив дзырды дёснытёй ёгас чи у, уыдонён сё циныл ёфтдзён
дывёр цин, уё хъаруйё кёндзысты хъомысджындёр ёмё уём
сё къухтё ныфсы хосён иваздзысты, раст, сывёллоны фыццаг
къахдзёфтё кёнгёйё, йё къах мацёуыл скъуыра, зёгъгё, куыд
фёхъахъхъёнынц, афтё.
Куыд диссаг дё, цард! Хъуамё иу фёлтёр ива иннёйы, хъуамё
иу цёг цёуа фидаргонд иннёуыл. Уыцы цардёгъдау куы фехёла,
уёд адём иппёрдгонд цёуынц бёсты фарнёй.
Ирон литературёйы сомбоныл хъуыды кёнгёйё, сфёлдыстадон
зындгонд кусёджы размё тала куы фёуа, уёд ёй хъуамё
йё
армы хёссёгау бахиза царды хёраймаг хъуыддёгтёй, араза йын
уавёртё ёмё гёнёнтё йё къёхтыл фидар слёууынён, йё курдиат
парахатёй равдисынён.
«Мах дуг»-ы кусджытё цёттё сты уыцы фёрныг хъуыддагмё.
Ёнхъёлмё кёсём, дзырдаивадёй Хуыцау цёстуарзонёй кёй
фёхайджын кодта, уыцы фёсивёдмё.
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АЛЕКСАНДР ПУШКИН: 220 АЗЫ

(1799 – 1837)
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ЗЫМÆГОН ИЗÆР
Тымыгъ тарæй арв æхгæны,
Миттæ здухгæйæ цæуы:
Куы сырдау фыдниуд ныккæны,
Куы сывæллонау кæуы.
Куы нæ зæронд цары сонтау
Хъæмпæй райхъуысы йæ уаст,
Куы æнафоны бæлццонау
Рудзынг бахойы æваст.
Мах фæлахс хæдзармæ акæс:
Талынг у, æнкъард, мæгуыр,
О, зæронд нана, фыдсагъæс
Дæу цæй фæдыл домы ныр?
Æви тымыгъы дзынæзтмæ 
Бадæ ды, мæ хур, фæлмæст?
Æви де ‘лхуыйы нывæстмæ 
Хуыссæг цæстытыл фæхæст?
Баназæм-ма, ме ‘взонг азты
Адджындæр мæгуыр лымæн,
Рахæсс къоппа, нуазæм мастæй,
Зæрдæ хъæлдзæгдæр уыдзæн.
Зар мын, денджызæн йæ фæстæ 
Дзывылдар куыд цард æнцад,
Азар мын, æхсæвы цæстæй
Донмæ саурæсугъд куыд уад.
Тымыгъ тарæй арв æхгæны,
Миттæ здухгæйæ цæуы,
Куы сырдау фыдниуд ныккæны,
Куы сывæллонау кæуы.
Баназæм-ма, ме ‘взонг азты
Адджындæр мæгуыр лымæн,
Рахæсс къоппа, нуазæм мастæй,
Зæрдæ хъæлдзæгдæр уыдзæн.
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КАВКАЗ
Кавказ ис мё быны. Бёрзонд хохён ёз
Фёлгёсын фёйнёрдём йё митёмбёрзт тигътёй,
Мё бёрзёндён сабыр йё базыртё уигъы
Ёддагон бёрзондёй ыстёхёг цёргёс.
Ёвзарын мё дёле тёлтёг дётты гуырён,
Тёссаг зёйтён рёгътёй сё фыццаг лёбырён.
Ам мигътё мё быны кёнынц ныр хёлбурцъ,
Ёхсёрдзёнтё се ’хсён хёл-хёл кёнынц рёгътёй,
Уынын ёз сё быны хёрз бёгънёг къёдзёхтё,
Хъуынахёст къуылдымтё, уым къутёр фёбур,
Дёлдёр та – хъёдыкъох, кёрдёгхёст цъёх тагтё,
Уым зарынц ныр мёргътё, уым дугъ кёнынц сагтё.
Бындёр кёнынц адём хёххон мёгуыр цард,
Уым фыстё фёбырынц цъёх-цъёхид сёрвёттём,
Ёрхизы сё фыййау йё хъёлдзёг бынёттём,
Кём тындзы Арагуи йё ададжы тагъд.
Уым комы ёмбёхсы мёгуыр хёххон барёг,
Уым азёлы Теркён йё мёстёлгъёд зарёг.
Терк хъазы ’мё ниуы, раст афтё ма сырд
Чыргъёдёй йё холы куы суыны, уёд ниуы,
Ёнахъаз хёрамёй, йё пырх калгё схъиуы,
Зыд уылёнтёй стёры егъау дурты ’мбырд...
Дзёгъёлы! Нёй! Нёй, нёй йын зёрдырай,
Сёрибар:
Ёгомыг къёдзёхтё йё балвёстой фидар.
ПЛИТЫ Грисы тёлмацтё
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РОМАН
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»-ЁЙ
...VIII
Онегин ноджыдёр цы зыдта,
Нё дзурын уыдон, – фод мын барст,
Фёлё иттёг бёлвырд цы хъуыддаг,
Цы ми зыдта, уыдис уый уарзт, –
Йё уды мёт, йё бонгуыст ёмё
Йё рухс цин сабийё фёстёмё.
Уыдис йё зивёджы йё маст,
Ёмё йын уый дёр сёфта уарзт.
Гъе, ахём уарзтыл та Овидий
Ыскодта хорз зарёг кёддёр
Ёмё ёрбайсёфта йё сёр, –
Йё цард ёй бахъуыди ёрвитын
Молдавмё хаст лёгёй, ыстёй,
Итали мысгёйё, тыхстёй.
IX
******************
X
Уый сонтёй сахуыр уарзтёй тайын,
Кёнын цёстмё митё, фыд хин,
Ныфсытё бавёрын, фёсайын,
Ёвдисын тар ёрфыгёй хи,
Вёййы куы коммёгёс, куы хивёнд,
Куы уарзёгой, куы та зёрдивад.
Куы фыста уарзонмё фыстёг,
Уёд-иу йё дзырдарёхстыл лёг,
Йё сайён митыл бахауд дисы.
Цыма фыр уарзонёй ыссонт,
Цыма хёссы йё уд нывонд.
Зыдта къёйных ёнгас ёвдисын
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Кёнё ёфсёрмдзёстыг, куы та
Йё цёсты коммёгёс сыг тагъд.
XI
Йёхи дзыхъхъынногау ёппётёй
Ёвдыста сонт чызджыты раз;
Рёвдыдта сё ёхцон ёппёлдёй,
Йё мёнг мётёй сё уагъта тас.
Ыстёй-иу сонт зёрдё куы ’рсёлёф,
Уёд-иу йё сёттынмё фёхёлёф:
Кёны йё зонд, йё монцтёй хин,
Кёны тёригъёддаг йёхи,
Рёвдыдёнхъёл лёгъстиаг уымён;
Ёдзух ын агуры йё фёд,
Мёлы фыруарзонёй – йё фёнд
Ёваст ёрцыд, чызгай – йё лымён,
Ёмё йын хибар ран ёцёг
Зёндтё фёцамоны нымд лёг!
XII
Сылгоймёгтёй нёлёмхиц чи уыд,
Куыд ласта уыдонён сё уд!
Ыстёй ма йё ’мхуызёттён иууыл
Куыд кодта арёхстгай фыдуд!
Цы нё сыл мысыди ёвзёрёй,
Ёмё-иу нал кодтой сё сёрён.
Уёддёр ём ничи уыд хёрам,
Ёвёрдтой йыл уёддёр сё арм:
Хётынмё рагёй дёр ёмхиц лёг,
Йёхи сабыр чи дардта ныр,
Ёмё зёронд ёмкъай, гёлхуыр,
Йё усёй сайд, фёлё йёхицёй
Ёмё йё сихорёй та – хъал,
Цыты лёг, саг лёгты ёмбал!
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ЦИГАНТЁ
Донбыл, тархъёд сау кём дары,
Уым изёр ёхсиды цард:
Цатыртёй фёхъуысы зарын,
Цатырты раз судзы арт.
Адём, амондылхёст, байрйат!
У мёнён ёхцон уё цин:
Ётт, бёргё куы уаид фадат,
Уемё уёд ёз дёр цёуин!
Райсом бонцъёхты уё ацыд
Рог, сёрибарёй уыдзён,
Фёлё нёй уё фёдыл балцы
Ныр уё поэтён цёуён.
Уемё дардвёндагыл дауён
Нал и, – аивта йё зонд:
Уый хъёууон царды ёгъдауён
Ныр хёссы йё сёр нывонд.

ЦЪИУ
Фæнды кæйдæр зæххыл цæрæг уон,
Уæддæр, зæронд æгъдауыл хæст,
Мæнæн у – уалдзæджы бæрæгбон
Цъиу ахстæй ауадзын – мæ хæс.
Вæййы мæ зæрдæ уымæй фидар,
Хуыцауы ц’ азимаг кæнон,
Кæд иу цæргæ удæн сæрибар
Мæнæн дæр раттын у мæ бон!

Нафийы тæлмацтё
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ХЪАЗАХЪХЪАГ
Иу æнафоны йæ балцæй,
Тар мигъы фæлмы,
Цыд хъазахъхъаг барæг дардæй
Иу доны сæрты.
Худ йæ сæрыфахсыл къулæй,
Дзаума рыджы ‘мбæрзт,
Хъримаг зынд уæраджы цурæй,
Зæхмæ кард æххæст.
Бæх уæгъдидонæй тырныдта
Размæ, цыд дзæбæх.
Дымгæ йын йæ барц фæйлыдта,
Зад йæ фæстæ зæхх.
Уалынмæ хæдзæрттæ мæнæ,
Зæронд быру – калд.
Фæндаг ам фæхицæн хъæумæ,
Уым та хъæумæ дард.
«Нæй чызджытæ уым ныртæккæ, –
Хъал Денис дзырдта, –
Уыдон ныр сæ хъарм хæдзæрттæм
Аивгъуыйынц, а!..»
Раздæхт хъæумæ, бæхыл уайтагъд
Ехсæй тынг æрцыд!
Æмæ фатау размæ атахт,
Хæдзæрттæм фæзылд.
Хъазгæ мæй æрттивы арвæй,
– Уай, мæ саулох, уай, –
Рудзынджы раз бады ‘нкъардæй
Сау рæсугъд чызгай.
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Хъал лæппуйы ма цы хъуыди,
Федта йæ, куыннæ!
Æмæ тагъдгомау фæзылди
Рудзынджы бынмæ.
Æхсæв ноджы кодта тардæр,
Бамбæхст мæй бынтон.
«Рауай-ма, мæ зæрдæ, тагъддæр,
Ратт мæ бæхæн дон».
«Уæ, мæ хур, æвзонг лæппуйыл
Нæй æууæнк æппын.
У тæссаг цæуын дæ цурмæ, –
Бæхæн дон дæттын».
«Ма тæрс, о рæсугъд, дæ удæн,
Ратт мын, ратт дæ уарзт.
Æхсæв тасдæр у рæсугъдæн –
Ферох кæн дæ тарст.
Баууæнд мыл, чызгай, зæрдæйæ,
Рацу-ма хæстæг,
Сафыс дзæгъæлы тæрсгæйæ 
Диссаджы рæстæг.
Сбад-ма саулохыл, дæуимæ 
Дард бæстæм цæуын,
Амондджын уыдзыстæм иумæ,
Иу уыдзæн нæ зын».
Нæй гæнæн, – ысразы чызг дæр,
Тасдзинад фæлыгъд.
Рог æй бафæндыд цæуын дæр, –
Лæгæн ма цы уыд?
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Фенкъуыст бæх, æд къай кæдæмдæр
Хъазахъхъаг фæтар.
Уарзта йæ къуыри, дыууæ дæр,
Æртыккаджы – нал.
ХОЗИТЫ Яковы тæлмац

МЁ СЫГЪДЁГ ЗЁД
Сонет

Фыццагон уаз нывтёй – зёронд дёсныты конд –
Мё къуым куы сфёлындын, уый никуы уыд мё
зёрды,
Цёмёй мём чи ’рбафта йё рёу кувён изёрты, –
Сё разы джихёй баззайа ’мё базмёла йё зонд.
Бёллыдтён иу нывмё – мё бёллиц уыд
бёрзонд, –
Цыдёр ёвидийгё мё зёрдёйы ёвзёрди:
Сыгъдёгуд мад ёмё нё сёрылхаст нывгонд
Кёттаг цъарыл – хуымётёг фёлгёты ёвёрдёй.
Мад – зёдёнгёс рёсугъдмё бакёсёнтё нёй,
Фырт – абузы йё зонд йё фёрныг цёстытёй,
Дыууёйё дёр Сионы пальмёйы дёлбазыр.
Цёмё бёллыдтён, уый ёрцыди ныр. Дёу мын
Уёларвёй ’руагъта сфёлдисёг. Дё разы
Мё сыгъдёг зёд – табу! – мё зонгуытыл
лёууын.
ХУЫГАТЫ Сергейы тёлмац
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***
Цъёх тулдз ёз фурды былыл федтон;
Зёрин рёхыс – йё зёнгыл конд:
Ёхсёв уа, бон, кёны йыл тезгъо
Нёл гёды – ахуыргонд, хёд-зонд.
Фёцёуы рахизмё – ныззары,
Фёстёмё – аргъёуттё мысы.
Кёс-ма, хъёдох хетты ёндары,
Уым цъонгёй донычызг кёсы.
Ёмбисонды сырдтён сё фёдтё
Ёбёрёг лёзгъёртыл зынынц;
Ёнё рудзынг, ёнё дуёрттё
Уым карчы къёхтё къёс хёссынц;
Ёхсёвидартё ’мё ёндёргтё
Кёнынц уым тархъёдты гуылвёндтё;
Уылёнтё донбылмё бырсынц,
Ёртын гуыппырсары – нёртонтё –
Фёд-фёдыл рацёйхизынц донёй,
Сё балхоны фёдыл цёуынц,
Ёвёры уым къаролы сахъ фырт
Ныр залым-паддзахыл йё бар;
Фёхёссы уым, ёврёгъты арфы,
Цъёх фурдтё, хъёдты сёрты дард
Куырысдзау саг лёджы – толпар;
Уым паддзахы чызг хиты тары,
Цъёх бирёгътыл йё зёрдё дары;
Йё фёхты хинты ус лёууы,
Кёдёмдёр дзойгёнгё цёуы.
Кащей йё мулчы мётёй тайы,
Уырыссаг тёф йё фындзыл уайы!
Ёз уым мыды хъёстё фёдён;
Тулдз федтон денджызгёрон хёрды;
Йё быны ахуыргонд нёл гёды
Дзырдта йё аргъёуттё мёнён.
МАМЫКЪАТЫ Хъазыбеджы тёлмац
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ЁНУСТЁМ ЁРЫГОН
ё фысджытёй бирётё нё бацыдысты сё кары.
Цард сё йё уылёнты бын ассёста, аныхъуырдта сё,
сё фёндтё сын сё хъуыры фёбадын кодта. Уыдонёй
иу уыд Ирён йё цин ёмё йё уалдзёджы “зарёггёнёг” Хъамбердиаты
Мысост. Стъалыйау хёрз цыбыр уыд йё цард, фёлё уый дёр фаг уыд,
цёмёй йё уды рухс ёмё зёрдёйы хъармёй батавтаид, ёппынёдзух
йё фендмё чи бёллыд, йё цурёй-иу йё къах кёй нал хаста, сё
развёндаг кёмён рухс кодта, уыцы сфёлдыстадон интеллигенцийы
минёвёртты, хуымётёг адёмы.
Цы уыдысты дыууё ёмё ссёдз азы цёрынён. Мысост баззад
“Ирыстонён йё райсоммё кувёг, йё цин ёмё йё уалдзёджы
зарёггёнёг”-ёй.
***
Ирыстоны советон ёхсёнадён Мысост йё хёс бафыста йё
зёрдёйы ’хсидгё тугёй, йё рёзгё цырен зондёй. Цард цёмёй уёлдёр
къёпхёнмё схиза, ууыл Мысост фёкодта ёнёсцухёй йё тохы хай.
Уыцы куыстытё Мысост бакодта аивады сфёлдыстады фёрёзёй.
Мысост цы уыдис, уымёй уафт уыдис аивады хёрдгё хёлттёй.
Аив йё ацыд, аив йе 'рбацыд, аив йе сныхас, йе схудт, аив, бынтон
аив та йё зард. Мё зёрдё мём афтё дзуры, ёмё Ирыстоны хёхтё
Мысосты зардёй аивдёр зарёг нёма фехъуыстой…
Нигер
Мысост уыд ирон литературёйы сёууон стъалы… Йё зёлланггёнаг
ёмдзёвгётёй фёсивёды зёрдётём бахаста цин ёмё рухс.
Ардасенты Хадзыбатыр
Ирон поэттёй советон дуджы ёппёты номдзыддёр уыдис
Хъамбердиаты Мысост. Ёвзонг поэт литературёмё ёрбацыд
ныфсджын ёмё барджынёй, сёудары Бонвёрнон куыд фёзыны, афтё.
Джыккайты Шамил
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Мысост алфамблай дунемё, уёлдайдёр ёрдзмё, каст ёмё йё
ёнкъардта ёрыгон, романтикон цёстытё ёмё зёрдёйё, уыдта йын
йё хуызтё, хъуыста йын йё мыртё, хатыд ёмё йын фиппайдта
йё алыхуызон сусёг ёргом змёлдтытё, раив-баивтё, рафёливбафёливтё.
Дзуццаты Хадзы-Мурат

ФЁСТАГ ХЪУЫДЫ
Мё фёстаджы хъуыды
(Чысылау, кёуын),
Фёстаг уынд – мё быдыр,
Стёй уёд цёуын.
Ёрттивы мём дардмё
Ёвзистау ёртёх.
Йё хицауы ’нкъардмё
Ёрынкъард мё бёх.
Гъей, иунёджы зарёг,
Дымгёйау тёхай!
Куыд дыл кёнын хъарёг,
Мё хуымгёнды хай.
Мё фёстаджы хъуыды,
Мё ёцёгёй фын.
Бёркад-зёрдё быдыр,
Ёз райсом цёуын!
Цёхёрджын сахары
Мё амонды гуырд.
Еблагъуёджын хъармы
Скъолаты дзырд.
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Сфёйлау мё зардмё,
Нё быдыры цъёх.
Цёудзыстём та дардмё,
Гъей, фезмёл, мё бёх!

ХУРМЁ КУРДИАТ
Дёумё бёллын,
Сызгъёрин хур.
Дёумё цёуын
Мё амондгур.
Дёуён кёнын
Мё ризгё зард.
Дёуён бёттын
Мё рёзгё цард.
Зёххыл ёртав
Дё хъёстётё,
Дё цин ёрдав
Нё бёстётём.
Дёуён кёнын
Мё ризгё зард.
Дёуён бёттын
Мё рёзгё цард.

НЫСТУАН ДЗЕРАССЁМЁ
Абон та демё
мё зёрдё куы дзуры,
дард дён –
цы зын у,
цы зын...
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Гъёй-джиди, чи загъта
ёмё дё цуры
абон
кёй авёры
фын.
Зёрдёйы биноныг
ахстон быд тасён.
Чи зоны ’мё дын хъыг уой
фаугё ныхёстё –
мё дуне Дзерассё –
искуы
куы хёссой
мё кой.
Уый, дам,
йё фыдёлтёй
бадардта азым,
нал, дам, сын зоны
сё аргъ.
Уымён, дам,
рохуаты
къулыл дзыназынц
хъама,
йё ехс
ёмё саргъ.
Чи ма дын уромы
ахём фыдгуырды –
къулбадёг –
цас у
йё ас!
Афтёмёй, акёс-ма,
дзыллёты ’мбырды
хистёрёй
айсы ныхас.
Адёмы цёсты, дам,

22

чи кёна цудгё –
авёййы
цёстыты сындз.
Домынц мё:
уынгмё, дам,
хъазгё ’мё худгё
рацёуы
йемё
йё чындз.
Уыцы ныхёстём ма
дзуапп та цы арон?
Раст куы у
адёмы дау...
Рагёй-ёрёгмё дёр
зёрдыл нё дарын
зёронд
фыдёлты ёгъдау.
Искуы, Дзерассё,
куы фёуон дё цуры
(уый дын нё мысын ёдзух?)
Ма мём-иу радётт уёд,
курын дё,
курын,
зёхмё кёсгёйё
дё къух.
Кёлмёрзён
ма ёмбёрз,
ма ’мбёхс ёфсёрмёй
искёмёй
де ’рфгуыты сау.
Хатын дём,
курын дё,
ма ’рхёсс дё сёрмё
зёронд

23

мёлинаг
ёгъдау.
Абад-иу,
абад,
мё зёрдё,
мё разы.
Уа ма дё
истёмёй тас?
Чи дын уромы
дё цёстыты хъазын
ёмё
дё уарзон ныхас!

АРВЫ ХЁЗНА
Арвы цёхёрёй фёрыст,
цымё, цавёрён
йё сёр?
Уарзын ёз,
куы фёуын куыст,
арвмё акёсын изёр.
Уым фёзынди афтё мёйиу –
йё кёрдзыныл тёргай.
Хъуамё искёйы мёстёй
арвыл
бандзёрста
йё хай.
Ёмё къулы
тулы
мёй,
уый дын къулы
иунёг нёу:
чидёр
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байтыдта ёрмёй
мёйы
алыфарс
мёнёу.
***
Ма у ёнкъард... ёмё амондмё ма дзур,
Амонд йёхёдёг зындзён.
Дардмё йём ма цу, дё куыстёй йё агур,
Ёмё дё уый дёр уындзён!

ЁДЗЁЛЛАГ ЁФСИН
Мыстытё къёбицы хыртт-хыртт кёнынц,
Сабитё стонджыйё ниуынц, кёуынц.
Цыхтытё хёндыджы сысты хъуына.
Кёцымё бавнала, кёцы кёна?..
Цыхтыты хуыздёры райгуырди «цъиу»,
Къухбёрц йё тёбёгътыл сёвёрдта чъиу.
Кёцы зёгъдзёни: мё удён зын уа?
Кёцымё бавнала, кёцы кёна?..
Хёдзар ёнёцагъд у афёдзы бёрц,
Скъуыдтё, ёнёмпъызт у лёгён йё кёрц.
Йё сёр ёнёфснайдёй – хосы цъына.
Кёцымё бавнала, кёцы кёна?..
Фаджыстё къуымтём фёмёрзы ёдзух,
Тагъддёр цёмёй фёуа куыстытёй цух.
Фаджыстё астёуёй мачи уына.
Кёцымё бавнала, кёцы кёна?..
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Къаба ёрфаринтё, кофтё – скъуыд,
Ёвзёр йёхёдёг, ёдзёллаг йё уд.
Ахём ёфсин вёййы – ахём хёзна!
Цёй, цы дын бакёна, цы сын кёна?!

ФЁНДОН
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Стёй ма ноджыдёр куы ссарин
Зёрдёйы гуыдырён дёгъёл,
Уёд дардмё, чи зоны, ныззарин,
Мё мысын не суаид дзёгъёл.

БАЛЦ
Мёнён у ме ’мбал
Мё бёх ёд саргъёй.
Фёцъёх и зёрдё
Фёндаджы даргъёй.
Фесхойын тынгдёр
Мё бёхы фёрстё...
Фёстёмё згъорынц
Къуызгё бёлёстё.
Суайын ёрхы,
фёзилын комы.
Кём и ныхлёууёг!
Кём дё, уромёг!
Ныккёсын размё –
Фёндаг ныддаргъ и.
Мё бёх ысхид и,
Тыхсы йё уаргъёй.
Фатау тёхгёйё
Йё сёр ныттилы.
Мё хъусты рёзты
Дымгё сзилы.
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ТЕДЕТЫ ЕФИМ: 90 АЗЫ

(1929 – 2019)
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ёдбындур поэт у Тедеты Ефим. Уыцы хъуыддаг,
ирон поэзи чи кёсы, йё бацёуёнтё ёмё йын
йё рацёуёнтё чи зоны, уыдон ёнё рахатгё нё
фёуыдаиккой. Хёдбындур у йе ’мдзёвгётён ёмё кадджытён сё
риторикё ёмё тематикё дёр.
Ефимы ёмдзёвгёты ’хсён ахём ёмдзёвгё нёй, йё рёбыны
бёлвырд поэтикон хъуыды ёвёрд кём ма уа. Ацы ныхас уымён
зёгъын, ёмё нё литературёйы бирё ис ахём ёмдзёвгётё,
ницёмёй чи райдайы ёмё ницёуыл чи фёвёййы. Ахём
ёмдзёвгётёй та, цасфёнды рёсугъд дзырдтёй сё ма байдзаг
кён, – поэтикон уацмыс нё рауайдзён. Ефим уыцы хъуыддагёй
у, куыд фёзёгъынц, Хуыцауы фёдзёхст. Ефим кёддёриддёр
бёстон ёмё бёлвырд ныхас кёны, адёмы царды ахсджиаг чи
у, ёрдзы змёлды цёст йёхимё чи здахы, адёймаг адёймаг куы
сси, уёдёй фёстёмё цы хъуыдыты фёдыл зилы, уыцы хабёрттё.
Хаттёй-хатт, чи зоны, ёгёр стыр хёсмё дёр бавналы, удисён
сфёлдыстадон хъизёмёрттё баййафы, чи зоны, уёддёр ма йём
йё зёрдё фехсайы истёмёты – уый дёр ёцёг поэты удахастыл
дзуры. Науёд кём уыд ахём поэт, ёмё цы уацмыс сфёлдиса,
уымё фёстёмё фёкёс-фёкёс чи нё кёна!
Тедейы-фырты ёмдзёвгёты ис ахём улёфт – суанг йё тёккё
фыццаг рёнхъыты бацёуы ёмё фёстаг рёнхъытём бырсгё чи
цёуы, чиныгкёсёджы йёхицёй иуварс аздёхын чи нё уадзы:
Зёхмё ма кёс,
Де ’рфгуытё мё ма ’мбёхс,
Хур мёнмё дё цёстытёй кёсы...
Ахём ёхсызгон улёфт кёй зёрдёйы улёфтимё нё баиу
уыдзён!? Уёдё ёрдзы ныв йё рёууон хуызы ёрцахсынмё тынг
ёвзыгъд ёмё арёхстджын у Ефим. Дзывылдар адёмы стыр
хъыгыл, бёласы къалиуыл куы бада ёмё йё гыццыл базырёй
йё цёссыг куы сёрфа, уёд ёхсызгон рызт куыд нё ныккёндзён
адёймаджы зёрдё.
Уёдё, рынчын зёронд лёгмё рынчынфёрсёг чи бацыди,
уыцы сыхёгтё ёмё хиуёттём йё цёстёй куы радзуры: «Акёсут-
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ма Сталинёй цы хъуысы...», уёд уый дёр куыд нё бахъардзён
адёймаджы зёрдёмё. Нё, хъарынц Ефимы ёмдзёвгётё адёмы
зёрдёмё, тынг хъарынц. Чи зоны, уый у сё тёккё ахъаззагдёр
рахёцён.
Ацы къаннёг кадёг «Чи дё?»-йы автор ёвдисы хёрзёбон ёмё
фыдёбонёй йедзаг дуне. Адёймаг фёндтё кёны, царды фёндтё, рухс
фёндтё, фёлё йыл уыцы стыр дуне кёцырдыгёй нырриуыгъдзён,
кёцырдём ёй ахёсдзён йё дымгё, уыдёттён ёппындёр ницы зоны.
Ома цы уёззау хъизёмёртты бахауы йё рёстаг сёр!
Кадёгён ис биографион ахаст. Ранёй-рётты бынтондёр фегом
вёййы уыцы ахаст:
Нывонд кодтон мё зарёгён
Мё тых, мё зонд, мё дзырдтё.
Дзыллёты ’хсён мёгуыргурау
Дзырдагурёг фёцыдтён...
Уый ёцёг поэты фёндаг у – адёмы ’хсён мёгуыргурау дзырдагур
фёзилын. Ёмё уыцы фёндагыл лёппуйё ныллёууыд ёмё йыл
ёвёллайгё фёцыд йё зёры бонмё.
Йё зёры бон уёззау рауад Ефимён. Иунёгёй баззад. Цы иунёг
чызг ма йын и, уый цёры уырысы зёххыл, кусы дохтырёй. Ефим йё
сёр фёхаста уырдём, ёрцарди йё чызджы бинонтимё. Ныууагъта
йё Ирыстон, зарджытё кёнынёй цы Ирыстоныл нё бафсёст, уыцы
Ирыстонёй фёиппёрд. Зын у уый, тынг зын. Ёмё куыд бафёраза
уыцы зынтён. Йё фыссён сис куыд нё ёруадза, уый бёрц тых
ын раттёд дунейы фарн ёмё йё бирё чи уарзы, уыцы дзыллёты
сыгъдёг уарзт.
ХУЫГАТЫ Сергей,
Цёгат Ирыстон-Аланийы адёмон фыссёг
Редакцийё: Ефим йё юбилейы хёдразмё нё редакцимё
ёрбарвыста йё ног поэмё «Чи дё?». Мыхуырмё йё куы бацёттё
кодтам, уёд нём ёрбайхъуыст, йё цардёй кёй ахицён, уыцы хабар.
Рухсаг у, Ефим... Дзёнёт – дё бынат.

30

ЧИ ДЁ?
Хёххон хъёуы – бёрзонд мёсыг,
Йё фарсмё уыд нё хёдзар.
Йё къултё сты къёйдурамад,
Къёйдур асдёрд – уёлхёдзар.
Фётён тулдз дуар ныхъхъинц кодта,
Нё къона ‘мё нё рёхыс
Фёзындысты, уёд къёсёрёй –
Чысыл лёппу куы рахызт.
Къёбёлдзыгсёр, хёлын хъустё,
Йё бёзджынхау цёстытё.
Уыд сабитён – сё раздзёуёг,
Сё цырв ёмё сё фыддёр.
Чысыл хъёуы ёлыг зёххыл
Ёппёт уынгты цёрдёгёй
Мё бёгъёввад къёхты фёдтё
Кём нё зынынц бёрёгёй!
Мё цард адджын, мыды тылдау,
Фёлё, уёууёй, мё катай –
Дунескёнёг, мё фёндагён
Цы уёззау ныв ыскодтай?!
Мё бёллиц мын ыстъалытё
Куы аскъёфтой ёвастёй,
Мё рухс цинтё мын булёмёргъ
Йё ахстонмё фёхаста.
Дзырдтон: цымё рёсугъд зёлтё
Йё ёвзагыл куыд бадынц?
Ёнхъёлдтон – уый йё дзыхы ис
Сёдёмырон сырх уадындз.
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Ёз бонивайёнты ауыдтон
Сырх сёуёхсид, сырх райсом,
Уёд зарджытё ныффыссынмё
Мё гёрзтё ёз куы райстон!
Мё сёр ныддур, ныдздзёгъёл и,Ёз хатыдтон, уыдтон ёй:
Охх, зарджытё фыссыны куыст
Уёззаудёр у зындонёй.
Цыдтён, цыдтён мё амондмё,
Нё дё фёнда – фёнда дё –
Рёствёндаг нё – фёхаудтён-иу
Ёнамонды фёндагмё.
Нывонд кодтон мё зарёгён
Мё тых, мё зонд, мё дзырдтё, –
Дзыллёты ’хсён мёгуыргурау,
Дзырдагурёг фёцыдтён.
Ёнхъёлмё каст ныййарёг мад
Мё байрёзтмё, ыслёгмё.
Ёххуысмё йын фёстаг хъёбул
Ысбёззыди ёрёгмё.
Фыццаг мыздёй йын балхёдтон
Тёбын къаба, кёлмёрзён.
Йё мёрддзаг фесты уыдон дёр, –
Йё сау чырын ёмбёрзён...
Ёрхауд мё фыд. Уёззау низ ыл
Ёрбатыхта йё рёхыс,–
Цыппар азы йё сынтёгёй
Йё бандонмё нё рахызт...
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Фёрсёй-фёрстём сё ингёнтё,
Чысыл обёуттау иу ран...
Дзырдтон: лёггад кёндзынён ныр
Сё фёстё ёз нё Ирён.
Мё зард, мё цин, мё сагъёстё
Хёдзардзинау ёфснайдтон,
Нё та рауад, фёкалдтён та,
Нё Иры дёр фёсайдтон...
О, зёддоны фёбадинаг!
Цы уарзт дё ‘мё цы тых дё?!
Йё мондёгтё ёвзаргёйё
Фётадтён ‘мё фёсыгъдтён.
Дзыккуджын чызг... Сёуёхсиды
Сырх тёмёнау – йё рустё.
Мах баивтам кёрёдзийён
Нё зёрдётё ёнустём...
Куы бавзёрстон хъёбулы цин,
Уёд мыл ёрбадт уёззау хёс:
Йё дард фидён... Цы фёндёгтыл
Фёцёудзёни – мё сагъёс...
Фыдбылызы фыдбын фёндаг,
Йё уёлё, дам, мыд конд и,
Кёмёндёр уый йё амонд у –
Мёнён та йыл фыдбон и...
Куыд ахизон ёрра доны?
Фёагурын ёмбалы.
Кёмёндёрты тёнёг вёййы,
Ёз бахауын йё малы...
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Мёнён ёртылд къёдзёхы фарн
Бёрзонд хохёй мё фёрсты,
Уый асхъиудта уынгёг коммё –
Тёхгё дур та кёй фёрсы!
Уым иу уысмы бёрц аззадтён
Мё фёндагыл фёстёдёр, –
Мё хъёу мёнён нё федтаид,
Мё табёты ыстёг дёр.
Фыдёхсёвтё, фыдсагъёстё...
Ныккёрзын ёз сё койё –
Цыма хёссын гуыбыр-гуыбыр
Бёрзонд хёхтё ёккойё;
Цыма ёлгъыст хёстёндзарёг,
Хёст бандзёрста дунейыл.
Зёхх баззайдзён – нё баззайдзён,
Йё хъуыддаг у дыууёйыл.
Ёхсыстысты цъёх денджызтё,
Цёджджинагау фыхтысты,
Фыд атомы ысрёмыгъдёй
Дзёккор хуызтёй зындысты...
Ёз фехъал дён ёвиппайды, –
Цы зымёг уыд, цы сёрд уыд!
Кём ма ‘нцади мё тарст риуы
Йё гуыпп-гуыппёй мё зёрдё...
Ёрёнцадтён. Ёнхъёлдтон ёз,
Куы бацёуы йё кары
Нё хёхты гуырд, кёмдёриддёр
Йё амонд уёд ыссары...
3
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Фёлё та мё нё дун-дуне
Йё диссёгтём ёмхицёй
Куы асайдта, куы та ссардтон
Фыддёр сёрниз мёхицён.
Амыранау ыставд цёгтёй,
Йё тых ёмё йё ныфсёй,
Куы райдыдтон ахъаззаг хёст
Дунетимё хъёбысёй...
Уё сусёгтё цы ран ысты?
Зёгъут-ма йё ёргомёй.
Кёнё уё ёз ныххойдзынён
Амыраны дзёккорёй!
Кёрёдзийы куы фелгъыстам,
Кёрёдзийы ныххостам,
Зёхх не ‘нкъуысы тёвд вулканёй,
Зёхх банкъуысы нё тохёй.
Дыууё тызмёг зыд уёйыджы
Хёцём, тёхём бёрзёндты,
Нё иу дёр нё нё бын кёны,
Нё иу дёр нё нё сётты.
У, тынг зын у хёххон царды –
Ёппёт хъыгтён уацар дён.
Ёз иу диссаг ёрхатыдтон
Тызмёг дуджы, мё царды...
Фыдбылызёй ирвёзёнты
Цы цин гуыры ёрмёстдёр –
Хёдгуыргё цин нё бавзёрстон, –
Ёз а цинёй ирвёзт дён...
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БЕДЖЫЗАТЫ Чермен

ЁРТЁ ФЁКАСТЫ
РАЗЫРД
Цыбыргондёй

– Сылгоймаг...
Дзыллон рёхысы саст цёг, – кёд ёй бандидздзыстём? –
катайгёнёг ёнкъард хъёлёс азёлыди уаты.
Фёлмён изёрмилтё цадёггай хъуызынц къаннёг ныллёг уатмё
ёмё ёфсёрмёй тыгуыр кёнынц уаты къуымты. Сё сау кёрдёнтёй
уыдон сабыргай ёмбёрзынц дуары ′рдыгёй къул, стёй сё хъуызгёхъуызгё райтауынц иннё къултыл дёр. Бонрухс ма фёстаджы
хъуырдухёны бацыд семё, суры сё уатёй, ёввахс сё нё уадзы,
дуары комкоммё цы къул ис, уымё...
Уат ёрталынг. Фёрсёгты цёстытёй арвёй цы дыууё ихайдёны
сёстёгтау зыны, уыдон тарцъёх афёлдёхтысты, ёмё сё иу цалдёр
стъалыйы сё хъазгё дзёццытёй ныкъулынтё сагайдта.
Бынтон ёризёр. Ёрталынг уат. Ёрталынг ёдде. Ёрмёст ма уаты
рёбын иу къуымёй хёрз дыдзы рухс истугёй-истугмё фёпёртт
кёны, ёмё уёд иу уысммё фёзыны тёнёг цёсгомы лёгъз даст
бинаг ёрдёг ёмё хус фындзы алгъ, чидёр дымы цыбыр лулё.
Изёр ёхсёвивён кёны.
Уаты чидёр базмёлыди. Фёлмён исгё къёхты сыффытт сабыр
хъуысы талынджы.
– Кёдём, Бадёг? – ёнёразыйё, фёлё сабырёй райхъуыст
фёрсёгтёй сё иуы фарсмёйё.
– Рухс скодтон, куырмёджы бадын цас бёллиццаг у, Хёлар?
– Чысыл ма фёгёдзё кодтаис, дё хорзёхёй. Цы диссаджы
изёр у... Изёрдалынгты ёнцад, ёнё къёрццёй абадын хёлар у
зёрдёйён. Стёй ма скёс: цы диссаджы хъазт кёнынц стъалытё!
Куыд райдзастёй ныкъулынц сё цёстытё кёрёдзимё, стыр
симды мидёг уарзёгой къайтау! – цыбёлёй бакодта, Хёлар кёй
схуыдтой, уый.
– Куыд дём кёсын, афтёмёй уымёй хъауджыдёр зёххыл цёуын
нё сахуыр уыдзынё. Зёгъ-ма, зёгъ, кёдём уёлёрвтём та фётахтё
дё цыбёлты базыртыл, – хынджылёг ёмхасён, фёлё ёнёмёстыйё
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сдзырдта, Бадёг чи хуынди, уый, ёмё ёртхос ацагъта. Ёртхос
фёпёртт кодта, фёлё не ссыгъди.
– О, ёдзухёй зёххыл хилёг, о! – фёкарз ис Хёлар. – Царды
практицизм дын сбаста де уёнгтё, баталынг кодта дё цёстытё,
ёмё цы фенай цардёй, йе йё бёллиццёй, йе йё рёсугъддзинадёй?
Ёмё йыл, ёвёдза, сётгё дёр нё кёныс, уый йеддёмё райгё дё,
мыййаг, уыцы практицизмы гуылфёнты ныббырынёй?.. Ёгъуыз,
ёнё ахорёнтё – цъёх бонтё...
Рухсмё Хёлар рёстмё нал ёвзёрста рёсугъд ёхсёв
арвы гёппёлты тыбар-тыбургёнёг стъалытимё ёмё чысыл
ныуулёфтимё разылди уаты ′рдём.
Цырагъы рухс уаты къултёй ёриста талынджы кёрдёнты,
аууёрстытё сё кодта ёмё сё тыхтытёй сынтёджы ёмё чысыл
фынджы бын атъыста. Уат срухс, разындысты йё мидёг бадджытё.
Фёрсёгтёй иуы раз бады Хёлар – къёсхуыр, дёргъёлвёст,
хъёлдзёг, 27-аздзыд лёппулёг. Йё цёстытё ма ныр дёр ёнахуыр
сыгъд кёнынц цыдёр хъуыдытёй ёмё куыддёр дзёгъёлтё
кёнынц. Иу къуымрёбын хибарёй бады ирон арёзт сёрёй къёхтём
сау пысулты ёмбисаздзыд лёг ёмё хъуыдыгёнгё, цыма цыдёр арф
катёйтты бацыд, нёмы тамако лулёйы.
Бадёг, уый дёр рёстёмбис асджын лёг, къулын цырагъ куы
ссыгъта, уёд ёй ёриста, фынджы кёрон ёй бёрзонд хъёдын
къоппыл сёвёрдта ёмё гёххёттыты йё цёстытё ацавта. Стёй
бандёттёй сё иуыл ёрбадт, гёххёттытыл йё цёстытё ахаста,
арауын-бауын сё кодта...
– Цы кёныс, цы, Хёлар, цёуыл та дё сбыдтыри кодта Бадёг?
Кёд та мыййаг мигъты сёрмё ламаз нё кёныс тындбазыр халонау?
Ха-ха-ха! – гыбур-гыбур худт кёны дуарёй ёрбахизгё домбёйттё
конд, ёргом цёсгомджын Умар. – Гъы, цёуыл ахицён уё быцёу
сылгоймаджы сёраппонд? – уёззау, хъавгё йёхи бандоныл
ёруадзгёйё фёзылдта ныхас Умар. Бандон ёрцъист, мысты хъысхъыс скодта. – Уё иу – зылды техникумы гёс, иннё – зылдпарткомы
нымёрдар, ёз та зылдёххёсткомы сёрдары хёдивёг, ёмё мёнён
дёр уё зондёй ма бахёлёг кёнут, и?
– Дё разы дын Хёлар амонёд, ницымбарёг хёдивёг, фёлтёрд у
сабитимё. Ныртёккё нын нё быцёу балхынцъ кодта, сылгоймаджы
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нё социалистон рухсы саст цёг хоны, ёмё йё йё бандидзыны ныфс
дёр нёй. – Умары фёзмёгау хъазгёйё бакодта ёмё йё сёр цёхгёр
фенкъуыста Бадёг.
– Сылгоймаг... м-м-м царды цалхы кёлёх, царды цалхы саст
дёндаг... Зын у ирон сылгоймаджы нёлгоймаджы ёмрёнхъ нё зиз

ъ
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– Ёмё нё бон бауыдзён уыцы тагъдёй фехалын рагон цардуагон
дисциплинё, зёгъыс? – фёрсгёйё бакаст Умар Бадёгмё... – Ёз
афтё ёнхъёл дён, ёмё цард хуыздёр бёлвырдгёнёг у алы уавёры
дёр, – сындёггай дзуры, фёлё уёддёр йё бёзджын хъёлёс
ёддёмё дёр хёссы Умарён. – Гъе, ахём бёлвырд хъуыддаг уын
радзурдзынён ёз дёр, – ёмё фездёхти Бадёгмё. – Уёдё куыннё,
дё хорзёхёй, ёрёджы мём къёнцылармё иу лёппулёг йё хойы
йё цонгёй ёрбамидёг кодта. Ёрлёууыдысты дыууё дёр мё разы.
Чызг йё цёстытё зёххы ныццавта, ризынц йё былтё, уёхсксаст
у, ёрдёг цъёл хёрисбёласау, ныртёккё цыма ёрызгъёлдзысты
йё цёстысыгтё. Ёнкъарын, худинаг, мардёрцыд ём кёсы,
къёнцылармё кёй ёрбацыд, уый. Ёнкъарын, хъёстгёнёгёй
ёрбацыд, фёлё кёуыл, цёуыл – зонёг дёр ын ницы базондзён.
– Сымахмё дзурын, цы хъуыддаджы фёдыл мё ёрцагуырдтат? –
ныфсёвёргё бакодтон сё дыууёйён дёр.
Лёппу ёнхъёлмё кёсы йё хомё, йё цонгёй дёр ма йё басхуыста,
фёлё сылгоймаг ноджы фыддёр стыхст. Уыцы иу каст мём скодта
мёллёг сычъийы цёстытёй ёмё та цёстытё зёххы ацавта. Лёппу
сылгоймаджы аиуварс кодта ёмё дзурынтыл схёцыд, афтё дёр
ёмё уфтё дёр ын сты йё хойён йё лёг, йё бинонтё, йё туг ын
нуазынц.
– Советон хицауад сылгоймаджы бартё хъахъхъёнёг у, суёгъд
кёнут мё хойы йё лёгёй, уый курёг у, – фёстагмё загъта лёппу.
– Гъемё, дё хорзёхёй, цы баци, цёуыл ахицён хъуыддаг? –
тёвдёй афарста Хёлар.
– Ха-ха-ха! – зёрдёбынёй ныххудти Умар, – цы рауад хъуыддагёй,
уый дёр зёгъдзынён. Кёмдёр лёппу цыдёриддёр радзырдта,
уыдон мёнг уыдысты, хъуыддаг цадёггай куы равзёрстам
хъёубёсты, сыхёгты, колхозонты фёрцы, уёд рабёлвырд. Уыцы
усы фыд ёмё ёфсымёр разындысты кулактё – колхозы ныхмё
цёуджытё. Сё сиахс колхозмё цёуыныл ныллёууыд, стёй цы
сусёг ирёдыл дзырд уыдысты, уый раттыныл дёр дёуццаг кодта.
Гъемё цёмёй ма бацыдаид колхозмё, уый тыххёй йём йё ус
байсынёй бартхъирён кодтой. Лёг сё коммё куы нё каст, уёд
усы ёфсымёртё сё хойыл бафтыдысты, дёхи байс, зёгъгё, дё
лёгёй, ёмё хъуыддаг сфыхтой. Ёмё цы, афтё банхъёлдзыстут,
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уыдёттё сылгоймаг йёхёдёг суёндыд хурмё рахёссын? Ай-гъаййе, колхозонты ёмё фёскомцёдисы фёрцы рабёрёг кодтам уыцы
ёбуалгъы хъуыддаг! – фёци Умар.
– Гъемё?
– Гъемё цы, Бадёг, саст дёндаг у сылгоймаг царды, ёндёр цы?
Бадёг йе ′рфгуытё ёрбалхынцъытё кодта, йе ′фсёртё кёрёдзийыл
алхъывта ёмё цёстытё хъуыдыгёнгё иу ранмё ныццавта, хъуыдыйы
бацыд, цахём карз дзуапп ратта Умарён, ууыл. Умар ёнёмёт
цёстёнгас ахаста йе ′мбёлттыл ёмё, ёвёццёгён, сё цёсгёмтты
хуызёй разы нё уыд, уый адыл йё сёр ёруагъта, йе ′ргом цёсгомыл
азгъордта мидбылты бахудт, афтёмёй. Хёлары цёстытё згъорынц
уаты къуымты, ёмбёлтты цёсгёмттыл ёмё ёрттивёнтё калынц.
– Мах изёрсарёй кёрёдзийы райваз-байваз кёнём сылгоймагён
саргъ кёныны тыххёй, фёлё нё фысым нырма иу ныхас дёр куы
нё скодта. Ау, Битар, цёуылнё зёгъыс дё хъуыды? – фездёхти
Хёлар къуымы бадёгмё.
Битар цыма йё арф хъуыдытёй райхъал:
– Зёгъдзынён ёз дёр, кёд нё бафёлладыстут, уёд, мё дзёбёх
уазджытё, – уёздан систа йё цёстытё йё уазджытём Битар.
– Дё хорзёхёй, Битар, хъусём дём, – фестъёлфыди Умар.
Битар сындёггай йё лулё рацагъта. Стёй лулёйы ногёй фёлмён
тамако ныннадта, ёртхос ацагъта, схёцын кодта лулёйы ёмё йё
ахъаззаг сцъырдта.
Иудзёвгар лулё дёндёгты ′хсёнёй сагъдёй аззад, стёй йё Битар
фёздёгкалгё тонёгау ракодта ёмё йё размё кёсыныл ныллёууыд.
– Сымах зылды бёрнон кусджытё стут, ёрбацыдыстут нё хохы
цъасмё колхозы арёзтады фарстыты тыххёй. Уе ′ххуыс нын нё
ауёрдут, – йё цёстытё ёнё сисгёйё райдыдта Битар. – Ног царды
уынаффёгёнёг стут, ёз мёнё мёгуыр фыййау, хъёусоветы сёрдар,
ам хохы цъассы бадёг суанг 1921 азёй фёстёмё, цы бацамондзынён
сымахён? Гъе, фёлё уын уёддёр иу хабар мё зёрды ис ракёнын.
Ацы ныхёстём та Битар йё лулё йё дёндёгты ′хсён асагъта
ёмё та йё зёрдиагёй сцъырдта. Ёмбёлттё кёрёдзимё ёнёууёнк
сё мидбылты бахудтысты. Битар, облёсты бёрнон кусёг уёвгёйё,
фарон барвёндёй ныллёуыд хъёусоветы сёрдарёй, уый куыннё
зыдтой.
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– Дзёвгар бонтё рацыди уёдёй нырмё. 1917 азы уыди уый. А
бёстаг дён мёхёдёг, хохаг дён, ацы Рындзы хъёуккаг. – Битар,
йёхимё цыма дзургёйё, йё хъуыдытыл ферхёцыд ёмё та йё
лулё йё дзыхы акодта. – Кёд искуы ирон сылгоймаг фёстёзад ёмё
талынг у, уёд нё хёхбёсты, кёд искуы у ёбар ёмё ёгъдёутты
уаджы рёхыстёй ёлхъывд ёмё баст, уёд нё хохы цъассы...
О, фёлё ёвддёсём азы кой уыди мё кой.
Ёвддёсём азы ёрёфтыдтён фёззёджы нё хъёумё. Ростовы
ахуыр кодтон, Донбассы куыстон ёвзалы къахёнты, дуг пиллон
артау сыгъди, большевикон организаци мё сёрды рарвыста
Кавказмё хёххон мыггёгты ёхсён кусынмё. Ёстдёс азы мыл цыд
уёд... Ёгуыст, ёнёхъуыддаг уыдтён ме ссыдёй нёхимё ёмё-иу
сёумёцъёхёй ёхсонджын топпы хётёл ме ′фцёджы бафтыдтон
ёмё хаттён кёмтты, рёгъты, хёхты. Цуанён та цы зыдтон,
худёджы хос уыдтён хъёуы фёсивёдён, фёлё уёдё цы кодтаин?
Кёд-иу искуы уёлё Лёгъз рагъыл иу фынёй карчы амардтон, уёдиу ыл мёхицёй дисдёр ничи кодта.
Нё хъёуы ныхмё иу фёлмён уёлёнгай ком рауад. Цыбыр,
къёдз-мёдзытё ком у, райдзаст. Йё райдианы хъуынджын,
цъымараджын, цёуы дзы стыр суадон сабыргай, ахём у, ёмё йыл
куырёйттё зилынц иу астёй. Йё дон та ахём у, ёмё зымёг дёр
нё сёлы. Уыйадыл ривёдгёнён у уыцы суадон аццытён, хъёддаг
хъазтён, уалдзёг ёмё фёззёг куы фётёхынц, уёд.
Иуахёмы та сёумёцъёхёй бацыдтён уыцы коммё. Дзёвгар
фёрахау-бахау кодтон цъымараты, цадты, фёлё цы, алы хаттау мё
ёрбайрох, цуаны рацыдтён, уый, ёниу, ёвёдза, мё алфамбылай
аццытё тыннывёндёгау кодтой, фёлё... Сёумёйы уддзёф рог
кодта уёнгты, ёмё зёрдё куыддёр цины тёмёнты бацыд, цыма
йыл стыр ёхсызгон сёмбёлд. Уалынмё хур йё был сдардта, мё
цоппайё бафёлмёцыдтён ёмё хъёуы ′рдём раздёхтён. Ёнёмёт,
райдзаст мём фёкаст ацы хатт ноджы уёлдайджынтёй хохы цард,
ёмё зёрдё ради. Уалынмё иу чысыл цъымарайы мё цёстытё
фёхёцыдысты дыууё аццыл. ёнёрхъуыдыйё сё фехстон, ёмё сё
иу уым аззад. Куы йё систон, уёд ёй асгёрстон, рог цёф фёци, фёлё
атёхын нал бафёрёзта. Рацёуын комы, рахёццё дён йё дымёгмё,
афтёмёй мё хъустыл ауад хъарёг. Цавёрдёр фёлмён, ёрыгон
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хъёлёс зёрдёбынёй кодта хъарёг. Хъёлёс афтё уынгёг уыди,
афтё зёрдёхёлд, ёмё мё зёрдё ёрбауынгёг. Хъарёг хъёуёй нё
цыди, рахатыдтон уадидёгён, фёлё уёдё кёцёй? Ахъахъхъёдтон
фёйнёрдём, ахастон мё цёст комы бёзджын къултыл, фёлё
никуы ёмё ницы. Мё къёхтё ма уёззау истон, афтё рахёццё дён
куыроймё... Мё рахёццёимё хъарёг аскъуыд, ёмё иу куыройё
рахызт иу сылгоймаг, уёззау ссады къёсса йе ′ккой, афтёмёй. Цы
зонын ма мын ёй хъуыд, хъарёг куыройё цыд, уый, хъарёггёнёг
ацы сылгоймаг кёй уыд. Фёндаг куыройы хёдрёзты цыд, ёмё
хёрхёмбёлд фёдён сылгоймагимё. Куыддёр сагъдауёй аззадтён иу
уысммё, хёрз ёрыгон чызг, 16 азы йыл цыдаид, рёсугъд, уалдзыгон
райсомау, рёхснёг буарджын гёдыбёласау, фёлё йын цёй фёллад
цёсгом ис? Куыддёр ёнёрхъуыдыйё йын «дё райсом хорз» загътон.
Йё тёнёг былтё афёлурс сты ёмё цыдёр арфёимё гёзёмё
фезмёлыдысты, йё цёстытё та иу уысммё сёхи мё цёстытём
систой. Рёстмё ме ′муд нал уыдтён уыцы фёкастёй, тыххёй ма
бамбёрстон, размё ахизын мё кёй хъёуы, ёгъдаумё гёсгё чызг мё
разёй кёй нё ахиздзён, ёмё фёраст дён. Кёуылты бафтыдтён мё
уатмё, куыд ёрхаудтён, уый дёр нал банкъардтон. Уыцы фёкастёй
зёрдё алхынцъытё, сёры магъз ссыгъди, уёнгтё адон сты.
Рёсугъд райсомёй арвы ронау фёлмён, ахорёнджын мё
тёлмёнтё кёмдёр фётары сты. Уёззау, ёнёуромён ёнкъарды равг
ацахста зёрдёйы йё тёккё хъустём... Цыма Зилгё-хохы йё уёзёй
ёрфёлдёхта уыцы цёстёнгас, ёнёныкъулгё лёууыдысты мё разы
уыцы дыууё цёсты... дыууё стыр айдёнау. Ёмё мё цавёрдёр
тых ёдзём кёсын кодта сё арфмё, ласта мё йёхимё уыцы арф,
денджызы фёйлауёнтау.
Ёнёкёрон ныфссаст, ёнусон маст ёмё уырыд, сёдёгай азты
ёфхёрддзинад мём касти уыцы цёстыты арфёй. Талынг, уазал,
сау мигъы къуыбёрттау, хъуынтъыз кодта йёхи уыцы цёстыты. Нё
бёллиццы, нё цыбёлы, нё фёндоны цъыртт федтон уыцы дыууё
айдёны хуылфы, мёлёт сё уыди царды бёсты ахстонджын. Ёмё
нывау сыстади мё хъуыдыты ирон сылгоймаг цардёй ёмё царды
уагёй, ёгъдёуттёй ссёст, нывау сыстади мё разы ирон сылгоймаджы
хъизёмар царды фёндаг, йё райгуырдёй йё амёлётмёйы азты
фёндаг скъуыдтё, згёхёрд рёхысау.
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«Мё райгуырд дёр кёуинаг ёмё мё мёлёт дёр. Райгуырдтён
саби-чызг. Ёрфыгёлхынцъ ёмё сёруагъд бинонтёй – нёлгоймёгтё,
ёнкъард ёмё уыргъуыйау бинонтёй – сылгоймёгтё, дондзаст
ёмё къёмдзёстыг мад – ёнамонд мад! Сыхёгтё ма ёрбауайёнт
циндзаст чыртёй арфёимё: «Цёрёццаг гуырд уын уёд». Алчи сё
йёхи дары афтё, цыма ницы ′рцыд, цыма нё райгуырд ног адёймаг,
фёлё сёныкк. Стёй мё чындзы фёцёуыны онг бинонты′хсён
дёлдёры ёхгёдёй цард, мийы ёмё ёнёрынцайгё хъиамёты цард.
Уалынмё мё ныууёй кёндзысты, кёмён ёмё цёмён, уымёй та
чи бафёрсдзён? Ёмё ног бинонты ′хсён сагъёс ёмё уырдыг,
«ёлхёды» ёфхёрд цард. Ёгомыг, ёнёбарджын хайуаны тухёны
атайдзынён «марадзут-ма»-йё. Стёй ахуысдзён мё чысыл
ёнётавгё хур, ёмё мё хъуыдыгёнёг дёр нал уыдзён дыккаг
бон», – афтё мын дзырдтой уыцы стыр сау цёстытё. Ёмё ме
′муд куы ′рцыдтён, уёд бамбёрстон, никуы фехъуыстон ирон
чызджы ёмё усы заргё. Уый хыгъд сё алчидёр хъарёг кёнынмё
ёмбисонд, чысылёй амёлётмё ирон сылгоймагён йё цард дёр
хъарёг ёмё йё зард дёр... Ёмё ма абон дёр уыцы ныфссаст,
ёнёбон, уазал цёстытё дзагъырёй лёууынц мё разы дыууё
хуыст ёвзалыйау, ёмё зёрдё ныккёрзы, алхынцъытё вёййы
куыддёр ёнёкёрон ёнкъардёй, – бынтон ёрмынёг хъёлёсёй
бакодта Битар.
Ёмбёлттёй алчи йёхи хъуыдытимё архайёг фёци, ёмё ничи
ницы дзуры. Стёй уёд Умар йё цёстытё иннётём базылдта.
– Сёрёй ницыуал дзурут, Бадёг, ёмё ма ёниу цы дзурат, ма
сразы ут царды ёцёгдзинадыл, царды цалхы саст дёндаг у ирон
сылгоймаг.
– Тохы знёты, йё хъёуты сыгъды фёздёджы фыхти Хуссар
Ирыстон 1920 азы, – нёдёр йё хъёлёс ивгёйё, нёдёр йё
цёстыты каст ёндёрырдём аздахгёйё дзуры дарддёр Битар. –
Ёмё йыл дардыл, ёвёдза, цы дзурон, чи уыди ссёдзём азы нё
фёллойгёнджыты растады меньшевикты хицауады ныхмё, уыдон
сё зёрдыл хорз дардзысты уыцы фыдазы ёбуалгъ цауты – ды
дёр, Умар, ёмё ды дёр, Бадёг, йё тёккё цёхёры куы уыдыстут.
Бассывтой нё меньшевикты ёфсёдтё хохрёбынтём, цёрёгёй,
хёцёгёй нё адём ахызтысты Цёгатмё. Иу 35 хёстонимё нёхи
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ёрфидар кодтам мах нё коммё схизёнты хуыры ёмё хъёдты,
самадтам удуёлдай тох знагимё.
Иу бон куы уыди, уёд кёсём нё бадёнёй, ёмё нём хъёуёй
рацыди 4 сылгоймаджы – хёринёгтё нын рахастой, дыууёйён
дзы се ′фсымёртё уыди не ′хсён. Дисы бафтыдыстём, ёфцёгёй
ацырдыгёй хъырттызмёлёг куы нал ис Хуссар Ирон адёмёй, уёд
куыд февзёрдысты ацы сылгоймёгтё не ′хсён? Арфё сын ракодтам,
фёлё нын нал акуымдтой. Чындздзон чызджытё уыдысты, аив нём
нё касти сё лёуд удрауёлдайгёнёг фёсивёды ′хсён, фёлё кём,
айстой фондзёхстонтё ёд гилдзытё ёмё сё къёхтё ныццавтой –
дзургё нё кёнынц, цёугё дёр нё. Загътам нёхицён, уадзём сё,
хёринаг нын уёддёр ифтонг кёндзысты, зёгъгё. Фыдбылызён
та раст уыцы сахат дёлейё нё ныхмё сбырста знаг, ёмё уыимё
хъуырдухёны чызджытё ёрбайрох сты. Хёсты тёмёны ма сём иу
ёхст фёкодтон мё цёстытё, ёхсарджын богёлттау мын ёхсынц
знаджы... Уалынмё, фёстёмё куы ассыдтам знаджы, уёд бауадтён
чызджытём. Уыдон атыгуыр сты сё иу ёмбалы алфамблай ёмё
йё бёттынц, знаджы нёмыг йё цонджы фёлмёны ацыд. Кёсын
чызгмё. Уый уыди Налхъуытё, иу хатт куыройы размё хёрхёмбёлд
кёимё фёдён. ёмё та мём уёды хаттау иу уысммё сзылдта йё сау
стыр цёстытё-айдёнтё.
Кёддёры ёдзард ёнгас уыдысты ацы бон дёр уыцы ёнахуыр
цёстытё. Афтё сё ёнё фидёнёй, ныфссастёй, цагъаргондёй
зынди хёххон ирон сылгоймаг раджыйау. Фёлё мё ацы хатт дисы
бафтыдтой уыдон цахёмдёр ёнкъарёнёй, уый уыди ног фёзынёг
ацы айдёнты. Цёвиттон, фыццаг хатт сё куы федтон, уёд сё
бадти фыдбылызау ёнёкёрон, ёнёбауромгё, ёнёбайсысгё рис.
Уый уыди ахём цёф, мёлётдзаг цёф, сычъийы цёстыты хаттёйхатт кёй ауындёуы, ёнёмбаргё рис. Ацы хатт та уыцы рис уыди
цыма чызгён ёрёнкъардгонд рис. Стёй ма ауыдтон уыцы диссаг
цёстёнгасы цыдёр ныфсы ёмё фёндоны фёд дёр. Уый уыди
удёгас адёймаджы, йёхи ёрёмбаргё адёймаджы удёгас цёстёнгас,
фёлё ёнёкёрон уёззау ёфхёрд адёймаджы цёстёнгас. Ахём
цёстёнгасмё ёнёниз адёймаг атоны йё бёттёнтё, фёсонт вёййы
ёмё йё къухы фыдтём дёндагёй фёлёбуры. Ахём цёстёнгас
ауынгёйё, адёймаг цёттё у скёнын диссаджы митё, хъайтарон
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ракёндтё, цёмёй уыцы цёстёнгасы хицауы фервёзын кёна йё
рисёй... Ёмё мём Налхъуытё йе скастимё гёзёмё йё мидбылты
куы бахудти йёхи рауёлдайгёнёджы бахудтёй, уёд мё сёрыхъуын
арц абадти, ёмё иудзёвгар ницыуал бамбёрстон мёхицён, уёд
мё фыццаг хатт уыцы цёстёнгас уёнгсаст фёкодта. Ныр дыккаг
хатт уыцы цёстёнгас уадау ахуыссын кодта мё царды рухсы, фёлё
зёрдё дзыназгёйё ёнкъардта, ныфссаст кёй нё у. Ёмё ёрмёст
иунёг хъуыды хуынчъытё кодта мё сёры магъз: «Чи зоны, гуыры
ног ирон сылгоймаг. Ёппётёй, суанг царды аргъёй йын баххуыс
хъёуы райгуырынён», – бынтон йё сёр йё риумё ёрёппёрста
Битар.
Чиныджы сыфтём кёсы Бадёг, фёлё бёрёг у, чиныджы кёсыны
бёсты цёйдёр хъуыдыты кёй афардёг. Умар ёмё Хёлар кёрёдзимё
бакёсынц, дыууё дёр джихтё кёнынц, кёцырдём хёссы йё ныхас
Битар, ёмё сё сёртё се уёхсчытём бакъултё кёнынц. Битар та
уёззау нёмы тамако йё лулёйы, ёртхосы зынг ыл бафтыдта ёмё йё
зёрдиагёй сцъырдта. Бёрёг нёу, исты зёгъинаг ма у ёви фёци йё
таурёгъ, ёнцад, ёнёзмёлгё у йё цёсгом. Бадёг йёхицён ныхасы
бафтыд: «Налхъуытё-иу сёвёрдтой номён чызгыл, ома ницёмён
хъуыд дё райгуырд»... Уалынмё та сыхъуыст Битары хъёлёс.
– Иу хатт ма сёмбёлдтён Налхъуытёйыл. Уый ёрёджы уыдис,
хёрз ёрёджы, иу азёй фылдёр ыл нёма цёуы. Хъуыддёгты фёдыл
фосдарён артелы сёраппонд ёрёфтыдтён нёхимё, ёмё мёхицён
бынтон ёнёнхъёлёджы аззадтён ам хъёусоветы сёрдарёй,
уёхёдёг дёр ёй зонут... О, фёлё куыд сёмбёлдтён Налхъуытёйыл
ёртыккаг хатт, мё ныхас ууыл у. Цёй, раздёр уал уын зёгъон, чи
уыд Налхъуытё, уый.
Сидзёрёй баззад Налхъуытё чысылёй йё мёгуыр ёвадаткъух мад
ёмё кёстёр ёфсымёримё нё хъёуы. Йё фыды хос кёрдгёйё йё
къах фёсайдта айнёджы фётёны, фёбырыд, рахауд ёмё ныппырх.
Идёдз ус баззад йё сидзёрты уёлхъус, лёгмё нал фёцыд. Цард
фыдцард уыд сидзёрёй, кургё къёбёрёй, амёлттёй схъомыл сты,
уёдё цы, афтёмёй ссёдзём азы хёсты райдианы Налхъуытёйён
йе ′фсымёр фёмард меньшевикты нёмыгёй, йё мад та уый размё
амард, испайнаг рын кёй хуыдтой, уымёй, ёстдёсём азы...
Нё хъёуы ёмё нё комбёсты ёстдёсём азы куы райдыдта кусын
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нё дёласдёрдон партион организаци, уёд кёстёр фёсивёды дёр
йё цёстдарды бын бакодта, афтёмёй Налхъуытё йе ′фсымёримё,
ёмё ма ноджы се ′мкарён лёппутё ёмё чызджытё сёхи байстой
парторганизацимё, цыдысты ёмбырдтём. Йе ′фсымёр куы фёмарди
Налхъуытёйён, уёд иу цалдёр чызгёмбалимё сфёнд кодта хёстмё
алидзын. Уый размё гёрзарёхстыл дёр сахуыр ис йе ′фсымёрёй,
иннё чызджытё дёр афтё, суанг-иу нысан ёхсыныл дёр сбыцёу сты
хуыздёр лёппу-топпёхсджытимё. Фёлё Налхъуытёйён йё фёнд
сёххёст йё къухы нёма бафтыд, ёвёццёгён ёй йе ′мбёлттимё
ёфсёрм дёр уыд хъёубёстёй, афтёмёй знаг фётыхджын, ёмё
адём сё сёр ёфснайынён Цёгатмё фёлыгъдысты, цы уыдысты,
уымёй. Уёд Налхъуытё баиу мах къордимё. Мах къорд дёр,
Налхъуытё куы фёцёф, уёд бирё нал баурёдта, гилдз нал уыд,
ёмё Цёгатмё ахызтыстём. Уёдёй фёстёмё Налхъуытё цы фёци,
уый нал зыдтон, ёрмёст, дам, Дзёуджыхъёуы иу скъолайы ахуыр
кодта ёмё стёй фёстёмё ёрыздёхт а бёстём. Кёмдёр иу цъусдуг
ахуыргёнёг дёр уыди нё хъёуы.
О, ёмё Налхъуытёимё мё фёстаг сёмбёлдыл дзуринаг уыдтён.
Куы ′рбафтыдтён нё хъёумё, уёд мё ёрвыстой дарёнтём, сё
фермё дёр уым уыди хъёуён. Бацыдтён дарёнтём, уёдё цы
уыдаид... Стуртё райсом хизёй ёрыздёхтысты, бригадё сё дуцёнёй
равдёлди. Диссаг ёхсызгондзинад ацахста зёрдёйы, бригад уыди
иууылдёр сылгоймёгтёй – чызджытёй, чындзытёй, ас устытёй.
Сёрибар – сё февнёлд, ныфсджын – сё ахаст, цинимё – сё архайд.
Сё разы фермёйы кусёг нёлгоймёгтё куыддёр аууоны аззадысты,
цёсты нал ахадыдтой...
Сабыр бадтён ныллёг зёлдагджын обауыл... Ёрмёст ма мё
фёндыд рахатын, чи у ног фёткёвёрёг ацы сылгоймёгтён.
Афтёмёй мё хъуыдыты аныгъуылдтён.
– Уазёг, аипп у, рохуаты кёй аззадтё, фёлё аххос дёхирдыгёй
ис, цёуылнё нын равдыстай дёхи ёрдёбонсарёй? Де ′мбёлццон
нын бамбарын кодта дё хабар! – ёвиппайды ацахстой мё хъустё
фёлмён, фёлё хъёддых, уёндон хъёлёс.
Фестъёлфыдтён мё бынаты, уёдё цы уыдаид, ёмё мё цёстытё
систон дзурёгмё. Мё разы лёууыди худёндзастёй... Налхъуытё,
фермёйы хицау!
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Кёддёртау та андёгъдысты ме ′вёндёй мё цёстытё
Налхъуытёйы стыр сау цёстытыл. Раджыйы ёфхёрд, ёнёкёрон
ныфссастён дзы сё кой дёр нал уыд ацы айдёнты. Цыдёр стыр
ныфсхаст хуры тынтау нывёзти Налхъуытёйы сыгъдёг ирд
цёстытёй рухс ёмё хъармёй йедзагёй... Цыдёр фидардзинад
ёвдыстой уыдон, цыма дыууё сырх зынг хъандзал карды агъудтё
сты. Ёмё мё ёмдзастмё иннё хёттытау тёфёрфёсгёнёг
адёймаджы цёстытау зёхмё не ′рлыгъдысты, фёлё уёндонёй,
хъёлдзёгёй кастысты мё цёстытём ацы ёнахуыр цёстытё...
Ёз федтон: ног у ацы цёстёнгас, ног – ацы цёстытё, бынтон
ног у ацы сылгоймаг! Ёз федтон: нал ис цагъар, ёгъдёуттёй
ёмё уагёй ёнтъыхт, рагон ирон сылгоймаг. Ис ёрмёст мё разы
сёрибар ёмё йё сёрибардзинад ёмбарёг ног сылгоймаг. Ёмё
ма ноджы федтон, бамбёрстон уый дёр: мё ёрвылбоны куысты
ёз не ′рхъуыды кодтон, мё цёстёнгасёй аирвёзт, уый ног царды
уавёры кёй сног ис, кёй схъомыл ис ног куысты мидёг ирон
сылгоймаг... Уёд мё фырцины базыртё систой зёххёй ёмё
ёнёдзургёйё, дзурын мё бон нал баци, зёрдёбынёй нылхъывтон
Налхъуытёйы къух.
Ёвёццёгён, Налхъуытё бамбёрста мё равг, ме ′нкъарёнтё,
йё мидбылты та бахудти уыцы диссаджы бахудтёй ёмё дзуаппён
тыхджын алхъывта мё къух.
– Ёз иунёг нё дён, Битар, акёс-ма ацы сылгоймёгтём, – йё
цёстытёй мын амоны чызг-бригадонтём. – Сбирё стём ног
Налхъуытётё, нё, нё! Хъуыдинётё, номивд мё фёкодтой ме
′мбёлттё. ёвёццёгён, фёнды дё зонын, куыд ёгъдауёй сси ахём
мёнёй уый? Дзурон дын ёй, дзурон дын мё царды фёндаг? Ёмё
йё куы уыныс, дё цёстыты раз куы ис. Нё цард дын ёй куы дзуры.
Цом фермёмё, хёлар ёмбал Битар! – ёмё мын мё къухыл ахёцыд
фермёйы ′рдём...
– Уый уын ирон хёххон сылгоймаг, – ацы фёстаг ныхёстимё
Битар йё лулё иттёг сцъырдта ёмё фёздёджы бын атыхта йё
цёсгом.
– Ёмё... – тёвдёй фётёррётт кодта йё бандонёй Хёлар,
фарст нё фёци, афтё дуар фегом, ёмё дзы дыууё сылгоймаджы,
хёринёгтё сё къухы, афтёмёй ёрбахызт.
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– Дзёгъёлы уё фёбадын кодтон, уазджытё, бахатыр кёнут. Цёй,
уё къухтё дёр уын райсон. Мёнё уый та хъазуатон бригадон у,
Хъызмыдё, – ёмё хъёлдзёгёй, уёндонёй ёфсин айста уазджыты
къухтё.
– Нё, дё хорзёхёй, Битар, уёддёр ма мын зёгъ, – фёци Хёлар, –
лёг ис Налхъуытёйён, лёг? Нёй, ёндёр, ау, лёджы худ дёр нал ис
йё сёрыл?..
Бадёг ёмё Умар фёрсёгау бакастысты Битармё. Ёфсин цыдёр
ахъуыды кодта, стёй бахудти ёмё фездёхти Хёлары ′рдём.
– Лёг зёгъыс, уазёг, лёг Налхъуытёйён? – дё разы мё лёг! –
ацамыдта Налхъуытё Битармё йё худгё цёстытёй. Хёлар сагъдау
фёци ёмё ёфсёрмёй йё цёстытё зёххы асагъта.
– Гъы, цы зёгъдзынё, Умар, райхъал хёххон сылгоймаг ёви
нё, цалхы кёлёх ма йё хоныс ёви? – худёндзастёй бакасти Бадёг
Умармё.
– Сылгоймаг райхъал, уый раст у, фёлё...
– Фёлё?
– Нёлгоймёгтёй – махёй нырма бирё нёма райхъал.
Битар ёмё Налхъуытё сё мидбылты бахудгёйё бакастысты
кёрёдзимё.
1935
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НОГ ЁМДЗЁВГЁТЁ
ёрёсейы фысджыты цёдисы уёнг Къибирты Амырхан
йё 75 азы юбилейы къёсёрыл ёрбахызт сфёлдыстадон
хуынтимё. Фарон (2018 азы) Амырханён цы прозаикон
уацмысты ёмбырдгонд рацыд «Мё уодёнцойнё – Дигоргом», уым
чиныгкёсёг базонгё уыдзён авторы цымыдисаг радзырдтё ёмё
ног прозаикон тёлмацтимё. Уёдё йын рауагъдад «Ир» ацы аз цы
ёмдзёвгёты чиныг уадзы – «Кёрдёгхуз ёстъалутё», уый дёр
ёнёбахъаргё нё фёуыдзён поэзи уарзджыты зёрдётём. Амырхан
у хёдёфсарм ёмё уёздан адёймаг. Удёй сыгъдёг, ёнёкъём чи уа,
уый уацмыстё ёнёзёрдёмёдзёугё никуы уыдзысты, уымён ёмё
йе ’мдзёвгётё цёуынц йё зёрдёйы арфёй, йё хъуыдытё сты
бёрзонд, йе ’рмдзёф – оригиналон.
Къибирты Амырхан йёхи хъары йё царды, йё уды ёмё бёрзонд
поэзийы куырмёлхынцъытё райхалыныл, ёмё йын уыцы арфёйаг
хъуыддаг ёнтысгё дёр бакёны.

ФЁСТАГ САГ

Кёддёр, дан, Сафири ком (Дигоргом)
сёгти бёстё адтёй.

Зайуйнаг мадёл саг –
Фур рёсугъд, тёмёссаг, –
Сёууон хори тунтёй
Ёскъиттёй ё фунтёй.
Ниуазта дёл-Уаза
Сауёдони уазал.
Хёстёгёй мёлгъи зар
Игъустёй ён’ азар.
Хор ё тун ниванста,
Саг е ‘донуг саста.
Уогё ба, ёцёгёй,
Ё фёсонёрхёгёй
4
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Нёхе уёларвбёл фёдзёхсён,
Бёллён ин ё хуёрзтёмё.
Хъурмёй зёнхёмё никкёсён,
Нё цийни – уёлёрвтёмё…
Ци уа нё уодти рохс тёлён
Нё цёруни тухуасти.
Еу каст зёнхёмё куд кёнён,
Уёларвмё – сёдё касти.

МУЛДЗУГУТЁ

Мулдзугён е ‘сёфт ку ёрцёуй,
уёд ибёл базуртё ёрзайуй.
Ёмбесонд

Арв мегъёй нё ниттар ёй, –
Базургин мулдзугутёй
Сёумигон, сёумисарёй
Басау ёй, нидздзугуртё ‘й.
Сё цёрён, дзёнёт уогёй,
Мулдзгутён исёнадё ‘й.
Куддёр син исунгёг ёй,
Исхъуёддзуд, исёнод ёй.
Сё сёргой цъеувёдеси
Кёмидёр нигъулунцё.
Сё мади гъар гъёбеси
Кёд сёхе ёнгъёлунцё…
– Ха-ха-ха: дёлё Зёнхё
Ци фур минкъий планетё ‘й!
Неци ёй ё хуарзёнхё, –
Хъоди ибёл кёнетё.
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– Гъо, иссёй уин ёнадё
Нё боц Зёнхё-ёрхёнтё!
Ёмбохдзёй ёрвон уадё, –
Кёндзёнёй уё пурхёнтё.
Ами уё арви тарти
Исафдзёй уё гъёла зунд.
Имисдзйайтё уе ‘нкъарди,
Зёнхон цард ёнё азум.
***
Кафтонцё, кафтонцё
Цёкутё табаййи, –
Пецбёл пеллон артмё урццёй.
Хаудтёнцё хёпполти
Уодхар, цёкугёнгёй.
Кафтонцё кёугёй хёкъурццёй.
Нурма нё тар кодта
И зинг ёртхотугёй,
Гъазта сёбёл арт итингёй.
Кафгёй ёнёбари, –
Табаййён ё къумти
Сёхе римахстонцё зингёй.
Цудёнцё уодёнсгё
И арти ёвзёгтё, –
Сё кафт и цёкутён фёцёй…
Уотё лёг ё царди
Цёуй цёкугёнгё, –
Зёнхон цирен артмё фицуй.

КУДТЁНЦЁ КУРЁНТТЁ
Ёрёги мё фуни
Уидтон нё донгёнттё
Фёстугъд. Мети буни
Ниццёнцё курёнттё.
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Унёргъгё зилдёнцё,
Толгёй урунгадё.
Курёнтти сзиндтёнцё
Тёнуод цъилингатё.
Сугдзаст седзёргёстё
Инстонцё сё хуартё,
Инстонцё суггатё,
Инстонцё сё хёртё.
Уёздан хуёрзёздёхтён,
Зёрдрист дзёгъёйлёгтён
Тугъдёй ёнё ‘здёхгё
Фёцёнцё сё лёгтё.
Сё зин, зёрдёресгёй,
Срёхсбиттёй сё хъурмё.
Ёма, ёдзёстхезёй,
Курёнтти унёрмё
Ах-хёй никкудтёнцё
Ёхсёви сау тари.
Гъарёнгё кодтонцё
И сёдё саудари.
Ами хебёраги
Сё лёгти ймистонцё.
Мёстёй фуддёрадён,
Гитлери ‘лгъистонцё.
Кёун ёригъосгёй,
И гъёу ёнгъалдтонцё –
Уоститё нё, фалё
Курёнттё кёунцё.
Кудтёнцё курёнттё,
Кодтонцё гъарёнгё.
Сё кудтмё бурёнттё
Кодта ехарёнгё.
Кудтёнцё гъёубёстё,
Уогёй мёгурбони.
Ниудта цъундёдзёстёй
Стонг куй дёр куйдони.
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Нё зинтё, нё незтё
Инстёнцё куройни.
Гудуни къёрестё
Нилхъивтон мё реуи.
***
Ку нё адтёй ёппун
Мё дзурдён ахёссён,
Мё цъухён бадёмён.
Дзурд архъан нё уарзта, –
Арви тарти гъазта.
Бакодтон,бакодтон
Мё дзурдбёл фёсахсён,
Мё цъухбёл хъадама, –
Никкипу ёй, нивзуд
Архъан бастёй мё дзурд.

БЕРЁГЪИ БЁДОЛЁ

Абхазаг финсёг Ахуба Джумамё гёсгё

Адтён берёгъи цъёх къёбус.
Гъёдёй гъёумё мё лёг хаста
Гъёбёрт хурдзини ё дёлмус.
Цийнё кодта ма ми гъазта.
Ниудта мё мадё мё фёсте, –
Курдта бёдоли ё кёун.
Лёгён уой неун, ё хъес-хъес
Адтёй, кёд, ёма ёхцёуён.
Кодтон ё тургъи дёлалёй.
Киндёй ёгас гъёуи мё кой.
Мёнёй, берёгъи бёдолёй,
Кодта туххёйти тургъи куй.

55
И лёг – налат, хизта рёстёг, –
Бёрёг кёнидё мё ахидт.
Хуёрдён хёссидё мин ёстёг,
Фиди фёзгъёртё – сурх-сурхид.
Хуардтон мё къён-къунтё; бухстён…
Зилдтён еувёрсти ё хунёй.
Уёддёр фёстагмё ёрсастён, –
Лёг мё балхёдта губунёй.
Ниддён ёсмаг куйдони баст.
Хорх мё кёнуй рёхис-ёфсён.
Мё зёрдё – саст, мё хъур – ёлваст.
Цёрун мё сон ёзнёгти ‘хсён.
Хецау ёрбахезуй дуарёй,
Ниууй цийной, дауй мё гъун.
Ё сурх цёститёй тог гъаруй.
Уинун дукъахуг сирд – лёгун
Мёнё гъёдёмё фёццёуён, –
Ёнцё ё «марёнтё» е ‘ккой.
Кёнён ёхсёвигон цёуён.
Лёгён фёуун ёз ёмбалкуй.
Зёгъуй: ниннеуё, – ниннеун.
(Мадта ма бакёнай ё загъд!)
Цёуй мё неунмё хеуон, –
И лёг кёнуй сё гагадзагъд.
Ковё нё зёнхё – дарёгён,
Уёлё арви тёхёг цёргёс.
Ёз ба мё фиди марёгён,
Уёууау, цёмё сдён къёсёргёс!

56
Ёнцё мё цёргё бёнттё тар,
Ёз дён берёгътён сё фуддёр.
Уогё цёй берёгъ – хевидхуар,
Куй ба не ‘суодзён некёддёр!
***
Сёу-ёртёхи
Цъёх зёлдёбёл ёфсёрун.
Сёуми цъёхи
Цъёх цёститёбёл зарун.
Мё сонт зармё
Зарёг мёлгъё ёргъос ёй.
Кёмён зарун?
Нё мёмё ес игъосёг!
Цёмён кёнун
Мё фур сонтёй гъёла гъазт.
Маке кёна
Мён дессагён гъёла уарзт.
***

Уингё-уингё
Хор хуёнхтёбёл рахустёй, –
Тар-талингё
Мё къёхтёбёл ратухстёй.
Таруг мегъё
Мё цёстити бакалдёй.
Цидёр ехён, –
Бони радё батадёй.
Разиндтёй-ра,
Идзаг мёйё – уазал хор.
Разилдёй-ра
Мё зёрдёбёл уёззау дор.
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ЁЦЁГ
АДЁМОН АРТИСТ

ХУЫГАТЫ Геор

рон театры цыдис спектакль «Къоста» Нигер ёмё
Епхиты Тётёрийы фыст пьесёмё гёсгё. Ёмё йё цал
хатты ёвдыстой, ёз дёр ём уал хатты цыдтён. Цыдтён,
ёмё-иу иннё «Къоста»-мё ёнхъёлмё кёсын бирё куы хъуыд, уёдиу тыхстён, нымадтон бонтё, кёд ёрхёццё уыдзён уыцы изёр,
кёд та схиздзынён ирон театры балкъонмё ёмё кёд зёгъдзысты:
«Къоста ёрбацёуы, ёрбацёуы Къоста», ёмё Таутиаты Солёман
Къостайы ролы куы фёзына, уёд та кёд сыстдзынён мё бынатёй,
кёд та ахгёндзёни мё хъуыр цёссыгтёй, стёй кёд бамыр уыдзынён
ёнёхъён ёртё сахаты дёргъы, кёд уыдзёни мё уд ёндёр, бынтон
ёндёр, ёндёр кёмдёр?..
Фыццаг бонты цыдыстём къласы лёппутё иумё, стёй нё нымёц
къаддёрёй къаддёр кодта, ёмё мёнё ныр цёуын иунёгёй. Цёуын
Ногирёй, мёйдар ёхсёв уа, къёвда, уёддёр цёуын, ёмё мыл алы
хатт дёр, ёхсёв йё тёккё тарфы куы бацёуы, уёд нё кёрты фыццаг
нё къёбыла бахъыс-хъыс кёны, нырмё кём уыдтё, зёгъгё, стёй мё
мад сысты йё бынатёй (кёддёриддёр ме ′рцыдмё кёрты зёронд
къуыдырыл фёбады) ёмё фёзёгъы:
– Уым та уыдтё?
Ёз ницы фёзёгъын. Ёниу цы зёгъон мё мадён? Куыд ын ёй
бамбарын кёнон, абон ирон театры «Къоста» кёй ёвдыстой ёмё
Къостайы ролы Солёман кёй хъазыди? Нё, ахсёв нё, искуы йын
ёй зёгъдзынён... Искуы, искуы... Ныр та... агуывзёйы та мын ёхсыр
ныууагъта мё мад нартхоры кёрдзыны састимё... Мё зёрдё сё нё
исы, фёлё куыд бацёуон мё мады хъыджы, адём дыккаг фынтё
уынынц, уый та кёрты бады, бады, йё къёбыла йё фарсмё, афтёмёй,
ёмё йё къулбадёг фырты фёзындмё кёсы ёнхъёлмё, ёхсыр
ахуыппытё кодтон ёмё хуыссёнмё... Хуыссёнмё! Фёлё хуыссёг
хёстёг нё цёуы. Цёстытыл уайы спектакль, ёнцой мын нё дёттынц.
Скъолайы нын ирон ёвзаг ёмё литературёйё ахуыргёнёг уыд
Сланты Граф. Уый нын бауагъта нё зёрдёты ёгёрон уарзт Къостайы
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сфёлдыстадмё, уёвгё, уый дёр, чи зоны, раст нё зёгъын. Къостайы
сфёлдыстад ирон лёгёй чи нё уарзы, фёлё скъолайы фёлтёрён
сё цёстытё фыссёджы сфёлдыстадмё ахуыргёнёг куыд байгом
кёна, афтё ничи. Стёй нё театрмё цёуын дёр чи фёцалх кодта?
Нё ахуыргёнёг. Цал ёмё нё цал хатты бакодта спектакльтём, стёй
нын билеттё фылдёр йёхёдёг ёлхёдта.
Ёмё Къоста чи уыд ёмё чи у, уый алчидёр зоны, фёлё нын
Таутиаты Солёман та цы бакуыста? Нё удтё нын иннёрдём куыд
рафёлдёхта? Сценёйы ёцёг Къоста кём вёййы, кёнё ёцёг
Солёман? Чи сё кёцы у? Кём баиу сты? Кёрёдзийё сё куынёуал
дих кёнынц. Ёвёдза, худёг та куыннё у адёймаг скъоладзауы кары.
Фыццаг изёр куы бацыдыстём, нё къласы лёппутё, спектакльмё,
уёд нё фыццаг фарст кёрёдзимё цы уыди, ёнхъёлут?
Кёрёдзи фарстам: цымё йёхи хуызён уыдзён Къоста? Ёмё
йёхи хуызён куы разынди, уёд нё цинён кёрон нал уыд: нымётёй,
цухъхъайё, худёй! Ноджы ма йё къухы – лёдзёг, бёрёг уыд: Нармё
фистёгёй цыди. Уёдё йё зачъетё, йё рихитё. Бакёс ём, уёд Къоста
ёмё Къоста! Цымё йын цы зыдтам, Къоста царды цы хуызён уыди,
уымён?! Зыдтам ёй къамтём, чингуытём гёсгё.
Ёвёццёгён нё алчидёр Къостайы сурёт йё хъуыдыты, йё
зёрдёйы йёхирдыгонау сныв кёны, фёлё нын ёй Солёман куыд
сныв кодта, ууыл афтё тынг баууёндыдыстём, ёмё йын зёгъён
дёр нёй.
Иу заман сценёйы иунёгёй аззади ёмё райдыдта ёмдзёвгё
кёсын:
Дзёгъёл мё ныууагъта мё фыд,
Нё зонын мё мады рёвдыд,
Нё бёстёй фёхицён дён сонтёй.
Кёмдёрты ёнёсёронёй,
Ёдыхёй, ёцёгёлонёй
Мё уалдзёг ёрвыстон фыдбонтёй...
Залы бадёг адёмён сё цёстысыг, ёцёгдёр, донау мызти, ёмё
дзы алкёй зёрдё фырцинёй рызти.
Цымё дзы кёуыл фылдёр рызти зёрдё? Къостайыл ёви
Солёманыл? Уёвгё ма сё чи ёвзёрста, Къоста дзы кёцы у ёмё
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дзы Солёман кёцы у? Уалынмё та Солёман-Къоста гыццыл
сывёллёттимё хъулёй хъазыныл куы сбёндён уаид. Худти, кёлкёл кодта йё зёлланггёнаг хъёлёсёй. Фестади саби, ферох дзы
ис, номдзыд поэт кёй у! Чысыл раздёр нё цёстысыг сёрфтам, ныр
хъёлдзёгёй худём мах дёр.
Бёлвырд у, ис артистмё цыдёр ахём тых ёмё нё хъазы, куыд
ёй фёнды, афтё. Ёндёр та мёнё инёлар Кахановы кабинетмё куы
бацыди, уёд мах, залы адём, цёмён ныхъхъус стём? (Кахановы ролы
– Цёлыккаты Мёирбег). Улёфгё дёр куынёуал кёнём. Цы цёстытёй
кёсы Къоста инёлармё! Инёлар ёмё поэт ёрлёууыдысты ныхёйныхмё. Дыууё тыхджын лёджы, дыууё зондахасты! Сё быцёуы раз
цы у дыууё богалы хъёбысхёст! Ацы быцёу – бирё тыхджындёр.
Ёмё кёд мах ёрдёбон худгё кодтам, уёд ныр бадём хъисфёндыры
тёнау нуарёлвёстёй, стёй ёмдзёгъд кёнём Къостайён, уымён ёмё
рёстдзинад уый фарс разынди.
Иу ныв ивы иннёйы. Мёнё Варварё Шредерсы хёдзар. Бирё
зындгонд адём дзы уыди. Иры куырыхон лёгтё Байаты Гаппо,
Хоранты Созырыхъо, Къостайы ёрдхорд Дзанайты Садул. Ныхас
цыдис адёмы хъысмётыл. Ёвёццёгён, пьесёйы автортё Иван
ёмё Тётёри уыцы пьесё абон куы фыстаиккой, уёд Къоста ёмё
Гаппойы ёхсён ахастытё ёндёрхуызон ныффыстаиккой, фёлё
уёд... Уёд Къоста Гаппомё нё дардта хорз зёрдё. Ёмё уый нёдёр
Къостайы аххос уыд, нёдёр Солёманы. Чысыл фёстёдёр дзы уыд
тынг цардёгас сценё.
Фысымты чызг уазджытён кёсы Къостайы ёмдзёвгё уырыссагау
фыст. Чызг (хъазыди йё Икъаты Серафин) ёфсёрмы кодта
ёмдзёвгёйы авторёй, стыхсти. Касти «Памяти П.И.Чайковского»
ёмё, фёстаг рёнхъытём куы ёрхёццё, уёд фёкъуыхцы, йё цёсгом
йё дыууё къухёй амбёхста. Къоста йём сабыр бадзырдта: «Когда
печаль свою...» Серафины цёсгом ёваст барухс, йё тыхтё ёрбамбырд
кодта ёмё дзырдта:
Когда печаль свою он глубоко сознает
И вещие слова поэта он поймет:
«Пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает...
Не говорите мне: он умер, – он живет!»
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Ёмдзёгъд кодтой чызгён, Къоста йын загъта бузныг, фёлё поэты
цёсгомыл бакёсён уыд ёндёр хъуыдытё. Иуёй йын ёхсызгон
уыд, йе ′мдзёвгётё йын адём кёй кёсынц, уый, иннёмёй та цыма
Чайковскийы хъысмётыл ногёй арф ныхъхъуыды кодта, уырыссаг
аивад цы стыр адёймагёй фёцух, уый та йём цыма ногёй бахъардта.
Ёвёдза, уый диссаг вёййы, актер сценёйы йё хъуыдытё кёронмё
куы нё фёзёгъы ёмё ма йём залы бадёг адём куы фенхъёлмё
кёсынц, цы зёгъинаг ма у, зёгъгё.
Солёманмё хъусгёйё-иу адёймагмё афтё касти, цыма йём цы
хъуыдытё ис, уыдонён сё дёсём хайё фылдёр ёргом нё дзуры,
зёгъинёгтё ма йём бирё, тынг бирё кёй ис, уый бёрёг вёййы.
Ёвёццёгён, йё аивады тых дёр уый мидёг уыд.
Солёман Къостайы сурёт куы сарёзта, уёд цыппар азы йеддёмё
нёма куыста театры. Ахём цыбыр рёстёгмё рёстёмбис курдиаты
хицау актер Солёманы курдиаты бёрзёндтём не схызтаид. Ёндёр,
Солёман сценёйы цы фёзёгъы, уый залы бадёгён йе уёнгты
иннёрдём цёмён ахизы? Уый, мыййаг, ёрмёст Къостайы ролы
уыди? Йё рольтём ма йын акёсём.
Къостайы размё йё рольты хуыздёртёй иу – Хазби. Фыццаджыдёр
ём сценёйы уёлдай змёлд, уёлдай ныхас нё уыд. Тынг хиуылхёцгё.
Тынг, тынг! Стёй йём цас уёздандзинад уыди йё алы ныхасы, йё
алы фёзылды! Хъобаны хистёртё йын ныхасы бар куы радтой, уёд
фыццаг фёдис кодта, ома мён цёмён равзёрстой хистёртё, мё
фарсмё ис ёндёр кёстёртё дёр, стёй кёд хистёртён бузныджы
ныхёстё нё загъта, уёддёр бёрёг уыди, кёй сё фёбузныг, уый,
ёмё Абхазы ёфсады минёваримё загъд нё кодта, йё мондёгтё,
йе ′нкъарёнтё кёмдёр мидёгёй арф бамбёхста, цёмёй комкоммё
лёджы сёрыстыр ном ма худинаг кёной.
Йё ныхас уыд дёрзёг, фёлё нывыл, ёлхъывд ёмё комкоммё
зёрдёйы хызт. Йё ныхас кёимё уыди, уыдон сё мидбынат цёкуыйау
къёйыл кафёгау кодтой. Хазби та (ома Солёман) йё мидбынат
лёууыд ёмё-иу хатт йё галиу къух йё сины сёрмё тымбылёй
авёрдта.
Мё ныхас Къостайыл уыд, афтёмёй ёндёр цёхёрадонмё
бахызтён... Куы йё загътон, Къостайы цал хатты ёвдыстой, уал
хатты театрмё цыдтён ёмё дзы иу диссаг раиртёстон: алы хатт
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дёр Солёман ёмхуызон нё хъазыд. Ёдзух-иу ём цыдёр ивддзинад
разынд, цыдёр ног фёзилёнтё. Фыццаг бонты сё не ’рхъуыды
кодтон, фёлё сё фёстагмё хатын байдыдтон. Ёмё, ёцёг. афтё
вёййы, театр кино нёу. Кинойы цы сисынц, уым мисхал ивддзинадён
уёвён нал ис, уый мёнё дё къам куыд сисай, афтё у. Театр та удёгас
аивад у, ёмё актерён иу изёр йё мидахаст иу вёййы, иннё изёр та
– ёндёр. Кём ын йё партнер фаг ахъаз нё кёны, кём та йёхёдёг
нё вёййы йё чемы.
В.Белинский хуымётёджы нё фыста номдзыд уырыссаг артист
Мочаловёй, зёгъгё, иу изёр йё аивад уыдис, ёмбал кёмён нёй,
ахём, ёмё уыцы изёр Мочалов вёййы гениалон актер, иннё изёр
та-иу уыцы роль афтё ёвзёр хъазыди, ёмё йём адёймаг кёсын нё
фёрёзта. Солёман, кёсён ём куыд нё уа, афтё ёвзёр рольтё никуы
хъазыди, кёддёриддёр адёймаджы зёрдё агайдта, алы спектаклы
дёр-иу ног фёрёзтё агуырдта ёмё сё ардта.
Фёлё... Солёман куы фёрынчын, уёззау низ ын йё хъарутё
сёттын куы байдыдта, уёд йё фёндтё ёмё йё фадёттё йё коммё
нал кастысты. Уый фёбёрёг, Ёфхёрдты Хёсанёйы ролы куы
хъазыди, уёд. «Куы хъазыди». Ныффидар ацы термин ирон театры
царды, сахуыр ыл стём ёмё йын быхсём, ёндёр куыд ис, Таутиаты
Солёманы аивадыл дзургёйё, афтё зёгъён: «Хъазыди?» Уый
«Ёфхёрдты Хёсанё»-йы цы тыхтё хардз кодта, уыцы фёлгонцы
цы арф трагедийы гуылфёнты аныгъуылд, уым «хъазыди» зёгъын
тёригъёд у актеры аивад, стёй Хуыцауы раз дёр. Йё фыццаг
фёзынд афтё цардхъёлдзёг, цардбёркад уыди, йе ′рыгон уёнгтё
афтё ёвёллад уыдысты, ёмё-иу Кокойты Тётёрхъаны цардёфсёст
тёмёнтёкалгё музыкёмё, йе уёхскыл сычъийы мард, афтёмёй
къёдзёхтыл гёппытёгёнгё куы фёзынди Хёсанё-Солёман, уёд ма
лёг хуыздёр цёмё бакастаид! Йё зёрдёйы, йе ′рыгон ёнёфхёрд уды
ёнхъёвзта цард, хёххон суадонау дзы абухта. Йё цёстытё уёларвон
стъалытау ёрттывтой. Фёлё йын уый бирё нё ахаста, йё мад Госёма
лёгётёй куы рахызт ёмё йын куы рахабар кодта, чысыл раздёр ам
Хъуыдайнат кёй уыди ёмё йё кёй бафхёрдта, сё Сафайы рёхыс
сын кёй ахаста, уёд Хёсанё-Солёманы цёсгомыл ёндёр цыдёр сау
тёлмытё ауади. Ноджы ма йын йё мад йё бирё азты сусёгдзинад куы
раргом кодта, йё фыды марёг Хъуыдайнат кёй уыд, уал азы йё чысыл
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саби Хёсанёйы ацы лёгёты Хъуыдайнатёй кёй ёмбёхста, уыцы сау
хабёрттё йын иууыл йё цёстыты раз хуртуанау куы райтыдта, уёд
Солёманмё кёсын театрдзаутё куыд фёрёзтой, куыд?
Актер ницы дзырдта, ёрмёстдёр хъуыста йё мады ныхёстём,
хъуыста сём, ёмё мады ныхёстё цыргъ фатау йё зёрдёйыл куыд
ёмбёлдысты, йё зонд йё коммё куыд нал касти, фёлё йё тыхст
ёмё йё зёрдёйы мастён куыд фёрёзта, уый бёрёг уыди актеры
цёстёнгасыл, йе уёнгты уёззау алы фёзындыл. Сценёйён йё
тёккё кульминаци та уыд, Госёма йё лёппуйён йё фыд Солёманы
дарёс ёмё хёцёнгёрзтё куы рахаста ёмё йын афтё куы загъта,
дё мады ёхсыр дын марг фестёд, дё фыд Солёманы туг куынё
райсай, уёд!
Хёсанё скодта йё фыды дарёс, райста йё фыды хёцёнгёрзтё
ёмё тугисёг фёцыди Хъуыдайнаты хёдзармё. Фёцыдис, ёмё
йё фыддёр знаджы кёртмё йё къах куы бавёрдта, уёд дзы
Хъуыдайнаты бёсты баййёфта йё чызг Ханбечеры. Федта йё,
йё лёджы кары чи бацыд, йё фыды тугисёг чи ′рбацыд, уыцы
Хёсанё Хъуыдайнаты рёсугъд Ханбечеры ёмё йё бауарзта, мёнё
Шекспиры Ромео Джульеттёйы йё фыццаг фендёй куыд бауарзта,
афтё. Куыд хъуамё райгуыра Хёсанёйы мёстёлгъёд зёрдёйы
уарзондзинад йе знаджы чызгмё?! Уый ёбуалгъ у, баууёндён кёуыл
нёй, ахём хабар! Фёлё цард суанг канд мастёй нё, мёлётёй дёр
тыхджындёр вёййы.
Солёман уыцы ёгёрон уарзондзинады райгуырд афтё равдыста,
ёмё йём аипп ёрхёссён ничердыгёй уыди.
Ам ма уыди иу ёмбисонды сценё. Хёсанё йё туджджын
Хъуыдайнаты нёма федта. Чызджы федта, ёмё йыл йё уарзондзинад
фётых. Уый фёстё фембёлд чызджы фыдимё, йё фыды туг кёмёй
райстаид, уыимё. Куыд фембёлдзысты? Цы кёндзёни Хёсанё?
Куыд дзурдзёни йё туджджынимё? Ёнхъёлмё кёсын нё бирё нё
бахъуыди. Сё ныхас цыди бынтон ёндёр хабёрттыл, ёцёг диссаг
та уый уыд, ёмё Хёсанё уыцы сахат цёуылтыл хъуыды кодта, йё
зёрдёйы цы уыд, йё зонд ёмё йё уд уым, мидёгёй цы стыр тохы
бацыдысты, уый уыди диссаг!
Ахём сценёйы рабёрёг вёййы актеры дёсныдзинад. Залы
бадджыты ёрдынёлвёстёй ахём актер фёдары...
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Уёдё ма дзы йё репертуары Амырхан дёр уыди Туаты Дауыты
«Сидзёргёс»-ы. Бынтон ёнёнхъёлёджы роль Солёманён. Куыдзы
тугёй ёхсад кёй фёхонынц, ахём лёг, йё хъёздыгдзинадыл йё
цёсгом ёмё йё уд чи ауёй кодта, ахём лёг. Театрдзаутёй никёй
уырныдта, Солёманы хуызён сыгъдёгзёрдё актер ахём ёнаккаджы
сурёт сараздзёни, уый. Фёлё нё бауырныдта! Сарёзта йё!
Ёхсёвыгон йё чъизи фёндтимё йё идёдз чындзмё куы ′рбацыди,
уёд залы бадджыты «цъыкк-цъыккён» кёрон нал уыди.
Ацы ролы фёстё театры режиссерты бауырныдта, ацы актеры
авналёнтё тынг парахат кёй сты ёмё, «сыгъдёг герой» кёй
фёхонынц, йё курдиат уымёй бирё вазыгджындёр кёй у...
Классикёйы бирё арфдёр фыст фёлгонцтё вёййы. Ёмё уёд
та Солёман куыд хатыдта йёхи? Ацы фарстён цыбыр дзуапп куы
дёттём, уёд зёгъдзыстём: раст фурды тъепа куыд фёхаты йёхи, уый
дёр афтё. Уымён ёвдисён сты цалдёр куысты, фёлё дзы зёгъём
ёрмёст А.Пушкины Дон Гуан («Дурын уазёг») ёмё А.Островскийы
Незнамов («Ёнё аххосёй аххосджынтё»).
Ирон адём фыдёй-фыртмё цыдысты тохы фёндёгтыл,
фёлтёрёй-фёлтёрмё сё хъёбатырдзинад ёвдыстой хёстыты ёмё
ныббырстыты, ёмё сём кёд сё истори сёхи ёвзагыл гёххёттыл
фыстёй нё баззад, уёддёр сём уыди, дзыхёй-дзыхмё кёй истой,
уыцы таурёгътё, зарджытё, аргъёуттё, стёй хъёздыг эпос – Нарты
кадджытё.
Ёмё фыццаг ирон профессионалон театр куы байгом, уёд
адёмон сфёлдыстады уарзон хъайтартё сценёмё кёй рацыдысты,
уый раст хъуыды уыди (Нарты Батырадз, Ёфхёрдты Хёсанё,
Бётёйы фырттё ёмё а.д.) Ахём хъайтартён та хъуыдис романтикон
актертё. Хъуыдис, ёмё ахём актер ёппёты фыццаг разындис
Солёман.
Фёстёдёр йё ахсджиагдёр куыстытё: Хазби, Хёсанё, Олеко
Дундич, Павел Греков, се ′ппёт дёр уыдысты романтикон жанры
гуырд фёлгонцтё, амёй-ай хуыздёр ёмё тыхджындёр. Иу зымёгон
рёстёг Мёскуыйё ссыд ёртё зындгонд лёджы, театралон критиктё,
ёмё ирон театры федтой цалдёр спектаклы, уыдонимё «Олеко
Дундич» дёр, граждайнаг хёсты хъёбатыр. Ацы пьесё уёд бирё
горётты ёвёрдтой.
(Кёрон 81 фарсыл)
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«МАХ ДУГ»-Ы
РАВДЫСТ

РЦИ-Аланийы сгуыхт нывгёнёг Саулаты Барисы фырт Сергей
нывкёнынады аивады алы жанрты дёр кусы ёнтыстджынёй.
Йё конд нывтёй алкёцы дёр у хицён истори. Ирд ахорёнты
змёстыты цы экспрессион нывтё райгуыры, уыдоны ёвёрд ис арф
хъуыды, ёнцонёй ссарынц фёндаг аивадуарзджыты зёрдётём.
Йё алы уацмысы дёр бёрёг дары нывгёнёджы уарзондзинад
йё Нанамё, уынджы тезгъогёнджытём, ёрдзмё, Райгуырён
бёстёмё, сылгоймагмё.
Сергей райгуырд Дзёуджыхъёуы 1967 азы. Каст фёци ЦИПУ-йы
аивёдты факультеты нывкёнынады хайад. Кусы Дзёуджыхъёуы
Дзанайты Азанбеджы номыл Нывкёнынады училищейы.
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Премьерё
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Фатимёйы портрет

Алхимик
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Бёгъатыр ёмё галуан
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Тезгъо кёнгёйё
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Венеци
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Контрабасыл цёгъдджытё сё бёрёгбоны
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Быцёу
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Чызг апельсинтимё
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Натюрморт

Виолончелыл цёгъдёг
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Рудзынджы цур

Зымёгон парчы
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Рагуалдзёг

Ёвзёр хъалагъур
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Рагон Флоренци

Абухгё цёугёдон
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Фёндаджы сёрты ахизён

Лодкёйы
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Сылгоймаг ёмё куыдз

(Кёрон. Райдайён 64 фарсыл)
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Мёскуыйы нё горётаг Евгени Вахтанговы номыл театры Дундичы
ролы хъазыд Рубен Симонов, зындгонд актер ёмё режиссер. Нё
уазджытё ирон спектакль куы федтой, уёд сём ныхас рауади, ёмё
ахаста суанг боныцъёхтём. Критиктё стыр диссагён хастой Таутиаты
Солёманы дёсны хъазт ёмё ёргом дзырдтой, ацы ролы кёй федтой
хъазгё бирё театрты зынгё актерты, суанг Мёскуыйы Р.Симоновы
дёр, фёлё Солёманы сфёлдыст фёлгонцён сё иуимё дёр абарён
нёй, Солёман тынг стыр курдиаты хицау кёй у ёмё ахём романтикон
актертё Уёрёсейы кёй нал ис. Барстой йё, номдзыд уырыссаг
критик В.Белинский йё бирё чингуыты Хуыцаумё кёй систа, уыцы
Мочаловимё.
Ёвёццёгён, ёндёр актерёй афтё куы ёппёлыдаиккой, уёд
йёхицёй ныббузныг уыдаид, Солёман та сём хъуыста, ёмё йын
ёхсызгон куыннё уыди, фёлё-иу йе ′мбёлттём сусёгёй ёрбадзырдта:
«Сё ныхасён кёрон куы скёниккой, хуыссёг мё ёрцахста». Ёмё
уый канд уыцы ёхсёв нё уыди. Йё хорзы коймё-иу йёхицён бынат
нал ардта, йё мидбынаты-иу раздыхс-баздыхс байдыдта.
Афтё уыд, Незнамовы роль куы ахъазыд, уёд дёр. А.Островский,
номдзыд уырыссаг драматург, фыста, цард куыд уыдис, афтё: дёрзёг,
фыд-зыкъуыр, гёлир ёмё фыдхъуынёй. Романтикёмё хёстёг нё
лёууыди. Уёдё «Ёнё аххосёй аххосджынты» дёр романтикёйы
тёфаг нёй. Фёлё Незнамовы ролы Солёман ахём фёзилёнтё ссардта,
ёмё йё хъайтарыл зёххёй уёлёмё схёцыди, романтикёйы комытёф
ын бауагъта йё уды. Ома йын йё психологон бындур фёрогдёр кодта.
Уёлдайдёр фёстаг сценёйы, йё мады темёмё куы рахызти, йё сонты
бонты зындзинёдтыл йё монолог куы касти, уёд. Уёд ёз театры ног
кусёг уыдтён ёмё ацы спектаклы хъазыдтён Миловзоровы ролы.
Автор ёмё режиссеры амындмё гёсгё ацы бынаты Миловзоров хъуамё
Незнамовмё тигъцёстёй кёса, уый йе знаг у, уымён ёмё курдиатджын
у, йёхёдёг та, ома Миловзоров, бынтон рёстёмбис, дам-думтёхёссёг.
Гъемё ацы ран Незнамовы ныхмё хъуамё лёууа, уый та йын хъуыста
йё монологмё, ёмё йё уадултыл йё цёссыг дёлёмё уади.
Иуахёмы мём режиссер Фотиев ёрбауад сценёмё ёмё мём загъд
кёны: «Цёуыл кёуыс? Ды хъуамё цин кёнай йё зындзинёдтыл,
хёлёг ём кёныс, ахём курдиат дём кёй нё ис, уый тыххёй, ды та
дзы дё цёстытё ныццавтай ёмё кёуыс!» Цёмёй йё зыдта режиссер,
ёз уыцы заман Миловзоровы ролы кёй нал цардтён, фёлё мё
6

  6 9

82
уарзон актер Солёман йё роль афтё дёсны кёй хъазыд, ууыл цин
кодтон, ёмё мё рустыл цины цёссыгтё уадысты. Куыд диссаг у
актер, Солёманмё царды бакёс, уёд цыма уадиссагёй ницы уыди,
афтёмёй сценёйы аивы йё хёрв! Кёцёй йём фёзыны ахём ёгёрон
темперамент? Йё цёстытё дёр цыма ёндёр кёйдёр вёййынц.
Ёниу йё хъёлёс!
Курын хатыр. Солёманы тыххёй мё ныхас «Къоста»-йы
спектаклёй райдыдтон ёмё йё кёронмё нё фёдён. Рох мё нё
фёци, нё. Фёлё йё Къостайё куы фёуин, уый мё фёнды. Цёмён?
Ёмё гъа. Ёвёццёгён, ёрыгон лёппуйы кары адёймаг цы фены, цы
базоны, уый йё зёрдёмё арф айсы, йё сёры магъзы нынныхсы ёмё
йын сёфтауын нал бакомы, стёй йё рёстёг дёр йё дёлбазыр нал
бамбёхсы... Фёлё абон куы ахъуыды кёнын ацы спектаклыл, уёд
бирё цёмёйдёрты мёхимё раст нал фёкёсын.
Цёмён ёй афтё арф райстон? Цёмён ём цыдтён алы хатт?
Ёргом куы зёгъём, уёд пьесё иууыл тыхджынтёй нёу.
Поэты цардёй хицён скъуыддзёгтё драмёйы закъонтём гёсгё
кёрёдзиуыл мёнг рётыдёй зындысты. Уёдё дзы Иры номдзыд
лёгтё Хоранты Созырыхъо ёмё Байаты Гаппойы сурёттё дёр
историон ёцёгдзинадёй уыдысты дард, цыма сё Къоста нё уарзта,
суанг ма цыма йе знёгтё дёр уыдысты, афтё зындысты.
Уый раст нё уыди. Уёдё кём ёвёрд уыди спектаклы тых?
Ёвёццёгён, Къостайён йёхи сфёлдыстады, стёй актер Таутиаты
Солёманы дёсны хъазты.
Спектакльмё цалдёр хатты чи цыди, ахёмтё дзы бирё уыд,
канд ёз нё уыдтён. Уыдон хорз зыдтой Къостайы цард, йё поэзи, йе
сфёлдыстад, ёмё сын сценёйы цы нё фаг кодта, уымё-иу сёхи зонды
ёвёрёнтёй бафтыдтой. Зёгъём, Къоста ёмё Цёлыккаты Аннёйы
ёхсён цы ахастытё уыди, уыдон. Аннёмё поэт цы фыстёджытё
фыста, уый алчидёр зыдта, ёмё-иу фёстаг сценёйы Къоста куы
фёзынди къуылыхёй, лёдзёджы ёнцёйтты, мёллёг, ёдыхёй горёты
парчы ёмё-иу ам Аннёимё куы фембёлдысты, уёд дыууёйё иунёг
ныхас дёр куы нё загътаиккой, уёддёр сём ёнёзёрдёхъёрзгёйё
ничи кастаид. Уёлдайдёр-иу Къоста куы загъта йё уарзонён:
Зачем мы встретились? Зачем душой разбитой
Я полюбил тебя, как друга, как сестру?
Ведь я допил бокал, а твой, едва налитый,
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Стоит нетронутый на
жизненном пиру.
Да, нам не по пути...
«Байрёджы кодтай, Аннё,
Байрёджы кодтай!» – загъта
Къоста ёмё йё лёдзёджы
ёнцёйтты ацыди.
Цёмёндёр мём ацы
х ат т а ц ы с ц е н ё б ы н т о н
ёндёрхуызон фёкасти. Чи
зоны, цалдёр боны размё
Къостайы фыстёджытё кёй
бакастён, уый аххо сёй...
Афтё дёр мём фёкасти, цыма
актер йёхёдёг дёр ёцёг
рынчын уыди... Спектаклы
фёстё, театры къёсёрмё
лёууыдтён, кёд дзы, зёгъын,
исчи Ногирёй уаид. Ёнафоны
мё иунёгёй цёуын нё
фёндыдис. Цас алёууыдтён,
Таутиаты Солёман Къостайы ролы
нё зонын, фёлё уёдмё
актертё рацыдысты. Кёсын, ёмё Солёман дёр рацыди Хъариаты
Тамарёимё (Тамарё Аннёйы ролы хъазыди). Солёманён цы бирё
дидинджытё балёвёрдтой сценёмё, уыдон Тамарёйы къухы,
афтёмёй хъазгё-худгё рацыдысты, ёмё мын ёхсызгон уыди сё
уынд. Цёмёндёр сё фёдыл араст дён ёз дёр. Уыдон кинотеатр
«Родина»-йы фарсмё хёрёндонмё бацыдысты. Абон дёр ёй нёма
ёмбарын, ёз дёр сё фёдыл цёмён бацыдтён, уый. Бацыдтён ёмё,
сё фарсмё цы фынг уыдис, уым ёрбадтён иунёгёй. Артисттё
ёхсёвёр хордтой, цёуылдёр ныхас кодтой, ёз сём хъуыстон ёмё
сё бёстон не ′мбёрстон, цёуыл дзурынц, уый. Кёйдёр кой сём
уыд, чидёр кёимёдёр бафидыдта, ёмё, дам, сын тагъд чындзёхсёв
уыдзёнис...
Ёз та ёнхъёл уыдтён, сценёйы кёрёдзийён цы нё загътой, уый
ам кёронмё ахёццё кёндзысты.
Официант мёнмё дёр ёрбакаст, цы дын рахёссон, зёгъгё, ёмё
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дзы лёгау ракуырдтон: «Винегрет мын рахёсс дзулы къёбёримё».
Хёрын мём бёргё цыди, уёлдайдёр иннётём кёсгёйё, фёлё мё
дзыппы цалдёр абазийы уыд ёрмёст. Фёдён мё винегрет хёрд ёмё
та дыккаг хатт дёр ракуырдтон винегрет, фёлё мё каст Солёманмё
уыди: йёхи куыд дары, куыд худы, йё Аннёмё куыд кёсы. Ахём
уавёрты никуы федтон артистты. Фёбадтён семё, стёй уыдон куы
ацыдысты, уёд ёз дёр мё дыууё винегреты аргъ бафыстон ёмё араст
дён Ногирмё... Иунёгёй... Баййёфтон тыргъы мё мады бадгё, нё
къёбыла та мыл бахъыс-хъыс кодта, ме ′хсыры агуывзё та банызтон
ёмё ныххуыссыдтён.
Ёз мё ныхасы кёрон Къостайы фёстаг сценёйы кой уымён
ракодтон, ёмё цалдёр азы фёстё, мёхёдёг театры куы куыстон,
Солёманимё хёстёг куы балымён стём, цалдёр спектаклы дёр
иумё куы ахъазыдыстём, уёд Солёман йёхёдёг тынг ёррынчын ис,
рёуджыты низ ёй йё быны скодта, фёлё йё мах нёма хатыдтам. Иу
бон уырыссаг театры артисттёй иуы ныгёдтам, йё мыггаг Проскурин.
Хорз актер уыди. Уый дёр уырысссаг сценёйыл хъазыди Къостайы
роль. Уарзтам ёй иууылдёр, ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, Солёман
дёр. Газетмё йыл некролог фыстой, мёнён ёй сыгъдёг гёххётмё
рафыссын кодтой...

Таутиаты Солёман
Къостайы ролы
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Кёсын, ёмё Солёман кёцёйдёр систа йёхи къам, бирё йём фёкасти,
стёй йыл чъылдымырдыгёй ныффыста уырыссагау: «Для некролога».
Цы бамбарын ма мын ёй хъуыди... Цыдысты бонтё. Солёман дохтырты
къёсёрёй нал хызти. Фёстёмё-иу йё фёндаг театрыл ракодта, ёмё
мёнё – Къостайы ролы фёстаг сценёйы, Аннёйён хёрзбон куы
дзырдта, раст уыцы Къостайы хуызён уыди. Театры кусджытё, актерёй
райдай ёмё суанг къёсёргёсы онг тыхстысты, сёхимидёг маст кодтой,
цёмёй йын баххуыс чындёуа, зёгъгё. Фёлё ахём низы ныхмё,
уёлдайдёр хёсты ёххормаг азты фёстё, кёй бон цы уыди?
Ёхсёрдёс ёмё йыл ссёдз азы ёххёст нёма цыдис, афтё амард.
Йе ′вёрён бон арв ёмё зёхх кёрёдзийы хостой. Куыдтой адём,
куыдта йыл ёрдз. Ноджы ма йё театры фойейы куы ёрёвёрдтой
ёмё симфонийы оркестр Хёсанёйы фыццаг фёзынды цардхъёлдзёг
музыкё куы сцагъта, уёд адём сёхи кёуынёй мардтой.
Ахицён стыр актер, ирон аивадён йё цыбыр царды ахём стыр
лёггад чи бакодта, уыцы Солёман. Ёмё цёмён афтё ёнамонд
фёци? Йё фёстё йё хъёлёс фыстёй никуы баззади – уёд нём ахём
техникё нёма уыд, киномё йё никуы систой. Уёдё бинонты цард
дёр нё сарёзта, цот дёр нё ныууагъта. Фёлё куыд хъуамё ферох
уа ахём стыр актеры ном? Нё, уый гёнён нёй.
Рёстёг йё кёнон кёны, азтё згъорынц. Артисты цард, ёнусимё
абаргёйё, хёрз цыбыр у. Тёхгё стъалыйау ферттивы ёмё ахуыссы.
Ёмё цы фёд ныууадзы йё фёстё? Тынг егъау фёд! Фёлё хатт афтё
рауайы, ёмё йын рёстёг ёрёхгёны йё фёд, царды ёхсёдёнтё ёмё
фёлхёрёнтёй йё аивады цыртмё зилёг куынё вёййы, уёд. Хъуына
йыл схёцы, дзыллётёй ферох вёййы, ёмё йын фёстагёттёй ничиуал
фёзоны йё ном.
Ирон театры бындурёвёрджытён сё тёккё курдиатджындёртёй
иу басгуыхт Солёман. Йё романтикон аивад тыхджын уымён уыд,
ёмё йын ёнцади царды ёцёгдзинадыл, адёймаджы хъысмёт, йё
арф хъуыдытё, йё мидхъуырдухёнтимё баст уыдис. Ёмё цалынмё
зёххыл ирон театралон аивад уа, уёдмё йе стыр курдиаты цыртмё
зилын хъёуы нё фыццаг адёмон артистён.
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ГАСАНТЫ Валери

НЫФСЫ ÆМÆ ÆУУÆНЧЫ
УАЦМЫСТÆ

рыстоны зындгонд фысджытæй алчидæр йæ хæсыл
нымадта, алы рæстæджыты, дугивæнты Ирыстоны цы
цаутæ цыд, хорз уой, æвзæр – уæлдай нæу, сæ уацмысты
æвдисыныл. Афтæ нæ литературæйы историйы сæхи фæд ныууагътой
Фæрнион Къоста, Боциты Барон, Мамсыраты Дæбе, Дзесты Куыдзæг,
Богазты Умар, Джусойты Нафи, Мæрзойты Сергей, Булкъаты
Михал, Цæголты Васили, Хацырты Сергей, Джыккайты Шамил
ёмё иннётё. Ёмæ афтё хъуамæ уа, адæймаг иугæр фыссæджы
курдиатæй хайджын у, уæд йæ уацмысты хъуамæ æвдиса аивадон
литературæйы гæнæнты фæрцы историон, нырыккон царды цаутæ.
Уыцы хъуыддаджы Ирыстоны Хуссар хайы цы фысджытё ис,
уыдонёй бирё хорз уацмыстё фыссын ёнтысы РХИ культурæйы
сгуыхт кусæг, Фысджыты æмæ Журналистты цæдисты уæнг, æцæг ирон
уæздан сылгоймаг, фыссæг, тæлмацгæнæг Наниты Асиатæн. Уый ныр
40 азæй фылдæр зæрдиаг æмæ биноныг лæггад кæны нæ дзыллæйæн
куыд Хуссар Ирыстоны Фысджыты цæдисы журнал «Фидиуæг»-ы
хайады сæргълæууæг, стæй куыд сывæллæттæн фыст аив уацмысты
æмæ зæрдæмæдзæугæ тæлмацты автор. Йæ фæрцы мадæлон æвзагмæ
тæлмацгонд æрцыдысты Гæздæнты Гайто ёмё Сергей Рублевскийы
радзырдтæ, Тедеты Георгийы роман «Черная жемчужина».
Асиаты роман-хроникæ «Фыдæлты артдзæст» рацыд Хуссар
Ирыстоны Мыхуыры хæдзары рауагъдады. Автор дзы æвдисы, ирон
адæмыл Гуырдзыстоны экстремистты аххосæй ивгъуыд æнусы 90
азтæй суанг 2008 азмæ цы æвирхъау цаутæ æрцыд, уыдон. Уацмысы
сæйраг архайæг у карджын, фæлæ цæрæнбонты сыгъдæгзæрдæйæ
чи фæкуыста, царды адæмæн, хорзы бацæуынæй дарддæр, чи никуы
ницы ракодта, ахæм æгъдауджын, æцæг ирон лæг Дриаты Адам.
Романы фыццаг сæры куыд амынд у, афтæ бады йæ хæдзары дуармæ
иу хурбон. Нæй йын, кæимæ аныхас кæна, уый. Фæлæ йын ис фадат
йæ зæрдæйы æмæ уды мысинæгты «къæбицы» дуар байгом кæнынæн.
Æмæ йæ бакодта: мысы йæ цард, советон дуджы куыд æнæмæт æмæ
æвæлмаст уыдис, уый. Фæллой кодта Цхинвалы заводтæй иуы. Аргъ
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ын кодтой йæ куыстуаты разамынд æмæ йе ’мкусджытæ. Къаты
бон ын кусынæн уыд, бæрæгбон та – цин кæнынæн. Фыстой йыл
республикæйы газетты, архайдта нæ бæстæйы алыхуызон равдыстыты.
Йе ’взонджы бонты та йæ хæлар Хазбиимæ фыста æмдзæвгæтæ,
радзырдтæ. Кæд дзы литературон кусæг нё рауад, уæддæр, зындгонд
поэт Андрей Дементьевы загъдау, «Быть гениальным читателем – это
тоже неплохо». Адæймаг йæ хъысмæтæй фæлтæрд куы уа, царды
зынтæ æмæ цинтæ æххæстæй куы банкъара, ноджы ма йæм аивадон
литературæйы уацмыстæ æнкъарын æмæ æмбарыны æууæл куы
разына, уæд ын æнцондæр у цардæн рæстаг аргъ скæнын, банкъарын
æмæ йæ бамбарын, кæстæртæн та раст зонд бацамонын. Ахёмёй нё
разы ёрлёууыд роман «Фыдæлты артдзæст»-ы сæйраг архайæг Адам.
Уый зоны ирон адæмы ивгъуыды историмæ акæсын, абоны цаутимæ
сæ абарын, æмæ афтæмæй хи зонды æвæрæнты райгуыры ног хъуыды,
ног цард аразыны фæнд æмæ уынаффæ. Диссаг у, æвæдза, Адамау
Хуссар Ирыстоны æппæт цæрджытæ, Гуырдзыстоны фашистон
хицауады ардыдæй, кæд бирæ зынтæ федтой, уæддæр баззадысты
уазæгуарзон ирæттæй. Романы хорз æвдыст æрцыдысты Ирыстоны
æхсарджын фырттæ Санахъоты Грисы, Джиоты Аланы лæгдзинады
хабæрттæ. Романы фæстаг – фæндзæм хайы автор арёхстджынёй
спайда кодта Хуссар Ирыстоны æмæ Гуырдзыстоны ахастдзинæдтæ
æвдисæг историон æрмæджытæй, ирдёй равдыста йё уацмысы,
Уæрæсейы Федераци Хуссар Ирыстоны хæдбар паддзахадыл кæй
банымадта, уыцы стыр æхсызгон цау. Уацмысы сæйраг архайæджы,
иумæйагæй-та романы хъуыды цæмæй чиныгкæсæг хуыздæр бамбара,
уый тыххæй Асиат æрхаста поэтикон уацмыстæй дæр бирæ дæнцæгтæ.
Роман-хроникæ «Фыдæлты артдзæст»-ы автор Наниты Асиат йе
сфæлдыстадон хъарутыл нæ бацауæрста, йæ размæ ёппётвёрсыгёй
рахаста Ирыстоны хъысмæт, йæ адæмы сагъæстæ, хёстмё
ёнёуынондзинад ёмё тырнындзинад сёрибар цардмё. Асиатæн ацы
уацмыс банымайæн ис йæ литературон-сфæлдыстадон куысты зынгæ
æнтыстыл. Афтæ та уымæн зæгъын, æмæ нæм ахæм хуызы уацмыстæ
тынг чысыл сты. Амæй размæ ма, Хуссар Ирыстоны хæстон цаутыл
аивадон-литературон прозаикон уацмыстæ чи ныффыста, уыдонæй
уёлдай зёрдёмёдзёугёдёр сты Тадтаты Тамерланы чиныг «Судный
день»-мæ хаст радзырдтæ, стæй, Хъазиты Мелитон кæй сарæзта,
уыцы чиныг – «Тугæйдзаг цыппурс».
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Роман-хроникæ «Фыдæлты артдзæст»-æй уæлдай Наниты
Асиатæн рауагъдад «Ир»-ы 2013 азы рацыд радзырдты ёмбырдгонд
«Ёнахуыр уазæг». Автор йё чиныджы бацархайдта Ирыстоны
хъæбатыр фырттæн кад скæныныл, нæ дзыллæйы удвидардзинад,
ныфсхастдзинад равдисыныл. Ацы чиныг æмæ роман-хроникæ
«Фыдæлты артдзæст» чи бакæса, уый æнæбафиппайгæ нæ
фæуыдзæн, сæ автор Наниты Асиат кёй у рæсугъд миддунейы
хицау, дардмæуынаг, аналитикон хъуыдыгæнынады миниуджытæй
æххæст адёймаг. Йе сфæлдыстадон куысты сæйраг нысантæ
сты: нæ дзыллæмæ аив дзырды фæрцы царды рæстаг хъуыдытæ
хæццæ кæнын, фидæны хуыздæр цардæй сын фидар ныфс ёвёрын,
афтæмæй сæ сабыр царды бæллиццаг рухсмæ хонын… Арфæйы
аккаг у роман «Фыдæлты артдзæст»-ы редактор, зындгонд
публицист æмæ фыссæг Цхуырбаты Мери. Уый, роман бакæсынæй
уæлдай, йæ цæстуарзон хъуыдытæ æмæ фиппаинæгтæ рахаста нæ
размæ. Æмæ афтæ фыссы: «Асиатæн йæ алы уацмысы дæр фæхæст
уыдзынæ цардæй ист сентенцитыл, уыдон автор йæхæдæг ноджы
фæвазыгджындæр кæны æмæ сæ афтæмæй рахæссы чиныгкæсджыты
размæ. Роман-хроникёйы, нæ абоны зын æмæ змæст царды фарныл
фидарæй баууæндæн кæуыл ис, ахæм цауты бындурыл нын æвдисы
адæймаджы характерон миниуджытæ. Рæстæджы ивдимæ иутæн сæ
удыхъæд баззайы сыгъдæгæй, нæ аивы. Иннæтæ та кæддæриддæр,
цыфæнды рæстæджы дёр фæхъуыды кæнынц æрмæстдæр хи
пайдайыл. Мæнмæ гæсгæ, ацы уацмыс у нæ сылгоймаг-фыссæгæн
ноджыдæр ма иу цæстæвæрæн уæлахиз!»
Нæ ныхасы кæрон мæ бузныг зæгъын фæнды
зындгонд фыссæг Наниты Асиатæн йæ романхроникæ «Фыдёлты артдзæст»-ы æмæ
йæ радзырдты æмбырдгонд «Ёнахуыр
уазæг»-ы тыххæй. Ныфс мæ ис, æз
сæ бакæсынæй цы зæрдæйы цин
райстон, ахæм æнкъарёнтё кæй
балæвар кæндзысты Наниты Асиаты
ног уацмыстæ дæр. Зæрдиагæй сæм
æнхъæлмæ кæсæм!
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МЗОКТЫ Аслæнбег

ЁЗ РАХАСТОН МЁ ЗЁРДЁЙЫ ЦЁХЁРТЁ
ЁМЁ СЁ АРВЫЛ БАЙТЫДТОН ЁРМЁЙ
(Интервью поэт Мамыкъаты Хъазыбегимæ)

æ нырыккон ирон поэзийы Мамыкъаты Хъазыбеджы
поэтикон хъæлæсæн нæй ивддзаггæнæн иннæ
поэттимæ. Хъазыбегæн ирон дзырдаивады ис йæхи
сæрмагонд бынат. Фыссы иронау æмæ дыгуронау. Мыхуыры йын
рацыди дыууæ чиныджы: «Мæйы сонатæ» (чиныгуадзæн «Алани»,
1998) æмæ «Æрвон рухс» (чиныгуадзæн «Ир», 2003).
Мæн дисы æфтауынц йæ æмдзæвгæты арф хъуыдытæ, уыдоны
арæзт, сæ техникæ, алцæмæй дæр вæййынц æххæст. Лæмбынæгдæр
куы æркæсай сæ аивадон текстмæ, уæд бахаудзынæ поэты миддунемæ,
йæ хъуыдытæ æмæ æнкъарæнтæ дæ нал æмæ нал ауадздзысты уыцы
диссаджы сыгъдæг æмæ алæмæттаг поэтикон дунейæ.
Алыхатт дæр, Хъазыбеджы уацмыстæ куы фæкæсын, уæд цыма
хæл-хæлгæнгæ хæхты æхсæн цы сыгъдæг суадон уайы, уымæй мæ
дойны асæттын, афтæ мæм фæкæсы, ахæм æхцондзинад мæ зæрдæйæн
æрхæссынц йæ поэтикон рæнхъытæ.
Хъазыбеджы æмдзæвгæты хицæндзинæдтæ, сæ аивадон мадзæлттæ
дзурæг сты поэты курдиатыл, куыд хорз зоны адæмы цард, нæлгоймаг
æмæ сылгоймаджы ахастытæ, царды вазыгджындæр проблемæтæ, нæ
мадæлон æвзаг, куыд у йæ бон поэтикон ахорæнты руаджы сфæлдисын
æнæферохгæнгæ сурæттæ.
Æмдзæвгæтæ фыссын – уый у Дунесфæлдисæджы стыр лæвар
адæймагæн. Хуыцау алкæй уыцы стыр курдиатæй хайджын нæ
кæны. А. С. Пушкины загъдау, Хъазыбегмæ ис «зарджыты диссаджы
курдиат», æмæ йæ махæн, йæ чиныгкæсджытæн, цæстуарзонæй æмæ
хæларзæрдæйæ лæвар кæны:
Æфстау зынгæй нæ судзы пецы арт,
æфстау рæнхъытæй нæй фыссæн æмдзæвгæ,
нæ райсдзынæ æфстау ды искæй цард,
дæхи цард дæр нæ ратдзынæ нымдгæнгæ.
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Хуыцау дын радта царды зынг лæвар,
æмæ йæ ды хъуыры æгънæгæн дар!..
Мамыкъаты Хъазыбег канд æмдзæвгæтæ нæ фыссы. Фысджыты
æмæ поэтты ‘хсæн зындгонд у курдиатджын тæлмацгæнæгæй дæр.
Бирæ азты уыди журнал «Мах дуг»-ы поэзи æмæ драматургийы
хайады сæргълæууæг, фæстæдæр та – йæ сæйраг редактор.
«Мах дуг»-ы редакцийы сæмбæлдтæн Хъазыбегимæ æмæ йæм
радтон цалдæр фарсты.
– Хорз уаид, Хъазыбег, цалдæр ныхасы дæ фыдæлты æмæ дæ
бинонты тыххæй куы зæгъис, уæд.
– Мæ фыдыфыд Раман йе ‘фсымæр Къостаимæ хæцыдысты
Фыдыбæстæйы Стыр хæсты, архайдтой Сталинграды бынмæ тохты
дæр. Хæстæй ссыдысты хæрзиуджытимæ. Ныр ацы дунейы нал сты,
не ‘ппæтыл дæр хæрзаудæн кæнæнт!
Мæ фыд, дзæнæты бадинаг Джеуæрджимæ, уыдис нывгæнæджы
курдиат, йæ бæллиц уыд аивæдты училищемæ бацæуын, фæлæ,
бирæ æфсымæртæ æмæ хоты хистæр кæй уыд, уымæ гæсгæ, йæ
заманы царды тыхст уавæртыл хъуыды кæнгæйæ, равзæрста сау
куыст. Черменыхъæуы каст фæци трактористты курсытæ æмæ
уый фæстæ дзæвгар азты дæргъы фæллой кодта Сырх-Дыгуры
колхозы. Уыди хуымгæнæг, хортауæг, куыста комбайныл дæр.
Фæстæдæр, цыппар сывæллоны йын уыдыстæм, афтæмæй 1965
азы тынг хорз бæрæггæнæнтимæ каст фæци Хъæууон-хæдзарадон
институты зоотехникон факультет æмæ кад æмæ радæй суанг
йæ ацæргæ азты онг нæ колхозы фæкуыста сæйраг зоотехникæй.
Уæддæр-иу стæм хатт дзæбидыр, бæх кæнæ æндæр исты ныв куы
скодта, уæд-иу ын æз йæ арæхстдзинадыл дисæй мардтæн, мæн
дæр ма-иу сцырын кодта нывтæ кæнынмæ, амыдта мын нываивады
сусæгдзинæдтæ. Зæрондырдæм райдыдта хъæдæрмæгæй хæдзары
дзауматæ, мигæнæнтæ аразын. Кодта алы уæрдæттæ, доны куырой
æмæ арахъуадзæны макеттæ, кæхцытæ, тæсчъытæ, уидгуытæ æмæ
æндæртæ. Йæ конд дзауматæн сæ фылдæр хай балæвар кодта нæ
республикæйы бæстæзонæн музейæн.
Мæ мад Нависæ ахуырад райста педагогон институты,
фæсарæйнаг æвзæгты факультеты. Зæронды бонтæм Сырх-Дыгуры
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астæуккаг скъолайы фæкуыста немыцаг æвзаджы ахуыргæнæгæй.
Йе ‘мбæлтты ‘хсæн дæр æмæ йын ахуырдзауты ‘хсæн дæр уыди стыр
кад. Ныртæккæ йыл цæуы 86 азы, рæвдауы йæ цоты цоты цоты. Стыр
Иунæг Хуыцау ма йын бирæ цæрæнбон раттæд æнæнизæй!
Мæхицæн мæ бинойнагимæ ис æртæ кæстæры: лæппу æмæ
дыууæ чызджы. Уыдоны цот, нæ хурты хуртæ, сбирæ сты, ацы аз
аст бауыдзысты Хуыцауы фæндæй, æмæ æнæниз æмæ амондджынæй
байрæзæнт – Хуыцауæн, махæн æмæ нæ Иры дзыллæйæн уарзонæй!
– Хъазыбег, æз дæ номимæ бæттын нæ нырыккон ирон
поэзимæ чырыстон дины темæйы раздæхт. Дины ныхасы улæфт
мадæлон æвзагыл фыццаг хатт ирон адæм банкъардтой нæ
рухстауæг – сауджын Колыты Аксойы поэтикон аивадæй. Цы
дæ фæнды, диныл дзургёйё, чиныгкёсёгён зæгъын?
– Дæхи загъдау, дины темæ ног нæу ирон поэзийы. Колыты Аксо,
Мамсыраты Темырболат æмæ Къостайæ райдай æмæ нырыккон
поэттæй фæу. Æрмæст советон дуджы æрцыдис къуылымпыгонд
дины хабар, æцæг ирон адæмæй уæддæр бирæтæ, кæм сусæгæй, кæм
æргомæй, æууæндыдысты Хуыцауыл. Мæ мадымад Сурæт 90 азы
фæцардис, Хуыцауæн уарзон сылгоймаг уыд. Скъоладзау ма уыдтæн,
æмæ мын иу æмæ дыууæ хатты нæ бафæдзæхста, Хуыцауыл æууæнд,
æмæ дæ цард йæ фæндиаг ацæуа, зæгъгæ, фæлæ мæн уыцы заман
дин æппындæр нæ уырныдта. Дзæвгар фæстæдæр æй бамбæрстон,
Хуыцауыл æууæндын цы стыр хæрзиуæг, цы егъау лæвар у, уый. Мæ
чырыстон æмдзæвгæтæй иуы хуымæтæджы не ссардтон йæ рухс ном.
Дин, æцæгдæр, стыр лæвар у адæймагæн. Хуыцауы комулæфт
йæ удæй чи банкъара, уый йыл гадзрахатæй никуы рацæудзæн,
никæдæмуал дзы алидздзæн, уымæн æмæ уымæй нал ис фæхицæн
уæвæн. Уый у дæ уырнæн, дæ ныфс æмæ дæ уарзт. Хуыцауы
комулæфты руаджы райгуырынц æмдзæвгæтæ дæр, уымæн æмæ
лæджы æрфæнды йæ цин адæмимæ адих кæнын. Ныртæккæ
дæхæдæг куы загътай, цин фæкæнын, зæгъгæ. Хуыцауы комулæфт,
æвæццæгæн, кæмдæр ме ‘мдзæвгæтæм дæр фæхæццæ. Зæрдæйæ
фыст æмдзæвгæты, æнæмæнг, ис Хуыцауы æрмдзæф. Уый нын дæтты
уарзт, курдиат, сфæлдыстадон хъомыс. Махæн нæ бон у æрмæстдæр
Хуыцауы фæзмын, уый фæрцы нын бантысы цыдæр муртæ, кæмæн
къаддæр, кæмæн та фылдæр. Мæн ме ‘мдзæвгæтæй фæнды мæ
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адæмы мæ уды рæбинагдæр сагъæстимæ базонгæ кæнын, уыимæ не
Сфæлдисæджы фарны Дзырдимæ. Кæд дзы мæ дзыллæйы зæрдæмæ
уæддæр иу рæнхъ фæцæуа, уæд – Хуыцауæй бузныг!
– Поэт хъуамæ æнкъара, йæ адæмы раз ыл цы хæс æвæрд ис,
уый. Уымæн зæгъыс де ‘мдзæвгæйы: «Æз рахастон / мæ зæрдæйы
цæхæртæ / æмæ сæ арвыл /байтыдтон/ æрмæй». Дæхæдæг та
дæхиуыл цавæр хæс æвæрыс? Ирон дзырдаивады дæ нысан цы у?
– Аивадон сфæлдыстад йæхæдæг у æнæкæрон дуне, æмæ дзы,
арвы стъалытау, алы аив дзырд, алы уаз ныхасæн дæр, мæнмæ гæсгæ,
ис йæхи сæрмагонд бынат. Дæ удæй арт куы цæгъдай, куынæ йæ
хæлæг кæнай, уæд уыцы арт, æнæмæнг, батавдзæн лæджы зæрдæ,
йæ уæлныхты йæ сисдзæн уæлтæмæны цъупмæ, ратдзæн ын
ныфс, уарзт æмæ цин. Цæмæй дæ дзырд искæй зæрдæйы хъусты
ныззæлланг кæна, ныннæра, уый тыххæй хъуамæ уа фæндыры тæнау
атонынæввонг æлвæст. Дзаболаты Хазби хуымæтæджы нæ загъта:
Цас уой ‘лвæстдæр хъистæ,
Уыйбæрц тонынц тагъддæр,
Фæлæ уыйбæрц искæй
Агайы сæ цагъд дæр...
Ахæм дзырдаивады бæрзæндтæм тырнын æз дæр ме ‘взонгæй
нырмæ æмæ бæллын, цæмæй мын дзы уæддæр иучысыл истытæ
саразын бантыса.
– Цавæр уыдис, Хъазыбег, дæуæн дæ фæндаг Чырыстимæ?
Цæмæн дæ фæнды, цæмæй фæсивæд «чырыстоны хал ахæрой /
æмæ дæуау Чырыстимæ æрцæуой», уый?
– Чырыстимæ фæндаг алкæмæн уыцы иухуызон нæу. Кæмæн
дæргъвæтин у, бирæ цæлхдурты сæрты йæ ахизын бахъæуы,
цалынмæ йæ ссары, уæдмæ. Кæмæдæр та уыцы фарн арвæй
дур æрхауæгау æрхауы æмæ йын ныррухс кæны йæ развæндаг,
басгуыхы йын фæндагсар. Æз дæр æвиппайды не схайджын дæн
ацы хорзæхæй. Атеистон идеологи уыди мæ хъомылгæнæг æмæ
мæ тынг бахъыгдардта, фæлæ фурд донмарæнтæ куыд атоны, афтæ
Хуыцауы рæстдзинад дæр иузаман арæмыгъта мæ гуырысхоты
цæнд, æмæ бамбæрстон, адæймаг ацы мæнг дунемæ хуымæтæджы

93
кæй не ‘рцыд, уый. Куы ма йæ загътон, лæджы æрфæнды йæ цин
адæмимæ адих кæнын, зæгъгæ. Æппæт адæм дæр чырыстоны хал
куы ахæриккой, уæд дунейыл æрфидар уаид Хуыцауы рæстдзинад.
Малиты Геуæргийы загъдау:
И фарни тунæ
Æрфелауидæ, –
Уарзондзийнадæ
Æрфедар уидæ...
– Де ‘мдзæвгæ «Æнæном ингæны уæлхъус»-ы ис ахæм рæнхъ:
«Табу Дæхицæн, не Скæнæг – Хуыцау!» Афтæ кæд фæзæгъыс?
Хуыцаумæ арæх фæкувыс? Аргъуаны вæййыс?
– Къоста йæ иу æмдзæвгæйы хуымæтæджы нæ фæдзæхста:
Æмæ-иу скув: «Хуыцау,
Фæдзæхсын дыл мæхи!»
Рагæй нырмæ дæр ирон лæг табу кæны Хуыцауæн, кувы йæм, куры
дзы... Йæ уырнынад тыхарæзт нæу, зæрдæйы уидæгтыл баст у. Нæ
фыдæлтæ сæхи фæдзæхстой Хуыцауыл, æмæ уый хъуамæ алкæмæн
дæр уа йæ балцы райдайæн. Хуыцауæн табу кæнын хъуамæ æдзух
лæууа дæ зæрдæйы былалгъыл, уымæн æмæ уый у æцæгдæр не
Скæнæг, нæ Удылхæцæг. Хъыгагæн, аргъуанмæ арæх нæ цæуын, æмæ
уый у нæ дзыллæйы сæйраг бæллæх дæр. Иудадзыг хъæуы аргъуанмæ
цæуын æмæ кувæг адæмимæ иумæ не Сфæлдисæгмæ кувын. Иумæйаг
куывд, зæрдиаг куывд, Хуыцаумæ æнæмæнг фехъуысдзæн æмæ йын
уæд фендзыстæм йæ кад, йæ рухс цæсгом, йæ уаз дунейы диссæгтæ.
Фендзыстæм сæ адæймаджы цæстытæй нæ, фæлæ зæрдæйы цæстытæй...
– Чырыстийы сурæт сырæзы нæ разы де 'мдзæвгæтæй –
«Чырыстийы мæлæт», «Скув-иу!», «Чырысти райгас», «Æрвон
рухс», «Чырыстимæ æрцу!», «Сурæт», «Къостайы фæзмгæйæ»,
«Сагъæс». Чи у дæуæн – поэт æмæ хуымæтæг адæймагæн –
Чырысти?
– Чырысти у нæ удылхæцæг, нæ тæригъæдтæ барæг, мыггагмæйы
царддæттæг. Æнæ уымæй адæймаджы цард, поэт уа, номдзыд
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ахуыргонд æви хуымгæнæг, у талынг æмæ афтид, йемæ та – рухс æмæ
Хуыцауы фарнæй дзаг.
– «Зæххон цин» – афтæ схуыдтай де ‘мдзæвгæ-сонет. Ис
дзы ахæм рæнхъытæ: «Цæрыны ныфсæй ма зонæм æфсис!
Бæлццон дзыллæтæ банкъуысой нæ зардмæ æмæ тырной
æвæлмæцгæйæ цардмæ!» Циныл абон бирæтæ нал зонынц цин
кæнын. Бынтондæр та искæй хорздзинадыл. Де ‘мдзæвгæтæ
та сидынц чиныгкæсæгмæ, царды тых æмæ адæймаджы ныфс
тыхджынæй-тыхджындæр куыд кæной, уымæ.
– Ацы æмдзæвгæ куы ныффыстон, уæд мыл цыдис 17 азæй
чысыл фылдæр. Хуыцау ис, уый уæд мæ фæсонæрхæджы дæр нæма
уыд, фæлæ йæ ныр зонын, алы æвзонг удæн дæр, æвæццæгæн, йæ
зæрдæйыл «ныффæлдæхы фæндыр», æмæ йын уый йæ зæрдæйы
рæбинагдæр къуымы ссудзы æрвон зынг, цырын æй кæны рухс
тыгъдадмæ, æмæ уый фæрцы æвзонг уд тырны, цæмæй иууыл
дзыллæтæ дæр йемæ уырдæм ныххæррæтт кæной. Уыцы зынг у
поэзийы сусæг гуырæн æмæ йæ тæмæн.
– 2003 азы дын Дзæуджыхъæуы цы чиныг рацыд, уый
схуыдтай «Æрвон рухс». Чиныджы мидæг уый æмном
æмдзæвгæйы ис ахæм рæнхъытæ:
Уый алкæмæн йæ зæрдæйы дуар хойы
Фæлмæн къухæй æмæ йæ хоны цардмæ.
Уый ахаста нæ тæригъæд æккойæ
Æмæ ысси æцæг фæндаг уæларвмæ.
Цы у дæуæн та дæ царды «Æрвон рухс»?
– Йесо Чырысти!!!
– Раргом нын кæн ацы диссаджы рæнхъыты мидис æмæ
зæгъ: дæумæ гæсгæ, иуæй-иу адæймæгтæ цæуылнæ æууæндынц
Хуыцауыл?
Æууæнд Хуыцауыл, кæ Хуыцауæн табу,
Хуыцауæн дзур дæ цин æмæ дæ зын.
Хуыцауы дзырд дæ хъысмæтæн йæ апп у,
Чырысти та – Сырх Сæн æмæ Кæрдзын.
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– Хуыцауы дзырд у царддæттæг, нæ хъысмæты апп. Уыцы
Дзырд æцæгæй у Чырысти, уыимæ уый у Сæн æмæ Кæрдзын.
Алы чырыстон дæр райсы зароба æмæ зоны, ацы дыууæ дзырды
цы амонынц, уый: Сæн – Чырыстийы туг, Кæрдзын та – йæ
буар. Сауджыны сусæг аргъуыды фæдыл æрцæуы уæларвон
диссаг: сæн фесты Чырыстийы туг, кæрдзын та – йæ буар. Æмæ
уыдон чи бануазы, бахæры, уый диссаджы хуызы баиу вæййы
Чырыстиимæ, ноджы схайджын вæййы йæ тæригъæдтимæ тох
кæныны хъомысæй. Уыимæ Чырысти загъта: «Мæ буар чи хæры
æмæ Мæ туг чи нуазы, уымæн ис мыггагмæйы цард, æмæ йæ Æз
фæстаг бон райгас кæндзынæн» (Иоанны Евангели, 6:56).
Хъыгагæн, ис, Хуыцауыл чи не ‘ууæнды, ахæмтæ дæр, æмæ
уыдоны тыххæй Хуыцау йæхæдæг афтæ загъта: «...уыцы адæм сæ
зæрдæ дур ныккодтой, сæ хъустæ – къуырма, сæ цæстытæ – куырм,
цæмæй цæстæй дæр ма феной, хъусæй дæр ма фехъусой, зæрдæйæ
дæр ма бамбарой – ма Мæм раздæхой æмæ сæ ма сдзæбæх кæнон»
(Пехуымпар Исайы чиныг, 6:10).
– Ацы рæнхъытæ ист сты æмдзæвгæ «Скув-иу!»-æй:
Цин кæны зæрдæ, фæрысти,
къæхтыл лæууыс æви – хъен, –
скув: «Фыд, Сыгъдæг Уд, Чырысти,
табу Дæхицæн! Аммен!»
Бирæтæ йæ зонгæ дæр нæ кæнынц, цы у куывд, цæмæн
хъæуы алы бон дæр Хуыцаумæ кувын. Хъазыбег, ды та кæд
ссарыс не Скæнæджы ном, кæд фæзæгъыс «Табу Дæхицæн,
Хуыцау!»?
– Æрвылбон дæр. Бон цалдæр хатты. Алы хъуыддаджы размæ
дæр æмæ йæ фæстæ дæр, суанг хæрды размæ æмæ хæрды фæстæ
дæр.
– Хъазыбег, ды алы бон дæр кæсыс чингуытæ, журналтæ,
бирæ къухфыстытæ, уымæн æмæ дæ куыст ахæм у. Арæхдæр
цавæр чингуытæ кæсыс? Уыдоны æхсæн дины чингуытæ дæр
ис? Æрыгон лæппутæ æмæ чызджытæн та, дæумæ гæсгæ,
цавæр дины чингуытæ хъæуы кæсын?
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– Арæхдæр кастæн, йæ ног æмдзæвгæтæ-иу нæм «Мах дуг»-ы
редакцимæ чи ’рбахаста, уыдоны къухфыстытæ, ирон æмæ
дыгурон поэтты уацмыстæ. Сæ фылдæрыл редакцион æгъдауæй
бирæ кусын нæ бахъуыд, фæлæ-иу уыд ахæм уацмыстæ дæр,
æмæ сыл бахардз кодтон дзæвгар рæстæг, цæмæй литературон
журналы рауадзыны аккаг суой, уый тыххæй, уыимæ се ‘хсæн,
хъыгагæн, уыд тынг лæмæгъ æмдзæвгæтæ дæр, æмæ уыдон,
ай-гъай, нæ рацыдысты. Уæгъд рæстæг мын куы вæййы,
уæд, кæй зæгъын æй хъæуы, кæсын чингуытæ дæр, дунеон,
уырыссаг æмæ нæхи литературæ, адæмон сфæлдыстад. Кæсын
дины чингуытæ дæр: чырыстон сыгъдæджыты хабæрттæ, стæй
уыдонæн сæхи куырыхон фыстытæ дæр. Мæнмæ гæсгæ, Библи
æмæ чырыстон дины иннæ чингуытæ кæсын æмбæлы алы кары
адæмæн дæр. Сæйрагдæр та – æрвылкъуыри кувынмæ цæуын
хъæуы аргъуанмæ.
– Аивадон тæлмац ёнцон нæу. Ды раивыс ирон æвзагмæ
прозаикон æмæ поэтикон тексттæ. Зæрдæмæдзёугё сты,
Цæлыккаты Ахмæтæй цы таурæгътæ ратæлмац кодтай,
уыдон. Бынтондæр та йæ радзырд «Фæстаг убыхаг». Уырыссаг
æмæ фæсарæйнаг поэттæй та ирон æвзагмæ кæй æмдзæвгæтæ
раивтай?
– Студент ма куы уыдтæн, уæд фæлвæрдтон немыцаг
æвзагæй Гете æмæ Гейнейы иугай æмдзæвгæтæ тæлмац кæнын.
Цалдæргай æмдзæвгæтæ раивтон иукъорд нырыккон абхазаг
поэттæй дæр. Æндæр нæ хъуыды кæнын, фæсарæйнаг поэттæй
ма искæй уацмыстæ ирон æвзагмæ раивтон, уый. Уырыссаг
поэттæй тæлмац кодтон Пушкин, Лермонтов, Есенин, Блок,
Бальмонт, Маяковский, Цветаева, Тарковский æмæ æндæрты
уацмыстæ. Прозæйæ Лев Толстойæ ратæлмац кодтон цалдæр
миниатюрæйы, Чеховы радзырд «Замана» («Горе»), Цæголты
Георгийы радзырд «Зымæгон æхсæв» («Зимней ночью»)...
Кæцыдæртæ д зы мыхуыргонд æрцыдысты журна л «Мах
дуг»-ы.
– Нæ дуне абон у змæст æмæ æмтъеры. Адæм кæрæдзи нал
æмбарынц, кæрæдзиуыл нал аудынц. Фёлё уёддёр дæ зæрдæ
цæуыл лæууы, ныфсы хос дын цы у?
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– Раст зæгъыс, дуне у змæст æмæ æмтъеры. Зæрдæ дзы цæуыл
фæлæууа, уый хаттæй-хатт нæ уынæм. Уыимæ нæ мадæлон æвзаг
заууаты уавæрмæ цæуы. Скъолаты йын фаг сахæттæ лæвæрд нæй,
нæ адæм ирон газеттæ æмæ журналтæ, куыд æмбæлы, афтæ арæх
нал рафыссынц. Фылдæрæн сæ гуыбыны хæрд – се стырдæр
мæт, сæ катай. Паддзахады лæгтæ адæмыл, куыд æмбæлы, афтæ
куы тыхсиккой, уæд, чи зоны, æмæ нæ уавæртæ фæнывылдæр
уаиккой... Уæддæр Хуыцаумæ кувын хъæуы – сыкъайæ нæ, фæлæ
зæрдæйы уидæгты бынæй, цæмæй нæ паддзахады лæгтæн радта
куырыхон зонд, цæмæй адæм сæ къæхтыл слæууой, кæрæдзи
бауарзой, æмæ нæ царды уаг йæ гаччы сбада... Цæмæй Иры фарн
ма фесæфа!.. Архайын хъæуы алкæй дæр. Алы уд дæр у хæсджын
йæ дзыллæйы раз.
– Хъазыбег, бузныг дын, ног поэтикон æнтыстытæ дын
зёгъы мё зёрдё.

7

  6 9

98

РЁСТВЁНДАГ У!

Борæты Алан-Сæрмæт райгуырд Алагиры 2001 азы. Каст фæци
Алагиры 2-æм астæуккаг скъола. Йæ чысылæй фæстæмæ йе 'ргом
тынг здахы авиацийы хабæрттæм. Уыимæ иу æмæ дыууæ хатты не
ссис уёлахиздзау алыхуызон конкурсты. Скъолайы ахуыр кæнгæйæ
предметтæй тынгдæр йе 'ргом здæхта литературæ æмæ физикæмæ.
Физикæйы предметæй ссис æппæтуæрæсеон конкурс «Ступень в
науку»-йы уæлахиздзау дæр.
Йæ ахуыргæнджыты фæндонмæ гæсгæ Алан-Сæрмæт архайдта
5-æм Æппæтуæрæсеон конкурс «Открытый космос»-ы. Йæ фыццаг
наукон-фантастикон радзырд «Сон в летнюю ночь или...» мыхуыргонд
уыд конкурсы хуыздæр куыстыты чиныджы.
Скъолайы йын ирон æвзаг æмæ литературæйы ахуыргæнæг
Фардзинты Кларё та йын загъта, цæмæй бафæлвара ирон æвзагыл
радзырд ныффыссын. Афтæмæй райгуырд йё уацмыс «Хёрхёмбæлд».
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БОРЁТЫ Алан-Сёрмёт

ХЁРХЁМБЁЛД
Фантази

ёрдыгон бон. Хур иннё бонтау нё тавта. Хурныгуылдмё
афтёмёй нырма бирё уыди, фёлё йём ёз тынг зёрдиагёй
ёнхъёлмё кёстён: уарзтон кёсын, хур куыд амбёхсы хёхты
ёмбонды фёстё, уымё. Афтё мём фёзыны, цыма уыдон ёгомыг
къёдзёхтё не сты, фёлё уёйгуытё фынёй кёнынц ёмё цыдёр стыр
хъуыддагёй ёнхъёлцау сты.
Изёрыгётты-иу арёх рацыдтён пысырайы ’хсён ныгъуылд
сёрдыгон мёнгагъуыстыты абадынмё. Цы фёндаджы был лёууыд,
ууыл цёуёг стём уыд. Мёнгагъуыстытёй хъёды къохмё згъордта
нарёг къахвёндаг, ёмё дзы цыма ёмбёхсгё кодта, уыйау ёрбайсёфт.
Мё уарзон бынаты бадгёйё ёмё тыгъд быдыртём кёсгёйё мём-иу
афтё фёкаст, цыма мё алыварс диссаджы хёрздёф ёмё алыхуызон
ёхсызгон мыртёйдзаг фурд айтынг.
Дардёй цы бёлёстё бёрёг дардтой, уыдоныл-иу зёрёхсид йё
сыгъзёрин тынтёй бёркад армёй куы бакалдта, уёд та мём-иу
афтё мё зёрдё сдзырдта, цыма нывгёнёг уардихуыз четёныл цъёх
хъулёттё акодта.
Дард, ёрвгёронёй цы бёстыхёйттё зынд, уыдон ацы диссаджы
ёрдзы нывён цыдёр уёлёмхасён ахорёнтё лёвёрдтой.
Гыццыл ма куы уыдтён, уёд-иу ме ’мбёлттимё арёх цыдыстём
уыцы агъуыстытё сгарёг. Бахъомыл стём, уыцы бёстыхёйттём нал
згъорём, фёлё нё нё мёнгагъуыст рох нё кёны: нё сабибонты
зёрдёбын ныхёстё кём кодтам, нёхи кём ирхёфстам...
Абон дёр та мёхи райстон мё уарзон бынатмё, цёмёй сыгъдёг
уёлдёфёй баулёфон; хёхты уынд та мын ёхцондзинад ёрхёсса ёмё
мын мё уёззау хъуыдыты уаргъёй иу чысыл айса.
Скъолайы ахуыры фёстаг бонты адёймагён йё хъуыдытё
иууылдёр баст вёййынц сёрибар сёрдыгон рёстёгимё.
Мёнгагъуысты бадгёйё мё зёрдыл ёрлёууыд ахуыры азы фёстаг
бон: уроктё куыд цыдысты, цы куыстам, цёуылтыл дзырдтам. Фёстаг
урок нём уыд ирон литературёйё. Ахуыргёнёг нын нымадта, сёрды
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цы чингуытё бакёсын хъёудзён, уыдон. Фёлё йём зёрдиагёй нё
хъуыстон. Ме ’ргом ирон ёвзаджы уроктём никуы здёхтон. Мё
зонгётёй дёр бирётё кастысты куыдфёндыйы цёстёй сё мадёлон
ёвзагмё...
Мё хъуыдыты хал мын фескъуыдта сонт уддзёф. Кёд дымгё
тыхджын нё уыд, уёддёр бёласы цъёх сыфтёртёй иудзёвгар
ратыдта ёмё сё йё разёй скодта. Мё зёрдё мём афтё сдзырдта,
цыма мё сё фёстё сайынц. Бирё фёкастён сыфтёрты фёстё,
цалынмё бёлёсты ’хсён не ’рбайсёфтысты, уёдмё. Цалынмё
уыдонмё кастён, уёдмё мё хъуыдытё фёпырх сты.
Афтё, ницёуылты ёмё мацёуылты хъуыды кёнгёйё,
сахатырдёджы бёрц фёбадтён. Уалынмё мё хъустыл цыдёр
уынёр ауад. Фёкастён уыцырдём. Чидёр къалиутыл фёйнёрдём
ахёцыд, ёмё мё размё рахызт ёнёзонгё нёлгоймаг. Рёстёмбис
кары, фёлё йё сёр чысыл фёгёмёх. Цы дзыккутё ма йын ыл уыд,
уыдон фёхалас сты. Даргъ бёзджын рихитё ёмё цыбыр боцъоты
дёр урсытё фёзынд. Йе стыр гуыбыргомау фындзмё йын куы
фёкомкоммё дён, уёд бамбёрстон, мё разы хохаг лёг кёй ис,
уый. Бёрзонд нё уыд, фёлё фидёрттёарёзт. Диссаг мём фёкаст,
пыхсыты ёмё къалиуты ’хсёнты рбацёугёйё, йё дарёсыл иу
къёндзыджы мур дёр нё уыд.
Хистёры фенгёйё ёз фёгёпп ластон. Уый йё мидбылты бахудт
ёмё мын мё къух райста. Ёрбадт. Мён дёр йё фарсмё ёрбадын
кодта. Йемё цёуыл дзырдтаин, уый нё зыдтон, тыхстён. Ноджы мё
иу хъуыды ёнцад нё уагъта: «Ардём ёй цы Хуыцау ёрбахаста?» Мё
зёрдыл ёрбалёууыд, афёдзы размё-иу цалдёр ацёргё нёлгоймаджы
ардём шахмёттёй хъазынмё кёй рацыдысты, фёлё сё рагёй нал
федтон. «Ёвёццёгён, уыдонёй исчи у», – ахъуыды кодтон ёз.
– Ёз дён Арсен, – загъта ёнёзонгё, – Коцойты.
– Ёз та – Сёрмёт, – дзуапп ын радтон.
Ёз фёуыргъуыйау дён. Уый та афтё:
– Кёй агуырдтон, уый ссардтон.
Диссаг мём фёкастысты йё ацы ныхёстё дёр.
– Дё мыггаг мём цыдёр зонгё кёсы, цыма дё кёмдёр федтон?
– загътон ёз.
Арсен йё мидбылты бахудти, фёлё ницы сдзырдта.
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– Афтё куы загътай, кёй агуырдтон, уый ссардтон, зёгъгё? Ёмё
уый чи у?
– Ёз мёхицён ёмдзурёг агуырдтон. Дёу...
Йё дзуаппытё дёр ёмё мём йёхёдёг дёр цыдёр ёнахуыр
кастысты. Цёмёй мын мё мидуавёр ма бамбара, уый тыххёй мёхи
дард ёрвгёронмё кёсёг скодтон. Стёй та нал фёлёууыдтён ёмё
йё афарстон:
– Ёмё дё цёуыл аныхас кёнын фёнды?
– Куыд кёсын, афтёмёй ирон литературё нывыл нё зоныс.
– Чи зоны, уымён, ёмё мём ницы цымыдисаг кёсынц ирон
фысджыты уацмыстё...
Арсен мём дисгёнгё бакаст:
– Ёмё сё кёй уацмыстё кастё?
Йё хъёлёсыуагёй бёрёг уыд, мё ныхёстё йё зёрдёмё кёй нё
фёцыдысты. Фефсёрмы дён, уымён ёмё ирон фысджытёй никёйы
уацмыстё кастён. Цы хуыздёр дзуапп ын радтон, уый мё сёр нал
ахста ёмё сфёрёзтон:
– Тынг гыццыл бакастён.
– Уёдё дё зёрдёмё цёуынц ёви нё цёуынц, уый цёмёй зоныс?
Ёз ёдзёмёй лёууыдтён.
– Кёддёр иу фыссёджы зыдтон, – райдыдта Арсен. Стёй йё ныхас
фёуагъта ёмё мё афарста, байхъусын мё фёнды ёви нё, уымёй.
Ёз даргъ таурёгътём хъусын бёргё нё уарзтон, фёлё хистёрёй
фефсёрмы дён – ноджы уазёг – ёмё мёхи хъусынмё ёрцёттё
кодтон.
– Уёдё мё ныхас кёнон, – дард ёбёрёг кёдёмдёр кёсгёйё,
рагбонтё мысын райдыдта уазёг. – Хорз фыссёг уыди ёви ёвзёр,
уымён ёз тёрхонгёнёг нё дён. Фёлё йё дёсныйад тынг уарзта ёмё
йёхиуыл нё ауёрста фысгёйё. Райгуырди ёмё схъомыл Джызёлы
– фехъуыстаис ды дёр ацы хъёуы кой. Хъёздыг нё царди, фёлё йё
цардёй хъаст нё кодта. Сё хъёуы скъолайы сахуыр кодта, стёй та –
Ёрыдоны семинары. Семинары ахуыргёнёгёй базыдта ёмё бауарзта
литературё, йёхёдёг дёр фыссыныл фёлварёнтё кодта. Ноджы
ма хъуыды кёнын, йе ’мбёлттимё Ёрыдонёй Дзёуджыхъёумё
фистёгёй куыд фёцыдысты Къостайы фенынмё. Къоста чи у, уый
дын амонын ма бахъёуёд!

102
Ёз мёхицёй ныббуц дён ёмё йын сёрёстырёй дзуапп радтон:
– Кёй зёгъын ёй хъёуы, зонын ёй.
Уый бахудт ёмё дарддёр йё ныхас нывёзта:
– Фёлё, хъыгагён, семинар фёуын йё къухы нё бафтыд.
Арсен ёрёнкъард, йё къухтё йё уёрджытыл уёззау ёвёрд
ёркодта ёмё арф ныуулёфыд. Ёз сцымыдис дён, дарддёр цы уыд,
уый базонынмё сразёнгард дён. Цы хабёрттё дзырдта, уыдонёй йё
хъёлёсыуаг кёйфёнды дёр ёрыхъусын кодтаид.
– Уёззау низы азарёй йё бахъуыди йё райгуырён хъёумё
ёрыздёхын. Фёлё, ирон адём куыд фёзёгъынц, кёмёндёр йё сины
саст фёрёстмё, зёгъгё, уымён дёр йё хъуыддаг афтё рауад. Цы
уыди, уымёй иууылдёр сфёлдыстады аныгъуылд. Йё уацмыстё йын
газетты мыхуыр кёнын райдыдтой. Йё фыруёзданёй йе ’цёг ном дёр
никуы бафыста йё фыстыты бынмё, фёлё йёхицён ёрхъуыды кодта
фёсномыгтё: «Хабос», «Ботас», хатгай-иу «А.К.» дёр ныффыста.
Стёй, куы фёдзёбёх, уёд райдыдта скъолаты кусын, фёлё йё
ахуыргёнёджы куыстёй фёсырдтой. Фёстёдёр ацыд Хуссар Ирмё.
Суанг ма Бетъырбухы дёр балёууыд.
– Ёмё йё цёмён фёсырдтой йё куыстёй? – нё та фёлёууыдтён
ёз.
– Уый та дёхёдёг базондзынё.
– Кёд дё нё фёнды, уёд дын ёй нё дзурын кёнын, – сразы дён
йемё.
Дзурёджы рихиты бын ауыдтон хёлар, фёлмён мидбылхудт. Йё
цёстытё хин ёрттывд фёкодтой. Цёмёй йыл мё зёрдё бынтон ма
фёхуда, уый тыххёй ма мын радзырдта, кёй кой кодта, уыцы фыссёг
ма цавёр газетты куыста, ирон мёлинаг ёгъдёутты ныхмё куыд
тох кодта йё уацмысты фёрцы, Дзёуджыхъёумё куыд ёрыздёхт,
йё хёрзиуджытё куыд ёмё цёй тыххёй райста, ёмё ма бирё
цымыдисаг хабёрттё.
Куыд ёрталынг, уый ёмбаргё дёр нё бакодтон. Уазёг уёззаугай
йёхиуыл схёцыд ёмё загъта, цёуын афон ын кёй у. Йё ныхёстё
мём цалынмё бахъардтой, уёдмё Арсен къахвёндагыл адард.
– Цы фыссёджы кой кодтай, уый чи уыд?! – ахъёр ма кодтон йё
фёдыл.
– Йё хабёрттё дё зёрдёмё фёцыдысты?
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– Йё уацмыстёй мё исты бакёсын ёрфёндыд.
– Тагъд ёй базондзынё. Стёй ёрмёст уый нё, фёлё ма ёндёр
ирон фысджыты уацмыстё дёр. Чи зоны, дёхёдёг бацархайдзынё,
науёд та дын ёххуысгёнджытё фёуа.
Ёз лёджы фёстё кастён ёмё не ’мбёрстон, мёхёдёг куыд
базондзынён, кёй кой кодта, уыцы фыссёджы. Кёнё уыцы «ёндёр
ёххуысгёнджытё» чи сты?
Цалынмё рахъуыды-бахъуыды кодтон ёмё йё фёстё уадтён,
уёдмё уазёг бёлёсты ’хсён ёрбайсёфт, цыма тайгё акодта.
Лёугёйё аззадтён: не ’мбёрстон, цы ’рцыди, уый.
Нё хёдзары къёсёрёй куыддёр бахызтён, афтё мёхи ныццавтон
ирон литературёйы чиныгыл: цымё, зёгъын, кёй кой кодта, уыцы
Коцойты Арсен у. Чиныг арафёлдах-бафёлдах кодтон ёмё иу къаммё
кёсгёйё аззадтён. Мё цёстытыл не ’ууёндыдтён:
– Коцойты Арсен, – сдзырдтон мынёг хъёлёсёй, цыма мё куы
фехъуса, уымёй тарстён, уыйау.
Къамёй мём каст мё абоны зонгё, ёрмёст асдёрёй. Бынтон
дисы та мё йё амёлёты аз бафтыдта. Чиныг иуварс ёрёвёрдтон
ёмё хъуыдыты ацыдтён: «Кёд мё, мыййаг, хур ёрёлвёста, ёмё
мё абоны фембёлд мё цёстытыл ауад?» Иннёмёй та дызёрдыггаг
нё уыд, ёцёгёй ныхас Арсенимё кёй кодтон ёмё мын йёхи царды
хабёрттё кёй фёдзырдта – мёнё сё ныр чиныджы дёр бакастён.
Цалдёр боны афтё фёхъуырдухён кодтон, стёй йын райстон йё
уацмыстё ёмё сё кёсын райдыдтон.
Уыйбёрц мё зёрдёмё фёцыдысты, ёмё дарддёр иннё фысджыты
уацмыстём дёр бавдёлдтён. Фёлё кёддёриддёр райдайын сё
царды хабёрттёй, цыма мёхи уыдонимё дёр хёрхфембёлдмё
цёттё кёнын...
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САНАТЫ СЕМ
Комеди
(Фольклоры мотивтæй)
Арын дзы мæ фыд Федыры рухс ном
АРХАЙДЖЫТЁ:

Санаты Сем
Б е с л æ н – тæгиатаг æлдар
И с л а м – бадилон æлдар
С а л а м – Цæразонтæй, хъæздыг лёг
Х о р ч е с г æ – Исламы чызг, Семы ус
Т е з а д æ – йæ мад
Х а н – Мадзары æлдар, мæликк
Æ х с и н – йæ ус
У æ ч е л – Мадзары æлдары галуангæс
К а н ч а р – Мадзары æфсæддон раздзæуæг
Л æ г – Тæгиаты хъæуккаг
У с – Тæгиаты хъæуккаг
Ч е г ъ р е – хъазтамонæг, фидиуæг
Г у й м а н – Бадилаты лæппу
У ы н а у ы т – хъёуккаг чызг
Тæгиатæ – адæм, Бадилаты фæсивæд, Мадзары æлдары
фæсдзæуинтæ æмæ уынауыттæ.
Архайд цæуы Хъæни, Бадилаты хъæу æмæ Мадзарсахары. XVII
æнус.
ФЫЦЦАГ АРХАЙД
Фыццаг ныв
Хæхбæстæ. Рагон ирон хъæу. Мынæг рухс. Рацæуы урсбоцъо лæг.
Йæ иу уæхскыл – рифтаг, иннæуыл – дыууадæстæнон.
1-аг фæзынд
С е м. Фарн уæм дзурæд, хорз адæм. Æз дæн Санаты Сем. Рагон
мæгуыр лæг. Æниу мæгуыр цæмæй дæн? Хуыцау мын радта зонд, æфсарм
æмæ зæрдæ. Уыдон хуымæтæг хæзнатæ не сты. Уæлдайдæр ныр –
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дызгъуын рæстæджы. Хорз лæг, дзæгъæлы худыс! Зæгъыс: «Сем цæй лæг
у – йæхицæй æппæлы». Дæ бар дæхи. Кæл-кæл кæн. Худгæ кæн, хъуыды
ма кæн, сагъæс æмгæрон ма уадз, æмæ цæрдзынæ бирæ-бирæ... Бæласыл
дыргъ нæ зайы, уæд йæ къабæзтæ нæ сæттынц, дур ыл ничи цæвы... Æмæ
уын уый дзырдтон. Æз дæн бæлццон. Цæуын æнусты сæрты – цæуын кæм
хæрды, кæм уырдыджы. Цæуын зæрдæйæ зæрдæмæ, уæрмæй арвмæ...
Цæуын адæммæ. Знæгтæ мæ сырдтой фæстейæ. Æз адард дæн. Мæ рыг
дæр мын нæ раййæфтой, сæ рыг скæла. Æз дæр бастадтæн. Ацы фæндыр у
Нарты хæзна. Дæттын æй сымахæн. Ма йæ фесафут, – уæд фесæфдзæн уе
’хсар, уæ намыс, уæ ном. Мæ рифтагæн йæ иу цæсты ис нæ Иры риссæгтæ,
иннæйы – фыдæлты диссæгтæ. Æз уын сæ лæвар кæнын. А-гъа, дæлæ
уыцы фæрныг лæг афтæ зæгъы: «Риссæгтæ дæхицæн уадз, диссæгтæй
махæн æртадз». Хорз. Кæсут уæдæ маймулиты хъазтмæ.
2-аг фæзынд
Тарæй рацæуынц æртæ æндæрджы.
Кафынц Семы алыварс.
1-аг æ н д æ р г. Цы тæрхон ын скæнæм?
2-аг æ н д æ р г. Йæ сæр ын акъуырæм!
3-аг æ н д æ р г. Йæ царм ын бастигъæм! Удæгасæй!
1-аг æ н д æ р г. Цъысс! Дон ехсæй нæмут... Йе ’взаг! Йе ’взаг ын
ачъепп ласæм! Цæрдудæй...
2-аг æ н д æ р г. Æгъгъи! Дæ тæрхон – раст. Карды дзæхст!
3-аг æ н д æ р г. Сæрхъæн! Цы дзы и раст?.. Йæ хæзнатæ, йæ
хæзнатæ!
1-аг æ н д æ р г. Тыфтырыкъо! Йе ’взаг – йæ хæзна! Нæ сафæг!
Уый нал ис, уæд адæм – куырм, сæ рохтæ – нæ къухы.
3-аг æ н д æ р г. Цъиусæртæ! Хæйрæг гобийæ дæр хæйрæг у.
Хæзнатæ байсæм! Басудзæм сæ. Сæ фæнык сын дымгæмæ ныддарæм.
Фæндыр! Фæндыр у нæ фыдбылыз. Ныцъцъæл, цыммур æй кæнæм.
Нæ зæрдæ нын уый къахы, нæ хъæнтæ нын хурмæ уый калы.
2-аг æ н д æ р г. Куыдзæппарæн – йæ хос! Рифтаг – мæ быгъдуан.
Хæлæттаг уæд!
3-аг æ н д æ р г. Фæндыр ардæм рагæлдзæ кæнут! Æз ын йæ уд
сласдзынæн.
1-аг æ н д æ р г. Афтæ! Йæхæдæг та мæ амæттаг у. Гъæйтт-мардзæ!
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Фæлæбурдтой бæлццонмæ. Талынджы аныгъуылынц. Райхъуысы
æрхæндæг музыкæ.
Рухс сабыргай йæ тыхы бацæуы.
Сем лæууы сæргуыбырæй. Йæ разы йæ рифтæгты скъуыдтæ,
фæндыры цъæлтæ.
С е м. Цин кæнут, цин! Кафут нæ Иры цæссыгтыл, цъæх фæнык
калут Иры хъыгтыл. Мæ фæндыр – сæстытæ. Чи ма уын мысдзæн нæ
Иры мæстытæ? Ныр сымахæй ферох уыдзæн уæ ном, уæ бæстæ. Уæ цот
уыдзысты уæ сыхæгтæн бæхгæстæ. Уæ зæхх – æхсæны хуым: дзырддаг
æмæ дурæппарæн. Цин кæнут, бынхортæ! Фæлæ зонут: Семæн мæлæт
нæй! (Йæ гамхуд фелвасы æмæ усгур лæппу фесты). Сымахæн дæр
сисон уæ гамхудтæ. Адæм, фенут сын сæ хæмхудтæ. (Радыгай сын
фелвасы сæ басылыхътæ). Уый дын Тæгайы уæздан фырт. Уый дын
Бадилайы зондджын лæхъуын. Гъай та Цæразоны сахъ фæдон... Цæй,
куыд, хур уыл скасти, нæ уæздæттæ? Цин кæнут! Хæзнатæ нал ис:
уарзт алыгъд, æфсарм басыгъд, ныр кафут гаффуттæй. Хъусут халоны
уаст – уый та уын фæндыр.
Б е с л æ н. Дæ хорзæхæй, бæгънæг нæ ма скæн.
С а л а м. Ныххатыр мын кæн. Рæдыды комы – æхсырфæмбал.
И с л а м. Отæ не ’нгъезуй... Фæлæуу-ма, фæлæуу. Афтæ куы
дзурынц, Сем мæргъты ’взаг дæр зоны. Зæгъ-ма уæдæ: уæлæ халон
цæуыл уасы?
Б е с л æ н. Зæгъ-ма йæ, зæгъ, кæд уыйбæрц пехуымпар дæ, уæд.
И с л а м. Æмæ цы? Бæгуыдæр æй зæгъдзæн.
С е м (адæммæ). Нæ кæсут ацы ’взæртæм? Дзырдтыл мæ дарынц.
(Уыдонæн.) Хъусут. Халон халонæн дзуры: «Ирон адæм сæфынц, сæ
уавæр – тæссаг. Фервæзынæн сын цы хос и?» Иннæ йын зæгъы: «Уадз
æмæ сæфой: холы – хæрх, махæн – хæрд». Фыццаг та йæм дзуры:
«Тæригъæд сты, æнæнымæц адæм уыдысты, ныр армыдзаг баисты, –
æгъгъæд сын фæуæд». Дыккаг зæгъы: «Сæ тæригъæд – сæхи. Кæрæдзи
не ’мбарынц, æмæ сын знæгтæ сæ зæхх лæгуын кæнынц».
Б е с л æ н. Æгъгъæд у! Абон бæрæгбон у, халоны кой нæ фæтчы.
И с л а м. Нæ цин нын ма талынг кæн.
С а л а м. Ничи хъусы Тæгиаты кæвдæсардмæ! Зонд нын амоны!
Цъиутысайд!
Б е с л æ н. Цæуæм, фынгтæ уазал кæнынц. Ды та, ололи, дæ дзыхыл
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хæц. Адæмы ма змæнт! Бамбæрстай?
Ацæуынц.
С е м. Адон сынтытæ не сты, зæгъут, сынтытæ? Фæтæхынц холымæ.
Тæхæнт! Æз та, Тæгиаты уæзæгыл хъазт ис, æмæ уырдæм бахъуытты
уон. Цомут уырдæм! Уе ’ппæт дæр. Æрмæст уæ фæдзæхсын: цы
фехъусат мæнæй, уый ма дзурут хъæрæй. Лæгыл уæ чи хæсса ныхас,
уæд уымæн калмы сойæ бас.
Байгом 2-аг æмбæрзæн. Хъазт.
3-аг фæзынд
С е м (иуварсæй кæсы хъазтмæ). Цард цин æмæ уарзынæн у.
Дунейы хъыгтæ цард скæниккой зындон, цæссыгтæ фæласиккой мæр,
фæлæ зæхх уарзтæй дидинæг калы, æмæ нын цард у рæсугъд æмæ
æхцон. Ехх, акæс-ма ацы рæсугъдтæм! Зæдбадæны сыгъдæг зæдтæ...
Гæлæбутау пæр-пæр кæнынц.
Æрбазгъоры чегъре.
Ч е г ъ р е. Сем! Хæрхы сæрмæ æрбацæуы Канчар!
С е м. Канчар? Хъалон та йæ æрхъуыд.
Ч е г ъ р е. Бастыгъта нæ, цы ма нæ исы?
С е м. Æрбамбырд кæн фæсивæды. Сывæллæтты арвит æрхытæм.
Хъæндæлы хус кæм арынц – ардæм сæ хæссæнт.
Ч е г ъ р е. Цытæ дзурыс, ныртæккæ хъазынтыл стæм?
С е м. Куыд зæгъын, афтæ кæн. Стæй чепена кæндзыстæм.
Чегъре ацæуы. Сем хъазты бацыд. Уайтагъд симгæ иуварс рацæуы
чызгимæ.
Ч ы з г. Ды сайгæ кæныс мæн.
С е м. Æз сайгæ? Дæу? Уанцон нæу! Æз кувæг лæг дæн, ды – зæд.
Зæдæн цæй сайæн ис! Ды – хур, æз – мит, æмæ тайын дæ рухсæй.
Ч ы з г. Дæ гæды мыст æрцахсæд!.. Ха-ха, дон куыд фестадтæ,
дон. Гæды!
С е м. Цæй дон – арт, арт! Ды – бæстыфидауц, уæздан. (Чызг йæхи
ныууæздан кæны.) Ды – арвы рухс! (Чызг каркаситæ кæны.) Дæ
дзыккутæ – хуры тынтæ! (Пъа сын кæны. Чызг алидзы худгæ.) Ныр
æз цы дæн? Уасаг гæды! Зæд дзы сарæзтон, æмæ уый дæр апæррæст
ласта. Хæлиудзых! Цæй, гуырдзиаг дзабыр – космани, цы ’рцæуы,
уымæн хос нал и. Куыдзæн цалынмæ дон... Ма кæн, ме ’взаг!
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4-æм фæзынд
Чегъре æрбацæуы фæсивæдимæ, сæ уæлæ зыгъуыммæ кæрцытæ,
сæ къухты – хъæндæлыйы хæтæлтæ.
Сем сын цыдæртæ амоны. Æрбацæуынц Л æ г æмæ У с.
Л æ г. Адон та цытæ сты?
У с. Мæнæ Сем сæрра и!
Л æ г. Цъиуты сайд у, уый хъуыстон, фæлæ хæйрæджы схуыст у,
уый нæ зыдтон.
У с. Уæууа, цæй мæгуыр у, цæй! Цом, æлдæрттæн æй рафæзмæм.
Л æ г. Фæлæуу, маймулитæм бакæсæм.
Фæсивæд Чепена кæнынц.
С е м (Чегърейæн). Гъей, лæппу, цæй уæзбын дæ? Дæ кæрц –
бызгъуыр, дæ зард – хъуыр-хъуыр. Дæ ныхæстæ – дæрдджын чызгæй
ихсыддæр. Цы гæс дæ, уый-ма зæгъ?
Ч е г ъ р е. Æз – хъомгæс.
С е м. Цы дæ фесæфт? Цы агурыс?
Ч е г ъ р е. Дыгæрдыг.
С е м. Цы хуызæн у?
Ч е г ъ р е. Тымбылтæ, нард.
С е м. Гъери-гъа, уый дыгæрдыг нал у, нал.
Ч е г ъ р е. Мæн хъуг нæ хъæуы. Дыгæрдыг мын, дыгæрдыг! (Кæуы.)
С е м. Сæлхæр ма у. Хъуг дыгæрдыг нал суыдзæн.
Ч е г ъ р е. Сæлхæр – дæхæдæг. Ныры заман къуырттон карк дæр
бæдулæй агæпп ласы.
С е м. Уæдæ гъæй кæн, æмæ дæ сæгъ дзыкъи уыдзæн. Фæсивæд,
фæлтау Чепена æркæнæм.
Ч е г ъ р е. Æркæнæм. (Зары.)
Ч е г ъ р е. Къусджыты бын – Цæбитæ.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена!
Ч е г ъ р е. Фендзыстæм уын уæ митæ.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена!
Сем ын йæ рад айсы.
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С е м. Уæлæ рагъыл бæлæстæ.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена!
С е м. Хæлæттаг у нæ бæстæ.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена!
С е м. Садоны мын ызгъæртæ.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена!
С е м. Нæ уæздæттæ – сæлхæртæ.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена.
С е м. Тæрхъусы бæрц йæ хъару.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена.
С е м. Уæддæр Беслæн æлдар у.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена!
С е м. Гæды ныхас аслам у.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена.
С е м. Нæ тугцъир та Ислам у.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена.
С е м. Цъæййаг хæрæг – фæразон.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена.
С е м. Мæгуырæй хъал – Цæразон.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена.
С е м. Аццытæ æмæ уццытæ.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена.
С е м. Не ’хсинтæ, дам, хъуццытæ.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена.
С е м. Тъепа кæсаг Æрæфы.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена.
С е м. Расты фæстаг нæ сæфы.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена.
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С е м. Нæ фыды зæхх – Ирыстон.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена.
С е м. Ма йæ уадзæм гæныстон.
Ф æ с и в æ д. Ой, ой, Чепена.
Л æ г. Цытæ дзурыс, хæйрæджджын?
У с. Де ’взаг ахауæд! Уисой мын фестæд!
5-æм фæзынд
Æрбацæуы Мадзары ханы æфсæддон раздзæуæг Канчар
нукерты къордимæ.
К а н ч а р. Кафут æмæ зарут, и?
Ч е г ъ р е. Бæгуыдæр кафæм. Абон Рекомы бон у.
К а н ч а р. Банцай, хæххон дзигло! Уæ хистæртæм фæдзурут. Тагъд!
(Кафджытæн.) Ахъуытты ут!
Фæсивæд мæсгуытæм схизынц. Æрбацæуынц Беслæн, Ислам,
Салам. Табу кæнынц Канчарæн.
К а н ч а р. Ирон адæм! Уæ хъалон афоныл нæ фидут. Хан мæстæй
цъæх пиллон калы.
С е м. Хъæмпы рагь у – цавæр пиллон у?
Б е с л æ н. Хатыр, цытджын фæтæг, хатыр. Нæ хæс ахицæн
кæндзыстæм... уæлдайджынтæй... рæхджы...
К а н ч а р. Абон! Ныртæккæ. Æвæстиатæй. Мæ хæстонтæ комы
ссæуынц.
С е м. Мæ хæстонтæ фидæртты бадынц.
Б е с л æ н. Банцай! Дæхи уæздæтты ныхасы ма тъысс. Фесæф
ардыгæй!
К а н ч а р. Гъай цавæр æрра у? Цæй æфсад, и?
С е м. Нæртон æфсад. Скæс мæсгуытæм, акæс къуыппытæм.
Топпæхсæнтæй кæсынц гуыппырсартæ, алы дуры фæстæ бадынц
сагсуртæ.
К а н ч а р (ракæс-бакæс кæны). Уынын, цыдæртæ змæлы ам.
Фæлæ махмæ – мадзайраг топпытæ, сымахмæ та цы ис? Хæрæгтæрæн
хъилтæ!
С е м. Ам алы дур – хæстон, йæ къухы – персайнаг æрвнæрæн.
Мæсгуыты сисдзæфтæй разынынц хæтæлтæ. Канчар скатай.
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К а н ч а р. Хъалон – ханæн!
С е м. Æнтъæргæ кæн! Дæ цард – дæ тæлæт. Хотыхтæ куы
ныннæрой, уæд дæ сæр сабитæн пурти фестдзæн.
К а н ч а р. Сæрдартæ! Гъай чи у, кæцæй фæзынд?
Б е с л æ н. Нæ фыдбылыз – уæларвæй.
К а н ч а р. Æз уал цæуын. Рæхджы уыл арв ныккæлдзæн. О,
хæдæгай. Мæ хордзенты уын æртæ лæвары ханæй. Уæлдæр уæ чи у,
уымæн фыццаджы бар.
Хордзен сын баппары. Ацæуы.
Л æ г. Сем нæ сафдзæн, хæст нын къахы.
У с. Цы ныхъхъил кодта, цы, уыцы топпытæ?
Б е с л æ н. Фыццаг бар – мæн. Æз Тæгайы фырт дæн. Тæга Сомихы
паддзахы фырт уыд!
И с л а м. Ды мæныл барыс дæхи? Бадила гуырдзыйы паддзахы
фæтæг уыд.
С а л а м. Хæрæджы дымæг уыд! Уæздан чи у, уый æз: Цæразон
Ромы паддзах уыд!
Б е с л æ н. Хуыздæр хай мæн у!
И с л а м. Мæн, мæн!
С а л а м. Æз та ам хуыртæ ’хсæдын!
Б е с л æ н. Йæ цардæй уæ чи схъыг, уый йæм фæныхилæд!
Хордзентæ ратон-батон кæнынц. Сем чызджы фæурæдта. Иуварс
æй кæны.
С е м. Фырытæ – хылмæ, далыстæ – хизынмæ. Мæ цæсты гагуы!
Ныхæстæ ницы сты, фæлтау дын азарон.
«Цом фæсрагъмæ,
Цырагъ æрхæссæм, гъей.
Цом фæсранмæ,
Цы ран æрх...»
Ч ы з г. Фæлæуу! Кæрæдзи марынц – баиргъæв сæ.
С е м. Ма сын тæрс. Халон халоны цæст нæ къахы. Кæрæдзи пакъуы
ацæгъддзысты, стæй та сæ холы иумæ хæрдзысты.
Ч ы з г. Кæс-ма сæм, сæ кæрдтæ сластой. Курын дæ, лæгъстæ дын
кæнын – баиргъæв сæ.
С е м. Бузныг. Иугæр мын лæгъстæ кæныс, уæд сæ мæ бар уадз.
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Гъей, нæ бодзтæ, гуымс кæнут сыкъайæ, нæ? Ардæм рацæут, æмæ
уæ баиргъæвон.
Хылгæнджытæ сагъдауæй аззадысты.
С е м (адæммæ). Куыйтæ фæхыл сты, уæд сыл дон бакал,
æндæр хос сын нæй.
Б е с л æ н. Ды та дæ уый, нæ кæвдæсард, ды? Сылгоймаджы
кæрдæнау мæ разы цы ’рхаудтæ, и?! Иуварс, æз сын мæ фæринкæй
сæ сæртæ ракъуырон.
И с л а м. Кæй сæр? Ацы кард дын дæ цъиусæр ацъыкк
ласдзæн.
С е м. Гъери-гъа! Сæртæм куы хъават, уæд уын тас нæу
æртæйæ дæр.
С а л а м. Ныр æцæг цы нæ фæйнæ...
С е м. Хорз, хорз, дарддæр æй мауал зæгъ!
Б е с л æ н. Фесæф нæ разæй. Ардауæг, дам, кæф сайы,
иргъæвæгыл цæф уайы.
И с л а м. Йæ рохтæ йын æгæр суагътат, Тæгиатæ.
Б е с л æ н. Ныккуыйты йæ уадз. Йæ куыст дзурын у, æмæ
лæхуры. Мах æфсымæртæ стæм. Лæвæрттæ байуарæм.
С а л а м. Уый дын лæджы ныхас.
Хордзенæй хæрæджы сæр æрхауы. Джихтæ кæнынц.
Ацыдысты.
С е м (иунæгæй). Æнæрай скæнут уæ уæздандзинадæй. Мæ
зæд та атахт. Гъай цавæр бæрæгбон у?.. Бæрæгбон нæ, фæлæ
мархо. Цæй, комбæттæн кæм вæййы, уым комуадзæн дæр
æрцæуы. (Сисыл сбады æнкъардæй.) Е-ехх! Худын, афтæмæй
мæ зæрдæйы – зындон. Уарзондзинад – мæ уды хос. Уый нæй,
зæгъгæ, уæд афонмæ сæрра уыдаин. Æниу мæ рæсугъдтæ дæр
иттæг нал æндавынц. Мæ зæрдæ – цæф, йæ хъæдгом – Ирыстон.
Ферох нæ сты нæ ном, нæ кад. Фыды зæхх нын мæстад скодта.
Уæй йæ кæнæм, уадзæм æй дзæгъæлæй. Фыдыбæстæ кæмæн
нæй, уымæ нæй æхсар æмæ æфсарм. Уый искæйон у. Цы ма
стæм ныр? Цагъды уæлдæйттæ. Уыдон дæр кæрæдзийæн – марг
æмæ уæнгæл. Æмæ нæм алырдыгæй хъыззы-хъыззы кæнынц.
Йæхæдæг ницæйаг чи у, уый дæр нæ тыхтона кæны. Дуры сæр
– нæ цæрæн, уым дæр нæ æлхъивынц. Гъей уæууай, гъе!
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6-æм фæзынд
Æрбацæуы Беслæн.
Б е с л æ н. Сем, мæ къона, ды ме ’фсымæр дæ. Искуы дæ уазæджы
цæстмæ афхæрын, уый дæм хъыг ма кæсæд.
С е м. Нæ мæм кæсы хъыг. Хæрæджы цин дæндагæй.
Б е с л æ н. Æдзух æвзæр дзыхæй ма дзур, гормон. Мах, Тæгиатæ,
дæуæй сæрыстыр стæм. Ды нæ туг, не стæг дæ. Уыимæ зонды къуыбар,
дзыхы къæбæл, пехуымпар...
С е м. Хуыцауы тыххæй, Уастырджи мæ ма скæн.
Б е с л æ н. Æмæ уæд цы мæнг зæгъдзынæн? Ды нæ сæрхъызой
дæ! Фæлæ ацы хатт Аларды куы разынис, уæд дын Тæгиатæ куывд
скæниккой.
С е м. Тобæ зæгъ! Æз мæ уд уарзондзинадыл хъарын, ды та мæ
рыны бардуаг аразыс.
Б е с л æ н. Лæппу сонт у. Байхъус, бамбар мæ. Мах Тæгиатæ
стæм, нæ? Уæздан адæм. Нæ уæнгты паддзахы туг æнхъæвзы. Мах
кадджын стæм, фæлæ нæ Бадилатæ размæ нæ уадзынц. Æмбарыс мæ?
Ныццæгъд Бадилаты! Сæ хъæстæ сын аскъуын! Уæд Ирыстоны сæр
мах уыдзыстæм! Æмбарыс мæ?
С е м. Тынг, тынг, дæ бон ныккалай. Дæ фæнд – бæрæг, дæ зонд
– къуындæг. Фæлæ иугæр мæ туг, ме стæг дæ (иуварсмæ) – пуй,
хæрæджы туг фест! – уæд мæм хъусгæ кæн. (Цыма арвимæ ныхас
кæны, афтæ.) О, табу дæуæн, Бæрзондылбадæг. Хъусын æмæ кусын.
Бæрн æмæ фарн. Беслæн уæрмы сæрты агæпп кæнæд, æмæ йæ фæнд
сæххæст уыдзæн. Хъусын æмæ кусын. Табу дын уæд. Фехъуыстай?
Уæдæ афтæ бакæн. Агæпп кæн уæрмы сæрты æрмæст, æмæ дæ фæнд
уыдзæн æххæст.
Б е с л æ н. Уый дын мæ быгъдуан. Ныр фендзыстæм, чи цы у,
уый! Цæй, кæм ис уæрм?
С е м. Мæнæ ам. Ардæм – рæвдз. Замманайы хъургъ у. Знон æй дæ
цагъартæ скъахтой – дæуæн. Ома дæуæн картофдон!
Б е с л æ н. Цавæр картофдон? Ам, фæзы астæу?
С е м. Хатыр, фæрæдыдтæн. Куысыфтæг æфснайынæн. Ды йæ
сæрты – сæррæтт, æмæ не знæгтæ былæй – хæррæтт.
Б е с л æ н (акатай кæны). Ей, мæ лæппуйы бонтæ, цы фестут, цы!
С е м. Ныр дæр саг лæппу дæ. Размæ!
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Б е с л æ н. Дæ пъирийыл хæц – ма мæ хъыгдар!
С е м. Хорз, хорз. Гъопп зæгъ æмæ гæпп. Гъа-ма! Цæргæс тæхгæйæ
фидауы.
Б е с л æ н. Иуварс, кæвдæсард!
Разгъордта, гæпп æмæ уæрмы смидæг.
С е м. Уый дзы цæргæсы зыввытт уыди, гъе!
Б е с л æ н (уæрмæй). Слас мæ тагъд, цъаммар!
С е м. Сабыр, сабыр. Уæртæ адæм æрбацæуынц. Æрра дæ
фæхондзысты. Къуымы æнцад бад æмæ хъуыдытæ кæн. Хъуыдытæ
базыртæ сты. Æрымыс дæ тæригъæдтæ.
Сбадт та сисыл æмæ зары.
7-æм фæзынд
Æрбацæуы Ислам.
И с л а м. Цы фæдæ, мæ хъонагъ? Гъай диссаг нæу, Тæгиаты
æвзæртæ куывды бадынц, сæ пехуымпар та сисæй стонг маргъау
уасы. Цард мæнгард у, Сем, цард. Дæу кæвдæсардæй тонынц. Кæй?
Сæ хуыздæры! Уый куыд у, уый?
С е м. Хъæбæр лæгъуыз.
И с л а м. Æз дæр дын уый нæ зæгъын, æз? Сем, мæ хъонахъ, иу
фæнд мæм ис. Тæгиаты мын ныццæгъд. Скуынæг сæ кæн бынтон! Уæд
Бадилаты къухы уыдзæн Ирыстоны хъысмæт. Æмбарыс?
С е м. Цы ’мбарын æй хъæуы.
И с л а м. Уæд Иры сæргъы мах сæвæрдзыстæм дæу. Уыцы бынат
дæумæ хауы.
С е м. Бынат мæнмæ хаудзæн, фæлæ æз та кæдæм хаудзынæн уæд?..
Хорз, разы дæн. (Арвмæ.) Табу дæуæн, Бæрзондылбадæг. Уарзт æмæ
раст. Кад æмæ рад. Ислам мын ратдзæни йæ кард, æмæ цæудзæн
йæхи фæндон йæ цард. Уæрмы сæрты – гæпп. Хъусын æмæ кусын.
Фехъуыстай? Хуыцау дын цы зæгъы, уый бакæн тагъд, уыдзысты уæд
дæ фыдызнæгтæ цагъд.
И с л а м. Мадта, е куд æй? Цæй кард? Цæй уæрм?
С е м. Кард ардæм рагæлдзæ кæн, – Хуыцауы лæвар. Уæрмы сæрты
асæррæтт лас, æмæ де знæгтæй сæрибар дæ.
И с л а м. Уый дын мæ бар... Иуварс, гæвзыкк!
С е м. Хуыцауы сайыс? Дæ гæпп фæмæнг уыдзæн. Кард!
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И с л а м. Гъа, дæ уырджы йæ ссар!.. Мæлæты уæрæх у. Уæ
хуыздæрты ам ныгæнут, – дардыл æй цы ныззылдтат?
С е м. Рæвдз кæн – Цæразон æрбацæуы.
Ислам гæпп кæны æмæ уæрмы ныххауы. Сæ хъæлæба ссæуы.
С е м (уæрммæ). Хъæлæба ма кæнут, науæд уæ хъуыддаг цъæмæл у.
8-æм фæзынд
Æрбацæуы Салам.
С е м. Ды дæр фæзындтæ? Иу сынт кæдæм тæхы, иннæ дæр
уырдæм. Цæй, зæгь æй, дæу та цы хъæуы?
С а л а м. Мæн ницы. Æз раст лæг дæн. Æз мæхицæн ницы агурын.
Æрмæст, мæ размæ дæм цы минæвæрттæ уыд, уыдон фæндтæ сæххæст
кæн. О, дæ рынтæ бахæрон, о.
С е м. Гъай, хуыцауы гæрдах чи у, уый! Дæуæн сæфынæй тас нæу.
С а л а м. Дæ фæрцы, Сем, дæ фæрцы.
С е м. Уæдæ мæнæн – дæ кард, дæуæн та – мæ бархъомыс.
С а л а м. Мæ кард?! Цæразонты æхсар æмæ намыс? Уый дæ дзыхы
радавинаг нæу! Кæвдæсард!
С е м. Рæдийыс, Цæразон. Бирæгъ нал ис, уæд рувас уыдзæн æлдар.
С а л а м. Дæ бынат зон, куыдзы хъæвдын!
С е м. Хорз нæу – дæ хæрæфырты куыдзы хъæвдын хон. Æри дæ кард.
С а л а м. Багъæц, æз дын дзы дæ сæр адзæнгæл кæнон!
Сласта кард. Сем лæдзæг фелвæста æмæ лæджы уæрмы ныппæрста.
С е м. Уæ хъул нæ абадт сах, æмæ уыл ахуддзыстæм мах... Хорз
адæм, уарзæндон цы у, уый зонут? Фыстæй иу налат фæвæййы, йæ
уæрыччы не ’руарзы æмæ йæ дæйын нæ фæуадзы. Уæд сын кауæй
нарæг зилакк сбийынц, уым сæ бакæнынц. Фысæн фезмæлæн нæй,
уæрыкк æй дæйы, æмæ йыл мад фæстагмæ фæцайдагъ вæййы. Адонæн
дæр уæрм разынæд уарзæндон.
Б е с л æ н (уæрмæй). Гъей, цъаммайраг! Слас нæ тагьд!
С е м. Хъуыды кæнут æмæ фервæзат... Ехх, цæй мæгуыр дæ, нæ
бæстæ! Ды – холы, адон – сынтытæ. Фынг æртæ къахыл лæууы, адон
та кæрæдзи сæфтмæ бæллынц. Хорз, æмæ сын сæ кæрдтæ байстон.
Æниу сын цæмæй тæрсын – куыдз куыдзыл нæ хæцы.
Б е с л æ н (уæрмæй). Слас нæ тагъд, кæвдæсард, кæннод дæм
цæуын æмæ дæ марын.
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С е м. Рацу, рацу, амар мæ, æнхъæлмæ дæм кæсын.
С а л а м (уæрмæй). Сем! Мæ хуыздæр хæрæфырт. Хæрæфырт
тугисæг у. Зындоны мæ ма ныууадз.
С е м. Ничи йæм хъусы? Цъулбертæ!.. Цæй, куыдзы куыдзæй ничи
фæзмы. Гъей, уæздан æлдæрттæ! Кæрæдзи уæхсчытыл слæуут æмæ
сбырдзыстут.
Фæзы иннæ кæронмæ ацæуы.
9-æм фæзынд
Адæм здæхынц фæзмæ.
Л æ г. Æфсад фæлидзынц! Фæлæ мæнæн уæддæр мæ гал бахордтой.
Хæрæджы сæр бахæрæнт!
У с. Мæнæн мæ хъуг аирвæзт. А-гъа-гъа, фæцæй йæ скъæрдтой. Æз
æй хъæумæ тардтон, уыдон – хъæдмæ. Æз – ихсыд, уыдон – æнæдомд
лæппутæ, богътау æй сæ разæй айстой. Уалынмæ лидзæг фесты.
Комы ныббындз сты, а-гъа-гъа! Лæг у Сем, лæг!.. Цымæ йын уыцы
хотыхджынтæ цы уыдысты?
Л æ г. Чи йын цы зоны? Кæнæ йæ зæдтæ, кæнæ йæ хæйрæджытæ.
С е м. Хорз адæм. Хуымæн хъуамæ кæнæ гæс уа, кæнæ йыл гæрæн
уа. Науæд хæлæттаг у. Махæн нæ бæстæйæн гæс нæй, нæ арæнтæ – гом.
Æз фæдис хъæр кæнын: гъе, мардзæ, нæ фæсивæд, базмæлут! Хъусæг
мæм нæй. Æз уæм сидын: хъахъхъæнæм нæ бæстæ, нæ бартæ, нæ
намыс. Сымах мæ æрра æмæ фыдгæнæг рахонут. Кæрæдзи бамбарут,
ирон адæм. Знаг нæ иуы куы ’фхæра, уæд ыл иннæтæ цин ма кæнæнт.
Мæсыгæй иу дур куы рахауа, уæд кæлæдздзаг кæны.
Л æ г. Дæу цы фæнды, уый-ма зæгъ.
С е м. Мæн фæнды, цæмæй ирон дзыллæ уой адæм – æхсарджын,
хъуыдыджын, намысджын!
Ф æ с и в æ д. Раст зæгъы! Раст зæгъы! Сем цы зæгъы, уый кæнын
хъæуы!
10-æм фæзынд
Æрбацæуынц Беслæн, Ислам, Салам.
Б е с л æ н. Ныхъхъус ут! Змæнтæг, дæу та хъуамæ æрцауындзæм
де ’взагæй.
Л æ г. Афтæ йын хъæуы. æлдæртты разæй дæхи уынаффæгæнæг скæн!
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У с. Æдзæсгом! Нæ кæстæрты нын фыдбылызы æппардзæн.
Кæуылдæр сæ ардауы. Уæд ма исчи афтæ кæны? Загъдкъахæг – гæбæр
къуди!
С е м. Хорз ус, дæ хъуг æнæдыгъд баззади.
У с. Дæддæй, мæ бон! Мæ хъуг, мæ хъуг! Мæ дарæджы мын чызджы
скъæфт кодтой.
11-æм фæзынд
Æрбазгъоры чегъре.
Ч е г ъ р е. Ам Ислам чи у?
Б е с л æ н. Сæрхъæн! Бадилон æлдар чи у, уый нæ зоныс?
Ч е г ъ р е. Мæ номæвæрæг нæу, цæмæй йæ зонын. Фæлæ йæ зæххыл
адæм растадысты, йæ хæдзæрттæ йын судзынц, уый хорз зонын.
И с л а м. Æрра фæдæ, цытæ мысыс?
Ч е г ъ р е. Дæ хæрæфырт æрбахæццæ фæдисы. Йæ бæх фæндагыл
фæмард, йæхæдæг хъæуы бын лæф-лæф кæны.
Б е с л æ н (чегърейæн). Ахъуытты у дæ уацтимæ! (Уый ацыд.)
И с л а м. Мæ хæдзар хæлы. Беслæн, цы бакæнон?
Б е с л æ н. Цæуын дæ хъæуы. Æвæстиатæй.
С а л а м. Сæпп кæн æмæ дæ сау адæмæн хъæбæр ехсæй сæ
къембуртыл баузæл.
И с л а м. Æфсад хъæуы, æфсад!
Б е с л æ н. Бæргæ, фæлæ...
Ч е г ъ р е (фæстæмæ фездæхт). Æлдæрттæ! Гуырдзыстонæй
фæдисон!
Б е с л æ н. Цы йæ хъæуы? Кæм и?
Ч е г ъ р е. Уæртæ йын устытæ бæгæны дарынц. Пъерсы сах сæм
æрбабырста æмæ сæ цæгъды.
Б е с л æ н. Цæгъды сæ, зæгъыс?
Ч е г ъ р е. Кæфты цагъд.
С а л а м. Цæуын хъæуы фæдисы.
Б е с л æ н. Фæрæты бынмæ?
С а л а м. Фыццаг хатт нын у? Хæцгæ нæ адæм кæндзысты, мах
та... Ха-ха-ха! Уым та сæн уыдзæн, сæн!
Б е с л æ н. Уæллæй, æцæг! Стæй – уфф-уфф – уыцы нард æхсинтæ!..
И с л а м. Баххуыс мын кæнут!
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Б е с л æ н. Гуырдзыйæ худинаг у – уырдæм нæ цæуын хъæуы.
С а л а м. Ерыстаутæ нæ туг, не стæг сты.
С е м. Дыгуры куывд куы уаид, уæд адон сæ разæй никæй
ауадзиккой. Ислам, æз цæуын демæ.
И с л а м. Ды?!
С е м. Æз! Бæлццонæн лæдзæг дæр æмбал у.
И с л а м. Цæй, хорз. Тæгиатæ, уæ алы уазæг дæр уæ афтæ разыйæ
цæуæд. (Фæцæуы Семимæ. Фæстæмæ.) Ирон хæсмæ тындзæн нæй.
С а л а м (сæ фæстæ). Уадз æмæ пиллон калой! Ха-ха-ха!
Б е с л æ н. Сабыр! Адæм нæ хъусынц. Цин дæр ыл тынг ма кæн.
Дымгæджын рæстæг у – артæн йæ зынг ардæм дæр фесхъиудзæн.
С а л а м. Тобæ, тобæ!
Л æ г. Цъысс æмæ дзеудзæлæй! Нæ бæрæгбон æрбасулæ-мулæтæ ис.
Ацæуынц.
Дыккаг ныв
Бадилаты хъæу. Исламы хæдзар.
1-аг фæзынд
Æрбацæуынц Ислам æмæ Сем.
И с л а м. Мæ фыдыстæн, лæг дæ. Мæ адæмы мын ныссабыр кодтай
æнæ цæф, æнæ гæрахæй.
С е м. Хыл халгæ кæны, фидыд – аразгæ.
И с л а м. Хуыцау дæ исразы уæд. Ды фыдбылыз нæ дæ, фæлæ
сабырдзинады дзуар. Дæ хæрзтæн бафидæн нæй. Нæй, мæ фыдыстæн.
Абонæй фæстæмæ мæнæн дæуæй хъазардæр æрдхорд нæй.
С е м. Бузныг. Фæлæ хъæздыг æмæ мæгуырæй цæй æрдхæрдтæ ис?
И с л а м. Отæ ма дзорæ! Мæ хæдзар – дæ хæдзар, мæ ис – дæ ис...
О, æрбахæццæ стæм. Мæ галуанæй цы зæгъдзынæ, хохаг, и?
С е м. Агъуд хорз у, апп дæр фенæм.
И с л а м. Йæ апп – хæзна, хæзна!
С е м. Лæгæй куыд у, лæгæй?
И с л а м. Лæгæй, зæгъыс? Зæдбадæн! Сызгъæрин къæлæтджыны
чи бады, уый идауæг у.
С е м. Сызгъæрин кæрийыл цы халон бады, уымæй, сæнарыл цы
булæмæргъ бады, уый хуыздæр у.
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И с л а м. Сæнарыл цæрыс æмæ æндæр цы зæгъай... Цы фесты нæ
адæм, рын сæ фæхаста?
С е м. Зæд сæм æртахт, æмæ дзы æмбæхсынц.
И с л а м. Хатыр, æз сæм бакæсон. Хъуамæ дын скæной цытджын
уазæджы кад.
Ислам фæцæуы агъуыстмæ. Кæрты йæ размæ фæци йæ ус Тезадæ.
2-аг фæзынд
Т е з а д æ. Фæзындтæ, дзæгъæлдзу? Кæм рахæт-бахæт кодтай,
цъумур куй?
И с л а м. С-сс, æдде уазæг и.
Т е з а д æ. Схъæлби, ке та ’рластай дæ фæдбæл? (Æртыскæнæй
йыл æрцыди). Уый дын лекка, уый дын уазæг, уый дын мæ тæригъæд!
И с л а м. Ма гириз кæн! Исчи нæ уыны.
С е м (æдде). Мæнæ уплитæ! Нартæ! Зæд сæм æртахт, уыдон æй
нæмынц.
И с л а м. Сабыр, сабыр. Уый мæ ирвæзынгæнæг у. Уый нæ уыд,
уæд дæ сахъ лæгыл дæ рустæ тонис.
Т е з а д æ. Уæд мын æрбамæл! Мæ рустæ нæ, мæ хъуынтæ дыл
ныттондзынæн.
И с л а м. Ма зæгъ, не ’фсин. Табæты цы мой хуыссы, уымæй,
сынтæджы чи ис, уый зынаргъдæр у.
Т е з а д æ. Ам – къодах, уым – кæлдым.
И с л а м. Уый дæ уд зоны! Еуæ, – зæгъ фæсдзæуинтæн, куывд
ацæттæ кæнæд.
Тезадæ ацыд. Рауайынц 2 лæппуйы.
И с л а м. Цъаммæрттæ, фынæй та кæнут, нæ? (Ехсæй сыл æрцыд).
Хорз уын аныхтон уе ’рæгътæ, и?
Л æ п п у т æ. Бузныг, не ’лдар, бузныг дæ рæвдыдæй.
И с л а м. Уæдæ афтæ. Ис нæм цыты уазæг. Кусарт акæнут. Ам
фынгтæ авæрут, фæдзурут фæсивæдмæ, саразут хъазт.
Л æ п п у т æ. Уый дын мах бар фæуæд. (Фæцæуынц).
И с л а м. Фæлæуут! Æдде уазæг. Хæсгæ йæ ракæнут. Рæвдз!
Лæппутæ ауайынц æмæ сæ къухтыл æрбадавынц кæртмæ Семы.
И с л а м. Цæй, куыд, мæ буц уазæг? Хорз кад дын нæ кæнын?
С е м. Æлдары кад!
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И с л а м. Æмæ æлдар дæ, æлдар. (Лæппутæ фæйнæрдæм
азгъорынц). Мæ хæлар Сем! Ам дæхи æлдар хон.
С е м. Ныууадз, мæнæй цæй æлдар и.
И с л а м. Уазæг фысымы бар у. Æз дæ цы хонын, адæм дæр уый.
С е м. Æз Сем дæн, уыцы ном мæнæн фаг у кадæн дæр æмæ радæн
дæр.
И с л а м. Нæу, нæу, мæ хъонахъ. Æз чи дæн? Æлдар. Мæн чи
фервæзын кодта? Æлдар.
С е м. Æз чи дæн, уый куы базона дæ ус, уæд дын дæ синтæ
æртыскæнæй аныхдзæни цъус.
И с л а м. Усы кой ма кæн!.. Цом нæхи ныхсæм. Уæдмæ срæвдз
уыдзæни фынг дæр.
Ацыдысты.
Лæггадгæнджытæ зилæнтæ кæнынц. Фæстагмæ рацæуынц
фæсивæд, саразынц хъазт.
3-аг фæзынд
Æрбаздæхынц Ислам æмæ Сем.
И с л а м. Уыныс, цы кад дын кæнын! Уæздан лæг хорздзинадæн
уæздан дзуапп дæтты. Ныр афтæ бакæнæм. Ды хъазтмæ бацу. Æркæс,
фен. Нæ чызджыты хуыздæртыл афæлгæс. Дæ цæст кæуыл æрæвæрай,
уый дын а лæппу дæ фыццаг скæндзæн. Мæ фыдыстæн. Æз мæ фæллад
суадзон. Табуафси.
Ацыд хæдзармæ.
Лæппутæ Семы хъазтмæ бахонынц.
С е м. Фарн уæ хъазты, уæздан фæсивæд.
Г у й м а н. Фарны къах нæм æрбавæр.
С е м (иуварсмæ). Гъей, хохаг, дæ хъуыддаг хорз нæу, фæлæ фидар
лæуу.
Г у й м а н. Уазæг лæппуйæн иу кафт.
С е м. Фысымты разæй саг дæр нæ фехсдзынæн.
Г у й м а н. Саг æхсын ам уазæгмæ не ’рхаудзæн – нæхимæ цуанонтæ
бирæ ис.
Х о р ч е с г æ. Дæ фæнык фесаф, кæд дæуæй цуанон нæй!
С е м. Уый дын чызджы дзуапп!
Г у й м а н. Ма кæн, къæйных, скъæфын дæ!
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Х о р ч е с г æ. Мæлæты маргъ! Дæ дзых – дæ бæх, фæлæ дæ халон
йæ ахстонмæ ма фæхæссæд.
Г у й м а н. Дзыхæй рæвдз дæ, фæлæ ма кафгæ æркæнæм, кафгæ.
Х о р ч е с г æ. Æз æмæ ды? Дæ мад тæригъæд у. Куы разилон, уæд
дæ мæ дымгæ фæхæсдзæн.
Г у й м а н. Фæндыр! Æрмдзæф!
Гуйман æмæ Хорчесгæ кафынц. Сем иу чызгæн сусæг ныхæстæ
кæны. Чызг худы, цыдæртæ дзуры. Сем йæхи иуварс асайы.
С е м (йæхицæн). Уый нæу. Æдзæхх у. Лæгъзад кæны.
Гуйман фæкæлы.
Х о р ч е с г æ. Дайраны хид – тæбынæй, Гуйман хъазты фæбынæй.
С е м. Æмæ цы? Иу хатт саг дæр фæкæлы.
Г у й м а н. Уазæг, ныр та ды сфæлвар. Фенæм дын дæ гæнæнтæ.
Сем æрзилы, чызджытыл йæ цæст ахæссы, кæйдæр раз æфсоны
лæуд æркæны, стæй рахоны Хорчесгæйы.
Г у й м а н. Гъæйтт, хохаг, бабын дæ! Емылыкк байрагыл фæхæст дæ.
С е м. Ахсыс, уæд æфсургъ, æнæбадт æфсургъ!
Сем æмæ Хорчесгæ кафынц ерысæй.
Г у й м а н. У, гауыр, кæс-ма йæм, кæс! Хæрдмæ хау, хохаг быдыры
чъыллипп кæны.
Кафт фæци.
С е м (Хорчесгæйæн). Мæ пырх мын акалдтай, бур дзæбæх.
Х о р ч е с г æ. Уазæджы хатыр дын уыдис – уæлæнгæйтты
аирвæзтæ.
С е м. Ацы къуыдипп дæ емылыкк байраг дзæгъæлы не схуыдта.
Х о р ч е с г æ. Байрагæн хорз барæг хъæуы.
С е м. Æмæ цæмæй нæ дæн æз барæг?
Х о р ч е с г æ. Уагæры цæмæй дæ ифтонг?
С е м. Мæ дзырд – архъан, мæ цæнгтæ – рохтæ, мæ цæстæнгас – мæ ехс.
Х о р ч е с г æ. Дугъоны ехсæй не скъæрынц, фæлæ хорæй.
С е м. Мæ хъугæмтты хъæбæрхор – хæрх.
Х о р ч е с г æ. Хъæбæр хорыл (æвдисы тымбыл къух) ахæм хъæбæр
их дæр æрцæуы.
С е м. Æрцæуæд! Йæ зæнг мын (амоны йæ цонг) амæй ставддæр
у – нæ фæтасдзæн.
Х о р ч е с г æ. Хъæбæр зæнгыл арт дæр сирвæзы, æмæ уæд æвзалы кæны.
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С е м. Йæ хъæд ахæм у, æмæ артæй нуарджындæр кæны.
Х о р ч е с г æ. Хæйрæджы хай фæу.
С е м. Тæрсын, де ’лгъыст мыл æрцыд.
Г у й м а н. Дзураг уазæг – тулаг уасæг. Ислам-æлдар дæм
æнхъæлмæ кæсы.
С е м. Цæуын, фæлæ мæ зæрдæ ам уыдзæн.
Х о р ч е с г æ. Ма йын тæрс – дæ фæстæ дын æй фервитæм.
Сем ацæуы.
4-æм фæзынд
Ислам æмæ Сем.
И с л а м. Цæй, дæ цæст истæуыл æрхæцыд?
С е м. Æгæр, æгæр.
И с л а м. Дæ хъуыддаг раст. Кæд æй сбæрæг кодтай, уæд æй мæ
бар уадз, æз дын æй дæ фæсарц баппардзынæн. Мæ фыдыстæн.
С е м. Дæ дзырдæн хицау дæ?
И с л а м. Дзидзидай!.. Чи у, цы хуызæн у – зæгъ мын æй æрмæст.
С е м. Зындоны мæ баппæрстай. Уæ чызджытæ – арвы стъалытæ.
Мæ сæр разылд – кæцымæ дзы кастаин, уый нал зыдтон.
И с л а м. Æнæфенд хохаг! Мæгуыр уæрццæн зад хуымы хизын
нæ фидауы.
С е м. Мæгуыр уæрццæн уад æрхæссы. О, æмæ дын уый дзырдтон.
Мæ цæстытæ дзæгъæлтæ кодтой...
И с л а м. Биццеу фæгъæла! Цыбырдæр дзур, науæд æхсæв цæуы,
æмæ де стъалытæ сæумæ фæтар уыдзысты.
С е м. Уæдмæ Бонвæрнон скаст, æмæ иннæтæ æцæг бамынæг сты.
И с л а м. Хорз, хорз! Чи у, цавæр у.
С е м. Хуры чызг! Йæ цæстытæ – æрвыг, йæ дзыккутæ – зæрин, йæ
цæсгом – рухс, сæуæхсиды сырх зæлдагæй – йæ къаба.
И с л а м. Хуыцау мæ федта! Ау?.. Нæ, нæ! Лæппу, пехуымпар нæ
дæ, бæлвырддæр дзур. Ном ын нæй, кæнæ мыггаг?
С е м. Зæдæн мыггаг кæм вæййы. Уый Хуры чызг у!
И с л а м. Йæ ном!?
С е м. Хорчесгæ!
И с л а м. Нæ рæдийыс?
С е м. Ам рæдийæн нæй.
И с л а м. Фæлитой сты чызджытæ. Сæ уд, сæ дзæцц – лæппуйæ
ахъазын. Кæд дын йæ ном раст нæ загъта?
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С е м. Зæгъын дын фидарæй: уый у Хуры чызг – зæриндзыкку
Хорчесгæ.
И с л а м (иуварсмæ). Нæ хæйрæг ма уæд... Нæ! (Семæн).
Хорчесгæйыл сырх къаба ис æцæг?
С е м. Бæгуыдæр, сырх!
И с л а м. Гуырысхо нал и – уый у. Гъе уый дын, гъе! (Ахъуыды
кæны). Гъе-гъей, хохаг, фæрæдыдтæ, нæ базыдтай æвзарын.
С е м. Уæдæ, нæ дын базондзæн Сем!
И с л а м. Кæй чызг у, уый æмбарыс?
С е м. Хуры чызг!
И с л а м. Хур мауал фен, æнæфенд! Мæ иунæг чызг у уый.
С е м. Дæ чызг? (Сиахсы лæуд акæны, ныфсæрмы).
И с л а м. Дæ хъустæ схъил кæн!.. Дзæбæх слæуу!
С е м (цыма æрчъицыдта, афтæ). Æнхъæлдæн, къæппæджы
смидæг дæн. Хохаг! Æнæфенд! Раст мын зæгъы ацы хус хъæндæлы.
Хæйрæг æмæ зæд кæрæдзийæ ма иртас! Гъей, Тæгиаты пехуымпар,
дæ сæфты фæндагыл рацыдтæ...
И с л а м. Æрлæуу-ма! Кæд тæвд къæйыл нæ кафыс... Цытæ лæхурыс
уый?
С е м. Худинаг, худинаг, Сем! Дзырд ын ныууагътон. Сæгъæй
сæныкк гуыры. Уый йæ мады хуызæн уыдзæн æмæ мын æртыскæн
ме ’рагъыл дардзæн. Охх, охх!
И с л а м. Банцай, къæбæда! Æз дын уыцы æртыскæнæй дæ
къембуртæ сыздухдзынæн.
С е м. Лидзон ардыгæй. Кæм ис мæ бæх? Мæ егар цуанон? Цæуын.
Хæрзбон, æлдар. (Асинтыл фæзынд Хорчесгæ, кæрæдзимæ фемдзаст
вæййынц). О, Тбауы Уацилла! Фыдбылызæй мæ бахиз. Хæйрæг зæды
хуызы рацыд... Сайы мæ, сайы!.. Нæ, æз Сем дæн. Мæнæн сайæн нæй!
Цæуын сæрибарæй мæ хохмæ. (Чызгмæ та фæкаст, уый асинтыл
уæлдæр схизы.) Нæ, нæ!..
И с л а м. Æруазал у! Сем, ды рынчын дæ, ды сæнттæ цæгъдыс.
Цы уыныс, уый æндæрг у. Мигъау атайдзæн æмæ нал и.
С е м. Сæфын. Мæ дзырд куыд фæсайон. Уæд Сем нал дæн.
И с л а м. Сонт ма у, сонт. Лæппу чызгæн сайæн ныхæстæй фылдæр
цы фæкæны. Дæхи ныхъхъус кæн æмæ фæсвæдты дæ хæдзармæ
афардæг у.
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С е м. Нæ, уæздан æлдар, нæ! Лæгæн йæ уаргъы баст цы фæуа,
уый хæссын хъæуы.
И с л а м. Дæ зонд фæцыд? Мæ чызг дæ аккаг нæу. Уый хæйрæг у.
Йæ мад йæ цуры рыг дæр нæ калы. Æз дын мæхæдæг равзардзынæн
– рæсугъддæр, хуыздæр. Уæллæй, мæ фыдыстæн.
С е м. Сæфт – дыууæ сæфты. Мæн хуыздæр нæ хъæуы. Уадз, æмæ
мын мæ фæсонтæ ныха.
И с л а м. Банцай! Дæ сæр дын куы аныха, уымæй нæ тæрсыс?
Бадилон уæздан чызг кæвдæсардмæ нæ хауы.
С е м. Чи у кæвдæсард?
И с л а м. Ды.
С е м. Æз кæцон дæн?
И с л а м. Уалæ хохаг.
С е м. Ды та кæм райгуырдтæ?
И с л а м. Æз – быдыры.
С е м. Кæд афтæ зондджын дæ, уæд-ма зæгъ, ацы быдыр Дайранæй
Æрджынарæгмæ цы хонынц?
И с л а м. Гъы, бафарста мæ! Иры кæвдæс.
С е м. Уыныс, уæдæ кæвдæсы ды райгуырдтæ. Æз та рантыстæн
хохы бæрзондыл – Уастырджи кæм бады, уым.
И с л а м. Тыбауы Уацилла дæр фест, уæддæр мæ чызджы дæ цæсты
кæронæй дæр нал федтай.
С е м. Махæн ахицæн нал и!
И с л а м. Куыдзы мард дæ кæнын! (Хъама йæм фелвæста.)
С е м. Йæ дзырдæн хицау чи нæ у? Сау лæг. Æз мæ каисмæ кард
не сласдзынæн. Амар мæ, цæй.
И с л а м. Ныууадз мæ, дæ Хуыцаумæ скæс!
С е м. Ды дзырд радтай адæмы раз: кæй равзарон, уый мын мæ
фæсарц баппардзынæ.
И с л а м. Ма кæн, фæсмон дæм æрцæудзæн. Хурхæй дæ аргæвддзæн!
С е м. Аргæвдæд! Хуыздæр рæвдыдæй ницæмæ бæллын...
И с л а м. Оу, мæнæ Хуыцауы ’лгъыст!.. Цы чындæуа? Мæ дзых –
мæ сафæг. Æ, мæн уæздан цы Хуыцау скодта...
С е м. ...уымæн сызгъæрин тæбæгъты фæкуывдæуæд!
И с л а м. Дæ пайда – дæхи. Дæ сафын мæ нæ фæндыд. Хорз,
æрæрвит минæвæрттæ.
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С е м. Дзырд дзырд у, Ислам. Чызг – мæ фæсарцмæ!
И с л а м. Æ, дæуыл цы бон сæмбæлдтæн...
С е м. ...уый арфæйаг фæуа!
И с л а м. Оуу, мæнæ царциатæ! Тезадæ! Мæнæ дын дæ хæдзар
хæссынц!..
Ацæуынц.
Æртыккаг ныв
Хох. Хъæни. Кæронæй Семы гыццыл хæдзар.
1-аг фæзынд
Æрбацæуынц С е м æмæ Х о р ч е с г æ.
С е м. Чызгай, ам æрулæфæм чысыл. Дæ тыхтæ бамбырд кæн –
бахъæудзысты дæ. Æз ссон дур рацагурон.
Х о р ч е с г æ. Цавæр дур?
С е м. Цыргъгæнæн. (Ацыд.)
Х о р ч е с г æ. Æнæсæрфат!.. Мæ тæригъæд фæхæссæд мæ фыд,
мæн ацы гъæлайæн чи сфыццаг кодта. Æниу мæхи фæндон уыд. Афтæ
дын хъæуы, Бадилаты уæздан чызг. Дæ зæрдæ сканчыритæ. Цу ныр –
иунæгæй, æнæ чындзхонтæ. Цу бæхыл нæ, фæлæ бæхау, саргъы бын.
Адæм ын йæ зонд æмбисондæн хæссынц, уый та бæттинаг æрра у.
Æрыдоны былмæ ’рбахæццæ стæм. Иу къутæры бынæй тæрхъус агæпп
ласта. Ацы гъæла дын йæ егармæ дзуры: «Силæм, æртæ гæппæн æй
рацахс, науæд дæ кæндзынæн маргæ!» Егар тæрхъусы расур-басур
систа, иу афон æй рацахста. Ацы æрра йæм бауырдыг: «Афтæ дын нæ
загътон, æртæ гæппæн æй рацахс!» Йæхæдæг ыл дамбаца ныффæздæг
ласта. Цуанон уым фæтæппæлæг. Гæналы бын та йæ бæхмæ дзуры:
«Ацы хæрды аскъæр. Æртæ гæппæн йæ сæрмæ не схæццæ дæ, уæд
дæ кæндзынæн маргæ». Бæх маргъ нæу. Уый мæн бæхæй равзылдта,
йæхæдæг æрсæррæтт ласта æмæ хайуаны ныхыл дамбаца ныххуырста.
Саргъ мын ме ’ккой скодта, афтæмæй цæуæм ацы зындонмæ.
С е м (æрбаздæхы, хъама дурæй дауы). Цæй, куыд у, дæ фæллад
аппæрстай?
Х о р ч е с г æ. Мæ фæллад нæ, мæ кад аппæрстон.
С е м. Уæдæ сыст. Саргъ де ’ккой баппар. Уартæ уыцы хæдзар
уыныс? Уый уыдзæн дæ цæрæн. Ам æгъдау афтæ у. Азгъор æмæ кæрты

126
фæмидæг у. Мæнæ дæ, зæгъгæ, баййæфтон, уæд дæ кæндзынæн маргæ.
Х о р ч е с г æ. Мæ къонайыл!
С е м. Дæ къонайыл нæ, фæлæ Хъæнийы уæзæгыл. Æртæ къæрццы
фæкодтон, уæд фæстæмæ мауал кæс. (Йæ къухтæ æртæ къæрццы
æркодта.) Згъоргæ!
Чызг азгъоры. Сем æй фæсте суры. Гъа ныр дуарыл фæмидæг уа,
афтæ йын йæ фæччи рацахста æмæ йæ хъамайæ æрсæрфта. Гæбаз дзы
йæ къухы аззад.
С е м. Дæ амонд у, æмæ къахæй рæвдз разындтæ. Уый хорз у –
сбæздзынæ ацы хæхты.
Х о р ч е с г æ. Хъæниаг хæрæг дын уыдзынæн?
С е м. Хæрæг цæмæн? Ам хæрджытæ фаг и. Ус, ус, хъæниаг ус!
Х о р ч е с г æ. Дæ цæсгом бахæр!
С е м. Дæ нывы цы ис, уымæй дын ирвæзæн нæй.
Х о р ч е с г æ. Федтай? (Æвдисы йæм фучъи.)
С е м (пъа йын кæны йæ къухæн). Мæнæ цы сæкæр и!
Х о р ч е с г æ (æрфæлмæн). Афтæ дæр зоныс?
С е м. Ау, Сем нæ дæн?
Х о р ч е с г æ. Цæй, ныр куыд?
С е м. Æз ныззардзынæн «Фарн фæцæуы». Ды мын бахъырн.
Х о р ч е с г æ. Мæн афтæмæй чи фена (амоны йæ къабамæ), уый
дæм кæуынмæ æрцæудзæн.
С е м (йæ хъæбысы йæ æрбакæны). Фарн фæцæуы, Санатæ, уæ
фæрныг хæдзармæ.
Бацæуынц хæдзармæ.
2-аг фæзынд
Семы хæдзары раз. Æрбацæуынц Беслæн æмæ Салам.
С а л а м. Уæ бонæй ут, Тæгиатæ! Уæ уæзæгмæ зæд æртахт.
Б е с л æ н. Зæд зæдбадæнмæ æртæхы. Нузалы къæдзæхтæм иблис
дæр æмгæрон нæ цæуы.
С а л а м. Уый ма зæгъ – махмæ дæр дзы ис.
Б е с л æ н. Хуыцау зæгъæд, ис мæгуыры хос нæу. Фæлæ къæвда
куы нæ у – кæм ныххуылыдз дæ?
С а л а м. Гæналдоны мæ бæх надтон. Дурыл фæбырыдтæн æмæ
гуылфы смидæг дæн.
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Б е с л æ н. Кæд кæсаг ахстай, мыййаг?
С а л а м. Æнæрай сæ скæнут, уæ дуртæ дæр уæхи хуызæн –
бырынцъаг.
Б е с л æ н. Кæд нæ чындз у бырынцъаг, и? Кæсаг, кæсаг!
С а л а м. Сæнттæ цæгъдыс?
Б е с л æ н. Ауыстæн, мæ чындз сызгъæрин кæсаг у, дзæгъæлдзуты
къухы не ’фты. Хорз мæ фæхудын кодтай. Ауыстæн, йæ алыварс
гогызы кафт куы байдыдтай, уæд мæ маст рафыхт. Акæс-ма, зæгъын,
ацы цъæййаг хæрæгмæ, Тæгиаты чындзмæ йæ гæрзтæ куыд рабаста.
Дамбацамæ февнæлдтон. Уалынмæ дыл Бадилон-рæсугъд дзаг
гогон куы басæххæтт ласта, уæд мæ худындзæг фæцæйыскъуыд. Уæ,
хуыздæр фæуа, гъе, дæ сау цæсгом дын хорз цæхсадта.
С а л а м. Сæтти, дам, Бæттийыл худт. Знон дæ бæх куыройы раз
цæмæн сæрра?
Б е с л æ н. Бæх æгомыг фос у, чи йын цы зоны!
С а л а м. Уый ма зæгъ – зонæг æй ис. Куыройы дæ чындзмæ куы
басхъæл дæ, де ’взаг цъылын куы фестад, куы стæвд дæ, уæд дын
тæвд сайд хорз фæкодта. Йæхи æддæмæ расайдта, пысыра ратыдта,
дæ бæхы дæлдымæг æй атъыста. Гъæйда-гъа, бæх йæ къæдзилæй
цъыллинджытæ систа, йæ фæстаг радав-бадав кæны, хæрдмæ хауы,
хуыррытт кæны. Ды рагæпп ластай. Фæлæ уæдмæ бæх йæ рохтæ
атыдта æмæ хъæуы ’рдæм ныццавта. Уыцы Хуыцауы ’лгъыст æндæр
пысыра ратыдта, фæлæ ма дæу чи баййæфтаид – базыртæ дыл базад,
базыртæ. У-у, мæ уд йæ къухты фæхъхъау.
Б е с л æ н. Хуыцауы тыххæй, макæмæн æй зæгъ. Ды мæн нæ
федтай, æз – дæу. Хæрæгсаст фестæм. Цом нæ мусмæ, уым хибарæй
дæхи схус кæн.
Ацæуынц.
3-аг фæзынд
Хæдзарæй рацæуынц Сем æмæ Хорчесгæ.
С е м (хъæрæй). Усай, мæ рифтаг мын радав, цæуын афон у.
Х о р ч е с г æ. Рæвдз дæ. Ардæм-иу дæ зæрдæ ма ’хсайæд.
С е м. Цæуын, фæлæ, цы, уый зоныс? Бæх æмæ сылгоймагыл
æууæнк нæй. Ма мæ бабын кæн. Уæд Тæгиатæн хъазæн хъул
фестдзынæн.
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Х о р ч е с г æ. Гуырысхо мыл кæныс?
С е м. Хорз, хорз, тæргæйттæ дыл нæ фидауы.
Æрбаздæхы Беслæн.
Б е с л æ н (аууонæй). Ахæм ма дзы рæсугъд уа! Раст æм Уастырджи
дæр йæхи нæ бауромдзæн.
С е м. Хæрзбон, мæ зынаргъ. Тыхсгæ ма кæн, къуыримæ ам
уыдзынæн. (Рацæуы заргæ.) «Къусджыты бын Цæбитæ, фендзыстæм
ын йæ митæ». (Кувы.) Гъе, Уастырджи, мæ балц рæстмæ фæуæд. Гъе,
хъæрæу Æфсати, сæрджын саг мæ къухы бафтæд.
Б е с л æ н (фæскъулæй рацæуы). Мæ буц æрвад кæдæм рараст?
С е м. Дард балцы, дард, мæ буц æлдар. Мæ каистæм ныууайон.
Б е с л æ н. Дæ зæрдæ та хъайла æмæ хæбизджын æрцагуырдта,
и? Уый хорз у, хорз, ме ’фсымæр. Каис адджын у – рох æй нæ хъæуы.
Уаих де знаг фæуа, балцы сусæгæй чи цæуы? Акуывтаиккам дын.
С е м. Мæ фæстæ-иу акувут. (Фæцæуы.)
Б е с л æ н. Реком дæ фæндараст фæкæнæд. (Йæ фæдыл.) Мæ хъул
сах бады. Гъе, Уастырджи, ды дæр уарзтай чындзыты æмæ мæн дæр
де ’мбал бакæн.
Хорчесгæ йæ размæ фæвæййы.
– Мæ дзæбæх чындз, дæ бæлццон фæндараст уæд. Ауыстæн, знон
хорз нæ бакодтай. Æз дæм сызгъæрин пурти батулын, ды йæ дæ къахы
фындзæй ракъуырыс. Исчи ма афтæ кæны? Æз мыггаджы сæр дæн.
Х о р ч е с г æ. Сæр кадыл дарынц.
Б е с л æ н. Цæй, цы ’рцыд, уый æрцыд. Бафидауæм. Æз дæ
сызгъæрин æмæ зæлдагæй сфæлынддзынæн.
Х о р ч е с г æ. Æмæ уæд мæ файнуст ёхсёны къæбæртæ нæ
хæрдзæн?
Б е с л æ н. Уый хуырым у... Цæй, уазæгæн мидæмæ зæгъ.
Бæлццонæн акувæм.
Х о р ч е с г æ. Хæдзары нæлгоймаг нæй.
Б е с л æ н. Нæй дзы æмæ дзы уа. (Фæцæуы.)
Х о р ч е с г æ. Æз дын фынг авæрон.
Б е с л æ н (иуварсмæ). Мæ хъуыддаг тулы.
Хæдзары. Фынг. Беслæн æрбадт.
Б е с л æ н. Чындз, ды дæр æрбад, иунæгæй куыд кувон.
Х о р ч е с г æ. Ма мæ къæйных кæн. Чындзæн уайсадын дæр æмбæлы.
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Б е с л æ н. Уыдон гæды митæ сты. Уастырджи, де ’мбал мæ бакæн.
(Аназы.) Иу дзы фен ды дæр, уæд та йыл марг ис.
Х о р ч е с г æ. Тæгиаты чындзытæ сæ тиутимæ нуазын кæд
райдыдтой?
Б е с л æ н. Ды чындз нæ дæ, ды зæд дæ, зæд.
Х о р ч е с г æ. Зæд табуйаг у, æфсæрмы дзы хъæуы.
Б е с л æ н (сысты, йæ къухтæ йыл æруадзы). Ауыстæн, нæ уæзæгыл
дæу аккаг лæг æз дæн æрмæст.
Х о р ч е с г æ (хъазæгау). Ма кæн, худинаг у.
Б е с л æ н. Къултæ – куырм æмæ æгомыг. (Йæ рон халы.)
Х о р ч е с г æ. Ефсмæ æмхиц стут, уый хъуыстон, фæлæ
чындзымойтæ стут, уый нæ зыдтон.
Б е с л æ н. Чындз Хуыцауы хæрзиуæг у.
Рудзынгæй æрбакæсы Сем. Хойы дуар.
Х о р ч е с г æ. Бабын стæм, нæ хæйрæджджын раздæхти. Тагъд,
рудзынгыл агæпп кæн.
Беслæн рудзынгмæ бауад, йæ сæр адары. Сем ыл архъан баппары,
лæджы рихи ачъепп ласы. Бæндæн цæджындзыл абæтты.
С е м. Бахаудтæ, ме ’фсымæр. Дæ зæрдæ чындз æрцагуырдта, нæ?
Хæрæг! Æз дын, чындзæн цы хъавыдтæ, уый дæхиуыл бавзардзынæн.
(Хъавы йын йæ хæлаф ласынмæ.)
Б е с л æ н. Ма бакæн! Афтæ ма бакæн!
Х о р ч е с г æ. Лæджы ма худинаг кæн, уыйбæрц ницы ракодта.
С е м (усмæ). Фæлæуу, дæумæ дæр мæ равдæлдзæн. Дæлæ ма йын
йæ хъама æри, æз ацы нæл хæрæджы адзæбæх кæнон.
Б е с л æ н. Нæ хъæуы, ма бакæн!
С е м. Хъæуы дын, хъæуы! Уæд ефс бæхтæ æмæ чындзытыл нал
зилдзынæ.
Х о р ч е с г æ. Курын дæ, лæгъстæ дын кæнын, ауадз æй. Ницы
кодтам.
С е м. Афтæ у?
Б е с л æ н. Афтæ, ауыстæн.
С е м. Уæдæ йæ ныртæккæ идадзæй хæрæгау ласын Рекомы бынмæ,
ды дæр йемæ. Уым мын ард бахæрут. (Дуарыл бæндæн халынмæ
фæцæуы.)
Хорчесгæ бæндæн фæлыг кодта.
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Х о р ч е с г æ. Нæ худинаг æрхæццæ. Цы акæнæм? Тагъд уæртæ
чырыны амбæхс.
Беслæн чырыны ныббырыд.
С е м (æрбаздæхт). Цы фæци уыцы нæл хæрæг?
Х о р ч е с г æ. Бæндæн æрбалыг кодта æмæ иннæ рудзынгыл
афардæг.
С е м. Æй, мæ мæлæт куыд уыди, гъе, аирвæзт мын. Фæлæ мын ды
та кæдæм ирвæздзынæ, ды? Æрмæст дæу æвиппайды нæ марын. Исты
уал ахæрон, мæ фæллад суадзон, стæй уæд – маргæ. Хæринаг мын тагъд!
Х о р ч е с г æ. Мæнæ фынг, цæттæ у.
С е м. Куыд, дæ хæзгулы уæлдæйттæ?
Х о р ч е с г æ. Æвналгæ дæр сæм нæ бакодта.
С е м. Мæнæй-ма, нæ уæ равдæлд. Ардæм сæ рахæсс. (Сбадт
чырыныл.) Æндæр сыкъа æри. (Дыууæ сыкъайы йæ сæрыл æвæры.)
Хорз мыл фидауынц, нæ? (Рауадзы.) О, Хуыцау, саг аирвæзт, фæлæ
хъуаз мæ къухты ис. (Нуазы. Бахъæлдзæг.) Бадилон-рæсугъд, ардæм
рацу ныр. Е-хх, æвгъау дæ марынæн. Цæй, фæстаг хатт мæ барæвдау,
дæ тæригъæдтæ фæкъаддæр кæн.
Кæрæдзийыл узæлынц.
Х о р ч е с г æ. Мæлæты хъæбæр у ацы чырын. Мидæггаг уатæй
хъуынджын нымæт радав.
С е м. Уый хорз фæнд у. (Ацыд.)
Х о р ч е с г æ (чырын фегом кодта). Тагъд, фæгæпп лас æмæ
лидзгæ. Дæ къæхтыл дæхи бафæдзæхс.
Беслæн рагæпп кæны чырынæй. Æвзалытæй ныссау, бумбулитæ
сыстадысты. Фæлидзы. Сем æй дуарыл аййæфта, нымæт ыл
баппæрста, бæндæнæй йæ æрбатыхта, кæртмæ йæ ракодта.
С е м. Гъей, фæдис, фæдис, хорз адæм! Мæнæ хæйрæг æрцахстон.
Адæм æмбырдтæ кæнынц. Сем нымæт фегом кодта. Беслæн
алидзынмæ хъавы, фæлæ йæ адæм нæ уадзынц. Сем йæ фæдыл цæуы
æмæ йæ бæндæнæй цæгъды. Йæ цæсгом ын асæрфы.
Л æ г. Уый хæйрæг не ’лдары хуызы куы бацыд. Цъысс æмæ
дзеудзæлæй.
У с. Фæлæуу-ма, фæлæуу! Гъай не ’лдар йæхæдæг нæу? Пуй,
адæмы фæхъхъау фæу.
Ч е г ъ р е. Сем, маймулиты хъазт кæнут? Æмæ абон Тутыр куы нæ у.
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С е м. Маймулийæн алы бон дæр хъазæн бон.
Л æ г. Хуыснæг цыд æви кæдæм хъуызыд?
Ч е г ъ р е. Комы ефс нал и, ефс!
У с. Де ’взаг бахус уæд! Дæуæн та, хъуызæг, дæ бинойнаг дæ
мæрдæй саутæ скæнæд.
Чегъре ацæуы.
У с. Сем цъаммайраг фæуæд! Ахæм уæздан лæджы фæхудинаг кæн!
Л æ г. Ма йын тæрс. Мигътæ хохыл бирæ нæ бадынц – дымгæ сæ
ахæссы.
У с. Чындз, ды та æнæсабатбойнаг фæу! Кæд дæ хæргæ нæ кодта!
С е м (Хорчесгæмæ). Ды хæйрæг дæ, бæлвырд.
Х о р ч е с г æ. Ды дæр æвзæр нæ сарæхстæ, мæ зынаргъ.
С е м. Ды Хуры чызг дæ, уый бæлвырд у ныр.
Æрбаздæхы чегъре.
Ч е г ъ р е. Тæгиатæ! Мадзары æлдар æмбырд кæны йæ дæлдæрты.
Алы адæмæй дæр – минæвар. Сиды сæм стыр хуыцаубонмæ. Нæ
фехъуыстон мачи зæгъæд.
Л æ г. Цы та хъæуы нæ тугцъиры?
У с. Сынты цы хъæуы – холы.
Л æ г. Уæдæ чи ацæудзæн минæвар?
А д æ м. Сем! Сем! Уый у нæ сæрхъызой.
Л æ г. Сем æлдар нæу. Паддзахимæ дзурынæн æлдар хъæуы.
У æ з д æ т т æ. Æлдар, æлдар!
Беслæн йæхи æрцæгъды, сæрыстырæй размæ рахизы.
А д æ м. Уæртæ ма, йæ рихи – лыг. Ха-ха-ха! Ахæм минæварæн
паддзах йæ сæрæй кувдзæн. Ха-ха-ха!
Л æ г. Рихи йæ койы аккаг нæу. Иннæрдыгæй дæр æй æрдасут, æмæ,
æлдар цы вæййы, уый уыдзæн.
А д æ м. Йæ рихи – даст, йæ хъуыддаг – раст!
Л æ г. Уæдæ афтæ, хорз адæм. Беслæн – минæвар.
Ч е г ъ р е. Кæс, кæс! Рувас – кæркгæс!
Б е с л æ н. Ныхъхъус ут, æнæсæртæ! Уæ сæр æз дæн, æмæ уынаффæ
мæнмæ хауы.
Ч е г ъ р е. Æнæсæрты сæр – уый цымæ цы у? Сусхъæдыл –
пъырыпъыф!
С е м. Хорз адæм! Мадзар-æлдар нæ куывдмæ нæ хоны. Лæвæрттæ
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нын нæ кæндзæн. Уый нæ домдзæн йæ хъалон. Куы сразы уæм, уæд
адæм сæфынц. Куы нæ сразы уæм, уæд минæвæрттæ сæфынц. Тæссаг
балц у. Сойтæ дзы ничи смæрздзæн. Нæ фæтæг Беслæн у. Йæ бæрны
стæм, æмæ нæ хъахъхъæнæд паддзахы азарæй.
Б е с л æ н. Афтæ у, фæлæ æз балцмæ рæвдз нæ дæн.
Л æ г. Лæппутæ, арæвдз æй кæнут.
Б е с л æ н (иуварсмæ). Тæдзынæгæй – цыхцырæгмæ. Ацы зæронд
хъебро мæ сафæг у.
Æрбахæссынц ын рон æмæ хъама.
Л æ г. Минæварæн æххуысгæнæг вæййы. Беслæн – минæвар, Сем
– йæ хъузон.
Ч е г ъ р е. Æвзæр амондæн хорз хъару – бæхгæс.
С е м. Хорз адæм, лæг адæмæй хæс дары. Уæ фæндон – мæ тæрхон.
(Иуварсмæ.) Куыдзимæ балцы цæуын лæгæн кад нæу, фæлæ хуыздæр
хос нæй.
Л æ г. Гъе, Уастырджи, нæ бæлццæттæ – де уазæг. Паддзахы хорзæх
сæ уæд.
А д æ м. Фæндараст уæнт! Фарны минæвæрттæ уæнт.
Фæсивæд ныккæнынц Уастырджийы зарæг.
Æмбæрзæн.
(Уыдзён ма)

133
АЙЛАРТЫ Зарё

ЁДЗАРД ЗЫНГХУЫСТ…

Мё зёрдё мём афтё дзуры, ёмё Мысост
цы рёстёджы цард-зарыд, уыцы рёстёджы
Советон Ирыстоны хёхтё Мысосты зарёгёй
аивдёр зарёг нё хъуыстой, Мысосты зарёгёй
адджындёр зарёг нё хызти сё риутём.
ДЗАНАЙТЫ Иван
Ахуыргёнёджы разныхас
«Уый раджы уыд. Сывёллон ма уыдтён ёз, – фыссы Нигер йё уац
«Ёдзард зынгхуыст»-ы. – Мё мад хосдзёуттён фыццаг хосмё цёуён
бон хаста аходён ёмё мён дёр акодта йемё… Сбадын мё кодтой
къуылдымыл, аходён хёрынмё кём хъавыдысты, уыцы ран. Мё разы
фёци иу дидинёг. Ахём дидинёг ёз никуыма федтон уый агъоммё.
Бадтён ёнцад-ёнцой ёмё ёдзынёгёй кастён дидинёгмё…. Хур
хёрдгё хёлттё уагъта йё бёрзондёй, дидинёгмё нывёзта йё
хъазгё-райгё тынтё. Дидинёг сё ахста ёмё дзы йёхицён хуыдта
алыхуызон ёрттивгё хёдон. Дидинёг хъазыд йёхицён, дидинёг
царды ад зыдта, амонд ын хаста хур». Фёлё иу рёстёджы гыццыл
Иван кёсы, «ёмё дидинёджы зёнгыл, уидагмё ‘ввахс, йёхи ёртыхта
иу сау хъуынджын гыццыл калм…
– Гъё, лёппу, дон ма рахёсс, – хосдзёуттёй иу лёппумё
фёдзырдта уыцы уысм».
Ёртё боны фёстё ссивынмё куы ссыдысты, уёд «дидинёг йё
сёрёй нал хъазыд: къоппёй ахауд йё тёккё бындзарыл, афёлдёхт
ёмё баруад». Ёмё ныр Нигеры зёрдыл куы ‘рбалёууынц уыцы
нывтё, уёд сё цуры февзёры ёндёр дидинёджы ныв, уый вёййы…
Мысосты ныв. «Айрох вёййы фыццаг дидинёг, – фыссы Нигер. – Мё
разы ‘рбалёууы Мысост ёмё мём йё цъёх цёстытёй бахуды. Стёй
та дидинёг дёр февзёры йё фарсмё. Диссаджы ёмхуызон сты уыцы
дидинёг ёмё Мысост – уындёй дёр, адёй дёр ёмё цардёй дёр».
Хъамбердиаты Мысосты цард ёмё сфёлдыстад
Хъамбердиаты Бимболаты фырт Мысост райгуырдис Кёрдзыны
хъёуы 1909 азы 9 июны. Бимболат куыстагур йё бинонтимё афтыд
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Донбассмё. Фёстёмё сё райгуырён хъёумё ссыдысты 1915 азы.
Мысост Кёрдзыны скъолайы каст фёцис фыццаг кълас, стёй ацыд
Мёздёджы реалон училищемё, 1919 азы та – Налцыччы реалон
училищемё. Мысост зёрдёргъёвд уыд ахуырмё, уарзта чингуытё
кёсын, уёлдайдёр уырыссаг классикты уацмыстё. Уый йын фадат
радта хёрз ёрыгонёй ёмдзёвгётё уырыссаг ёвзагыл фыссынён.
Бимболат йё фырты ахуырыл тынг тыхст ёмё йё радта Ёрыдоны
скъола-коммунёмё. 1923 азы Бимболат йё бинонтимё алыгъд
Горячеводскмё. Мысост уыцы аз бацыд фёскомцёдисы рёнхъытём.
Арёзта ногдзауты къордтё, куыста районы бюройы сёргълёууёгёй.
Йё хорз куысты тыххёй йын радтой Кады грамотё.
1924 азы Мысост ёрцыд Дзёуджыхъёумё. Йё куыст ам дёр
баст уыди ногдзаутимё. 1926 азы Мысост кусын райдыдта газет
«Рёстдзинад»-ы. Ам ныммыхуыр кодта йё фыццаг ёмдзёвгётё
иронау. Уыцы азты тыххёй Дзесты Куыдзёг фыссы: «Хетёгкаты
Къостайё фёстёмё мадёлон ёвзагыл дёр ёмё уырыссаг ёвзагыл
дёр Хъамбердиаты Мысосты хуызён уацмыстё ничи фыста…
Газеттё «Рёстдзинад» ёмё «Ёвзонг тых»-ы руаджы Мысосты ном
дардыл айхъуыст Ирыстоны».
Нигер Мысостимё йё фыццаг фембёлды тыххёй фыссы
йё мысинёгты: «Мысостимё мах кёрёдзи базыдтам 1927 азы
уалдзёджы. Ёз цардтён ам, горёты. Иу бон мём дуар ёбахостёуыд.
Ракастён.
– Мах агурём Нигеры.
– Мидёмё! Ам цёры, кёй агурут, уый.
– Дёхёдёг дё, бёлвырд?
– Цёй, мидёмё, стёй – бёлвырддёр.
Бацыдыстём уатмё. Раст зёгъын хъёуы: ёз мё псевдоним никуы
хъёр кодтон, стёй йё хъёргёнинаг дёр нё уыдтён, фёлё мём куы
‘рбауырдыг сты мё уазджытё, уёд мын гёнён нал уыдис.
– Мах дё зонём, – райдыдта иу, – кёсём дын де ‘мдзёвгётё
ёмё… Мах дёр уыцы куыстмё схойынц нё зёрдётё… Ёз дён
Мысост. Фыссын… Ис мём иудзёвгар ёмдзёвгётё.
Абадтыстём, аныхас кодтам, ёз къаддёр, уый фылдёр. Ёрцыди
мём фёрсынмё, афтёмёй мын уайтагъд йёхи уынаффёгёнёг акодта.
Ёз адёймагмё ме ‘ргом тагъд аздахаг нё дён, фёлё Мысостимё
сахатмё ёмгартё фестадыстём, кёд ёз бирё карджындёр уыдтён,
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уёддёр… Фыццаг фембёлды мё йё уацайраг акодта Мысост…»
Мысост хорз ёмбёрста йё дуджы хёстё, йё рёстёджы комулёфт
ёмё йё фыццаг ёмдзёвгётёй иу «Ног ёфсад»-ы уёндон хъёлёсёй
сиды:
Ралёуу-ма,
Кусёг лёг,
Бавдис дё бёгуылёг,
Абон
Дёуён у дё рад.
Мах стём
Таугёрдёг,
Мах стём
Цард – цёрдёг,
Мах стём
Рухстау
Ёфсад!
Йё иннё ёмдзёвгё «Сидт»-ы поэт тындзы рухс цардмё. Йё
фёстё ахонынмё цёттё у йё дзыллёйы:
Цомут мемё царды рохмё,
Ёмё царды ад ссарём.
Цомут, бахизём уёлхохмё
Ёмё уадындзёй ныззарём.
Цомут, уадындзы хъёлёсёй
Абон адёммё ёрсидём.
Хъёлдзёг базмёлыд нё бёстё,
Цард дзы ‘нхъёвзы ёмё ‘хсиды.
1927 азы Хъамбердиаты Мысосты арвыстой Мёскуыйы рабфакмё.
Уыцы азты тыххёй Дзесты Куыдзёг фыссы: «Ёз ахуыр кодтон
Мёскуыйы журналистты институты, Мысост та – аивёдты рабфачы.
Иуахёмы йыл фембёлдтён Мясницкийы уынджы. Мысост уыд
дзыхъынног костюмы ёмё мын аппёлыд, Мёскуыйы журналтё йын
цы уацмыстё ныммыхуыр кодтой, уыцы гонорарёй сё кёй балхёдта,
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уый. Радзырдта мын, фёскомцёдисы чырён ёй секретарёй кёй
сёвзёрстой, стёй йемё чи ахуыр кёны, иу ахём лёппуимё кёй
фёхыл сты ёмё кёрёдзийы кёй аууёрстой, уыдёттё.
– Ёмё, уагёры, уё хылы сёр цёуыл уыд? – афарстон ёй ёз.
– Йё фындз ёгёр нысхъёл кодта, ёмё уымён, – загъта Мысост
уырыссагау ёмё ма йём бафтыдта иронау: – Ёмё йём дзы ёз дёр
балёвёрдтон.
Куыд мын радзырдта, афтёмёй кёимё фёхыл, уыцы лёппу дёр
поэт уыди. Йёхи афтё дардта, цыма зёххон адёймаг нё уыд, фёлё
уёларвёй ёрхаугё, сёрыстыр, йе ‘мбёлттём касти уёле дёлёмё,
домдта, иннёты ‘хсён ын уёлдай кад ёмё цыт куыд уыдаид, афтё.
Уыдёттё йын Мысост нё барста, ёмё афтёмёй фёхыл сты». Уёд
Мысостыл цыд ёстдёс азы. Ёмё ма йын байхъусём йё уыцы азты
фёндонмё:
Фёнды мё мён мё бонты таджы
Ссарын тых, ссарын бар.
Мё царды уалдзыгон фёндаджы
Мёхимё базонын ёхсар.
... ... ...
Куы ‘мбарин адёмён сё амынд,
Куы уаид коммёгёс мё уд.
Куы ссарин ёз мё дуджы амонд,
Куы уаин алцёмёй рёвдыд.
«Аив – йё ацыд, аив – йе ‘рбацыд, аив – йе сныхас, аив – йе схудт,
аив, бынтон аивта – йё зард», – ахём уёлмонц ныхёстё Нигер загъта
Мысостёй ёмё дарддёр фыссы: «Поэт, ёппёты фыццагдёр, хъуамё
уа къёрцхъус. Канд хъустё ёмё цёстытёй нё, фёлё ма хъуамё
зёрдёйы тугдадзинтёй дёр хъуса ёмё уына поэт. Адёмыл кёд дыгай
цёстытё ёмё дыгай хъустё ис, уёд поэт хъуамё ёппётёй дёр уа
цёстытё ёмё хъустё. Кёд адёймаг судзины бын уыны, уёд поэт
хъуамё мёлдзыджы зёрдёйы тугдадзинтё уына. Поэт хъуамё хъуса,
уына ёмё ёмбара адёмы цин, сё сусёг улёфт, дымгёйы хъаст, йё
тырнындзинад, сыфтёрты сыф-сыф, суадоны сыр-сыр, дидинёджы
базмёлд, ёртёхы ферттывд, хуры цин, мёйы мидбылты худт, фароны
низтё, абоны домын, райсомы нывёст... Мысост уыцы миниуджытёй
уыд стыр хайджын», – йё хъуыды баххёст кодта Нигер.
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Мысост ёнкъардта хуры тын, хъуыста хуры худт, хъуыста ёмё
ёмбёрста, хъазты мидёг кафёг чызджы дзабыртё цы хъуыды кодтой,
уый; ёмбёрста, цёуыл зыр-зыр кёны ёмё цытё дзуры фёндыр:
Кафынц…
Дардыл хъуысы
Дзабырты сыр-сыр.
Чызг ныттыгъта дыстё…
Фёндыры зыр–зыр…
Диссаг!.. Адём не сты –
Уари ‘мбёлттё сты.
Хурмё тахтыл фесты
Арвы цъёх цёсты…
Мысост бирё уарзта цард. Йё цёст ёппынёдзух ахста циндзинад,
худгё-хур ём уарзонёй ёрттывта:
Дёумё бёллын,
Сыгъзёрин хур.
Дёумё цёуын
Мё амондгур.
Диссаджы ёрдзон фёлгонцтё сарёзта поэт йё уацмысты. Мысост
ёмбары мёй ёмё доны сусёг ныхас, бёлёсты, мёргъты ёмё сырдты
ёвзаг. Уалдзыгон нывтё – цардбёллон бёллицтё:
Малусёг!
Малусёг!
Хуры фёдисонтёй
дидинёг – сыфты ёхсыр.
Диссаджы аргъёуттё
сёрды ёмбисондёй
ракодта
доны зыр-зыр.
Ёдзы рёсугъддзинад ёмё поэты цин цардыл баиу сты Мысосты
лирикон ёмдзёвгёты. Цымё уё чи нё уарзы сёрдыгон стъалыджын
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арвмё кёсын!? Адёймагмё фёзынынц цардбёллон хъуыдытё, сё
базыртыл атёхы мёйрухс ёхсёвы стъалыджын бёстём:
Мёй ленкёй ссыди
Боброны рёзты.
Ёхсёв хуыссыди
Йё фёды фёстё.
Рухс бонмё кёсгё
Изёр фётёхы.
Ёхсёв фёлгёсгё
Ссыд йё бёхыл.
«Мысост, цы уыди, уымёй уёфт уыдис аивады хёрдгё хёлттёй,
– фыста Нигер йё уацы. – Ирыстоны советон ёхсёнадён Мысост йё
хёс бафыста йё рёзгё зёрдёйы ёхсидгё тугёй, йё рёзгё цырын
зондёй. Цард цёмёй уёлдёр къёпхёнмё схиза, ууыл Мысост
бакодта йё тохы хай». Нигеры ацы ныхёстён ёвдисён у йе ‘мдзёвгё
«Уарзын»:
Искёд бон мё фыст куы сива –
Ёз фёзардзынён уёддёр:
Абон уарзын – ног фёсивёд,
Уарзын абон – ног фёлтёр!
… … ...
Хур йё тынтё зёхмё луары,
Зёххыл хуры цин – зынгуард.
Царды зиууёттён хёларёй
Баст мё цард ёмё мё зард.
Мысост уыд ног царды зарёггёнёг. Цёттё у ног царды
ёгъдёутты сёрвёлтау тох кёнынмё. Фёлё йё уыцы тохы нё хъёуы
фыдёлтыккон сау хъама:
Гъёй та, гъа та – ма!
Къухёй ауыгътон…
Уёд мё сау хъама
Къулыл сауыгътон.
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Поэт йё иу цыппаррёнхъоны фыссы:
Размё атёрдзынён риу,
Ме знаг фестъёлфдзён мё уындёй…
Хурён мигъты рёхыс циу?
Рёвдз ёй атоны йё тынтёй.
Мысост хорз ёмбары, ног цард аразыны хъуыддаджы пайдайаг
кёй не сты зианхёссёг фыдёлтыккон ёгъдёуттё, уыдонёй иу
– чызгыскъёфт. Ёмё фыссы йё кадёг «Ард». Дыууё ёрдхорды
Ахмёт ёмё Хъасболат хъёды, доны был «кёнынц цёйдёр тыххёй
ныхас». Ахмёт йёхицёй фылдёр уарзы Хъасболаты ёрвад, рёсугъд
Мёдийы. Мады бёргё фёнды, фёлё чызджы фыд нё разы кёны.
Хъасболат сфёнд кодта Мёдийы раскъёфын, фёлё Ахмёт нё разы
кёны: худинаг ём кёсы чызг аскъёфын, уёлдайдёр та куынё зонай,
чызджы фёнды ёви нё. Фёлё Хъасболат карз ард бахордта:
– Лёгён нё райгуырдтён уёд ёз,
Нё фёдён аккаг ёз ёрдхордён,
Куы нё дын саразон фёрёз.
Мёдийы йё фыд ёндёрён радта, ёмё Хъасболат бабадт
чындзхёсджыты размё… Раскъёфта чызджы, фёдисёттёй иуы
амардта, йёхёдёг дёр мёлётдзаг цёф фёци. Фёстаг хъёр ма
ныккодта «Ахмёт», зёгъгё, ёмё бёхёй рахауд. Лёууы «цавддурау
мёрдты раз Ахмёт»,
Йёхи Хъасболат туджы найы.
Йё бёх та сыгъд, фыдуадёй мард.
Мёдийён та йё ныхыл уайы
Фёдисонты нёмыджы фёд.
Мысост, Мёскуыйы ахуыр кёнгёйё, мысы йё уарзон чызг
Дерассёйы ёмё йём фыссы ныстуан:
Абон та демё
Мё зёрдё куы дзуры,
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Дард дён –
Цы зын у,
Цы зын…
Фёлё «зёронд мёлинаг» ёгъдауыл нымайы, йё уарзон чызг
кёлмёрзёнёй куы амбёрза йе ‘рфгуыты сау, зёхмё кёсгёйё йём
йё къух куы радта…
ма ‘мбёхс ёфсёрмёй
искёмёй
де ‘рфгуыты сау.
Хатын дём,
курын дё,
ма ‘рхёсс дё сёрмё
зёронд
мёлинаг
ёгъдау.
Мысост 1930 азы ёрыздёхт Дзёуджыхъёумё ёмё райдыдта
кусын газет «Власть труда»-йы редакцийы. Фёлё йё бирё
сфёлдыстадон бёллицтыл тых кёнын райдыдта рёуджыты тарф низ.
Уыцы аз, фёззёджы, Цхинвалы уыд Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны
фысджыты фыццаг иумёйаг съезд. «Иу изёр бадтыстём, съезд цы
залы уыд, уым фёсте, ёз ёмё Мысост – дыууё кёроны, не ‘хсён –
Дзерассё, – фыссы Дзанайты Иван йё мысинёгты. – Тынг хъёлдзёг
уыдыстём. Уалынмё Мысост схуыфыд, йё кёлмёрзён фелвёста
йё дзыппёй ёмё дзы йё дзых ахгёдта. Кёлмёрзён тугёй айдзаг
ис. Фётарстыстём. Рауадыстём ёддёмё. Скодтам ёй, цы уаты
цардыстём, уырдём. Ёрхуыссыд ёмё та худын райдыдта: «Уый
ницы у. Хъуыды дёр ёй ма кёнут!» Дарддёр Нигер фыссы, Мысосты
уёд рынчындонмё кёй аластой, ёмё та райсомёй фёстёмё кёй
ёрбамидёг худгёйё…
Байхъусём Дзесты Куыдзёгмё дёр: «Дыккаг бон, съезды докладты
фёдыл прениты ныхас куы цыд, уыцы рёстёджы, президиумы чи бадт,
уыдонёй чидёр ёвиппайды фестад ёмё нымдзёгъд кодта. Уалынмё
нымдзёгъд кодтой залы уёвджытё се ‘ппёт дёр. Делегаттё цин
кодтой, Мысост залмё кёй ёрбацыд, ууыл. Мысост йёхёдёг та афтё
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фенхъёлдта, прениты чи ныхас кодта, ахёмён ёмдзёгъд кёнынц,
ёмё йёхёдёг дёр райдыдта ёмдзёгъд кёнын. Раст нём цыма хур
ёрбакаст, афтё фестём не ‘ппёт дёр Мысосты ёрбацыдёй». Ацы
ныхёстём зёрдыл ёрбалёууынц Мысосты ёмдзёвгёйы рёнхъытё:
Ма у ёнкъард.. ёмё амондмё ма дзур,
Амонд йёхёдёг зындзён,
Дардмё йём ма цу, дё куыстёй йё агур,
Ёмё дё уый дёр уындзён!
Иры фысджытё Мысосты арвыстой санаторимё, цёмёй йёхиуыл
фёхёца. Фёдзёбёхдёр ёмё та кусын райдыдта. Фёлё та йыл 1931
азы кёронмё рёуджыты низ фёстёмё ёртёфстис. «Иуахёмы йём
бацыдтён сё хёдзармё, – фыссы Дзесты Куыдзёг. – Уёды онг ын
нёма зыдтон йё фыд Бимболаты.
– Бахатыр кё… Дёхи мын куы бацамонис, – ёфсёрмыгёнгё
загъта Бимболат.
Мёхи йын куы бацамыдтон, уёд бауад мидёмё ёмё уайтагъд
фездёхт фёстёмё.
– Мидёмё! Мидёмё! Дё хорзёхёй! – зёгъгё мын ацамыдта
дуармё.
Мысосты баййёфтон хуыссёны. Ёнёуый дёр къёсхуыр уыд, ныр
бынтондёр смёллёг, ныффёлурс. Цыма уыдёттё нё бафиппайдтон
ёмё искуы парчы ныхас кёнём, ахём хуызы райдыдтон нё
балцы хабёрттё, Цхинвалы йыл чызджытё куыд ёмбырдтё
кодтой, уыдёттё, ёмё Мысост бахъёлдзёг, худынмё дёр фёцис.
Йё худынмё ма Бимболат дёр ёрбакаст дуары зыхъхъырёй. Де
‘мдзёвгёты ёмбырдгонд «Цин» а дыууё боны цёттё уыдзён ын
куы загътон, уёд бахудт йё мидбылты. Уатёй куы рацыдтён, уёд
мё Бимболат фёурёдта ёмё мём хатыр курёгау бахатыд:
– Дё хорзёхёй, кёд дын амал ис, уёд нё-иу арёхдёр абёрёг кён.
Куыд мын радзырдта, афтёмёй, рынчынфёрсёг чи цёуы,
уыдонёй иуёй-иутё тёригъёдгёнёг скёнынц сёхи: «мёгуыр дё
бон», «цыхуызён сдё!» ёмё ёндёр ахём зёрдёмёгуыргёнён
ныхёстё, ёмё уый зындёр у рынчынён… Мысосты фыццаг чиныг
«Цин»-ы тыххёй типографийы кусджытё тынг бацархайдтой, цёмёй
тагъддёр рацёуа, ёмё сын уый ёнтысгё дёр бакодта. Уыдон ёмё
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Мысосты хёлёртты руаджы чиныг «Цин», Къосираты Сёрмёты ном
кёмёй ссардта, уый ма Мысост федта йёхи цёстёй».
Ёмё, ёцёгдёр, Мысост иууылдёр уыд зёрдёйы цин, цардбёллон
суинаг стыр поэт:
Адёмы райхъал – ёрыгон,
Цыма сё тар фын фёци.
Абон нё удён – ёхсызгон,
Абон нё зёрдёйён – цин.
Нигер зёрдёрыстёй фыссы йё уарзон ёвзонг поэты фёстаг
бонты тыххёй: «Ссыдтён ём. Бакастён, цы уаты хуыссыд, уырдём.
Сынтёгёй нал зынди; батади, баруадис, цёсгом хилёй нал зынди.
Куы мё федта, уёд ма базмёлыныл афёлгъуыдта, фёлё… нал.
Бёрёг уыд, йё кёрон кёй ёрхёццё ис, уый. Мё зёрдё суынгёг ис,
ёмё рацыдтён. Райсомёй мын раджы фехъусын кодтой йё амёлёты
хабар», – фёцис йё ныхас Иван. Уый уыд 1931 азы 5 декабры. Уёд
Мысостыл цыд дыууё ёмё ссёдз азы…
Фёлё нё баруад йё поэзи. Нигеры загъдау, «цёппузырау
ёнхъизы,… налхъуытау ёрттивы, … хурау ныххуды, зёрдёмё
ныххизы ёмё дзы скёны йёхицён фёндыр. Уый зары, цёхёрцёст
цардмё куыд бёллыд, фёллойгёнёг адёмы царды цин куыд хуыдта;
ног царды фёлтёрён йё «рёзгё цард» куыд радта ёмё йём кёй нё
каст ёппындёр уый зын».
Хъамбердиаты Мысост ёнустём баззад ёрыгонёй. Дард, йё
уарзон арвы цъёхёй фёлтёртём хъуысы йё цардбёллон хъёлёс:
Мёнён базыртё куы уаид,
Уёд сё атёхин ёз дард.
Арвы цъёх йёхимё саид,
Иннёрдыгёй дзурид цард.

1995 аз, радиоурок
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ТЁФЁРФЁС
ТЕДЕТЫ ВАСИЛИЙЫ ФЫРТ ЕФИМ
Горёт Новороссийскёй нём сыхъуыст фыдуацы хабар:
90-аздзыдёй йё цардёй ахицён ирон зындгонд поэт ёмё
публицист Тедеты Василийы фырт Ефим.
Ефим райгуырдис Хуссар Ирыстоны 1929 азы 10 апрелы. Ссёдз
азы фёстё ёнёхъён бинонтёй дёр ралыгъдысты Цёгат Ирыстонмё.
Ам 1953 азы Ефим каст фёцис Цёгат Ирыстоны педагогон институт.
Куыста хъёууон скъолайы ахуыргёнёгёй, Къостайы номыл ирон
литературон музейы наукон ёмвёллойгёнёгёй, 1978 азёй 1989 азмё
та уыд Фысджыты цёдисы консультант.
Ефимён мыхуыры рацыд къорд поэтикон ёмбырдгонды ёрмёст
нё республикёйы нё, фёлё ма уырыссаг ёвзагмё тёлмацёй
Мёскуыйы дёр. Йе ’мдзёвгётё ёмё поэмётё хъёздыг сты аивадон
ахорёнтёй, поэзиуарзджыты зёрдёмё цыдысты ёмё цёудзысты.
Рухсаг уёд ёмё ёппёт Ирыстоныл дёр рёстаудён кёнёд.
«Мах дуг»-ы кусджытё

***
Главный редактор
Ответственный секретарь
Редактор отдела прозы
Редактор отдела поэзии
и драматургии
Редактор отдела критики
и публицистики
Дизайн

О.Н. ХЕТАГУРОВА
А.В. КАСАЕВ
Б.М. ГУСАЛОВ
Б.Г. КАСАЕВ
З.А. АЙЛАРОВА
М.Т. БАГАЕВ

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по РСО-Алания.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 15-00148 от 9 июня 2017 г.
Журналы цы ёрмёг рацёуа, уымёй ёндёр мыхуырон оргён куы пайда кёна,
уёд хъуамё амынд уа, «Мах дуг»-ёй ист кёй у, уый.
Журналмё цы къухфыстытё цёуы, уыдон редакци рецензи нё кёны,
стёй сё автортён фёстёмё нё дётты.
Учредитель: Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО-Алания.
Подписано к печати 14.06.19. Формат издания 60х84 1/16. Бум. офсет. № 1.
Гарнитура шрифта Times New Iron. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,37.
Учетно-изд. л. 7,27.
Тираж 1000 экз. Заказ № ___. Цена свободная.
Адрес редакции: 362015, г. Владикавказ, пр. Коста 11.
E-mail редакции: mahdug@mail.ru; http: // www.mahdug@mail.ru.
Тел.: гл. редактор – 25-09-64;
отдел поэзии, корректор – 25-09-74; бухгалтерия, компьют. – 25-22-47.
Отпечатано в ОАО «Осетия-Полиграфсервис»
РСО-Алания, 362015, г. Владикавказ, пр. Коста, 11. Дом печати.

