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Вiд упорядника

Баrry - одне з наЙбiльших, найдавнiших
MicT Сходz. Бffсу - вiд перського пБадкубео 

-*удар BiTpv". I донr,тнi Баrgr назr.шають MicToM
BiTpiB. ,Щ,авнi вiзатrтiЙцi, вiрмени та араби трак-
Ц/ВалИ назву кБirrqru - 1Бяryцр як nMicTo Богал,
кмiсце Богап.

З другоi половини IX столiття MicTo Бацzувi-
Йшло до cItJ,IaдI Щ,ерlкаrви Ширваншахiв i cTalJIo
одним з OсIIoBIIIZD( MicT Штлрва_тry. У 1191 роцi
rrlирваншzlх AxciTaTl I перенiс стодицIо лержzrви
iз Шемах1 до Баку.

У перiод гтравлirrня тrlирваншzlхzl, Ха"лiллцzла-
ха I (14r7-1a62 рр.) було споруджено KoivrII],IeKc
п:L,Iarý/ Ширв аншахiв.

У серединi XVIII столiття Jrтворилося Бакин-
ськеханство.

14 травня 18О5 року правитель Баrсу ýсейн
Кулi визнав росiЙсъке пiдда*rство, проте коли
у 1806 роф росЙська армiя на чолi з Павлом Щi-
цiановим пiдiйшла до Батсу, Т{iцiаrrова було вби-
то за наказом праБителя. Росйська армiя по-
чала акцirо цомсти. Напршtirrцi того ж poldy вона
захопила Баrсу, а ýсеЙн Кулi BTiK до Персii.

Пiд владою РосiйськоI iмперii Баrqr став од-
ним з промисловtzх i lсуль,г5рнIд( центрiв Кав-

5



назY. Iнд/стрiальниЙ видобуток r-rафти сприяв
розвитку lлicTa, У 1847 роцi на Бiбi-ЕЙбатськоN{у
родовищi вперше у cBiTi мехаr+iчним сцособом
було просвердле}rо rrафтову свердловиЕIу. У Баку
пOчав(,я приfL,lив iноземнtlгtt капiтir,ry, вiдкри-
лись офiси Ротшильдiв, братiв Нобелiв та iншrж
irrBecTopiB. У 188З роцi поча-гrа дiяти за-rriзниця
Баку -'tИфлiс. 

У 1 8 99 роцi вiдкрили Ht-lHHy, було
засновано паровий флот у Бакинському гIорту.
З нафтовипr бумом розквiтло rtультурле ?ttиття,
вiдкрилися театри, було збудовi-tно оперниiт те-
атр. Баrсу назива,lrи пПариж Кавказуu. З 1897 до
191З року населеЕця Балу збiльLцидося маЙже
вдвiчi (зi 1 12 до 2 15 тис:яч)..,

Друге десятирiччя )О( столiття було пере-
ломним i нривавим. РосЙсьна iмперiя вступила
у Перпry cBiToBy вiЙrry, яна. пiзнiше переросла
у вiйrrу громад.flнсъку, в низьу iнтервенцiй. До
влади лрийлlллl бйьшовики, ч/рки, англiйцi.
Нirродилася та загинула Азербайджансьна рес-
гrублйа...

З березrrя 19 18 рокуу Брест-Литовську пред-
ставниками Р;-lлянськоi Pocii,, з одного боку, та
KpaiH Четверного союзу [ЪpMaHii, Австро-
Угорщини, Туреччини, Болгарii) - з другого,
було пiдписаrrо Брест-Литсlвський [Брестський)
шrирний договiр. У Бакч в цей перiод влада
контролюваJIася Банинсьною радою, очолюва-
ЕOю нrlлзвичайним Kc-lMica1.1oM у спрiшiах Кав-
КаЗу С. IТТдlдбgц9цл. З 1 лицня влада в Бшсу пере_
Йшла до тимчасовоi динтатури I]ентрокаспiю.
15 вересня в резу-чътатi запеклих боiв MiclToM
оволодiли частини Кавказькоi iсламськоi apMii.
В MicTi почалася рiзня вiрмеrrського населення.
Ще була помста за рiзню vtycyJ-Ibмafl у Батg., яtry
вчинили радянсьнi вiйська та озброенi заrони
BipMeHcbKoi партii кЩаrlrнакrдутюнл у березнi
1 9 18 року. 1 7 вересня в Баьlл пере'йzrв iз Гяндэ+сi

уряд Аз ер б айджаrrськоi,Щемокр атичноi Ресгrуб -



лiки. З1 жовтня Т\лреччина капiryлювала; i до
Баlсу увiЙIшtи а_тrглЙськi вiЙська пiд коматrдr-
ванням генерала Томсона,

У середитлi квiтня l92O року частини раляII-
cbKID( вiйськ розби;rи зzulишки вйсък Щ,енiкiна
та пiдiйшли до кордоттiв АзербайджаЕу, а27 Kл.IT-
ня перстI-Iули азербайдrканський кордон й без
опору 5rвйпL.Iи в Баrсу. . .

На фонi rцж iсторичrтr.u< подiй нащадок дав-
нього родz .1L,Ti Xarr Ширваншир розповiдае про
свою любов до roHoi грузинськоi rсrrялсrrrа HiHo
Кiпiаrтi. А ще BiH переймаеться rтристрасними
поtryттями до рiдного Баrсу - багатолтдrtого, па
рялоксаJIьЕого, темпераментного i статечного.

На MerKi )СХ-Ю( столiть Баку перетворився
у досить балатий мсгалолiс, rlафтову столицю
iMпepii, наповЕену численними стrrlеречностя-
ми, Чимало з HIаr( доводиться вирirrтуъати Алi
Хаrту та llir-rо - азсрбайджанцю та грузиrrцi.
плусуJьмirниЕу та християrщi, азiацr та евро-
пеЙцi, (степняковiD та (лiсовичцiD. Ъсri поцiлц.н-
ки ме]к)лоться iз сJдIсреIIками про звичаi i тра-
дицii, ,(вIzLIIини Ьсrього щастя змiнюються
погонями, боями, тягарем емiграфi.

Разом з головI,Iими гсролми ромш-Iу ми опи
няемося то в енергiйноlчry Баrсу, то у безтурбот-
rriй Шуrпi, т0 у нснваIIливопdу дагест.шському
аулi, то бiля могили Олексаr:дра фибоедова. (rc
ерiя тифлiськоi гостrлrrностi, з абоб они персько -
го гаре]\dу, запеклi боi пiд Гянджою за незалеж-
rlicтb молодоi дер}кави - теж зЕачимi частиI{и
книги.

роман кАпi та Нiнол вперше вийшов нiмець-
кою мовою у 19З7 роцi Й став зIIачноrо подiеrо
у кЕижковоплу cBiTi та головною перлиною азер-
баЙдканськоi емiгрантськоi лiтерацrри.

Читацъrtий ir-rTcpec наRItоло цього таланови-
того твору по сrаlrився завдяки загадковостt його
автора. Суперечки про те, хто сховався гriд псев-



донiмом Курбана Сеца, тривають донинi. На-
зиваються кi,ъка iMeH: М.5,тсаммед Асад-бек,
Лев Нуссiнбаум, Юсiф Везiр Чеменземiнлi i на-
BiTb баронеса Ельфрiда Еренфельс фон Бод-
мерсхоф...

Зацишмо сJiперечки дослiдникам та звернi-
мося до зztхопливого. дотеfIного й трагiчного
роману, що за,lишаеться 1жтуальним 1 через
десятирrччя.







Роздiл 1

Наrrr дгже розмаiтLц;I клас, яниlа скдадався iз сорока
учrriв, спекотного полудIlя парився на уроцi географii в Ба-
rirпrськiй р о сiЙсънiй iмпер аторськiЙ гiмназ ii : трI4дцять му-
су-льман, чотири в rрмени, дв а поляки, тр и сектанти та один
IюсIfIЕин,

,Що того час)r ми не дгже замислюваJIися про Еезвичне
теографiчне розтадIувчIнIIя нашого MicTa. Нинi rK професор
Салriц моFIотонно та без особ.гмвого Еат)сгIення розповiдал
цро те, що (природтri кордони европи позначенi Пiвнiчттим
;'Ъодовитим океаном на пiвночi, Атлантичним - на заходi
та Середземним морсм - rrа пiвдr-ri. СхiдниЙ кордоr+ Свро
ши rrроходить через РосiЙсьrсу iмперiю по Уральських горах
через Каспйське море i далi - че.рез Зажавказзя. ,Щеякi B.re-
rri вiдrrосять пЬдеr*li схuu|и ldавказькr,uс гц до ,&зii, iншi
ж ввzшfiають, що KpairTy варто розглядати як частину евро-
IIII. враховJrючи IqrлъцrрниЙ розвr,rток Закавказзя. Тому,
дiт,и Moi, можItа сказати, що певIlою Miporo i ви вiдповiдаль-
Hi за те, .rи буде наша KpaiHa належат!1 до tlрогресивноi ев-
роrrи чи реакцiЙrrоi Азiiu.

Професор самовдоволсно усмiхався. Ми притI4хJ]и ва
деякrлй час, охоftпенi глпабиною висловiв i тягарем вiдповi-
да.тьттостi, що рагrтово звalJIиJIися на Harrri гrrrечi.

Мухапшчrсд ГЬйдар, якиЙ сrадiв на заrщIй [apTi, пiдrш руrцл:

- Професоре, ми, мабуль що, заurишимося в Азii.
Клас виб5пrrцrв cMixoM, Мухаммед Ъйдар вiдсr.цжував

дрlтиЙ piH у третьошrу класi, i, доки Баку r,rалешtав Азii, icrry-
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d уРli-ан CciD

вала вiрогiдrтiсть, що Birr залишIиться i на третЙ piK. бо Mi-
нiстерський указ дозволяв мiсцевим жителям азiйськоi
частини Pocii залишатися на дрl,гий piK, скiльки iM зама-
FIетъсЕ.

Професор Сшriн, одягнений ч шитий золотом Nrундир
викладачiв росiйськоi гiмназii, спо:оr54рнiв;

- Зrrачить. М5хаммед Гейдар, ви бажаетс зzшицIитися
в Азii? Може, хоч обfрlпrту€те свое рiшення?

М5жаммед ГеЙдар знlяковiло пiдвiвся, але не вимовив Hi
слова. BiH стояв з вiдкритим ротом. зморщивIIIи лоба та
безlтчздо витрirrцивши очi, I поки чотиI]и вiрмени, два по-
ляки. три сектаЕти та один росlяниЕ насолоджJЕалися
Його ryпiстю. я пiдrгiс руьу i вимовив:

- Пане професоре, я теж би залишився в АзiТ.

- Алi Хан ШирванIr:zтр! I ви! Ну дсlбре, вийдiть до дошки.
Професор CarriH зЕlкопилив tIижIлю ryбу, тихо проIсJIи-

наючи долю, що заспала його на берег Каспiю. Потiм BiH
вiднатrrлявся та помпезно мовив:

Чи можна ознайомrатися з ваIпими доказ€rмIл?

-Так, MeHi бiльше до дтrтi Азiя.

-,Щiйсно? 
А ви бl,вали коли-небудь }, справдi вiдсталr,пr

KpaiHax, в Тегсршri напрr.шслад?

- Ну так, миrцrлого лiта.

- ГIрекрасно, I ви там виявили якi-небудь надбаrrня ев-
р опеЙсьrсоi rсу;п,ц4ри. нzшриклад автомобИi ?

- Так, i досить пристоЙнi, мiж iншим. У нrдх помiщасть-
ся тридцять i бiльше чоловiк. Вотrи чрсують не в ме}к€lх
MicTa, а мiж рсгiона_rчrи.

-Так це - автобуси, що використовlпоться, оскiльки
немае залiзFIицi, Вам аби посперечатися. Сiдайте, Шир-
ванцIир.

Я вiдчl,в трiумф тридцяти азiатiв з пог;rядiв, якими вони
мене обдар}rвали. Професор CarriH похм}то мовчав. Вiд
FIього вимагаJIося зробити з Ilac доброгrорядних свропсй-
цiв. BiH раптом звернувся з новим запитанням:

- А чи б5rв хто-небудь з вас у Берлiнi, наприклад?
ГIрофесору явно fIc тЕrлаIIило цього дItя - 

сектаIIт МаЙ-
ков пiдняв руку i повiдомив, що був у Берлiнi в дитинствi,
Birr виразно пам'ятав затхлий запаlх яtахJIивого метрополi-
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A7i п,r d€iно

тену, uIумFtу залiзницю та саrцвiч iз rrшлrrкою, якиЙ Йому
пригоцaвzUIа мама.

Ми, тридцять п4усульман, об5ryrшися. Сеiд IVIустафа на-
BiTb попросив дозволу покиц/ти KiMHaTy, вiдалвши цудоту
rти словi (ттIинка). На цьоьту наше обговорення Бакута Його
географiчного положення завершIидося.

Пролулrав дзвоник. Професор CarriH з полегшец}lям по-
м{ув IсrIvIIIaTy.

Сорок учнiв вибiгли на вулицю. Почалася велика перер-
Е, пЦ час якоi можна було вi,гц,атися трьом з€tн"яIтт"ам; ви-
бМи у шкiльниЙ дв ip i влаrrrтув ати б iЙку з JлIнями сусiднь oi
пIколи через те, що Ti носrдли золотистi кокарди на форме-
нIд( картузах, тодi як цzrм доводlulося заловоrьrrятися срiб-
jIястимуL тII4 почilти голосно говорити азербаiтджанськок)
цовою, оскiльки росiяни ii не розумiли й топ,rу ti було суворо
заборонено, чи IIIвиденько перебiгти вулицю та rrроникну-
ттл до жiночоi гiмназii Святоi царицi Тамари, Я вирiшшzв зу-
IIинитисfl ца остаЕньошrу. .Щiвчата, одягненi в cKpoMHi синi
формеrri срсrтi та бiлi фарryurки. црогулк)вzulися в садr. Ку-
зшrа АЙша rroмaxzula MerTi. Вона fIIrоryJIюваlIася пЦ руку
з HiHo Кiпiанi, а HiHo Кiпiанi була найгарнiшою дiвчиною
5r cBiTi. Коли я розповiв дiвчатам про свою сутичку на уроцi
rеографii, наЙгарнiша дiвчина у cBiTi подивI,L[ася на мене
3 верlltини cBoei ве.гrичi i сказала:

-AJIiXilr, ти дaрень. Слава Боry, що ми в еврогri. Якби
wт були в Азii, мене давно б зплусилпа ходити в чадрi i ти не
плiл би бачптимене.

Я здався. Спiрне розташування Банудозволяло MeHi на-
оолод)I$Iватися поглядом наЙнращих очеЙ у cBiTi. Я зали-
шлв дЬчат i, сулфю.ш. tц)оryJlяв зzulишок дня. Я дивився
на верб-пюдiв, на море, дrмав про еврогlу i Азiю, про пре-
bpacHi очi HiHo i rrqлрився. .Щ,о мене пЦiЙшов жебрак зi скар-
JIюченими вiд хвороби р).ками. Я дав йому грошей, i коли
BiH намалався поцiлувати MeHi р},,ку, зJIянався та Еисмик-
щдв ti. Через десять хвилин MeHi здалося, що я образив того
жебрака. Я намагався його знайти, щоб вrпrралLIти свою
ЕомидIq}r, аJIе не знайшов i поплентався додоIYlу з нечисюю
совiстю.

Усе це сталося п'ять poKiB тоNIу.
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Й.урfi'ан Gci2

За цi роки вiдбулося.rима"IIо подiЙ. Прибув rtовий дирен-
тор гiмназii, якопту подобалося хапати нас за KoMip i трясти,
оскiльки дерти учнiв за вJжа було суворо заборонено. Наш
релiгiЙrrий настаRItик детzшьно пояснив нам, яким миjIос-
тивим був Аллах, дозволивпIи Hilпr народитися x,rycyJrъмa-
нами. ,Що нласу приЙшrпа двое BipMeHb та один росИнин,
а дв а \лусульмаrтини rrirп-rпа вiд нас : один чсрез те. що в шiст-
надцять poKiB одружився, а дрJгото пiд час канiтсул було
вбито у кривавiй родовlй бiйцi.

Я, Алi Хан Ширва_rrшир, три.ri побував у.Щдлестаrri, двi,ri
у ТИфлiсi, один раз у Кисловодсьrry, один раз у гостях у сво-
го дядька в IpaHi, i меце ледве не задишиiм на другиЙ piк
у гiмrтазii rIсрсз те, що rte мiг вiдрiзнити геруrrдiЙ вiд гер5rн-
дiва. МiЙ батько пiшов за порадою в мечетъ до шrулли, якиЙ
заявив, що вся ця латиЕь - повЕIа нiсеrтiтниця. У зв'язъqr
з цим батько 1-1алiв yci cBoi ryрецькi, ipmrcbKi, росiЙськi ор-
дени i пiшов до директора гiмназii, якому подарував якесь
xiMi,THe обладнання, i я перейшов до наст)дIного к.пасу.
В гiмназii було оголошсно сувору заборону на носirrня учнg-
ми заряд}Itених револьверiв, у MicTi було проведено телефо-
ни, а Hirro Kiгria_Tri продов}I0rвала за.lIишатися наЙкращою
дIвчиIrоIо у CBITI.

Тепер усе добiгало кiнця, до вигý/скЕт.о< iспитiв зzшишав-
ся ти}тtдень, i я проводив днi вдома або просиджgrвав 1х

у роздrмах про MapHicTb виIIладаIIня латини на березi Кас-
пiю. Я любив свою кiмнацr на др]тому повереi. Стiки булпа
покритi киJIимами темни>( кольорiв. привезеними з Буха-
ри. lсфалаtту та Itошшту. Вiзеруlrtи. витканi у виглядi садiв
та озер, лiсiв i piK, передавали дгмки маЙстринi - незрозу-
мiлi очам дилетанта та дивовиJIdно гарнi для фнrателiв.
У далскrос степах жirrки збиралирослини для цLrх фарб, ви
чавлюваJIи довгими гчЕшими паJIъцями ciK колrо,тrтх rql-
TT\iB. QgцpgT змiптуванIrя цю( нiнtrтrдr фарб оберiгаеться Bi-
ками, а маЙстриrrя часто творить шедсвр десятирiч.rями_
Потiм киJIим вивirrryеться на стirгу, демоЕстрJЕочи символи
та натяки. сцени з полювання, бtттви та орЁчtменти у вI4гля-
дi рядкiв Фiрдоусi,tи висловiв Саадi..,

ЧеРеЗ велиц7 кiлькiсть паласiв i ки_тпамiв KirvrHaTa зда_
еться темЕою. Т)rт е rrизький диван, два невеJIикi ослiтгrики
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з rrер-rlам},тровою iнкрустацiею, багато м'яних подуше чок,
iсередусього цього -дrже непо,грiбнi, HarBiTb заЙвi пцруч-
lrrilки. виданi Еа Заходi: з xiMii, фiзики, тригонометрii - ма-
пчЕrя. винайдена варварами, що забаэкали набути репJла-
пfr IцшL,Iiзованих. Я закрив кнIzги i гriднявся нzr гьтаскиЙ дiах
Фдпцч. Звiдси я пriг озирати свiЙ cBiT, масивrry стirry Micb-
шi фортецi та рl.rни палацу з арабськими наrrисами -ца во-
рOгалх. Лабiринтами вулиць гrроходили верблюди з такими
тt}ЕIgлми щиколотками, що Merri хотйося цоглалити ix. Пе-
pqli мrrою здiЙмалася, припадаючи до землi, ,Щiвоча вежа,
що обросла легеIцами та rrлiтками. За фортецею почина-
Jпrя }flope - безликлtй, темний, незбаJненний Касцiй, а за
пrJ\i Ilростяга-цас,fl fIусте,.аа 

- 
зубчастi KaMerri та низна ло-

Ixnab: тиха, безмtlвнir, нескорена - найгарнiший у cBiTi
Еjзаж. Я TrTco сидiв на дащr будиньу, Яке MeHi дiло до ic-
Iry,вirння iнlrrих MicT дахiв i пеЙзансiв? Я лrобив piBHe море,
ш;Iоскч fIустелIо та старе I\4ICTO, rцо розкинуlIося NIlж ними.
fhмiрrптЙ на,товц гrрибу;rих у цошIуках нафти знаходить ii.
fалачуеться та зцову Ие. Це не спрЕtвжнi мешка-нцi Баку,
п}Еи tIе _цIOблять IтIr'стелю.

С,lrлга принiс чай. Я rrив чай i дrмав про екзамен. Hi, BiH
к турбував меЕе. Звичайно ж, я його скла,Lу, Навiтъ якщо
Е здам, яке це мае значення? Селяни в наших пtlмiстях бу-
дЕrть юворити, що я не змiг поки}IJaти обr,rтель зЕань. Та
iдЙсно жаль з;LJlишати школу. Cipa форма зi срiбними Vд-
тъ,ями, еполетами та конардою була й справ7дi нарядною.
k:ri буде незагишно у штатськоNIу, хоч i доведеться носи-
ш Його довго . Тiльки одне лiто, пiсля tIого я лоiду до Москви
ЕrцдIати в Iнститут схiднrп< мов iMeHi Лазарева. Я сам
щшйrяв таке рiшенIхя, тому Irцo у цiЙ царинi я у тисячу ра-
зiв перевершу росiян. Тм доведеться д/же скруTгно у цита}I-
EEt. якi MeHi даютьс:я caMi собою. А форма Jlазrrllевсъкого
lштzlугу- наЙкраrца: червониЙ Iшащ iз HoMipoM. ши,ги}4
Il;foToM, тонка позолочена fL[пага та лайновi рукавички,
шj мtlжна буде носити гlaBiTb у бlцнi. Чоловiк L{ае нOсити
форму, iнакше росiяни почt{уть зневажати Його. Аякщо ро-
сiя}дr почнуть мене зневажати, HiHo не вийле за мене за-
чi;х. Ая п,ralK] одруэ{tитисfl з HiHo, HaBiTb якц{0 вонахристи-
gнEia. фузинки - найкращi жiнки у cBiTi. А що, як вона
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вiдмовить McHi? Яrсцrо так стаIIеться. вi,щважrтi джигiти пе-
реки}туть ii через сiдло мого ска}q.на, i ми помчимо до iparr-
ського кордону, в Тегеран. Там вона погодиться, що Ht iй за-
лишиться робити?

Таким гарЕим i спокiйним здавzшося життя з даху на-
шого бчдинкчв Баку...

f]ятrт gJýц,а KepiM торIЕцrв мене за плече: оЧасо. Я пiрiв-
ся. На горизонтi, за островом Наргiн, з'явився пароrrлав.
Якщо вiрити Еадрунованом_ч IсJIаптику паперу, що його до-
cTaBIаB телеграфiст-христI4янин. на пароплавi мав прибу-
ти мiй дядько у с}шроводi тръох дружин i двох евтт5п<iв. 1Ре-
ба було зустрiти його. Я зiйшов }rниз IIо сходах до фаетона,
i ми пом.tа,тлу гамiрниЙ порт

Щядько бl,в знаменитою дюдиною. Насреддiн-шах ми-
лостиво удостоiв його почесного звання пАссад-ед-Довле) -оЛев iмперiiu, i звертатися до нього дозвоJшлося тiльки так.
У нього було три дру}кини, багато сл5п, палятI уТегеранi та
великi помiстя в Мазандаранi. BiH при'iхав до Баlсу через
хворобу наймолодrттоi друлси1-1и Зейнаб. iЙ було тiльrgл Bi-
сiмнадцять poKiB, i дядько любив il бiльше, нiж iнших дру-
жсин, Проте вона була безпrriдною, та тiльки вiд Hei дядько
чскав нащадЕа. Hi аrr,т5rлети дервiшiв з Кербали. Hi чарЬrri
заклин;шIня лгудрецiв Мешеда, Hi досвiд старшIIrD(]кiнок, що
досягли успiхiв у мистецтвi кохання, не допомогли iй. ii на-
BiTb возилrд в Хамадан. Там, у rцrстслi, cToiTb вирiзьблеrшrЙ
з червоного каменя велетенський лев з цiлюпцzм поглядом,
наз а.вжди спрямованим у пр о стору гý/стелю. Иого вите сали
за наказом давнiх царiв, iмerla якrж )nrie наrriвзабутi. Про-
тягOм балатьох BiKiB жiнни робили пЕшомництво до cTaTyt
лева, цриIIадаючи губами до його могутнього члена у надii
ца те, що це принесе iM щастя материнства. БЦнiЙ ЗеЙrrаб
не допомiг ттaBi16 лg".

I ось вона 1де в Баlсу, сподiваючись на професiоналiзм
захiдrrих лiкарiв. БiдниЙ дядько! BiH був змушетrиЙ везти iз
собою й двох iншrлr, уже cTapla( i небаiканих дружин. Щього
вимаIав звичай: пТи монtеш мати одну, двох, трьох або чо-
тирьох друЕйн, якщо будеш стzrвитисff до IlIzD( одFIчrково).
*однакове ставленняD означuLто рiвний розподiл блаl до
яKpD( I{алежалай поiздка до Баку.
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Проте мсIIе все цс rriяrt не стосувzLтIося. }Itirrни розмi
щ.в€шися в ендерlпli - вrrутрiшrriй частинi будиньу. Втахо-
BarтIлl чоловiк не говорить про нIл(, Ее розIмтуе про IilD(
i не персдас iM вiтаrrrrя. Вони е тiннrо.Iоловiка, HaBiTb якщо
чо:rовiк сам почrваеться комфортно в Tiттi. I_{e правильне i
Y]irдре рiттrgцнд. У нас в KpaiHi е щ)иказна: ny этсirтша роз]rму,
.EIi на яЙцi пiрlЪu. Бсзглуздi створirлr:я повиrrt:i lllити пiд на-
г-аядом, iнакше нанличуть бiдл на себе та на iнших. Я вва-
ь:irю це }лудрим щ]авилом.

МаленьrtиЙ пароплЕш причZLIIив до пристаrтi. Волосатi,
IIIтIрокоплечi матроси перекинули трzш, Пасажири поспi-
шуl;м на берег: росiяни, вiрмени, eBpei тан спiшили, нiби
бо.*шлся вц]атити зайву ]<вилину- ,Щ,яддка не було. I]осгriх
вiд шаЙтана, казав BiH. Тiльки пiсля того, як висадилися Bci
цасажири, на палубi з'явився Лев iмперii. На ньопrу були
ILaarTI на шовновiЙ пiдкладцi. нсвслика ýrтрflна шzшочка
та черевики. Його ryста борода та нiгтi були пофарбованi
)гtlою на зЕак поклонiння iмаллу ýсейтту, який тися.ту poKiB
том.ч проJIивав кров за iстиrrrry Bipy. Маленькi о.ri дядт-6а
буrтл втомленими, а рухи -5rповirьненими. 

3а rтим ме,Iуш-
.т,во слiдzвали три фiryрr, заrс5rтанi в чорну чадру - дру-
iкиIrи- Щалiйшли евrцDrr4: один з облич,rям, як у висушеtrоi
rлчшrоi ятцiрки, другий - одrг;пай, невеJIикий, гордай тим,
що йому довiрено оберiгати честь Його Превосходитель-
ства. ,Щ,ядьrtо повiлыtо зiЙшов }Еиз_ Я обiйrrяв Його. пошти-
во поцiJц/Е ав у лiв е rшече, хоч, строго ка}IqгЕIи, у цромадсько -
rr_v мiсцi це було зайве, На дружин я не гляц/в. Ми сi,тдz
v фаетон, ,Щру.,кини та евIцrхи по'йали в окремих зЕц{ритIzIх
вiзках. Картина була настiльки промовистою, що я звелiв
вiзтплковi повезти нас в об'iзд по бу;rьвару, щоб усе MicTo
\{oL:Io зztхоплюватися велитtчю мого дядька.

HiHo стояла на бульварi та з усмiшкою дивилася Еа
ldelle. ,Щ,ядъко погладь]rвав бородl, заIмчrвав lrро новини
в MicTi.

- Нiчого особливого, - сказzш я, оскiльки знав. що тре-
ба почиrrати з несутг€вих цитань i тпаше через деякий час
шереходиттz до бiльш серйозrrrж. - ,Щадаrтrбек миrтулого
тIЕкня на смерть убив Ахундзаде через те, що Ацндзаде
насмiлився з'явитися у MicTi пiсля викралення дружини
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Дадашбетса вiсiц,r рокЬ тоI\ц/. Його, заJtолОди в деЕь цовер-
ненЕIя. Тепер поJdфfl ццпtа€ Щадшпбека. Та ЕоI{I4 ЕIе зна-
йдrгь Його, хоч yci знчrють, що Bi_rr переховуеться в поселен-
Hi Мардадяне, дкса:tа.дrz говорять, що Щадяцlбек вчицЕlв
Iц]авиJIьно.

ffядько на знаfi згодихIатав головою.

- Ще ffri новини? S,cbK1 ви,IBwtyI б:г-ато цафти ffа Бiбi-
Ейбатi. Знамеrrита фiрма Нобель щ}ивезJIЕI BeJII4I маЕц{ну
з Нiлдеччлтни. щоб засI4цати частину мор.fl та свёрдлить
там-

flядьло.дуllсе здивJЕ aBeJI,

- Вай, Аллглах, Аллах, - ц)оказав EiHi сту;п{в губи...

- Удопцавсе в парядку, i через тиждеЕь, iнцrа-rurах" я по=
кину обитель знань.

Я щодовэк5лвав- гOвориfil, а старr,п1 yBatff. Ео cJLyxaB - Лиrrrе
Ho.Tra фаетон пiд'lхав до нашо:го будинку, я под}lЕиЕея вбiк
iбайдптсемовrш:

-.Що 
Мста прLжав зrааменитий лiтса.р з Pocii. JIюда ка-

жJrть, вiч еправдi обiзналrиЙ, чr.rтае минуле й теперiЕтне за
о6,щттrя__м, пrоl*ее, пtrэорiкати майбутне,

.Щддъко ixaB iз вадри-тими в тужливiЙ велич1: оЧима. BiH
доситъ баЙдrже поцiказLlвся прiзвищем лiкаря, i я вЦчув,
пIо догOдив йоплу. Б.о все це назиЁалOея гарнимII ilIаrIерами
та аристократичЕим вLD(ованням.
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Батько, лядько i я силi.ша, пiлiбравпшл по-чретrьки ноги,
пЦ навiсопr на пласко\ду даýI, застеленOпtrу м'якими.{удер-
ЕаIъЕими розмальованими килимами. За нами стояли
с-цлI4 з JIiхтарями у руках- Перед нами на rсилrамi булл роз-
Ётiценi схiднi, страви; медовi коряtики, фруп,rи в rryKpi,
пIапuмки i рис з кJрItою та киrпмишем. Я, як зав}Iци, за-
хоп,Iювався витонllеrriстю батька та дддрка. Не р5гхаючи
riвою рукOк], вони вiдривали великi шматки чорного лава-
,пя. заторта,ти його та пiдносrz,,lи до рота. .Щ,ядько з особли-
вою виIlцrкаrriстю заIIJрював паьцi гrравоi руки в жирний
паруrочий плов, стискiш рис у грудку i вiдrгравляв до рота,
не зронивrrlи при цъоплу жошоi зернини. I чомч росiяни так
вID(ваj-Iяються yl\/firrrrяM iсти за лопомогою IIojIfil та видеj:I-
bTr? HaBiTb найос:таннiший дрень мiг би навчитися цьо[лу
вщrодовжс мiсяця. Я легко справляюся з ножем та вI,целкою
i знаrо, ян слrriд поводитися за европеЙським столом. Але
е безлiч с:хjдних cTpi].B - витончених, аристократично ви-
шуканю(,- якi iсти як батько i дядько - за допомогою вка-
зЬного, середнього та веJIикото гrальтIiп правоi руIси. не
зронивши rrсодного шматOчка, HaBiTb у долоню. - MeHi поки
не вдаеться. HiHo назива€ нашц/ манеру iсти варварською.
У домi Юпi&Ii завжсди iдять по-европеЙськи. за столоrчr. Ми
ж iMo за столом лише пiд чаrс прийому росiйських гостей.
Нiлrо жахаетъся, уявJIяючи. як я сиджу на пiдлозi, оруд/ючи
р}асами. Borra забувае, що iI власнrдi батько вперше взяв ло
pYK виделкуу двадIшть рOкlв.
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Трапеза залiнчrzлася. Ми оподоснули руни, i дядько пр о -

казав молитву. Потiм залиfIIни iжi забр:,r,ти та подчrли ч]и-
xiTHi чашки з мiцно завареним темним чаем. Як належить
людям похилого BiKy, пiсля ситноi трапези дядъно став тро-
хи балачrчим i завiв бесiду. Батьксl маЙже не брав 5пrастi
у розмовi, а я за звичаем взагалi мовчав. Як завжди, при-
iiхавrrrи до Баку, дядьно розназував про tIаси праллЬня
Насредлiн-шаха, ко.rпа BiH сам вiдiгравав важлив}.. хоч i не
дпке MeHi зрозумi_гrу, роль придворi:

-Щидцятьрокiв до мене виявJIяIв прю<ильнiq15 ТIТа-
хиншzlх.'фичi Иого Ве,rичнiсть брав мене iз собоrtr в поiзд-
ки за кордон. Пiд час цr,пс поiзлок я, як нi:сго irпrrиЙ,
лознаЙомдався зi cBiToM невiрнrж. Ми вЦвЦалrа пzulаци ко-
ролiв i каЙзерiв Til, зус:трiлися з наЙзнаменитiшими хрис-
тияIiIа_\4и того часу. У дивволшу cBiTi воrrи живJrтъ, а най-
ди_внirrlg те, ян вони ставляться до cBoix жiнок. Жiнки,
особ;шлво дружини кайзерiв та короЛв, розгулIOютъ оголе-
rтi в гIалат\i, i HixTo не об5,рюеться. Можливо ToIyIy, що хрис-
тIIяни 

- 
не справжнi чоловiки. а може Й з iншоi rrричини,

те вiдае один А-гьт:rх. А на противiiц/ цьому HeBipTTi обypю-
Iоться з rrривоry невинних речей. Якось Його Ватичнiсть
запросили на баrrкет у царсьному па",rацi. Щариця сйа
поруч з ним. На блюдо Його Be,rrz.rrrocTi поклаJIи шмаrток
чрчати. Щотримуючись етикетlr, Його Величнiс-ть дуже
елегzштно з€lхоrrив цей ласп1 жирний rrlмаюк трьома пa.':Ib-

цями i поклав його на блюдо царицi. Щартпш так зJIrIкiiJIася,
що зблiдта та зЕжодилася покаrrlllювати. Пiзнiше MlI rrо-
чулLI, як придворнi та князi в царс]ьному палацi були шоко-
Ba-rri люб'язнiсттtl ш€lхzl. Ось як низько цirrять евроrrеЙцi сво-
-lx жiнокl Вони демонстр}rють 'lхню наготу всьому cBiToBi,
не обтяэtцrючI4 IIри цьому себе лоштивiстю. Пiсля трzшези
фраттrцzзькому послOвi дозволили обiйнятII царицю та
кружJIяти з нею в залi пiд звуки жахrrrдвоi N,Iузики. Сам цар
та офiцери Його гвардii бачили те, однак HixTo не став на
зiлхI4ст царськоi чес:тi. У Бер.тiнi ми бачили ще дивrriшi
речi. Нас залросиди в оперу на пАфриканку). На сценi стоя-
ла та огидно спiвала огрядца жirrKa. КаЙзер Вiльге-цьм по-
мiтив це i rтрямсl на мiсцi покараIв стriвачну, В ос-,танньому
aKTi прiтforrли негри i влаrrrт5rвали погребальне вогнище.
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ZКiщi зв'язаlJIи руки та ноги, пiсля чого тйо спаJllzцIу|на цо-
вLъноллу вогнi. Нам щrже еподобалося. Пiзнiше хтOсь ска-
зав, що вогнище маtло лише символiчний харантер. А,те
хи тому не повiри:rи, ад]rсе жiHKa волада наче сретичка
XroppieT уль АЙн, яIý/ rrlax велiв спа,]ити в Тегератri перед
rгаптою поIздкою.

,Щеяюай час дядько сидiв тихо, пориIцrвши у дд\шiи та
спога,щ4. Потiм BiH гlпабоко зiтlстув i щlодовлс;в:

-Ялише одного не можузрозумiти вхристиянах. Унлж
ь:рапIа зброя, KpaTTIi солдати та rrаЙкращi заводи, що ви-
робляють усе потрiбне д]я придшIення ворогiв. Кожен,
хто вrдlайшов зброю ддя враження людей швидко та у ве-
.IпiЙ кiдькостi, високо пiдr-rоситься, багатiе та отри}.qIе
Еагороди. Дуlке добре. Вiйни потрiбнi. Але з другого боrсу
вропейцi будzють чимало лiкарень, а люди, якi вилiцrва-
ти та даJ]и кров воро]fiим солдатам. теж звелитцaються
й нагородж5zються. ТIIах же, мiй уславлений пан, завжди
ве мiг зрозумiти, чому людеЙ, якi роблять сJдIротивнi вчин-
ки. однzrково нагородЕ[уIоть. Якось у Вiднi у нього з rlього
приводу вiдбулася розмова з iмператором. Та пояснень
щодо TaKoi абсурдноi поведiнки не отримzlв. I при BcbolvrJr
Iрolr_y европейцi зIlеважають нас. тому що нам дозволя-
еться мати по чотири дружини, хоч сам1 часто мають щуди
бi,ъше...

.Щ,ядько lrритих. Стемrriло. Його TiTrb здzшаJIася тiнrtю
старого хчдото птаха. BiH випростався, по-старечом5r вiд-
IýаIIrIявся I натхненно промовив:

-Та 
HaBiTb при цьоNц/, хоч ми й чинимо, як вецить Ал-

.fл(, а европеЙцi не виноцrють нiяких Божих заловiдей,
-lктя MoryTlтicTb i сила безперервно зростають. тодi як нашi
зменпцrються. Хто може сказати, чому TErK вiдб5rвасться?

У нас не було вiдгrовiдi. Стомлетпаr?, дядько пiдвiвся та
rгiтттов вниз до cBoei нiмнати. Батько попряN{ував за ним.
С.ryги забрали посуд. Я залишився один на даху, але MeHi
не хотIлося спати.

MicTo огорЕула темрява, яка нагадrвала звiра в засiд-
Tri. звiра, що пригоцrваRся до стрибка чи гри. Насправдi
б_чло два MicTa, одЕе в одtrоNql, як ядро в горiсi. За Старою
стiною починалося Зовнiшне Mic:To iз шrарокими вулицями,
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Еисокими будинrсами, гамiрними та жадiбними до грошеЙ
людьми. ЗtlBHirrrTre MicTo було збудоване завдяки нафтi,
яку добували з нашоi гцrстелi i яка пршrосIzLIIа багатство.
Там були театри, lшfiолr1, лiкарнi, бiблiотеки, полiцеЙськi
установи та гарнi жiHKrr з оголеними плечиNt?t. Причиною
стрiляниrшл, що трапJIялася у Зовrriпшьому MicTi, завжди
става]:lи грошi. ГеографiчниЙ нордон европи цочIaняRся
у Зовнiшньом5r MicTi, де жила Нirrо. За Старtэю c:TiHoro ву-
лrтцi були вузькi та кривi, як схiднi кинджали. Мiнарети,
Tarci не схожi на збудованi Нобе,,lями нафтовi вежi, впи-
рztлися у спокiЙний мiсятцъ. За Схiдноltl стiною старого
MicTa височйа ,Щiвоча вежа. Управчгr,ель Баrсу Мухаммед
Юсуфхан зве]тiв ii побудувати на честъ cBoei дочни, з якою
xoTiB одрlr*ситися. ЩеЙ кровозмiшниЙ шI;-Iюб так i не вiд-
бувся. ,Що.тка киIцrлася з вежi Tiei хвилrтни, коли знавiснi-
,тиЙ вiд коха;Iня батъко лбgдiтllа_в до Hei у KiMrraTy. KaMiHb,
об який розбилася дiвчина, назива€ться Kalvreнevl неrтороч-
Hoi. Irжолпа нареченi за день до весi"гrirя юIадrть на цей ка-
MiHb нвiти.

Упродовж с:толiтъ на аJIеях натттого MicTa пролиJIося чи-
маJIо Kpoвi. Пролита кров зробrача нас сиrrьнiшlдуrи та вiд-
gлцlдiтттцхли. Навпроти наrlrого будиrrку височать Ворота
Щiцiанашвiлi, туг теж була пролита благtlродна кров. яка
стаJIа частиною icTopii Moei ciM'i. Ще ста-rrося багато рокЬ
тому, ноли rraIrTa краrнаАзербаiцжан все ще належа-lrа Ipa-
ну, а ГасанкулiхаЕ управJIяв Баrсу - iI столицею. фузин
за цоходженIIям i генерал царськоi apMii ктrязь ЩЩiана-
rrвiлi оточив наше MicTo. IhсанкулЖан оголосив про калi-
ryrrяцiю великому бiлопту царю, вiдкрив ворота та дозво-
.rпш 5rвЙти кIlязю Щiцiатrаrrrвiлi. Кrrязь у супроводi Ёлькох
офЩерiв B'ixaB верЕ{ до MicTa. На площi за воротами по-
чалося святцдвання. Запалrовали вогнища, смажили цiлi
тушi бикiв. Кrrязъ ЦЩiанатттвiлi дглсе спянiв i впав голо-
вою на груди Гасанrсулiхаъrу. Потiм мiЙ предон, Iбрагiм-
хан Ширваншир, вrтйняв великий кривтай кинджал i пе-
редаз Його ГасанIсулiхil{у, якиЙ повiльно перерiзав ЕЕязю
IfiЦiана тlrвiлi горлянку, вимащений кров,ю, BiH продовжу_
вав оруд/вати киIцжа]аом. доБи головzt княз-fI не опинила-
сп у Еього в руках. ГЬлову покJIЕши в мiшок iз сiлшю, i мЙ
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ilредок повiз ii в Тегераrr Шахиrrша_:ry. Алс цар вирiшив по-
чститися за вбивство. BiH послав свою армiю в Баrqу. Га-
саrпtулiхан зачиIIився в палаф, проводячи час у моJIитвдх
i гоцrючись до cмepTi. Itоли царськi солдати перелiзли чс
рсз стirry, BiH побiг пiдземним ходом до моря i звiдти пере-
брався в IpaH. А перед тим, як дiстатися пiдзелшrого холл,
хzш нzшисав на двсрях простий. але мудрий вислЬ: uТой.
хт0 ц]ивоЕdитъся про завтрашнiй денъ, нiколи не стане вiд-
ЕrrrТil{ИIч{)).

На ш,тяху зi школи додоплу я часто зЕlходив до зруйно-
ваного палаlýI. Зала справедливостi з неосяжними маври-
танськими колоналами була порожня та занедбана. фо-
riаляЕIи в поIIц/кzlх справелtlивостl ма[и звертатися до
росЙського суддi за стiною. Та вряд чи хто звертався до ро-
сйського с_yддi, а того, хто насмiлився звернутися, ElKcaKa-
ттi знева}кЕLiIи. а дiти на вуJrиIц показJrваjII4 язика. Не толлу,
що росiЙськi суддi були TaKi поIанi чи несправед-rптвi. На-
вп:lки, вони були побдажливi та справедливi. Просто iхня
чаНеРа дратУВала HarTr народ. Злодiя заrц]оторювzulи
Yв'язницю, де в чистiй KaMepi ЕаIцIваJIи чаем, HaBiTb пЦсо-
--Iодженим, Та нористi з того не бзrло нiякоi, особливо для
обiбранлt-х rrим людей. Скарrкrlики приходили вдеЕь до ме-
четi та зверт:uII4ся до мудрецiв, що розт2тIIQв}rваJIися ко-
_том. Вони виносиливирOк за законами Шарiацr та законом
.\ъirаха: uC)Ko за olto, зуб за зуб).

Iнколrа ночамI4 аJIеями снчва,ти заrqп,аrri у гшатцi фiry-
pra. Подiбно блискавиIfi устромлявся киIrд}flаJI, чrвся крин,
i сrгравсдливiсть було вi,дrrовлеI]о. IdpcBTra помста перехо-
дЕ,аа З допdу в дiм. Бlгва_ltо, TeMHoi ночi на алеях з'явJIялася
постать iз мiшком. ПриглушениЙ стюгlн, м'якrдi сплеск
хоря i мiшоlt зFIикав. Насryпrrого дня.tоловiк сидiв на пiд
_]озi cBoei кiмнати в розiрват,rоплу одязi з повниIчIи слiз очи-
vа. BiH вIдконав волпо Аrrлаха: смертъ обJrудIтицi.

Старс MicTo сповнспе ceKpeTiB i таемниць, гд),"<I4х завул-
кЬ i ма_rrеньких алеЙ. Я люблю цi м'якi нiчнi шерехи, мiсяць,
що висвiчуе пласкi д€tхи,,та спекотниЙ спокiЙrмЙ гriс-гrяобiд-
rтЙ час у вrцп,рiшттьоrчrу дворi мечетi в атмосферi тrаrоi ме
латацii. Аrлах дозволив MeHi народvпися тут N4усульмани-
Еом шиiтсъкоi Bipra, послiдовником Iмама.Щнtафара. I ко,ти
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BiH такий милостrавий до мене, нехай дозво.гlить Merri цомер-
ти цп: на моiЙ вупrцi, у домi, в якому я народився. MeTTi та
HiHo - христlаятщi з усмi:сrетпачrи очима, яка icTb за допо-
могою ножа та вLIделкrд i носить тоrцсi шовковi пzш{\lохи,
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На формi вигцrскникiв KoMip б5rв виrrrr,ттиЙ срiблом. Ся-
я-,rо срiбло лряжок i fудзикiв. IЕпtсу ткаl{иIIу було випрасо-
вано. i вона все ще зберiгала тепло. Знявши каfLIкети, ми
тЕ(о стояли у великiЙ шкiльнiЙ залi. Почалася урочиста
tЕ,стина екзчtмсI.ц/, r ми, сороЕ чоловllt, з яких тlльки двое
ф;ш гrравославнимII, молили Бога ортодоксальноi церЕви
про доflомоry.

Свящеrrик у BaHtIioMy золочсIIому, святковому одязi
з IIаддпеним довгим волоссям i великим хрестом у руцi по-
чав богослуткiння. Повiтря поважчало вiд ладану, 5rчителi
та двое православFII-{х оrтустlIJIися на колiна. Спiвучi слова
свщеника здЕtвЕUIися ттам беззмiстовними. Як часто про-
тяюм цIZD( восьми poKiB ми баiiдлже та IrудьгJrюIIрI це сд5гха-
Trr: кХай благословить Госгrодь всемилостиэого, всемогут-
Еього, християFIнiйшого монарха нашого i царя Миколая
Олександровича, ycix мандрiвних на Mopi чи на cl,TTri, ycix
стрЕriкдсIilllzх i лчцгrениrtiв, ycix, хто героi,тtlо полiг }Ia fiолf,lх
бrггви за Бога, Щаря i Вiт.rизrту, ycix щlавосларних жристи-
шl..., Я з нудьгою дuIвивсrl на стirцr. Там у широнй золотiй
paMi висiв поргрет всемилостивого i всемог5rгrlього монар-
п i царя, у натуральF{у веjlичину, подiбниЙ до вiзантiйськоi
iкони пiд великим двого"цоRим орлом. Обличчя царя було
вЕтягц/тс, волосся свiтлс, ясний i холодr+иЙ пог;rяд був
спрямоваIIиЙ уперед. На грудях виблпlск5rва"ти незлiченнi
ордеIil4. BiciM poKiB я н€Lма_гався цорахчвати ix, та кожного
разу чсрез ix велику rсИькiсть збивався з лirсу, Ранiше flоргI
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з портретом царя висЬ i портрет цариIц, яrtиЙ потiм при-
браrти. CИbcbKi лqIсуJIьм€rни об\rрюва_шися через ri сlтстlю
з веJIиким вrтрiзом i не дозволя;п,r дiтямходити до гiмназii.

Поки священик молився. ми вiддавалися 5рочистостi
моменту. Врештi-решт це був д+тсе rвилпоючиr? детrь. Я iз
сztмого раш{у лiз зi шкiри, щоб провести Його вiдповiдно до
вадt"rивостi поДi. Перш за все я вирiшив стати -т5Йrrим з до-
матттнiми. Та багато хто i] нIжще спав. Потiм по дорозi в гiм-
назiю я давав миJIостиню BciM зустрiчним жебракам. Я так
роз><вилювався, що одноплу з rrlж замiсть п'яти копiЙок
тицьIýв цiлого карбованця. Коли Biтт почав сердечно дяку-
вати, я з гiднiстю вiдповiв:

- }Ie Meьri дяtсJгй. .Щ,яtцйА,rлаховi, який моею р}дсою роз-
да€ милостиню,

Пiсля таких благrа< речей я, звичайно rK, не мiг провали-
тися Еа екзамеш.

Богос-rцzжiння добiгло кirrця. Виrrтиьувавшись у ряд, ми
р]пIпrJrпа до стO,ту ензаменаторiв. За довгим столом вони зда-
в€шисЕ rraM доiсторичними чудовиська]ми: чорнi бороди,
похмурi погляди та ошатнi, вишитi золотом рriформи. Все
tvrzulo вигляд урочистий та лячний, хоч росiяни IIе люблятъ
завалювати мусульмЕrн на eкзzlмcнi. Бо в усй нас е чимало
друзiв, а друзi нашi - щrжi х_тlопцi з кинджалами та пiстоле-
тами. Учrателi знають про це i бояться дикю( батцитiв так
само, якучrli - вццлалачiв. Багато професорiв ввzlJIýЕulи сво€
призначення в Ба_тсч одним з Божих тт0кар€шь. I{e так уже
Й рiдко на учителiв н;шал.ши i бцllут у Tеlvrrrlп( IIровулках-
Винуватr,п< знайти не вдавzulося, а ]лIитель отриNýIвirв при-
зt{ачення в нове мiсце. Ось чоплу воrrи крiзь пальцi дивлять-
ся на зJD<вале спис]rвання математиIIнIlr( рiшень Алi Хшrом
LLIирвшrrrrиром у сусiда по партi Металыrrzкова. Лише раз,
коли я списувАв, Jлмтель близько пiдiйшов до мене i у вц-
чаi зашипiв; кНе Tztrс вiдсрито, lllrарваrшrир, ми не одrritл

Отож, з гrисъмовим математичним завданням я впорав-
ся. ТТIасrпzвi, уже дI,Dil{увшм вiльнiше, ми rrроryлюв€ulися
вздовж NТиколаiвськоi вулицi. Насц,гп:ого дня мав вiд-
бутися rrисъмовий скзамеFI з росiйськоi мови. Теми TBopiB,
як завжди, отримали у запечатанолtrу KoтlBepTi з Тифлiса.
,Щиректор розпечатЕrв конверт i урочисто вимовив: nЖiHo-
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ш7 образ у творах Тургенева ян втiлення росiЙськоi жiн-
ЕиD . Тема була легка. ,Щосить оспiвати pyct'KIдX жiHoK, i с.lцiн-
Еа - в кишенi. Письмовий екзамен з фiзики був набагато
ев;rаднiшим, Але там, де MeHi вiдмовJ:lяв мозок, ря.туваJIо
Iистецтво сгrисувати, Тому з фiзикок-l теж нiянlах проблем
не було. ЕкзаменатIiйна комiсiя да,та нам день вiдпочинк_y,
Пgгiм на*цiЙшла черга усних екзаменiв, Тут кожен вiдповi-
.щв за себе.'феба бу-тсl витiювато вШповiдiлти на простi за-
IIIITaIIHя. Першим iшов екзамен з Божого Закону. Наш на-
стzlвниtt мулJIа зазвичаЙ тихо собi сидiв на задньому планi,
:цЕ сьогоднi BiH раптом переЙшов у першиЙ ряд. BiH був
одяrтrений у довгу, спадаючу Еакидку та пiдперезаний зе-
.reним rrоясом, якиЙ засвiдч5rвав Його прrzхлlльнiстъ до учен-
вя Пророка. З у-rнями BiH був поблаэтt.,rивим. BiH лише за-
IIЕГаВ МеЦе fIРО СИМВОЛ ВrРОСПОВЦаНЦЯ I ВИСТаВИВ ВИСОItУ
оцir*су. Як зразковиЙ учень, я повторив шиiтське проголо-
шення вiри: кНемае Бога. oHpiM А,тлlirха, М5,,хаммед Иогсl
flppoK, а ATi намiсник Аллахао. OcTarrHi слова маJIи осо-
бпаве значення, оскйьки саме вони вiдрiзняли праведяих
rffiTiB вiд заб.lцrкалих побраrтилтiв cYHiTiB, прсlте Й rM А',rлах
не вiдмовив у своiЙ милостi. IJъому навчив IIас муJllrа, бо Birr

Qrв,rюдиною без забобонiв.
Иого лiберальнiсть компенсJrвi]JIася вiлсутнiстю TaKoi

!r викладача icTopii. Я витягtц,,в бiлет якиЙ мецi не дуже
сподобався: кПgрgNlaга Мялатова в Гянджiп. Викладач по-
чrвzшся теж не д,же комфортнtl. У битвi пiд Гянджою poci-
яЕи по-зрадницьки убили знамеЕитого Iбралiлчпсана Шир-
ЕаIшIира, моfо IIредка, який допомiг ГасанкулLхану
обезголовити кЕlязя Щiцiанаrшвlлi. кIIТирванI[ир, ви &{аете

щ)аво помiгrяти бiлетп, - м'яко промовив викладач. Я з пi-
дозрою flодивився на скля}цr чашу, наповнену аркушами
з налисаниl\1Iи на н!ж питанIаЕми. Кожен Jrчень мав гtpzrвo
лише один раз помiняти бiлеъ аJIе у таному разi розрахову-
вати на вiдмiнrry оцiнку вже не доводилося. Я не xoTiB ви-
щюбовувати долItt, Еоли вже знав все про смерть свого
предка. А там, у чаIттi лежаJIи геть невiдомi питаrrця про
Фрiдрiха Вiльгельма в Пруссii чи причини громадянськоi
вiйни в Америцi. XTt-l мiг знати про це? Я похитzrв головою.
Потiм я, як можна rр},т{товнiше та ввiч"цивiше, розповiв про
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те, як iранський ша;(залс Аббас Мiрза виiХав iз copoKaTr-r-
сячною армiею з Тебрiза в Азербайджан, щоб прогнати
звiдти росiян. У Гяндэкi його зустрiв п'ятитисячттий загiн,
яким коман,ryвав царський геrтерал вiрмсr{иFI Мадатов_
Вогт:ем своеi артилерii Мадатов розстрiляв ipaHcbнe вiй-
сько, яке досi не було знайоме з вог}IепаJIьною зброеrо.
Шахзаде Аббас IVl iрза звzulився зi свого коня та вiдповз у ка -

наву, армiя ряцrваJIася втечею, а Iбрагiма Ширваншира
було схогrлено й розстрLтяно пiд час спроби перебратися на
др}rгий бсрсг рiки зi cвoelo армiеrо_ ппсрсмога була здобута
не стiльки завдяки хоробростi росjян, снiльки - технiчнiЙ
пер евазi в оз броеннi загоrту М адатов а. У р езультатi перемо -
гrz було пiдписано ТуркмеrтчаЙсъкvЙ договiр, згiдно з яким
iранцi мали виплати,ти величезну контриб5пliю, внаслiдок
чого було повнiстю розорено п'ять персъких провiнцiй>.
Пiсля цiеi заяви я не мiг розраховувати на вiдмiнrrу оцil*q}r-
я мав сказати: uперемогу було здобуто завдяки доблестi
росiян, янi примусили ворога, що був .Iисленнiшим у BiciM
разЬ, 5rгiкати. В рсзультатi цiеi перемоги було пiдrrисаrrо
Т}лркменчайський договiр, що допомогло lparry доJIучитися
до захiдноi lсультуlри та ринкiвu. Аце метri було все одFIо -честь мого прсдка дJIя менс була ваэrс:rивiшою за рiзницю
11лiж (вiдмiнно) i (добре).

Екзамени закiнчилися. Щиректор вигOлосив ще одну
промовy_ Bir: з гордiстIо та вiдповiдною момснту ссрйознiс-
тю оголосив нас виfцrскникzlми, Ми, нiбта звiльненi ареш-
танти, кинулися вIIиз сходами. Сяяло слirцrче соIще. Вутrи-
цi були вкритi дрiбним жовтим пiском. ПолiцсйськиЙ на
розi вулlтцi, який охороняв нас BiciM poKiB, привiтався, i ко-
жен дав йому п'ять когriйок. Потiм rvтIа, немов ватага бандл-
TiB, з криками та вереском побiгли у MicTo. Я поспiшив до
дому, де мене зустрiли. ян О.тlександра пiсля Його rrеремоги
над персами. Сщлгrr благоговlйно дивилися на мене. Батько
розцiл5rвав i пообiцяв виконати три будь-якi баrкаIлт-rя. Лтдь-
ко сказав, що такий освiчений I4ужчина мае бут,и представ-
леттий тегеранському дЕору, де BiH зробить блисrgпцr
кар'еру.

Коли вляглося перше хвилювання, я пробрався до теле-
фоrry. Вже два тижнi я не розмовJIrIв з HiHo. За мудрим пра-
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B}I,:IoM батькiв. чоловiновi. що стояв на життевому гrере-
xpecTi, слiд триматися полалi вiд жiнсlн. Я зняв с,ц,тсaвну
громiздкого аIIарата. покругив ручну i прокричав: кЗЗ8 1lr>.

- Ацi, ти склав iсгrити? - лрозвучав голос HiHo.

-1Ък. HiHcl.

-Вiтаю, Алi!

- Коли i де ми можемо зустрiтися, HiHo?

- 
(f п'ятir,1 бLгr"гт басейнаr в I]чбернатоI]ськоL{у садл, Алi,

Продовжзrвати да,гri було немож-циво. Рiдня. слугI] та ев-
rrlхr,r задiкавлено нашорошили вуха. А за спиною HiHo
стояла ii матiнка-аристонратна. Кра тт\е лсlвiсити с,ц,'r<aвIqу.
Убlць-якоплу разi безтLцесним голосом не особливо насоло
дишся.

Я гriднявся нагоруу велину KiMHary батькаi. Bitl сlлтдiв на
.Фшанi. Поруr розтаIIцl,вався дflдьно. Обидва пи-ци чай. Сд}r-
гrr. янi стояли Ездовж стiни. втупилrr в мене очi. Ензаrчrеr:I ще
Ее заltiнчився. Бо зараз, коли я збирався всчдIити в дOрос-
.хежитт.FI, батько мав офiцiйно таприлюдно розкрити син0-
Bi всю мудрiсть }ltиття. l_{e було зворушливо i разом з тим
стаI]омOднс):

- 
Синьу. тепер, коли починаетьсfl тво€ доросле життя,

я л\lаю ще раз нахадати тобi про обов'язки мусульманина.
lrlи живемо в KpaiHi гтевiрних. Щоб не знIlкЕц/ти, ми маемо
берегти нашi давнi традицii та уклад Еtиттfl. Сину мй. час-
тiше -uолися, не пиЙ, не цiлуЙ чушихlяiнон, будь добримдо
бiдних i слабних i завжди будь наrпогt_lтt-tвi кинджа-цом зzt-
хис:гити Bipy. Якщо ти зaгинеш на по-цi боrо, я, старий, будl
в скорботi. Якrцо ж ти обереш без.tесне життя, твiЙ батьЕо
буде згtlньблений. Не забувай cBtlix вс.l1.1огiв. ми не хри(,тия-
rпд. Не д,май про завтрашнiй день, бо це зробить тебе боя-
гyзом. I нiко,rи не забуъаЙ основ шиiзму - учення iмапtа
.Щтtафара.

,ЩЯДЪКО i r:"тlzтlr Е{аче були в JФоrIистошry тршrсi. вони так
\ъажцо с,f}rхали слова батька, нiби то були одкровення. tr]o-
тfu бirгькt_i лiдвiвся. узяв мене за руку i нап1.11,ткетIо дOдLlв:

- I останне. I1рошrу тебе - нiтtоли не займайся rrолiти-
ною! Роби все, що захочеш, але не втручаЙся в полiтикуl

Я мiг понлястиL]я з чиf]тою ссtвiсткl. Полiтика l,Ierre зо-
Bcirrt не обходи;та" А FIiHo не була полiтичною uробrrепrою.
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Батъко ще раз обiйняв мене. Тспс1.1 я став зовсiпл дорослим
чоловiкоwr.

О пiв на п'яry, я сгц/скався фортечним rц)овулком до
бульвару, виблискрочи cвoelo FIарядIою формою. Потiм
повер}ryR праворуч, пройшов повз ýбернаторський дворик
до садr, розбитиякий Еа пустельЕомJ,,фунтi Баrqr коштува-
ло величезнIZD( зусиJIъ. ,Щrzвттс вiд,цrгтя свободи не покидало
мене. Повз мене прожав у свостr.цr фаетонi ryбернатор, i MeHi
не доведося вiддавати йому вiйськову честь, як я робив про-
тягом восьми poкiB. Я згrяв з нашIiета срiбrry rсоrtарду Ба-
кинськоi вищоi гiмназii. Тепер я одиtl з вигryскI;икiв. Вiдни-
TTi я прогулювався як цивйьна особа. i на хвилицz мене
осяЙтryла д}rп{ка пок\rрити у Bcix на oalax. Протс вiдраза до
тютюЕу пересилила звабу свободи. Я вЦмовився вiд неi
i поверцrв до парку,

Це був великий сял, зzlпилсrrий, iз фогими пеIIальними
деревами та залитими асфагьтом дорiжками. З цравого
ботqу здiймzшася форте.*rа cTiнa. У центрi стояли бiлi мар-
rvrypoBi колони мlсьliого тtJIубу. Мiж деревап{и розташували-
ся численнi лави. Три фламiЕго стюяJIи серед за]fорошених
пzUIьм, спозираючи ilepBoнe KoJIo сонця на зtrходi. Бiля клу-
бу б>в басейн - велиrlезrrий круглий рсзсрвуар, виrulаде-
ний кам'яrтими плитами. Мiськауправа мала памiр заIIов-
нити Його водою та випустити туди лебедiв. Та цю iдеrо не
втi:rrали в життя. Вода rtошцrвала дорого, а в усЙ краirri, rre
знайшлося жодного лебедя. Резервуар незмiтrно зирив
унебо, як поро}кня очниця мертвого циклопа.

Я всiвся }Ia лаву. Захrатроtr4чдрою чехардоIо квадратних
сiрих будинкiв над iхнiми пласкимI.I дахами яскраво сяяло
сонце. Tirri дерев за моею спиною ставалtти все довшими.
Повз Mcrrc. шарншоrIи черсвиками, пройlпла lKiHKa у бла-
кИтнiЙ, см5гастiЙ чалIli. Крiзь чадру випирав довгий Hic iз
горбинкою. Hic принюхався до меrrе, Я вiдвсрнувся. На
MeI{c поtIaшIа IIzlходити дивна апатiя. Як добрс, що llirro lre
носить чадру, i в Hei немае такого довгого та кривого носа.
Hi, я не прим]пIqr HiHo носити чадру. А може й пршлуrrrу?
Ум'якr.тrпроменях сонця. що заходило, псрсд моiми очима
виник }Iявний образ flpeкpacнOi HiHo, HiHo Кiпiаттi - яке
гарне грузинське iм'я. HiHo, чиi шановнi батъки вiдIriзнfl-
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ються европейським смаком. Що все мало означати для
мене? У HiHo свiтла шrкiра, великi смiшливi, TeMHi. кавказь-
Ё очi, обра-членi довгими нiжними вiямлr. Тiльки у грузинон
Tatti прекраснi Й веселi очi. Таrirzх немае Hi у европеЙок, Hi
ч азiаток. l'oHKi брови rliвмit,яцсм i прсlфйь Малонни. MeHi
сгzLцо сJдмно. Мецi стало сумно вiд таrсого uорi.внлння. На
с:iодi icHye стйьки порiвгrянь д"rя .rоловiка, а от жiнок rro-

рЬт*tlють тiльни з .Щiвtlло MapieTo - L]имвOлом чужOго не-
зlюзумiлого cBiry.

Я огrустив погляд на асфа.rьтову дорiжнi; Губернатор-
сьЕого саrщr, вЕриry блисrцлчиьт пiском, привезеним з Be,lи-
ЕID(II_чстель, i закрив очi" Збокувiл пrене цочJ.вся безryрбот-
rшйсмiх:

- 
СвятиЙ Георгiй! Подивiться rril цього Ромео, щсl зас]ц.в

ч очirсуваннi cBoei ,Щнqgльетти!
Я пiдско.rив. Поруч зi мною стояла HiHo у цебесно-

бтл;итнiЙ ф ор Mi гiмr:азii Св ятсli'Г:rмари. В она була хlrдень -

цою. HaBiTb дл{tе худою за схiдними rtiрками. Але саме цей
недолiн збудзшував у MeHi Hi:rtHi почуття та бажанrrя захI4с-
тrrги fi. IЙ булсl сiмнllлцять, i я знав Ti з того L]амого дня. ноли
воЕа вперцrе пройrrrла по N{инолаiвськiЙ вулицi у свою гiм-
назlю.

HiHo сiла. ii очi б,тrащали:

- Отже, ти все-таки снлав iспити? Я трохи хвилюва,та-
сл затебе.

Я поклалв рукуiй на плече.

-,Щовелося добряче шохвидюватися, та .\rлах, як ба-
tlиш, fIриходить на доfIоNrогу cBoiM смиренним рабаtrt,

HiHo 1,смDil{уra.r.

- Через piK тобi доведеться Еаставляти Nllerre. Було б

Jобре, якби ти сидiв пiд моею партою i шепотiв лаенi вiд-
IIов]дI з у{атематики.

I_\ей порядок завiвса багато poKiB тоь{у, коли дванадця-
тирiчна HiHo вся заплаfiана прибiгла до мене пiд час гrере-

рви 1 потягнулtl дtэ себе в клас, де MeHi довелося BeL,t' урOн
сцдiти пiд ii партою та гriдназува,ги розв'язilЕнfl задач з ма-
те}lатикr,r. З того часу в очах LIiHo л став героем.

. - Як поживае твiЙ дядькtl зi cBoiM гареtчrом? 
- 

зашитала
Hirro,
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Я спохпл5рrriв. Справи гареI\лJr зазвичай е секрстом. Та
перед невинною цiкавiстю HiHo вiдсцzтrатrr.т Bci гтравила схiд-
Hoi щlистойrостi. Моя рJrка заЕIуррLпасЕ в rI TeMrre волосся:

- Гhрем дядька IIсвдовзi повертаеться додом5/. Як не
дивно, захiдна медицина, мабlrть, допомоша, хоч досте-
менЕо нiчого невiдомо. Поки що дитину чека€ дядько, а не
TiTKa Зсйrrаб.

HiHo по-дитячоNrу наморщила брови:

-Все це огижо. Moi батьни проти IIього. Утрим5rвати
гаре\{ ганебно.

Вона говорила тоном шкоJIярки, яка вiдповiдае на 5ро-
цi. Я торктryъся ryбами Гi B5rxa:

-Умене нiколи не буде гарему. Hirro, нiколи-

- Але ти, мабуть, примyсиш дру,lтин\r носити чадру!

- Може б5rтrа. поiкr,шемо - побачI4мо. Чадlа - корисна
UJтуh-**а. Вона захищае вiд сонця. пилIоки та поглядiв нсзЕIа
йомцiв.

HiHo почервонiла.

-ТИ завrкди будеш азiатом. Алi. Ilим тобi заважшоть
.тужi погляди? ЖiHKa прагне подобатися.

-ЖiHKa мае подобатися тi,'Iьни своему чоловiковi. Вiд-
критс облич,ля, оголена спина, звабливо виставлсцi груди,
прозорi панчо}rи на грацiозттrж HiжHax це обiцянки,
якi жiнка мае винонати. LIоловiк, побачивши це, бажае
бi;п,шого. Ось для того, щоб у.tоловiкiв не виникало таIiого
бажаrrня, жiтrки й носять.Iдлру.

HiHo Bpar*ceнo подивилася на мене.

- По-твоеL4у, сiмнадцятирi.пri дiвчата та дев'ятIIадця-
тирiчнi юнаки говорять про TaKi речi в Свропi?

- MeHi немае коли про це думати.
- Тодi Й ми не будс,лло говорити про них, - суворо вiдпо-

вiла HiHo.
Я погладив ii волосся. Вона огýIстила голову, останнiй

промiнь соI:Iця, що сiда"то. вiдбився yii o.rax. Я схилився rrад
l..нею... Ii губи нiжно та безвiльно розкрилися. Я припав до

ЕlDiдовгим i непрrастойнт.п"r поцiлунком. У Hirro перехопило
дихання. Потiм Borra вiдстtjроI.ll4лася. Ми сидi:rи мовчки,
вцпIивпrись у с5rт"iнки. Потiм, Tpoxl4 збентеженi, ми пiдве-
лися. Взялися за р},ки i вийлrrли iз саду.
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- Яttщо вJIсе на те пirrшrо i MeHi отiд носити чадру,
зzша вона, - MoJt(e, виконати твое бажаттня.

Воца збентеэкено посмiхrryлася. Тепер все було так, як
треба_ Я провiв ii додошцr.

- Я обов'язково прийду на випускний вечiр, - сказала
вона.

-А що ти будеш робити влiтrqу, }IiHo?

- Влiтtсу? Ми збираемося в Шуlrry i Карабах. Але не тре-
ба цим перейматися. Ще не означае, що й ти маеш приiхати
в Шушу.

- Щобре. Побачимося в Шушi влiттql.

-Ти тrестерпний. I що я в тобi знайrrшrа?
Дверi за нею зачI4ЕII4IIися.
Я пiшов додому, Свнух з обли,гrям висушеIIоi ящiркта

посмi:стувся:

- фузинки - гарrii жiIки, Xarr, Алс IIс варто цi",ц.вати'iх
вiдкрито, в громадськLD( сала;(, де ходить так багато людей.

Я уltцапrryв його за вухо. евrrух моке бути нахабнтам,
скi_тьки зzrхоче. BiH середtlьоi cTaTi: не чоловiк, не жirца.

Ягтiшов до батька:

- Ти обiцяв MeHi виконати три Moi баirtання. У мене rrа-
зрiло перше: це лiто я хоч/ провести один в ltарабасi.

Батько пильно подивився на мене, потiм, усмiхаючись,
кивtIув.
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ЗеЙнал 49u 0у, шростим сеJIянином з передмiстя Баrсу

- Бir,rаладi. Иому нчuIежала дiлялrка сlпr,оi неродю.Iоi землi,
яrсу BiH обробляв доти, поки в резуlштатi невеJмкого зепLlrе-
трусу наубогому rрунтi не },творилася трiщина. i звiдти не
5rперiщив фогттан нафти, ВЦтодi ЗеЙна,-туАrа r-re треба було
дrмати tц)о те, як звести кiнф з кirщями. ГDошi caMi тек-гrи
до нього рiкою, i Birr витрачав ix напраЕо i надiво, Проте
грошi все Ifакопичувалися, ЕIакопитIувалися i невдовзi по-
ча_rша його обтяrцrвати. BiH вiдцдв, що рано чи пiзно за та-
кою вдачею надiЙде покарання i том5r жив в очiтцrванттi Бо-
жоr кари, traTle засуджениЙ смертниIt. BiH буд,,вав Me,IcTi,
лiкарнi, в язнr,щi, ходив паломником до Мекrtи та вiдкрлтвав
дитячi притулки. Але долгю не пiдкупиш. Иого вiсiмнадця-
тирi.rнадружина, з яItою вiгr одруживсяу сiмдссят п'ять ро-
кЬ, за_гr"гrям5rвала його честь. BiH поvrстився за нар}ту сfIов-
на жорстоко та безпощално, пiслrя rIого змарrriв
i псреситився жит:гям. Сiм'я розвалилас-fl, одиЕI iз слrнiв пi-
шов з дому, другий наIuIикаЕ тяжIqr ганьбу, взявIIIи на себе
грiх самоryбства, Тегrер сvвпil поr4rриЙ i гrринrтrкеrпrй Зей-
нал Ага мешкав у своеьц/ coportaHiMrlaTнo\лy баrtиrlському
палацi. единиЙ син, який зЕrлиLIIився бirш батька, Iльяс-бек
навчався з нчlми в одному класi. ВигryскнrтЙ Be-Tip мав вiд-
бутися у домi Зейтlала Ага -- у вслиrtiЙ залi зi стслсIо з гiр-
ського криштаJIю.

О восьмй годrтri я пiдЕiмався широними марI\4чровими
сходами. Iльяс-бек стояв rтагорi, вiтаю,Iи гостей. BiH, яrс

э4



37i п,, O€tHo

i я, був у IIорноNц/ KocTIoMi, прикрашеIrоNц/ виIIцдIаIIим тоII
тtLIм кинджалом, шlо звисав з пасна. Тепер i ми могли корис-
т\/Iватися цим гIривlлеем.

- Салалr алейъqrм, Iльлс-бек! - виг}rкIryв я i доторrtrтуъ
ся правою р\,,кою до папа.хи. Ми потиснули один однONq/

р},тtи за старим традицiйним звичаем: правою р}-кою я по-
тисЕцrв праву руьу, а Його лiва pJrкa потисI{ула McHi лiву
P_}r"_T.

- Сьогоднi вночi ми занриемо;]епрозорiй, 
- 

пропIепо-
TiB MeHi Iльяс бен. Я радiсrrо захитав головоIо.

Лепрозорiй був вигадкою i секретом нашого ъс.rасу. Ро-
сiйськi викладачi не мали aHi найменшоi уяви про те, rtlo
вiдбувалося в нашоN[у MicTi та Його околицях, HaBiTb якби
вони проЕtили il пропр2тIювали тут багато poKiB. У i'хнй
очах ми були лише на все здатними аборигенами. Тому ми
сказали iM про лепрозорiЙ бiля Баку. Якщо хтось iз rrac хо
тlв прогуляти уроки, староста класу пlдходив до класного
наставЕика та, висчлqуючи зубами, розповiдав про те, Lцо
кйька xBoplzlx на проказу втснли з лепрозOрiю Й тсгrер роз
ry,]юютъ MicToM. Полiцiя розшддqуе ilr салчте у тiЙ частиЕi
Баrry,де проживають проryльники. Наставник з блiдим об-
.fиччям дозволяв JлIням Ее прLlходити до школи доти, поки
Bopi на проказу не будrть заарештованi. Залелкно вiд об-
ставин цr шроryли моIли затягЕIутися на тиждень, а то
й бйьше, }Itодному виклалачевi нс спалало Еа лчмку зЕер
цпися до санiтарного утIравлiння та довiдатися про iсггу-
вання того лепрозорiю. Та сьогоднi вночi ми збиралися за-
ц)ити лепрозорiri.

Я пiшов до вже переповненоi за,ти. У rцлттq,/ в оточеннi
винIадачIв сидIв Еаш директор з Jрочистою та помIIезною
}tасБоIо на обли.I.Ii. Я пiдiЙшов до нього й шанобливо вкло-
нився. Щякуючи MoiM мавпячим здiбностям до мов та дi-
a.,IeKTlB, одн окласники-л,{усульNIани призначили мене св о -
-rM уповновапксним. коли спраLва доходила до з'ясуванЕIя
cTocyHKiB iз директором. Тодi, коли неросiЙське походжен-
rrя багатьох з HrDi виказувала перша фраза росiйською мо-
вою. rцеrri вдавалося iшriтувати oKpcMi дiалекти. IIаш дирек-
тор був з Петербурга, то}лу з ним треба було говорити
.по-пiтерськомуD. тобто пришiптlrвати приголоснi й ковта-
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ти юлоснi. Хоч аr.цент вIжодив не дrже гарниЙ. проте дуже
й длже аристокрirтичний,.Щиректору i в голову не приходи-
ло, що я корчив дФня. BiH радЬ лрогресовi русифiнацii цiеi
околицi.

-.Щоброгс_l 
вечора, flaнe директоре, - 

скромно промl.t-
вив я.

-Щоброго вечора, Ширваrшlrар, ти гrрийшов до тями
пiсля iспитiв?

-Таlt, пане диреЕторе. Але потLw я пережив cl4llъ,rre
потрясiння.

- Що ста_rrося?

- Ну, у зв'язку з лепрозорiем. Mil"r кJrзен Сулейман по-
бува, там, Вiц, знаете. сJIужить леЙтенаrrтом у сальянсъиЙ
вiйськовiй частинi. Йо-у було зле i MeHi довелOLlя доглядати
його,

-А що }ш стадося з лепрозорiем?

-Хiба ви не знаетс? Хвopi на проказу здiiтснллllи втеч!r
i киrryлпzся у lvгicто. Проти них розгорrтули двi частиЕи саJIь-
янською цолку. Пронажеrri захопI4Jlи два сеJIища. Солда-
ти оточили цi селишдаr та стрi,тяли, IIе рсlзбирirючи в кого.
Зараз якраз ус1 будrаrrки слаJIюються. Правда, жаrLrIиво,
пане директоре, що леuрозорiЙ перестав iснувати? Спотво-
peHi, смердючi шматки гrrrотi, що повiдпадii;Iи вЦ хворIд(
лежать за мiськими воротами. ix поливають нафтою i спа-
люють.

На чолi у дирентOра виступltти краплини поту. BiH, ма-
бугь, дrмав про те, що настав момент поrrросити MiHicTep-
ство. rтIоб його перевели у бiльш цивiлiзоване мiсце,

- 
Яка жахлтлва KpaiHa. який жалх;rивrтй народ, - хрипко

сказав BiH. -Тепер-то ви бачите, дiти Moi, як ва}кливо мати
досвiдчениЙ уряд i магiстрати. якi здатнi тrlвидко реацIвати.

Клас оточив диIJектора i. усмiхаючись, с]духав Його лек-
цiю про користь гrорядсу. З лепрозорiем було покiнчено.
}{ашим послiдовникап4 доведетьсfI розробляти нову власну
версrю.

-А 
чи знае паfi директор про те, що син М5,тсаммеда

IЪЙдара вже вчиться у друюдлу класi в наIlIiй шнолi?
винно зztIIитав я.

- Що-о-о? - очi дrzректора цолiзли на лоба.
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Мрrа-ллчrед IЪЙдар б5rв прокляттям lrlколи. Birr заJIишав-
ся у коЕ{ному к.пасi по ц)и роки, У шiстrтадцять poKiB Birr
одрч}кIlвся, але rц]одов}тсчвав хоцл4ти до школи. Иого син
удесятирiчношrувiцi пiшов до Tiei Ht гiмназii, де вчився бать-
ко. СпочатIqi/щасливий батько нzтмагався приховати це. Та
якось малсrrькиЙ rryза-тlь пiдiЙшов до нъого пiд час велико'i
IIерерви 1, вцrrrивrrшл в нього ведиrсi невиrrrri очi, сказав по-
азербайджzlнськи:

-Т^rу, якщо ти зараз же не даси Me.rri п'ять когтЙок на
шоколал, ярозтrовiммамi, як ти списав задачiз математики.

Жорстоко зганьб-rrений Мlп<аммед Гейдар надер нахабi
вутrа i попрос]ив нас розказати директору за першоi Еагоди
про свое батькiвство:

- Ви хочете сказати, що у JлIня шIостого каасу M5nraM-
меда Гейдара € син. який вчитъся }, др]rгоIttrу класi?
тав директор.

-Так, BiH просить y вас пробачення i хоче, rцоб його
син став таким же освiченим, як BiH сам. Дуже зворJrшливо
ба.tити, якпошIирюеться цотяг до зzlхiдЕIо'i освiти.

,Щлректор почервоrriв. BiH мов.rки обдг.чтував пLlтання,
наскiльки навчання батька iз сином в однiЙ школi супере-
чить правилам гiмназii. Проте BiH так i не приЙшов Hi до
якого рiшення. Таким чином, батьковi та синовi було дозво-
_,Iено о садьувати й тrадалi цеЙ б acTiorr захi дт,тоi науки.

Вiдкрrапися малетlькi дверi.,ЩесятирlчниЙ хлоrrчик вiд-
c)iт _I\лв важкi штори та BBiB темтrотrrкiрrлr, слirлаrмузттrс з lpa-
rцr. Триматочись за р}4си, IчIJrзики пройrrши в ьуток заJIи та
всiлися на кllтимi. LxHi рiдкiснi iнстрlrменти були виготов-
,TeHi бirгато BiKlB тоNdу в lpaHi. Заrл5zнала ryжлива музика.
Один з ьцrзик пiднiс долоню до B5rxa - ь!тасичний жсест схiд-
HrTx сrгiвцiв. У залi зZшачIваJIа тиша. Проrцптав, сгrовнетмЙ
захвату, удар бубна, i спiвець завiв фаrъцетом:

ТЕiй cTar: подiбний персидському киндJfiа-ц/,
Вуста TBoi наче палаючий рубiн.
Якби я бlв т1,,оеrрким султаном,
Tra стала б моею судженою,
В коси TBoi я вrчriтав би пер,тrrrи,
Щiщлвав би п'яти TBoi,
В чаrпi золотiЙ пiдriс би серце свое.
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СгrЬеrр замовк. а пiсrrю пiдпоглпв юлосниЙ та рiзкrлi
юлос iншого. З ненавиgгю в голосi Bitl спiвав:

1Ъ rto:rtrroi rrочi
Ти як миша скрадаешся
Через двiр до сусiдrтього доп,rу.

Бфон божеволЬ. Кямаrтча рI4даJIа. I вже третiй спiвак
цристрасIIо засrпвавr

EliH шакал. BiH невiрниЙ.
О горе, (} ЕIещастя, о гаr-ьбirl

На хвиrшсту запаrцrваJIа тиша, Потiм через три-чOтири
такти м'яко й романтично заспiвав четвертий:

'фи днi *l то,tив свiЙ Ёинджzul,
Четвертого дня заltолов ворога,
Порiзав Його.
Я перект-u-цr TeСre, моя кохшIа, чсрсз сiдло,
Пов'ялqr обличilя свое ryсткою вiforи
I помчу з тобою в Iори.

Поруч зi мною стояв директор школи i викладач гео-
графii.

-Яка 
жахJIива музика, 

- 
м'яко вимовив директор. -зцптитъ як рев кавказького осла серед ночi. Щiкаво, чи

е якIdlсь смисл у словах?

- Hi, мабугь, так само, як i в п{узицi.
Я вже xoTiB навшпиньки пiти вЦ них, та вiд.тlъ, як во-

рJD(нулася важка д;lмасьЕа портьера за моею спиною. Я обе-
режЕо озир[цrвся. За пор,гьсроIо стояв стариЙ з бйоснiж-
ним волоссям i дивтпами свiтлими очима. Сл5гхаю.ти м}гзику,
Biтr fьfaкa-в: Иого Превосходительство ЗеЙнал Ага, батьrсо
Iльяс-бека. Його м'якi руки з товстими гоrrубимrд веЕами
тремтiли. Цi руки не могли HaBiTb написати iм'я господаря,
аJIе уIIравJIяли сiмлесятимiльйонниtди ст?]тка ми. Я вiдвер-
н5rвся. BiH був простим сеJIяIIином, цеЙ ЗсЙr-rаб Аrа, проте
розумiвся на мистецтвi сгriву бiльше, ттiж викладачi, що ви-
IцrстIаJIи нас у cBiT Пiстrя закirr.rиrrася. Музики почаJIи гра-
ти Калка3ьIýrтанцюваJьIrу мелодiю. Я озирlтувся. учнi зби-

э8



фа i tll с d€i н,,

лися в грушI ii ппslи вино, HaBiTb м5rсуJьмани_ Я rre пив.
,Щiвчата, сестри та друзi наIпих однокJIасникiв щебеталпа
ч ч/ткD(. Серед нюl було чим€шо росiйсьнrас дiвчат з руси-
ми косами, сiрими або блакитними очима та нашудреними
серцями, Вони говорили або тiльки з росiянами, або з Bip-
менами чи грузиЕами. Коли ж наближzuIис.Е мусуJьмzrни,
вони зшчецо хlхIкzши I, вrдповrвIIIи скоромовкою, вlдверта-
.]ися, Хтось заграв на rтiaHiHo ваJIьс. Щиреtстор закрJпflляв
з дочкою гyбернатора,

IIарсштi! Зi сходiв почувся ii голос.

- Щоброго вечора, Iльяс-бек. Я трохи заItiзнrzлася не
з власноi вuми.

Я знiтr,шся. I{iHo була одягrrена нс у вечiртпо ryrсrтю i на-
BiTb не у форLту гiмназi'i Святоi, Тамари. З ii плечей звисаJIа
коротка оксамитова накидка iз золоченими Гудзиками. Та-
лИ була цдго перевита паском i здава-цася такою тоЕlкою,
що я змiг би обхопити ii однiею рукою, Щовга чорЕа оксами-
това спiднrащя сягала п'лт, оголюючи rrозолоченi тrосаки iI
;rайковr,оr .rеревичкЬ. I{a голiвф сидйа невеJIичка кругла
шzшочка, з якоi на чоло двома рядами спад;ши важкi золотi
монети. Вона була у старовинноNry костюмi грузинськоi
ЕtIяжни i нагалувала вiзаrrтiЙсьIqi/ мадонIry. Мадонrrа роз -

смiя.тася:

-Hi, A;ri Хан, не сердься! ,Щоки зzlв'яжеш yci торочки
Цеi спЦницi, скiльrси IIасу миЕе. Я одягтryла ii тйьrсrа зара-
ла тебе.

- Перший танець мiй! - виryк}ryв I.цьяс-бек.
I,IiHo погляFIула на мснс, i я кивrцrв Еа зIi€lк згоди. Я Tarr-

цюю так собi, та й не дrже люблю танцювати. АIльяс-беку
можЕа довiрити Hirro. Birr знае, як поводитися. *Молитву
ШаМiЛя!п - попросив I;тьяс_бск. за_lцпrала дика мJrзика.
Iльяс-бек вискочив у центр заJIи, витiтжв свою шаблю, i ноги
його поrrеслися у снаженомч ритмi танцю кавказькIzD( гор-
фв. У рукш( у нього блищав клинок шаблi. Ilirro пiдпливла
до нього. Ноги Ii здаваJIися iгратттковими. Почався танець
Шамйя. Ми гшеска.rм y такт пцrзиф. Hirro викоrцrвzLаа пар-
тiю нареченоi, яку мапи викрасти.-- Lъяс затисчrв шаблrо
зубами i, розкиr5rвппд руки наче ж{жиI1 птах, круЕt-цяв нав-
коло дiв.rини. HiHo ковзала по залi, передzrючи порJD(ом
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г.t{учкlD(р)rк страх, вiдчаЙ i покору- У лiвiЙ руцi вона трима-
ла xycTlqr. Все ii тiло тремтИо. I тiльки монетки шапочки
спокiйно леЕtчши на ii чолi - у цьоI4ч була маЙстернiсть
таIщю. Лише грузr4нка може робити Tarti фа_нтастично
тттвтzдкi повороти, не цриводячи в рJд( монетки на шатrочцi.
Iльяс мчав за Еею. BiH, не зупиняючись, переслiдrвав ii.
Чим сиrьrтirrrими ст€lвzlJlи рухи Його рук, тим слабше вiд-
бvтваlм його аrтшси руки HiHo. Нарешrгi вона завмерла, як
загнана мисливцем лань. Iльяс-бек круЕtляв все блиэкче
й ближче. Погляд Hirro став м'яким i покiрливим. ýки ii за-
тремтйи. Музrтка стала голосrтiшt_lю, i Bt-lHa розжала лiву
руку. Хусткаупала на земдIо, i Tiei ж мит,i шаб"lrп Iльяс-бека
приколола fr до пiдлоги. РwтуаlтьrмЙ тлlок приIrинився,

Що речi, я сказав, що fIеред танцем ми з Lтьяс-беком
обмiнялися шабл.flми? Отже, JircTEry HiHo приколола моя
rrrаблш. 3авжди краще пiдстрах_чватися, бо як ствердJrсуе
МУДРе правI4по: кПеред тим, яЕ доргп{lгI4 верб_гпода засцдI-
ництвуА.гrлаха. мiцнiше гrрив'яжи тварину до паркану).
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- О Хан" коли нашi славн1 rтредки вперше ступили
ч чю нраiглу, де вони збиралисfI здобути собi веллtrtе iм'д,
що наводило б жах. вони занрича-ци: uКapa Бах!о - uЩи-

вiться - Ta]vl лежить снiгlu. Але но"rrи пiдiйrшчи до гiр та по-
ба.lши густий лiс, вони закричали: оItарабах!п к'Iорний
салlо. З того часу цей нрай почав називатися Карабах. Бо,
нехаЙ буде вам вiдомо, Xatr, Hiarrr краЙ дуже давнiй i знаме-
rдrтий.

Старий Мlrстафа, у якого в LLIушi я зн-[мав кiмнати,
.гтачобливо змоЕн. Потiм BiH виuив маленьIry чарку кара-
баського фрlтстового лiкеру, вiдрiзав rтrNlаf,очок дивного
волокнистого сиру. Iцо нilгаJтrвав дiвочу косу, й продов-
жив:

- У rlашrzх l,opa_x, вы вЦо-vо. мсшкають зловiснi. Tcдrrri

цривиди, якi охороняють незлlченнi снарби. У лiсах стоять
rцlадавнi брили, цомiж якL{х те(ryть священнi джерела.
У нас е лJсс. ПроЙдись MicToM i rrодивись, IIи працюе хт.)
небудь. Та HixTo! Ти здивуешся, ага!

Я сrrравдi здивуваtsся тому, яIi; мистецьки брехали жите-
-Ti цього краю. Воrrи складали рiзнi, легснди. щоб просла
вI4ти cBoIo багькiвщrану. Тiльки вчора 1-овс,цrн вiрпtенин на-
магавсfl розповiст,и MeHi, що 4ристиfIЕська церква Марас
у Шушi була збудоваI-{а л'flть Tl4c.aTI poKiB тому.

- Не забрiхуйся, - попередив я його. - Хрис,гиянство
шt релiгiя виникло заJIедве двi тисячурокiвтому, I_{epKBa не
моглаr бу,ти збудована до виЕIикнення релiгli.
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Товсryн образився та дорiкнув MeTri:

- Ви, без с5плrтiву, освiчена JIюдина. Та дозвольте MeHi,
староплу, Е€lгадати вам, що христи.fIнство як релiгiя могло
виЕIикFryти двi тисячi poKiB топлу в irrшлж кршнах. Алс r-rac,
карабахцiв, Icyc Христос наставив на rryть iстинниЙ за три
тисячi poKiB до того. Ось так!

За п'ять хвилиrттойже старий. нс миг}Iувши й оком, по-
вiдав MeHi, що франrц;.зький генерал Мюрат-вiрменин за
походJкенняrчr i народlвся у Шушi, Щлтrzною його забра.lм
у Франфrо, щоб i TErпr прослulвити Карабах. HaBiTb по дорозi
в Ш5пrцr водiй фаетона показав кам'яниЙ Mic,ToK, по якомч
нам треба було rrроiхати. i гордо мовив:

- MicT було збудоваrrо Олександром Великим, коли BiH
вирушав зав ойовlrв ати Персiю.

На перrz;тах було вибито выпдti цифри: * 1897о. Я показав
це фаетонщиЕу, але той лише мах}тув руною:

- ВаЙ, ага, росiяни вибили Ц цифри пiзнiше через за-
здрощi до нашоi слави!

Шуша - дивттутй край. BiH розкиrцrвся на витшаrri п'яти
тисяч MeTpiB у горах, оточений лiсами та сц)]rмками. Т}т
у повнiЙ злагодi жI,твJrTb вiрмени та мJiс_ч.iьмани. Протягом
BiKiB Шуша сJцI}liила мостом мiж кавназькими краirlами,
Персiею та Т\реччиною. Мiсцевi аристократи - вiрменсъкi
нахарари, мелiкrа та м_чсульманськi беки Й ага-цари зводилI4
будинки r-rа пагорбахйудолиr-rах, що отоIIили MicTo.

Часто iз чарiвною дитячою сulмовпевненiстю вони нази-
вали cBoi мазанки п€шIацами. IJдм людям нiколи не набри-
да,то сидiти на rаrrку. поIqрюючи лIоJьки, Й розповЦати
один одномчщ)о те, як часто карабаськi генерzulи рятуваjп,I
РосiЙсььу iмперiю i самого царя, i якоi жаьшвоiy,та"ri 

"orrnб зазнали. якби на ix захист flостzш би хтось irrший.
Я i мiЙ гочу дошкандибали до Шупi за ciM годин. Гочу -озброений прис.щ/}кник за професiею та розбiйтпак за покли-

к:шням. L{e - безсловеснi шоди з войовци"lш,t виразом об
JтLrччя та з киIlджаrlIами, шпагами, пiстолетами й iншою
зброею на пасц/. Вони проводять час у розщ/мах про свое ге_
роiчне минуле та шобутi трофеi. А модt-rrиво 'ixrrc мовчаlпlя
i зовсiм tтiчого не озЕачае. Батьно наполiгттатоIчfу, щоб меrrе
супроводяqrвчш Iочу то, щоб уберегтrа меrrе вiд незна-
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ilомцiв, чи To'lx вiд мене. Тая особливо й не сfIеречався. MeHi
псrдобавс:я цей гочу, i пt_lтiм BiH був рiднек.l дому LIIирванпIи-
рЬ, на нього можна було покластися, як на схiдrrого слJary,

Я жив у Шушi вже п'ять дrrЬ, П'ять днiв в очiкуваrrrri
HiHcr я висJцrхов}rвав вiд кожного стlliчнtlго, що наЙбагатшi.
rтаЙвiдважнiшi i взага,тi видатнi люди е вихiдцями з Шуrrri.
Я дивився на MicbKi сади. paJryBaB мiнарети та церковнi
дзвiницi. Шуша, без c5rMHiBy, була релiгiЙним MicTtlMl c:iM-
Irалцять церков i десять мечетей з JIишком вистачало ца
шiстдесят тисяч населеЕнfl. I потi,rд fIоруч iз MicToM можяа
було вiдп:"чнати незлiчен}ту кiлькiсr,ь сlвятрlх Mi сць, на,йв аж-
_твiшим з якlлс була знаменита могила, каплиця та два де-
рева Святого Сарибека- Хвалькуватi друзi потягнули мене
ryдtI першого ждня.

,Що могrлrи святого можна добратися з Шушi за годиIцr.
}te MicTo здiЙснюе туди щорiчне пчLцомництво. де у свято-
лц- гаj влаrштOвуе бенкети. Нzцмiрно набожнi цtlвзуть до мо-
грuIи на колiнах- досить незручний спосiб вшанJaвати свя-
тOпо, хоч саме так fIадомництво стае особли_вою зас"цлою.
БLrя мсrгиrrи ростуть два дерева, доторкцлися до яких вва-
?rя еться святотатств ом. .Що сить дото ркIIутися до листочка,
щоб усе тiло гrаралiзуваj:Iо - настiльки велика сила свято-
го, Хоч нйто TarK i не змiг до цrmя рсlзпс.lвiсти MeHi, чи були
насправдi виIIадки паралiчу або ще якi iншi чудеса. MeHi
-тише в найrленпrих подробицях повiдали щ]о те, що янось,
ряцrючись вiд всlрогiв, Сарибек зiйшов на вершину гори,
звiдки дивиться на Еас сучасЕа Шуrrа. Коли вороги пiдi-
I1шши зовсiм близько, KiHb Його перелетiв могутнiм стриб-
ЕоцI через гори, скелi Й усе MicTr. На мiсцi, де пIJиземлився
Бiнъ, i сьогоднi можна цобачити вiдбитни на Kaллerri - слЦи
нопит цiеi благородноi твариLlи, Тану ось iсторiю MeHi роз-
повiли. I ноли я нац4агався було Еисловити свiЙ cyMHiB з
црLтводу стрибка, почдts обуреrту вiдповlдь:

-Тшс, ага, KiHb-To був карабасъким.
I зразу ж оповi_гrи чергову ле.гендr гrро карабаського ска-

Б\.на:

- MicTo гrотопало в Kpaci.. . Та вайкращим у цьому MicTi
бчв карабаськиЙ скакун, знаменитий KiHb, за якого пер-
ський шахАга Мухаммед пропоЕував свiй гарем...
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А.lи зrrали взагалi Moi друзi, що Ага Мутсаммсд буъ iмпо-
тентом?

- Цей скакун, 
- 

lfродовJIqrвали вони, - був майхсе свя-
тим. Щоб вивести цю чудссну породу, аIdсакали протягом
BiKiB ламали головч, доки не з'явився знаменитиЙ кара-
баськrд1 скацrн.

Пiсля Bcix Tlor iсторЙ плсrтi стало фrtазо поба.rити цrдr прс-
ц]аснI..D( коней. Та дlузi литrrе з жалем подlвиJтися на мене:

-Легше 
поц)чшIити в суптzшсьтtий гарем, rтiжс гцrонrлс-

IIути в стайтrrо з rtарабаськими скаьуFIами. В усьому MicTi
всього дванадцять гнiдих, i rrобачити ix - все одно, що на-
бути регцrг-ацii конокрада- Господар скацrна сiдае Tra нього,
JIиIце вирушаючи на вiIlтrу_

Одвим словом, MeHi довелося задовольнитися i'хнiми
розповiдями про легеrцарного cкalqrнa.

Тим часом я сидiв rrа верандi в Шушi, слухаючи бала;са-
нину старого Мустафи й очirqrrочи HiHo. Ще казкове MicTo
MeHi подобалося.

- О Xarr, - рzштом почаш Мустафа, - Вашi предки во-
юваJм, а ви просидiли в обителi знань i стали освiченою
людиною. 3начить, ви зпайомi i з витонченими мистецтва-
ми. Перси пишzIються Саадi. Хафiзом i Фiрдоусi, росiяни -Пуrrrкiнrтм, а далеко на заходi TBoplIB поет на прiзвище Гете,
який написав посму про дrlявола.

- I що Ht? Yci ф пости родом з Карабаху? - обiрвав Його я.

- Hi, rvriй благородний пане, я цросто хочу сказати, що
нашi поети кращ1, xo.r i вiдмовляються передавати слова
cBoi мсртвими б5rнвами. Вони занадто талановитi, щоб за-
пистrвати cBoi поеми, i тошцr просто розповiдаrоть iX.

- Про яких поетiв ти гоБориш? Чи не про аптугiв?

-Так, про аIrцrгiв, - авторитстI-Lо промовив стариЙ. -Вони мешк€tють } ca.;-Iаx Шуlпi, i завтра v них вiдбудrться
змагаЕIIя. Ви пiдете под4витися на нr.оr?

Мiсцевими постами славилося майжс кожFIс карабась-
ке село, Вони ск.iIадають поем!I упродов:*t зими, а весЕIоIо
виходять у люди i розповiдають cBoi пiсттi у хижах та паJIа-
цах. Та лише три ссла FIаселяють виклIочIlо поети, i rra знак
пошаIтJrвання, з яким Сýд ставитtсядо поезii, цi села звiль-
Heтli вiд податкiв. Одним з таких сiл е .Щаrrrкенд.
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З першого ломядr було зрозушrИо, що жителi lIього села
не простi селяни. Ще буrпz довговолOсi чоловiки у шовково-
му, одязi, якi з пiдозрою позирали один на одного. Заними
слiдом irл,lи'iхнi жiдни з печztльними облич.rями та музич-
нимI1 iнс:трументами чоловiкiв у рунах. Село кишiло бага-
тIltми вiрменами i м_усl.rьманами. янi з'Йалися з yciei кра'lrrи
посjt}.хати аlllугiв. ЕнергЙниЙ натовп зiбрався Еа Еевели-
ЁЙ головrтiЙ плtlщi. У центрi с,п)яли двtl доблеснi аттryги
в очiк5rва_тrнi важксli дуелi. Вони з flрезирством позирали
один на одного. ,Щовге воJIосся розвивалося на BiTpi. ParrToM
один з них вигJrкнув:

- Вiд твого одяIу тхне гноем, об,rич.rя твое схоже Ейl сви-
rrяче рило!Таланту менше, Hiж волосся на животi незаЙма-
Hoi! Ти за копiйки скJIав би поему гцlо свою власrцr гаттьбу!

Шугий вiдповiв йому зловiсним гавканням:

-Ти одягнений^, ян звiдник, а голос у тебе, яЕ у евнуха,
Ти не мOifiеш продати r:вiЙ талант бсl йсlгtэ у тебе немаё.
ПоЦасш об'Ики зi святковт,п< столiв. що rraHpIITi на мою
честь-

Вони продов}IgaвчL-rи з жаром лаlятися. ПубЛка атшодrва-
;ra. Потiм з'явився якийсъ сивий старий з обличчям апосто-
_la й оголосив теми змалаць: кМiсяць надАраксомп i nCMepTb
Ага Мухаммед-шахаrlп

Поети пiдтrяли очi до неба та заспiвали. Пiсня'iхrrя була
про жорстокого Ага М5rхаммед-шzrха, якиЙ по'iхав до Тифлi-
са. щоб IIоверIцrти собi чоловiчу сидr в TztMTerrTHix сiрчаних
водах. Коли й сiрчанi джерела не допомоглrа йоплу, шах
зруйнуъав MicTo та звелiв безпощадно винищити Bcix чоло-
BБiB i жiнсlк. Але в дс-rрозi додому з ним сталася бiда. Внtэчi,
коли BiH сIIав у cBoeNIy IrraTpi, хтось занолов Його киrцrка-
-1оа\д. Великому ша]$r Ее судатосЕ Еасолодитися життflм.
У псrходах Йоrrлу доводI,Lгlося терпiти голод, зrловодьнятися
чорним:rгriбом i нислим молоком. BiH завоював ведиIIезЕту
кLlькiстъ KpaiH, а бiдував гiрше за жебрала у пустелi. ЩеЙ
нещасниI-1 Ага М5,хаммед-шi-rх.. .

Все це декламчвадося в класичних вiршах. В одноллу
з них детаJIьно розповiда,гrося про м5rки безсилого в KpaiHi
наЙгарнirrптк жiнс;к, а в iншt_lму тал же детаJIъно оrтисува-
.тася страта цIж жirroк, Публiка заJIишI]rлася задоволеною.
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З лобiв аrrцгiв градом котивс.fl rriT Потiм один з EIIzlx TpoxlI
м'яклпим голосом виryкн},в :

- На що схожий мiсяць над АраксолпI?
На лице TBoei кохаrrоi. - обiрвав його ссрдитий собрат

- Чи нiжтrе свiтло того мiсяця? - виryтсrryъ м'якLLii голос,

- Hi, мiсяць подiбний до щита BoiHa, що загттrтув у бою, -вiдповiв сердитиЙ.
Через деякиЙ час порiвняння закiнчилися, i ножен з HIr(

I]Iочав оспiвl,вати красу мiсяця, рiкиАранс, яка звива€ться
мов дiвоча коса помiж степiв, i закоханих, що милуIоться
в час смеркання вiддзеlэкаленням мiсяця у водах Араксу...

Сердитого оголосидI4 перемо]rщем, rтiсля чого BiH зi злос-
тивоIо посмiшlкоrо вiдiбрав саз у свого опонсrIта. Я вrтрiшив
пiдiЙти до нього. BiH з похмурим виглядом збирав NIонети
у свою чilIIу.

- Ви задоволенi своею персмогою? поцiкавиЕся я,
BiH з вiдразою сплюцIв,

-Хба це перемога, ага? Ралriше переможцiв не було.
Сотню portiB тому псрсможцIо дозволялося вiдрубати голо
ву переможеноttц/. Ось тодi наlпе мистецтво дiЙсно цiнува-
лося. Та й ми вже не Ti. Кому Еý заLхочеться rтролити кров
заради яrtоiсь поеми?

- Ви }к тепер кращий пOет в окрузi.

-Hi, - 
повторив BiH, - Я лише 5zллiлий майстер. Meттi

д.L]]еко до сцрЕtвжнlх аццlтIв.

-Ахто вони справжн,i аrrrуги?

- В мiсяцiрамазан, -повiдав сердитий аIшуц - е таем-
на rтiч, яка називаеться нi.I.iю Itадира. Tiei Ho.ri вся приро-
да на годиIry засинае. Рiки перестають текти, злi л,rси за-
лиIrtають cBoi скарби. Мокна поч/ти проростаЕIIя трави та
розмову дерев. З piн з'являються rriмфи, а за.Iатi цiеi rro.ri
дюди народжуютъся \ц/дрецями та поетами. Щiеi ночi поет
повинен прикликати Пророка Iльяса - святого покровите-
ля всй поетiв. Пророк з'являеться в потрiбrrий .lac. дозво-
лfi€ поетовi вiдпити зi cBoei посvдини й освя.туе його: ,,Тепер
ти став справжнiм аLtц/гом i по.tнеш бачитивесь cBiT моiми
очима). Таким чином, освячсrri пости почиIlають KepN{yBa-
ти стrжiями: тварини i люди, вiтри i моря дослJrхаються до
його голосу, бо Сила Пророка у словах його"
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СердитиЙ ашут оfIустився на зе&lлю i, обхопивши об-
личчя руками, гlрко заридав:

- Та rriхго не знае, яка нiч - rriч Кадира i в якиЙ час ночi
црирода цоринае у сон, Тому справжнi аurу,ги вимерли.

BiH пiдвiвся i гriшов. ОдинокиЙ i похлд4риЙ, степовий
вовк, який живе в зелеЕомураю Караба-:gr.
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Роздiл 6

У cBoeм5r вузьноN{у каменистому ложi дзвенiлсл лжерело
Печапюр. Щерева, з пiднятими до rrеба гiлками, оточили
Його, нiби втомленi святошi. Звiдси tsiдкривалася велична
панорама: на пiвлнi наче бiблiЙнi пасовиська розкиIIулися
BipпreHcbKi лlпtи. пIо BciM cBoiM краевидом обiцяли багатиЙ
5рожай. За пагор бами ховалася Шуша. А на сходi у запиле-
них гIустелях АзербайджаЕIу губилися нарабаськi поля. Га-

ряче држання вогнк] Заlrаryстри лiта;rсl нал долиною на
крилах гIустельного BiTpv. Are дерева навноло нас стояли
HepJ,"{oMo. нiби ангели ix щойно fIолиIпили. а магiя rLIe не
встигла розчинитис:я. Нattle вогнище здавал()с]я на-шIадком
багатьох вогнI4щ, що благословиJIи цей свяrценний край.
Навколо вогнища на нольсrрових килип(ах розтапrувалася
група грузинiв i я разом з ними. ,Щоки на рожнi L,ма}килося
]\t'ясо, ми наповнили нашi чатпi виноьт i розклали навколо
вогнища тацi з фрl.ктами. овочами та сиром. Бiля д;керела
ctтдiли мандрiвнi л"ц/зики - зазандарi, HaBiTb IJазви iнстрч-
MeHTiB. що tsони триNlа-lи в руках, вiдрiзнялися мелодiЙнiс-
тю : лаiра, .ryтriрi-чiащ,рi. саламурi. дiплiпi,то, На замовлен-
ня мiських грlлзинiв, якi побаrкалипоси;|ити екзотичrтi чари
того, tцо вiдбlrваеться, вони почали сrriвати одтry зi cBoix ба-
яти - перську пiснrо про любов. Нашi виклада.ri ",lатини на-
зваJIи битакиiт екстIJавzLгантний спосiб злитися з наIJодни-
ми звичаями лдiонiсiйським настроем). Святкування буrrо
влаштовано сiм'ею Кiпiатri. яка, лiставшись Шушi. вирiши-
ла зiбрати Bc:ix вiдпочивальнинiв 5тrочi в IIц/шr{нськоп.цл гаi,
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I{авпроти мене сиДв батьrtо HiHo -тамада, який керу-
вав ц)апезою вiдповiдно до cyвoplоr правил. Иого очi бли-
щzrли, а на розчервогтiлому обличчi красуваJмся rycTi чорнi
вуса. Зараз Bir-r пiдrrяв свого ксдI4ха за мене. Я тсж вiдпив зi
свого, хоч зазвичай не пив, Але тамадою вечора був батько
HiHo, i було б просто непристойно не випитиу його присут-
Hocтi. С.rуги приIlесли днtсрслы{оi води. Вода ryт одrrе iз
численнIZж чrдес: випивIltи iT, Moжrra iсти скi_тьки завгод-
но, не цrрб5почись rри цьому цро неприемrтi наслiдки пере-
iда_нrтя. Гори страв таIryди на очЕrх у Mipy того. як ми JдIи-
валися водою. Мати HiHo сидйа поряд iз чоловiком бiля
мерехтливого вогню. У Hei були смiшrливi очi. TaKi очi були
тИьки у мirrгрельсъких rKiHoK, якi вирос;ти в доJrиI{i рiки
HoHi, де чак,чrнкаМедея зустрiлася з аргонавтом Язоном.

Тамада пiдняв свiй кеJпD(: пВрш'емо на честь шЕIновно о
Радiагriо. СтариЙ з ясними, мов у tIемовляти, оаIима подяIfу-
вав rloMy. Почалося трете коло. Bci осушили cBoi келихи.
П'яних не було, оснi-rьки пiд час такIд{ трапез грузини вiд-
чувzrютъ душсвне пiдr:ессrrrtя i яснiсть роз]г^лу, подiбr-ry не-
чrагпорськiй д:*сереrьнй водi, яка Еа додаток до Bcix cBoix
чарiвrшж якостей ще й не дозволяе сп'янiти,

FIarTla rtомпаr-riя була rrc едиIIою в цей нi,tний час. Гhй пi-
стрявiв вогнями багатьох вогнищ. Щонедiлi rr5rrrrинцi звер-
IIIують паломництво до джерел, а святчлвання тривають до
cBiTatrrцr. Християrrи i шrусульмани збираIоться разом у за-
TiHrcy святого гаю.

Я озирrцrвся i зустрiвся очима з Нirrо, яка сидйа поза-
ду мснс. Borla розмовляла iз сивокосим.Щадiанi. Повага до
старших i любов до дiтеЙ завжди в пошанi.

- Пообiцяй, що приiдеш погостювати до мене в замок,
уЗугдiД, говорив стариЙ. -Удолшriрiки PiolIi, дсдztвIмм-
дulвно раби Медеi эбираlr"т овечим p\rнoм золотю. I ви б при-
еднаJмся, A",Ii Хан. Побачите дивнi д}rq,ц{глi Мiнгрелii.

-Iз задоволеI-Iнлм. ваша свiтлосте, але тiльки заради
вас, а не джунглiв.

- Чим тобi не догодили лiси?.Щ,ля мене вони - втiлення
викоrlа-Еtого життевого обов'язrсу.

-Алi Хаrт боlтъся дерев, як дiти - привидЬ, - сказа,,Iа
HiHo.
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-Та Hi ж бо. Просто EzrM дорогi лiси, а MeHi - cfепl -вiдповiв я.
,Щадiанi гIримрJгжив ся.

- Степ, кажеш? Cyxi ItJaщi та гарячий цiсон?

- CBiT лiсiв бентежить мене, Balпirl_ свiтлосте.. BiH uовен
cTpa_bfr i чар, привлцiв i демонiв. Не дозволяе дивитися Епе-
ред i обсryпае, к!цаючи в темряву. Соня.rrтi гrромеrri гублlять-
ся у напiвтемрявi дерев, i все злаеть(lя несгцJz],вжттiм. Hi, лiс,
дiЙсно, не для мене. I потiм, у лiсоволчцr затiнrgr я цочуваюся
щrигrтiченим, а шерех гiлок нага_r.ше смуток, MeHi до ллшi
гц.lостi речi: BiTe1_1, пiсок i камirrня. У стеfIунемае прr,пс1.1ас, BiH
подiбний удару киЕцжаJIа. Лiс же своею )сrтромудрiстю на-
ГаДaе ГорЕТв вузол. Я гф.rпося в лiсi, ваlпа свiтлосте.

Дадiшri задrмливо погляIЕ{ув rrz} мене]

- У тебе дпца степняка, - с.казав BiH. - Моrкливо, лю-
деЙ треба роздi.rrяти саме за тFею ознахою: ца лiсовикiв
i степнякiв. СхЦне сп'янiння вiдбуваеться в стеfцr, де люди
п'янiють вiд гарячого BiTpy та пiсrw, де,свiт здаеться гра-
нично простим i безтурботним. Лiс же наIIовнеtrиЙ питал-
нями. Лише с.теп не запиlуе, не дае i нiчого не обiцяе. Прсlте
пломiнь дrшi зароджуеться в лiсi. У степняка один лик
i одrrа iстица, яка rrереповrтюе його, Лiсовик. навпаltи, ба-
гатоликrтЙ. Зi стегry вzжодять фанатики, з лiсу - творцi.
Може, в цьому i е основна рiзниця мiж Сходом i Заходом.

- Ось чому вiрмени та грузIдrи люб-гrять лiс, - втру-
тився товсry,н Мелiк Нахарарян, що належаш до одного з
наЙвiдомiших вiрпленсьнr,пr родiв. ЩеЙ чоловiк з ба_тrьrq,ъа-
тими очима та бровамрr-кущами rrrобив пофйософствJrва-
ти й випутти. Ми rц] екр асно ладиrwl. BiH гrЦняв Еелих за мо е
здоров'я i виг5жн5rв:

-AJIi Хан, у горах народЕqrються орлI4, а в джунгJIях -тигри, Хто народяýrеться в стегц//

- Леви i воiни, -- вiдповiв я пiд радiсцi оплески HiHcl,
Подали бараrrячi шапт.пики. Знову i знову наIrовнюва-

лися келI,D(и. фузитм ryJIfIли широко. ,Щzцiанi заповзявt]я
детально щось обговорювати з Нахараряном, а HiHo JýrKaBo
позирчuIа Еа мене. Я rсивrrув. Вже добре смеркло. У свiтлi
вогнищ люди здавztлися дrхами чи розбiйниЕаN{и. На нас
нi:rго не звертАв }rваги. Я пiдвiвсл 1повiльно рушив до дже-
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рсла. Сrи;rившись нял водою, я зачсрпrцrв повну долонк)
вода i випив. Яка насолода. Якийсь час я миJцrвався вiд-
дзерк.rленням зiрокуводi. Раптом почулися кроки. Пiд ма-
ленькою тriэътсоIо трiсrryла с5п<а гiлка._. Я простягIIув р)дцr
HiHo. Ми пройтrrли в лiс, Нам не слiд було залишати бенкет
бiля вогнища. HiHcl присiла на траву i притягlтула мене до
себе. Карабаськi звичаi досить cyBopi_ Старий Мустафа
з жчжом повiдав MerTi, як вiсiмнадцять poKiB тому в однiЙ
сLw'i була пор)rшеЕ{а BipHicTb i з того часу дерева у iжrьому
саду Ifc родIZJIи. Ми подивилися одне на од1lого. У свiтлi Mi-
сяця обличчя HiHo здава-пося блiдим i таемничим.

- Княжна, - покликав я i забрав облrи.тчя HiHo у доло-
Hi. Вонане опиралася, можuIиво, через велиЕсу KirbнicTb ви-
питого кzlхетинського вина. А може, iI п'янили лiс i мiсячне
сяЙво. Я припав до ii BvcT Щолонi у Hei були м'яrrимrа i тепли-
ми, а тiло - податливим_ Трiсrцrли cyxi гйки. Ми лежали на
м'якому моry, i HiHo дивилаея на мене. Я доторкrryвся до
маленьких горбикiв ii дiвочих грудей. Мене охопило дивне
поч\,ття, яке невдовзi передалося i й_ Облrтччя fr загостри-
Jося та посерйозттiшало. Я розстебтцrв Tra нiЙ сутст*о. IlIKipa
HiHo сяяла немов опал при свiтдi мiсяця. Охоплека при-
cтpacTlo. Bolla лепстала щось HiжHe i пристрасне. Я за[ry-
рився обличчям мiэ+t ii мЕtленьких грудей, сп'янiлий вiд ii
щпrмяноi, трохи соJIоIIJгватоI на смак, шкiри. Колiна HiHo
трсмтiли_ По обли.r.rю котиJIися сльозI4. Япочав осJдIцIвати
облrтччя поцilцrнками- Вона пiдвелася, мовчазна i невпев-
нена ]z cBoix загалковLD(, незрозумi,тrоr поч/тгю(. Моiй HiHo
було "чишс сiмrlадцять portiB, i Borra вчилася у гiмт:азii Свя-
Toi царицi Тамари.

-Arri Xa;l, здаеться. я справдi люблю тебе, HaBiTb не-
звап+иrючи на тс. що я тепср княжна_

- I все-таки тобi недовго зzшишLLlrося бутrа нею, - ви-
мовив я, зустрiвши здивовzlнrтй погляд HiHo.

- I1е зроэумiла? Щар знову збираеться вiдiбрати у нас
титул?

-Ти позбудешся титулу, коли вийдеш замiж за мене.
Не засм5гцrйся, титулхаЕIа те}к нспоганий.

HiHo сх;rестила на поти.rпацi pyIclа, закинула голову 1 роз -
смiялася:
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-Хан? А MorKe дружина ха-на? Такого титулу не icHye.
I потiмутебе смiшно вихолить освiл.ryватися, якщо це вза-
галr можIIа вва}кати освtдчеIшlям.

- Тал. це i u t-lсвiдченнsl.
lIальцi HiHo погладили мос обличчя i зrlинли у волоссi.

-А якщо я погоджуся, чи за-цишишся ти вдячним на
tsсе життя цьо\лу пцдшинсько\ltу лrсовr та чи помириIпся rз
деревами?

-Гадаю, 
так.

-Наш медовиЙ мiсяць ми проведем0 у твого дядечка
в Тегеранi, i MeHi, як особливiЙ гостi, дозвоJlflть вЦвЦати Й
поспrлкJtrватися за чашноIо TIaIo з товстjaшЕами у шIErxcI'кo
Nцr гаIrемr.

- Ну i?..

- I потiм MeHi дозволять дивитися на стеu, Tollrv що на-
вколо не буде жодноi дrшi, яка мала би баэхання дивитися
намене.

- Hi, HiHo, тобi Ее доведетьсrt дивитися на степ. i потiм,
Birr тобi не сuодобаеться.

HiHo обхопила мою rшzю i притиснудася носоý4 до мого
чола.

- Мабуть, я приЙму TBoIo прOпозицirо, Ацi XziH. 'Га чи
под/мав ти пI]о те, що oKpiM лiсiв i степiв нам доведеться
пододатLI батато iншrлх гrереuон?

- Яних?

- Насамперед, Moi б атьки помр},ть вiд горя, якщо я втайдr
замiж за мусульманина. Потiм твiй батьно прокJIяне тебе
i змусить мене приЙrrяти iслам. А янщо я cTa_t4/ N4усульман-
кою, то цар-батюшка заLIIJте мене ло Сибiру за те, lt{t} я зрек-
лася хI]истlалтлсъltо'i вiри. I тебе заодrrо - за те, що змусив
мене це зробити. I будемо ми сrцiти посеIrел Пiвнiчногtl Льсi-
довитого океануна айсберry, доки бiлi ведмедi нас не з"lдять.

Я розсмНвся:
-Та Hi ж, HiHo, не перебирай. Тобi не доведеться при-

Ймати iслам, i батьки l,Boi не помруl,ь вiд горя, а Еа Еаш[
медовиЙ мiсяць ми поiдемо до Парижа та Берлiна, щоб ти
змогла поNIилуватися деревами у БулонсьЕому лiсi чи'Гир-
гартенi. Нущо скажеш?

- Ти ryHtc люб'язrrиr,1, - пpoMoBI:LIIa BoEIa зrriчетто, - i я
покI4 не вiдмовляrо тtэбi, y мене ще буде час дати тобi свою
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згодr_ Не перепмвай, rrc втечr я вiд тебе. .Щавай обговоримо
цю справу з батьками, коли я закiнчу шнолу. Тiльки не до-
д5rмайся викрадати мене. Все, що захочеш, тiльки не це.
Знаю я вас: перскидасте дiв.lцllу через сiдло. всзсте в гори
i в результатi почина€ться нривава вiЙна iз сiм'сю KiпiaHi.

Раптом ii охопили нестримнi веселощi. Вс:е ii тiло поча-
ло смИтися: обличчя. р}Дrи, ноги. шкiра- Воrrа прихицIJ1IJIа-
ся до стовбура дерева, сх|lлила голову та подивилася на
мене, У TiHi дерева HiHo була схожа на екзотичIry тварину,
яка сховалася в лlсr вlд мисливця.

- Пiшли, - сказа"та Fliно, i ми почимчиIqrвали до вог-
нища. Раптом вона щось придrмала, Вона зJдIиЕIrL,Iася i по-
дивиJIася на мrсяць_

-А нашi дiти до яко1 релiгif належатишryть?
ваЕIням запитчша вона.

-Що 
наfлсрятцоI, 

-]D(иJьно 
вiдповiв я_

Вона пiдозрiло погля!ryла на мене i нахвиJIиЕу змовLdJIа,
задгмавшись. Потiм iз сумом промовила:

- Я э*с не д/]týе стара для тебе? MeHi скоро випов}Iиться
сiмналцять, а твоiй майбутнiй друэкинi мае бути зараз два-
надцять.

Я заспокоiв ii. ЗвичаЙно ж, вона не видавчшася метri
ryже старою. Занадто тямущою, мо}IIJIиво, але хiба це - до-
cToiHcTBo? MeHi irтколи здаеться, що ми, схiднi люди, до-
сить рано стаемо зрИими, старими i мудрими. А з другого
боку, MeHi здаеться, що ми нерозумнi та простодrшнi. Я не
знав, що д}пvrати: мене збетrтеЕtили дерева, HiHo, вiдблиск
вогнIZtrц вда;rинi, а найбirьш сам_ Молtтиво. я випив
забагато кахетинського вина i як степовий розбiйник б_rцz-

кав у садI кохання, хоч HiHo зовсiм не мала виглящI Еtер,гви
степового розбiйrтика. Вона була спокiйноIо та нсзворуш-
ною, Вiд слiз, cMbgr та магiчноi пристрастi не залипп.тлося
й слiдr, MeHi знадобилося бiльше часу, щоб отямитися,

Ми поверrцrлисп до дfiýерела Пе..lатrюр. }IixTo Й не помi-
тив ттaTTToi вiдсчтностi. Я наповнив скJIянIdу дJкерельною во-
дою i припав до Hei паJIаючими вустами. Поставив склян$у
на мiсце i зустрiвся поглядом iз Мелiком Нzrхараряном, яrсиЙ
з роз5zмiнн дружелюбно та доброзичл пог,fядав
на мене.
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Я лежав на диватri що стояв на вера-ъцi будинку, захоп-
деrдиЙ любовними мрiями. Iсторiя мого кохангrя дуаtс вiд-
рiзнялася вiд тих, про янi MeHi розповiдали батъко, дядьни
i дци. Вона була особливою iз самого початьJr. HiHo я зу-
cTpiB rrе бiля струмка, ноли вона ЕIаповнювала глек водо}о,
а на Минолаiвськiй вулицi гlо дорозi до школи. На Сходi ко-
ханця починаетьсля бi.rrя дзюрнотливого сiльськоt о джере-
ла (lи бi,тя великzlх музи.tнrzх фоrrтаrriв у MicTax, де не iсгrуе
проблем з водою. Щiвчата кожного вечора йдrгь до джерела
з великимигIIиняними глеками на плечах, А бi.пя джерела
Iонаки, вмостиЕшись у коло, вед/ть розмову про бrzтви та
розбiйникiв, зовсiм не звертаючи Jaваги на дiвчат ,Щiвчата
неспiшно наfIовнюють глеки водою та Йд,"ть собi геть. Гле-
ки, наповненi вщент дарлять на плсчi. Аби rre спiткrrутися,
дЬчата вiдкидаrоть чадру i снромно огцrскають очi. l так
кожного вечора: дiв.rата приходять до джерела, юнаки роз-
ташовуIотьсfl Ita краю маfiцаu-rиltа. Лrобов на Сходi заро
джуеться саме тан. Iнколи одна з дiвчат випадково пiднiмае
o.ri Й кr,цае погллд на юнакiв. Ti й вlжом не велчть. Та коли
дlвчина зIIову повертаеться, одиI{ з ьILDI, схидивlllись, ки-
дае погляд у небо. Iнколи'iхнi погляди зустрiчаються, а iH-
коли- Hi" Тодi наступного вечора його мiсце заr,l;rrае iншrий
Iorraк. Варто було лише поглядам молодltх лlодсЙ зустрiти
ся кiлька разiв, як вiдразу Ht ставало зрозумiлим, що наро-
джуеться кохання. Все iнше йшло своею чергою: закоханий
страждадець б"rцлtсав оIiолицям и i вис пiвув ав сумних fiiceHb,
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у той час як його рiдня обговорювала кzшим. а аItсzшаUIи
вже вираховуваJIи, скiльки BoiHiB подаруе сеJIу молодаfIара,
Все було досить просто, кожен крок обговорювався та ви-
рrпцrвzrвся зазд;UIегlдь -

Ащо зi мною?,Ще загубилося мое дэrсерело? Чому облич-
ЧЯ HiHo не сховане пiд .rадрою?.Щтавно: жiнки пiд чадрою не
видно, та ii можна впiзнатrд за звI4чкамzl, дrмкаlми, бажан-
нями. Чадра приховуе ii очi, Hic, вуста. Шша ж залишаеть-
ся неприкритою. ,Щпrrа схiдноi этсiнни зрозумiла. Непокритi
II2лрою жiнки - зовсiм iнше. Dcri o.ri, носи. вуста та iHrTIi
частини тiла на виду. Та вам нiколи не прочитати дrмок,
якi ховаються за цими оаIима, HaBiTb якщо вам здавати-
меться, що все достеменно зроз]rмИо. Я ,тrоб,тю HiHo, i все ж
вона iнкоlпа бентеэкить мене. Iй подобаеться, коли на тrei
заливляються cTopoнHi "rоловiки на вудицi. У шляхетноi
схiдrrоi дiп.*rr, така увага виклиIiала б rrишс вiдразу. Вона
флуетъся зi мною. Я мошqz доторкrтутися до ii грудеЙ i по-
г,,Iадити ii стегна, хоч ми HaBiTb не зарученi. Колr,r вона чи-
тае _шобовrтi романи, погляд у Hei стае м'яким i мрiЙлrавпм.
нiби iй чогось пристрасно не вистачае. А спитав би я в Hei,
чого вона так пристрасно бажае, вона лише б здивовано
похитаJIа головоIо -iй i самiЙ не зрозумiдо. Коrrи ми разом,
MeTTi нiчого бiльше не треба. Я гадаю, вона часто б5rвала в
Pocii, Батько брав ii з собою у ПетербурL а Bcilл вiдомо, якi
навiжснi ф росiЙськi яtirrки. iхrriй погляд переповItюе cI4JIb-
не бажаrrня, вони часто зрадж!,ють чоловirdв i рiдсо мають
бiльше двох дiтей. Ось так Бог карае rx! ,Ме я люблю HiHo.
iI очi, голос, мансру говорити та висJIовJIювати cBoi дгмЕи.
Я одруlrсуся з нею, i вона, як i Bci грузинки, незвЕlжzlючи на
iхrтю веселiсть, безцrDботнiсть .rи замрiянiсть. стане зраз-
KoBoIo дружиною. Irrшаллах.

Я повернувся вбiк. Yci цi дrмIм втом|4IIи мене, Як тrри*
емно було леJкати iз заплющеними очима та мрiяти про
майбутне, тобто про llirro. Бо майбутнс поrIIrIеться того дня,
коrи HiHo стане моек) дружиЕою. Яка хвилююча мить на
нас чекае. Нам заборонять бачитися одне з одним. Наре-
чеrriй з жсЕIIжом нс можца бачитися у день вссiлля: дужс
зryбно може вrшиIIутт,I на перrrýr шлюбтцr нiч. Moi друзi,
озброiвшись та осiдлавши коrrей, привезуть HiHo, Вона
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буде закутана в чадру. Щього дн.fl на нiй мае бути схiдне
вбрання, Мулла почне ставити запитання, а bToi друзi 1_1o-

зiЙдrться цо чотирьох кутках зали i буд,"ть прOмовляти за-
кдяIття проти статевого безсилля. Щього вимагають зви-
чаi. бо у ножногсl чоловiка е вороги. якi у день весiлля
витягають з цйов кинджzl,]и, повертаються облLlччяtvl на
захiд i шеfIочуть; uAicaHi, бавiсаяi, мамаверлi. канiалi 

-
}I нього нiчого не вийде, нiчого гrе вийде, нiчOгO). Слада
Аллаху, що у мене гарнi друзi, а Iлъяс-бек зна€ напам'ять
yci рятiвнi закляття. Вiдразу ля пiсля церемонii .rzrи розi-
Йдемося. HiHo лЦе дtl cBcl'ix пuдруг на лiво1.1ькi lrос,иденьки,
а я - до друзiв на хJIоп'яче зiбрання. А потiм? Що ж буде
гrотlп,r?

На хвилиrry, я вiдкриваю riчi Й бачу дерев'яну веранд/ та
дерева в саrщr. потiм вцразу ж заллюпý/ю ix, аби краще
уявити, що ж буде потiм. Бо день весiлля наЙважливiпrиЙ
день, може HaBiTb i единий ваrкливиЙ день у життi. 'Гошту

i дrже важкий. Не тан вж.е й JIеIко пробратися Jr спальЕю
молодI4х першоi шлюбноi ночi. БLля ножнl]х двереЙ уздовж
довгого коридору виlшиковJлються фiгl,ри в масках, i лиurе
обдарувавпlи lx монета]чIи. наречений може пройти
у слаl,.Iьню. Та Й у спальнi Його може пiдстерiгати лiвень,
кlт чи rншr скJрпризи, cxoBaнl т},,т дIJузями, зновY ж таItи
з добрими намiрами. MeHi доведеться гарненько роздиви-
тися. У лiжко мо]+qль пiдсунути Й яку-небудь стару наргу,
яка буде смiятися та fII]осити грошей, абилiти геть, Наре-
rTrTi я один, Розчиrrяються дверi й заходитъ HiHo. Почина
еться наЙснлалнiша частина церемонii. HiHo усмiхаеться
Й, виrrtидаючи, дивk7тъс.я наtlrене.'liло r] сповите сап'яЕIOви1\{
корсетом, що тримаеться на торочках, зыIп{JrрованI4х спе-
рел,/ ХиТроМУДриМи ВУзлами слецiалiста, щоб збити з fIaH-
телиIqa жениха. MeHi доведеться ciilиONIy розшI{тов1rвати
все це. HiHo не дозвоJIflеться допомагати. Хоч вона мо}не
i догrомогти, Вже ду?fiе заплутаrri цi вузли, i rope й гаr:ъба на
мою голову, flкщо MeHi доведетъся ix рiзатrr. Нас:ц,.пнtэгсl
дня друзi приЙдrгъ подивитися на розв'язанi вузлики, i чо-
ловiн мае поназати, наскiльки добре BiH володiв собою. fЬре
нещасноtrлу, якиЙ не змOже показати ix. BiH стане посмkсl-
виськом для всього MlcTa.
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Першоi rlшюбноi Ho.1i дiм нагад/е муратtrнин. Зiбрав_
шись у корI4дорzlх, на дirцr, irпсоли HaBiTb на вулицi, друзi.
родlтчi друзЬ i друзi друзЬ Iц.дяться в очiкуваннi результа-
ry i, якщо сrrрава затягуе:гься, нервують. Вони цочинають
стукцги у дверi. IIяIвчати i гавкатп, IIоки нарештi не прrэ.ггу-
нае довгоо-riкуваний пострiл. T}zT вони почц/ть у захватi
стрiляти в повiтря. Bci. хто зiбрався, вибiгають з дому
Й уr,всlрюють почесrтrтй караул, щоб вrагrустити нас з HiHtl,
колrи iM ca;vllаvr цього захочеться. Таж, весi-rrля буде сггравдi
прекрасним. Iз дотрима*IЕIям ycix старовиннr4х звичаiв.
Тал, як цъог0 вимагають бzrTbKiBcbкi традицii...

Я, здаетъся, заснув на диванi. Тому що, коли вiдкрив
очi, мiЙ гочу сидiв н;rвrrочiпки на гriдлозi Й чистив вiстрям
киIцжаша ттiгтi. Як же я не тrtlчrв Його KpoKiB? Я лiниво по-
зiхrтув i зацитав:

- Якi новини, братчиrсу?

- Нiчсlго оссrбливого, ага, - з нудьг()к) вiдповiв BiH. -По сусiдству полаялися жiнки, та ще якийсь старий осел,
зiрвавшись з лрив язi, потралrив у струмок, де Й доrrrанi
сидить.

ГЬчу засуrтув кинджал у пiхви i баЙдуже продовжив]

- Цар вирillтдg оголосити вiйrгу кiльком европейським
монарха},1.

- Що? Яку вiЙrту? - я пiдскочив i здивовано витрirцив-
ся нанъого,

-Та звlrчаiлну вiйтту-

- Як це звrт.rайrту? IIроти кого?

- Проти деяких евролеЙськ!ж ллoнapxiB, Я вже не па-
м'ятаl<l ixHix iMeH. Нацто балатсl ix було. Мустафа заrписав
ixнi iMeHa.

- Поктrич негаЙно Мустафу.
ГОчу ттесхвtlJIьно по)t]4т2rв юJIовою 

- 
яка нездорtlва зацi-

кавленiсть! - потiм зник i поверн\лвся у с}шроводi Мустафи.
Мустафа зарозумiло yсмiхався та поводився як усе-

знаЙка. ЗвичаЙно ж, цар оголосив вiЙrгу. Усе MicTo про це
говорить. Лише я у цеЙ час дрiмав на вера-тrдi. Майте на
увазi, що rrixTo точно не зЕае, чому цар оголосив вiЙну. BiH
rцrиЙняв таке рiшення лише вIд(одячи з власЕ{ого здорово-
го гJIузлч.
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У метте вJIЕе )рвався терпеIIь:

- Кому ж цар оголосив вiйrту?
Мустафа дiстав з кишенi клаптик паIеру зi своiми кар-

лIочками. Потiм вiдкашлявся i з достоir:ством пorlaB читати
по склялах:

- Нiмецькошry найзеру й австрiйському iмператору, ко-
ролю Баварii, королIо Пруссii, короJIю Вюртсмберга, коро-
лпо Угорпцтrrи та багатьом iнrrпzм лордам i принцам.

- Я ж сказав вам, ага, що Bcix i не залам'ятаеrrl, - обе-
режно зазначив гоIIу.

Мустафа згорн}ъ свiй tt_тIалтик i мовив:

-З другого боrсу, Його iмперськавеличнiстьхалiф i сул-
тшr Осмшrськоi iмперii М5пrаммед Раrrпдд, а також Його ве-
лIZrtIтIiсть шахиншах IparTy султан Д>счrедтттах оголосl4IIи гц)о
cBoi намiри не брати 1г.rастi у цiЙ вiЙrri. Тому вiйтту lurolttнa
вважати вiЙт.rоrо rrевiрrrих, яка нас нс стосуеться. Мчлла
М5п<а-vмед Алi гадае, що перемоясуть нliмцi.

Мустафi не вда.llосfl закiн.rити. З боъry MicTa доличrв пе-
редзвiн сiмrrадцяти церков. Я вибiп. Спенотнс сергпrевс небо
погрозливо i непор5rrrпrо висiло нал MicToM. Вда-штrri, яrс баЙ-
дrжi свiдки, висо.tiJпа блакитrтi горrz. Передзвiн ударив по
i>cTix сiрtп< скелD(. Вузиrц кишiли людьми. Зrлшллсrri, збуджс-
Hi облтт.rчя бу,па звернеrri вгор5r до тgrполiв церков i мечетеЙ.
У повiтрi сюяла стовпом пIчLIIюка. Люди цршIко церемовля-
lрrся. Безqловеснi стirпл >cpaMiB, яrti багато чою бачи-lпл на сво-
е,lлу BiTcy, д4виJIися на нас безжалiсним поглядом Bi.TrocTi. IxHi
вежi вл.тсirпа над Е2rми ттLмою погрозою. Передзвiн змовк. Тов-
стrлi му.ппа у спалшочоNцr ]<виJIями барвистоллу халатi пi,щriс
до рота долонi i з гордiстто i водночас печuulьно пронрIт!Iiш:
оIдiть на намаз, iдiть на намаз, IФаще молитися, аrтiж спати!п

Я влстiв до стаЙнi. fЬ.цr осiдлав MeTri коня, i я пом,Iав ву-
JпiпIями крiзь перелякаrrий натовп.

Ву:са коня стирчzl.JIи у ттIасJIивому очiцrваrптi, rlоЕи я ви-
iжджав за MicTo. Псрсдi мною серпаIfтиIlом звивалася ши-
рона стежина. Я промчав повз будинки карабаських арис-
тократlв.

-Ти вжс рвсшся в бiй, Алi Хан? - кричав MeHi вслiд
якrzйсь седянин, що вва}кав себе щlедrтавником мiсцевоi
знатi.
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Я подивився вниз на долину. Посеред сад/ стояв неве-
ликий будинttчок з пласким дахом. Поптяrт5rвrrrи на нього.
я геть забув цро цравI,IJIа BepxoBoi iзди i диким галопом по-
мчав до крJrтого паrорба. Будинок збiльшувався, а за ним
щезали одне за одним гtlllи, небо, MicTo, цар i увесь cBiT,
Я B"ixaB у сад. З будинку вийшов сJI},,га i промовив убитим
голосом:

- Кrrязь iз ciM'ero покицrв дiм три годI4ни Tol.Iy.
Моя рулса автоматитIIIо схопrLдася за киtцжzrл. Сл5rга

вiдiйшов убiк.

- Княжна HiHo гrрос:r,ша передати листа Його ясновелъ-
можностi Апi Хагту,

Щlкапотягнуласядо налрудноiкишенi. Я зiйшов з ноня,
усiвся на fаliцч вераJци i з нетерггiнням вiдкрив м'якlл? щлс-
мяrпай конверт. Листа було нашас€шо ведиким дитячим по-
черкоlчI:

кЩороzltй Алi Хан! IIеспоёiвслна оеолосuлч вtilнц i нам
mреба поверffюIпuся в Ба.ка. У мен.е не було ,+асц повйо-
,}ttlrn.r mебе про це. Не серdься. Я тlLtачц i лклблю пебе, Лiпю
вuпаJLо KoporLвe, Швudчrc поверmаfrcяirпu, Б9dу з неmер-
пiltням aLel<cLпLl! нл. rпеб е. У d оро зt бц dу 0 g tпаmч rпiлъкu пр о
rrебе.'lttrrю еаOас, що Btiltltl fпрuваrпuме неOавео i перемо-
}lcyffLlo l+clшt. Через асю цю меmаu!ню я вmрсппuла zолов!J,
Лoidb, бgdъ tпсlссц н.Lt- шашuнськuй purtoK t кцпч MeHi кч-
лuм, Я не всmuzла- Hexail. буOе з вЬерцtllсом з MIlJLeнrbк:ж
рiзtюбарвнtrх rctнсьrcrrr zолiв. Цiлцю mебеI У Баку буdе жох-
лшваспека!ь

Я cмraB листа. Усе було Hopмalrънo. Лише я, Алi Xa:r
Ширванпrир, осiдлав як дUrрень коня замiсть того, щоб ви-
рупп-lти з привiтаннями з приволу початrgr вiЙrrrа до MicbKo-
го голови чи хоч би цомолитися в мечетi за перемогу цар-
cbKoi apMii. Я сидiв на raнKy вераlци, втупившись вдалину
невидк)щим поlтlядом. Яклrй же я бу'lз дlрний! Що ж iще за-
;1ишддося HiHo, як не повертатися з батьками додоIбу та
IlросI4ти шrене скорiше при'tхати? Коли в HpaiHi оголошецо
вiЙrry, кохана мае бути поруч з коханим! а не сfрочIIти дrх-
ллянi листи. А-гrе вiйтти в KpaiHi не було, вiЙна була оголоше-
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на в Pocii, до якоi rтi MeHi, Hi fliHo не було дiла. Але HaBiTb i за
такого розкладI я був розлючений - 

на вiйну, на старого
Кiпiанi. який так поспiшав потрztlтити додоплу, на гiмназiю
Святоi Та_vари. де дiв,rат не навrIали правил trоведiнки.
А понад усе - на Hillo, яка поiхала, покинула все, поки я,
заб5rвппл uро обов'язок та гiднiсть, дrмав, як rrвидше дi-
статися до Hci. Я знову i знову псрсчиц/вzlв листа. У порrавi
вiдчаю я рчrптово вrтйняв кинджал i, пiднявши р5псу, миттю
yBiTKrTyB кJIинок у стовбур дерева. що стояло навпроти.
Слгуга витягIцrв IIиI-Iд}кал i, оцiнюlо.rи Його, засоромлено
сказав:

- Справжня rryба.пшrська cтaJrь, i руки у вас сильнi.
Я ско.rrлв на коIIя i повiJьно поIшентzlвся додому. Вда-

линi висо.тiли склепiння мiськrлс будов. Злiсть притlDша.
Я ii вихлтоrrчrв на дерево. HiHo була права: вона - зразкова
дочка i стшtс тzlкою а{ зразковою друЕсиноrо. MeT.ri було со-
ромно за свою поведнIq/ l я, схи:,тивши голову, fI_;тентався
далi. На вуJIиф стояла пилюка. Заходило розпечеЕе сонце.
Я paTrToM почrв KirrcbKe iржаrrrrя i, ггiдrrявши голову, остов-
пiв, На;вишшцr HiHo i решта cBiry покиЕтули Moi дпrшtи. Пе-
редi мною стояв вузькозадий Kirrb з маленькою звужеЕою
головою, гордовитим поглядом i trогами як у балсрини, Пiд
косими променями сонця його шrgгра вiдлива-rrася золо-
том У сiдлi сидiв чоловiк похилого вirgл з обвислими вусами
i Tpo.1ca горбатим носом: господар сусiднього мастьу, граф
Мелiков. Так ось щ)о якlD( знаменитIDr коней Святого Са-
рибека MeHi розповiдали у перший день гтриiзлу до ШуIпi!
пПriдi rtoHi, яltlд< на Jrвccb Itарабах всього дванадцять гопiв.
ix доrlтядають, як жiнок у султанськоNту гаремiл. Зараз це
гнiде диво стояло передi мною.

- Куди ви пряп{уете, графе?

- На вiйrту, сi,ilffr5r.

-Що за дIтво-кiнь, графе!
Та я ба.ry, ти вра]fiсниiт. чи не Tart? JIише кiльком до-

велося побачити цrтх гнiдих.., - погляд графа потеплi-
шав. - Його серrде важить piBHo шiсть ф}ътiв. А варто об-
лити його тiло водою, як воно заб,rипшть, нiби золота
обручка- Щей кirrъ нiко:rтд не бачив сонячного свiтда. Сьо-
годттi, коли я виводив його зi стайrli, соrrячrтi променi засвi-
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тилийомупрflмо в очi, iвони зблиснулинемов дIýерело, що
щlобилося крiзь скеrrю. 'l'afi, мабуть, блищtlли очi лrсlдини,
яка добула вогонь i поба,*rла першi ,|зики полJrм'я. BiH -
нагцадок коня Святою Сарибека. Я його ще HiHoMy не цо-
казував. фаф Мелков сiдае на свое гттiде диво лише, коли
цар кличе на вiйrry.

BiH з гордiстю попрощався i, дзвеtlячи шабдею, поска-
кав да.,,lпi. ВiЙнаr, без суинiву, охопила краirry.

Я дiстався додо}ду в темрявi, Звiстна про вiйrry розбур-
хаJIа усе MicTo. Мiсцевi аристократи. наIIившись, скzшс;UII4

ttтiстом та стрi.тlяли в пtlвiтря,

- Про.гrтrеТься кров! - кричаJIи Бони. - Кров пpoJUIeTb-
сяl О Карабах, ми rrросл€rвимо твое iм'я!

удома мене чекаJIа телеграмаr: кнегайно повертайся до-
дому. Батькоll.

- 
3бери речi, - 

наказав я гочу, - завтра ми вц Iж-

джаемо.
пgгiм я вийшов на вулицю i почав спозирати мецrш-

rrю. Мене охопr4IIо яшесь тривожIrе вiдчуггя, яке не можЕа
було пояснити. Пiднлвши головудо неба, я заrцрився в дов-
гi Й глпабокi роздr^д{.
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- Скажи-но MeHi, AriXaH, хто нашi союзники? - запи
T}TBilB гOч/, поки л,{и lхаJIи крут{_)ю звивистою стежинок), по-
лишивrци за собою rПyrry. Щей простий сiльський хлопець
бlrв невичерпним джерелом дивови}Itних запитань що,r(о
всього. що стосувалося вiЙни r,а полiтики. У нашiЙ KpaiHi
зазвичаЙ говорять на три теми: релiгiя, поJ-Iiтика i торгiвля.
ВiЙна ж стосу€ться iхусй. Про вiйrry можна говорити коли
ЗаВГОДНО r Де ЗаВГОДНt), ПРИЧОrчЦ/'З ОДFТаКOВОЮ ЧаСТОТОЮ, Не
боячrrсь при цьомч вичерпати тему.

- Нашi союзники. гочу. - це iмператор Японii. iшrпера-
тор Iндii, англiйський король. сербський коIJоль, бельгiй-
ський король та IIрезидетrт Французькоi ресгrублiки.

Го.ry пiджав губи.

-Але якщо президент Фршrтцrзькоi ресгryблiки -,ци-вiльна людиЕа, як BiH може битися i вести вiйнч?

-Може. 
BiH пошле генерzrJIа.

- 
Чолс.lвiк ма€ сам брати участь у вiйнi, а не дор\,пrzrти iI

копцrсь, ш{акше за результат не можна ручатися.
Тривоrкно поглянyвши за спину нашого фаетоншlика,

BlH з виглядом знавця продовжив:

- Цар - невисокий i худиft, а кайзер Гйом - величез-
ниЙ i сильний. tsiн знIлшцлть царя у першоl\dу ж бою.

Щей прtэсlтощппний хлопець бl,в утrевнений, що монархи
сlсобисто BepxLI на коЕях насц/пають один на одного i та-
ким чином починzlють битву, Нiякi арryменти tle N4огли пе-
реконати його,
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- Пiсля того, як ГiЙом переможе царя, до бою мае стати
царевич. А BiH мt_lлс.iдиЙ i не може похвалитися здоI]ов'ям.
У Гiйоvrа ж rпiсть мiцних здоровI,D( синiв.

Я спробував утiшити Його:

- ГiЙом л,{оже BoIoBaT}I лише правоIо рукою, оснLrьки
-TiBa - паралiзована.

-Так, але лiва рука Йому потрiбна лише для того, щоб
триматLт псlвiд, а flpaвa 

- щоб битися.
Вiд TaKrzx глибоклж розд,ъ,riв rra лобi гочу прорiзалися

г,тиб oнi з морu rки, Несгrодiв ано вiц з аrrитав :

- А правда, що iмператору Францу Йосиrц, cTcl 1эoKiB?

- 1tlчно не знаIо. Можy TirrbKи сказати, ттlо BiH лtтrtе ста-
рий.

- 
Жiж. 

- 
trlt.lвив Biн. 

-у 
танOIуц/ пOхил(_)му Bilti чс-rловiкtl-

Bi доводиться сiдлати котrя й виймати шаблю.

- Та rri. Йоьrу це доведеться цього робитлr.

- ЗвичаЙно ж, доведеться. Мiж ним i сербським коро-
лем ictrye rсI]eвrra ворожнеча. Вони тепер HpeBHi вороги й iM-
гlератор fIовинен ломститися за пролиту кров принrIа-на-
щадка. Янби BiH був сеJIFIнином з натrтого села, за кров
можна було б розрах),,ватися с.Oтнею KopiB i будинком. Та
Lллrrератор не зможе забутикровопролиття. Ялби BiH забув,
_vci почали б тшс чинити. i зникла б кревна помt,та. i зirгиьгу-
ла б KpaiHa.

Гочу був правий. Щоб там не назали европейцi, кревна
помста € основоц] державного порядhу та посJцar(у. Врештi,
гцrобачити кревIIу помсту можна, янщо про це rrрос"flть ак-
саltали i просять вiд усього серця. Тодi моrнна заrтросити
високу цiнутадобитисfl пр(JIцення. Але сам принциtI крев-
Hoi помсти мае пiдтриI\ддtsатися. Iнанше, чим би все це мог-
_ro занiнчr,rтися? Людство подiлrяеться на сiмеЙства, а не
нацii. I ciM'i цi пiдтllиьтутоть мiж собоrо певIry piBHoBary. псl-
слану Ацлахом. Вона rрунтуеться на спцi д,тсу чоловiнiв.
Якщо ця рiвновага лоруrrlу€ться смертоносною сидою, то
сiм'я, яка зневttжил?} во:IIк],\.rлаха. маЕ,, у свою чергy, позбу-
тися одного члена. Так вiдr:овлIоеться рiвновага, Звичай-
Ео, KpeEIry rrомсту iнодi нелегно здiЙснити: бувае, що кулi
летять мимо чи людеЙ гине бiльше, rriж треба,'ltэдi кревна
цоIlIста триватиме вiки. Але ж принцип простий i ясний.
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МiЙ го.{удобрс це зрозумiв i задоволеrIо кивнув: так. cTo;TiT-
нiЙ iмператор, який осiдлав свого коня, щоб помститися за
вбивство сина, був справедливим чоловiком.

-Алi Хан, янщо ilrлтrератор i сербсысий король мzцоть
звести раJqrнки, то до чOго ryт iншi iмператори?

Загrитання було важким й захошдrо мене зненацька.

- Посл5жай, - сrtазав я, - IIаш цар i сербсьrtий король
вiрять у одного й того ж Бога, ToIvry i допоNlагаютъ один од-
ному. Кайзер Гiйом та iншi Bopoнti монархи е рiднею iM-
ператору. АнглiЙськиЙ король доводиться родичсм царевi
i таким чином все Miж собою якось гIов'язане.

Го.ту зовсiм не задовольниJIа тана вiдповiдь. BiH був
упевтrений, що ягIоFIськлЙ ir,.lгrcpaTop BipyBaB у зовсiм ir-r

шого Бога, вiдмiнного вiд того, якоIщ/ поrulонявся цар, а тоЙ
таемничий правитель Францii rriяк EIe мiг бути родичем мо-
Еархам. OKpiM того, за свiдчсr-лнями го,{у, у Фраrщii взаrа-
лi не вiрили Hi в якого бога. Саме тоrчцr KpaiHa називЕшася
ресгryблiксlю, MeHi й самому все це було зрештою не зрозу-
мiлим. }I ухильно вiдповiдав i врештi-решт czlм зЕшитав
гочу, чи пiде BiH на вiйrry. BiH замрiянсl подивт4вся на свою
зброю.

- Так, - сказатl, - зви.lайtrо ж, пi,ry.

- А ти знаеттт, що можеш не iти? Ми, муryльман,и, звйь-
rreHi вiд BoiHcbKoi повинrrостi.

- Я знаrо, i все ж хочу воювати.
Хrопець раптом розговорився,

- Вйна - це добре. Я поба.ту cBiT [Iочую свист BiTpy на
Заходi i поба-ту сльози в очах ворога_ Вер;са IIа HoIIi i з пе-
рекIztцrтото через ILаече гвrдrтiвкою я буLч скzrкати з друзя-
ми по завойованих селzж. Я привезу iз собою багато грошей.
i Bci захоrшIоватимутъся Mтrolo як героем. Якщо ж я загиI,Iу,
то це буде смерть справжFIього чоловiка. Yci будутъ згаду,ва-
ти мое iм'я добрпм словом i шаrýrвати мого сина чи мого
батька. Так, вiйrrа - дiйсr-rо гарна шц.ка, проти кого б Borra
не була розв'язЕrна. Кожен чоловiк повинен раз у экиттi по-
б5zвати на вiйтri.

ГЬчу нiяrt не заспокоювався. BiH вже порilqrва.в i кiль-
KicTb поранень, янLгrt мав завдати ворогам, i трофеi, янi чiт-
ко уявляв собi. Очi горiли спрагою маЙбутнiх битъ, а с}лJдле
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обли.I.Iя нагадJrваJо обли.rчя старого BoiHa зi святоi шниги
IТIilýlамg. Я заздрив йому, Tolrл_v що цей простий хлопець
ЗНаВ, як Йому слiд |тulнити, у той час як я под/мки та Hepi-
шучс лишс вдивJIявся у майбутне. ЗаJIал,го довго Mcrri до-
велосп провчитися у cTiHax росiЙськоi iмпepaтopcbKoi гiм-
назii та заразитися схильrтiстю росiян до самоаналiзу.

Ми приiхалII IIа вокзал. Примiщеrrrш було rIерсповнеIIе
жirrками, дiтъми, селянчtми з фузii та ко.тiвниками iз Зака-
тал. Куди i навiщо вони iхали- залишалося загадкою. Зда-
вzlлося, що цi лIоди Й iMeH cBo'ix нс пам'ятzlють, Воrrи роз-
татп},:в:lлися на перонi, як груддя бруry, шцрмyючи
прибулi потяги, незаJIеJIIно вiд ix Еапрямку. Бiля дверей
в запi очitqrваtlня у драноNIу колtусi ридав стариЙ iз гrrлrль-
ниNIи очима. BiH був родом iз Ленкораrтi - iз села, яке зна-
ходIчr,цося на кордоrтi з IpaHoM. Старий був упевнений, що
оселя його зруйttована, а дiти загинули. Я сказав йому, що
IpaH не воюе з наNIи. Та старий б5в HeBTirrrrMM:

-Hi. Пане, д/же вже довго ipжaBiB iранський меч. те_
пср його тотlать. Тспср нас атаIýцоть ко.Iiвники, вiЙська
шаха рознесуть няттri оселi - бо Mrr ж дJIя них HeBipHi. IpaH-
ський лев сfIустошить HaIrry краЕ{у. Натrтrдс дочок зробrrять
нсвiлънrлцями, а сиrriв - iграшrtами для забав.

Його безг;цrздий стогirr не припинявся. I\{iй гочу роз-
штовхzlв натOвп i нам нарештi вда"тося пройти на платфор-
rлу. Паровоз здавzшся доiсторичrIим тryдовиськом. Birr зло-
BicrTo вирiзттявся на фонi rTcoBToi гryстелi. Ми сLти в потяг
i, нагородивши провiдника щедрими чаЙовими, отримали
у розпоряджсIlIlя цiле ьупс. Го.rу ciB на оббитс червоIIим
плюшем сидiння з вишитими iнЩiа-пами Закавказькоi за-
лiзrrицi. Потяг pyrrTrTB крiзь fý/стеJIьний пейзаж. }Itовтттй пi-
сок, що забирав 5rвссь простiр, псвслиlti лисi пагорби з м'"ако
зzrкрJдlтеними верхiвкя_мLI, Jrшкодженi вiцэами скелi у со-
нячrтiЙ загравi. З моря, ттодолавши чимало миль, подrв
прохолодний бриз.,Щ,сiндс rrизьrri горби застLLцчLпи пильнi
повзlrчi рослини. Вда,тинi появився кар:шан: сотItff ,rи бiль-
ше верб,шодiв, одногорбi та двогорбi, ве,тикi та малеттькi
тривожно провод}IIаJIи очима потяг, Вони псресJrвалися
маленькими кроками. похитуючись v TaJcT I\{oIIoToEIrIoIvtJr
передзвоIry дзвiночкiв, гц)ив'язаню( на шиi. Якщо один
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з rлLж сцотI4каlвся, дзвiночок збивався з тzrкту, цорушIуючи
ритм каравану. Решта твариЕI, rrочrвши збiй, зупинялися,
щоб вЦЕовити гармонiю, Й потiлr гrродовжували свiЙ ILILfl(л
Осъ вiдr - симвод гrустелi: ця дI4вна icToTa, помiсь твари-
ни з цтахом, народжена й призначена для розпеченоi гцr-
стел1.

,Щзвiночок, що збився з TaHT 5/, розбудав у Merri перпшлй
IIорив якнайrrтвидше вир}тIIитина вiйтту.'IЪпер v мене було
досить час\r на розд/ми. Каравалr ступав по м'якоIчIу пicrgr
у схЦноплу наrrрямi Й невдовзi щез, Потяг мчав Еа Захiд по
бездппнr,пс залiзнr-тс реЙках. Чошry я не пiдrrяв ручI та не зi-
рвав важiль стоп-ЁраJIа? Я ж саме iM надежав: цим верблю-
дам, lxrTiM поюничzlм, пiску! Яке MeHi дИо до решти cBiry за
цими горами? rЩо цю< европеЙцiв з iхнiлдz вiЙнами. мiстами,
царями, кайзерами та королями? Що ik печа-rri, щастя, чис-
тоти та безладr? У цас iнше роз5rмiнftя чистоти чrа безлалч,
добра чи зла, у нас iнший ритм Tzr iншi обли-ччя. Нехай псl-
тяг мчить на ЗахЦ. Мое серце i дуlпа rr;L]IeжaTt, Схоry.

Я широко розчинив BiKHo Й висуьryвся наскiльки змir
Очi проводжали Kapzrвaн, що вже зник за обрiем. Я був спо-
кiЙний i незвор5пrrний. Рiшення визрiло. Моiй KparHi не за-
гроJrсував вороп HixTo не загроЕqrвяр зzlкавказьким cTeцzlм.
Топту це була не моя вiйна. Мiй гочу дrмав iнакше. Йu*у
було все одно] бvттися за царя чи за блага Захолч. BiH лише
IIIyKaE на свою голову цригод. Як i Bci азiатлr. гочу xoTiB про-
лити кров i насолодитися горем ворога. Я теж хочr воюва-
ти, fIрямо дrшею знемiг у бажалrнi гарячлж с)rтIIчок i дилrлу
вогцищ на поJrях бtlтв. Вiйна - яке ж це црекрасне сJIово,
мr,]кне i сильне, наче удар списа. Та я маю дочекатися. Бо
мене не подишае cNýrTHe гIередчут"Iя: хто б не виграв цю
вйrrу - на Еас все ближче й б.uияtче насJaваеться небезпе-
ка, небезпека, яка заr масrrlтабами бi.пьша, нiж yci разом
узятi царськi завоюваннfl. Тому, щоб знищити майбутньо-
го Еорога, коrrи тоЙ Еторгнеться в наIпе rrгicflo, наtцr KpaiiTy,
на наш континент у KpaiHi мае б5rти вдосталь чоловiкiв. Не-
вI4дима рука HaBiTb зараз стискае повiд караваЕу, намага-
ючись спрямувати його на HoBi пасовиська, наrrовий rrrrrях.
I-{ими fttJlп(ами може вести тiльки ЗахИ. MeTTi тrе хочеться
йти заним.
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Ось чоллу я зiшицIусь удома. Лише коJIи невlIдима cuula

насцrгрIть на мй cBiT, я дiстаrцr свiй меч. Я вiдмrтувсЕ на
сидiння. Як добре, що я довiв cBoi роздпr,rи до кiнця. Хтось
ска}Ее. що я захотiв зЕIJIиLцитися вдома заради чорrrих очеЙ
HiHo. Може бути. Може бути, BiH HaBiTb буде празиЙ. Tolvry

що ф чорнi o.Ti для мене - поЕ&IIин рiшrоi землi, покJIик доп,Iу
для блцrдного сина. Я вiлведr невидr(мJr небезпеrсJr вЦ чор-
нlпr очей б атькiвrr{ини.

Я погляrцrв на гочу. BiH мiцно спав i з войовничим
нат)iIIеннямхропш.
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Закавказька серпнева спена зробила MicTo лiнивим
й апати.ltлдrд. Не змir-rився i йоrо давr-IiЙ зморшIqIватий ви-
гляд. Батато хто з росiян поiхав воюватI4 за царя i батьнiв-
щиЕту. Полiцiя обrrтунувала оселi нiмцiв та австрiЙцiв. Ви-
росли цiни на r:афry, а люди по обидва боrtи велиrсоi стiни
ЕасолодlцIвчuIися життям. Лr,ппе завсiднrаrси чаfuани мог-
ли читатI4 вiЙськовi зведення. ВiЙна Йшла десь далено,
rta iншiй гrцанетi... назви захоплених tIи зzu|IиттIеrrих MiCT
здаваJIися незнайомими та чгжLцд{. З перпп,пс IцпаJIь:г га-
зет д)]гжеrцобно дивуIлисfl облгрrч.rя гетrералiв, JдIевнеЕIж
у швидкiЙ перемозi, Я не по'iхав складати всryпнi iспити до
Москви. .Щlгже вже не хотйося MeHi за-гпаrrrати батькiвrциrтч
у Tar+i важкi 7свиIlлzпаи, та й з навчанЕям можЕа було поче-
кати. Багато хто знева}кав меце за це i за вiдмову Йти rrа
BirhTy. .\те, позираючи з даJсу Еашого будинrсу на строкату
Micbrqg метушню. я точно зЕав, що жоден царськлй },каз не
вiдiрве Merrc вiд рiднlах форте,rнrж cTiH.

Батько здивовано та стурбоваЕо запитував:

-ТИ дйсно не хочеш iти воювати? Ти, Алi Хш{ Шtар-
ваншир?

- Hi, батьrrу, не хочу.

- Бi,rьшiсть нzuпихпредrсЬ полrятло на полi бою i це так
природЕо д_rrя нашоi ciM-i.

- Знаю, батььlу. Я теж загину на полi бою, а-це не зараз
i не так далеко...

- KpaTTIe померти, анiж жити в тагrьбi.
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- Я rrс згаrтьбrпо свое iм'я. Просто, ця вйrrа жодFIим чи-
ном мене не стосу€ться-

Батько з пiдозроrо подивився на мене. Чи не BrTpic iз сина
бояryз? У сотиЙ раз Birr переповiдав MeHi icTopiro rraтrтoi ciM'i,
як за Нялiр-шаха п'ять членiв cLM'i Ширваrпшzрiв воювЕL:Iи
за iмперiю Срiбного Лева. Четверо поJIягли в бо"ю< гцlоти IH-
дii. Лишс одноNц/ вдzIлося IIоверч/тися iз ,Щ,елi з багатими
трофеями. BiH цrпив маетки, збудrвав палатIи i пережив су-
ВОРОго гц)авитеJIя. Ау Bifuri мiж Ша:ср5rром i ýсеthпrаном цей
самиЙ предок BoIoBaB на боцi пiдсцrпrrого шахзадс Дга Му-
хаммеда Каджара. BiH i BiciM Його синiв браsмччасть у по-
ходчlх ш2лх:tаде на Сенд, Хорасан i фузiю. JIиrпе ц]ое з rrlD(
вижrатпа i rrродовжIzли слJпкити велI,Itсоп{у евцrr(у If aвiTb пiсля
його сходження на престол шаха. У нiч Його смертi'й намети
стояJIи в таборiАга Мухаммеда в Шlrшi. За маетки, дарованi
iM спа,щсоемцсм Ага М5п<а:tпчtеда - веJIикодпшrIад Фаталi -в ТТТцрgаЕi, Мазандаранi. Гiльяrri та Азербайдэтса_rтi, Шир-
ванrrlири розплатилися кров'ю дев'яти членiв родини. Три
брати стаJIи rrамiсrrиналшд Ша_:олrrцrаха Й почали прЕrвити
Шrтlrваттом. Потiм TrpиiTTlllи росiятти. Баrgr за_:пащав Iбрагtм
Хан ШирвшfiIир, iм'я якого пiс-rrя його cMepTi в Гяндrкi ще
силыriшс прославиJIо наш рЦ. Пiсля уrrгrадшtrя Т}экменчаЙ-
ського договорч Ширваrпrптри роздi_тм;мся. IpaHcbKi члеЕи
ciM'i воюваIмта загинули в походil( проти TypKMeHiB й аф-
ганцiв у часи правлir*rя Мухаммсд шаха i Flасрсддirr-шаха,
а Ширваrrппzри, якi опиIII.LIIися в Pocii, прошлJIи кров за царя
у Кримськiй вiйнi, у болс rrроти цркiв та Ягrонськй вiйrri.
Ось таrtою цiноtо нам дiсталися ордсIIи та медалi. зzrвдяки
ЯНИМ СИНи натттого ро.ry сIсqялають iспити, HaBiTb будlчи не_
здатними вiшliзнллти герундiЙ вiд геруrrдiва.

- KpaiHa зЕIову всцдIила у вiЙтry, - закiнчив батько, -а ти, А_тri Хан Ширваншир, виявляеш легко,щжiсть, ховаю-
чись за мI4IIосердним указом царя, Слова Moi rrустi, яшцо
ти не увiбрав традицiЙ rrашоi ciMT" Про героiчrri подвиги на-
шлж предкв ти повинен знати не з1 старих запIzпени>( книг
Вони мають жити в серф та у ЕсиJ.Iах TBoix.

Батько зi сплутком замовк. BiH зневажzrв мене, не в змозi
зрозlzмiти причини тчl}сого вчинку. Чи був його син бояry-
зом? KpaiHa перебlrвала у cTa_Tri вiйни, а син його не поспi-
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шав воювати, не гrрагнув ворожоi KpoBi та слiз ворога. ,Що
чогtl BiH докотився!

Я сrцiв на киlrимi. обirrерrrтись на м'якi подrшки.

-Ти обiцлв виконати три Moi бажа:rня, -грайливо на-
гадав я. - Першиьл було провести лiто в Карабасi. А ось
друге: я дiстагryмеч, лише коJ-Iи сам цього захочr. Ide нiколи
не пiзно буде зробити. Нам ще довго доведеться воювати.
МiЙ меч ще зналдобитъся KpaiHi.

- Щобре, - гIогодився батько. Пiсля цього BiH бйьrrrе не
зчrводив розмоЕу зi мною про вiЙrту, хоч i кидав Koci допит-
ливi погляди. А може й щlавий б5rв син врепrгi-решт

Я поговорrш з муJЕIою в мечетiТёзе Пiр. ТоЙ вiдразу ж зро-
з5пчrЬ мене. А скоро гrриЙшов i до нас додоN{у, шарудяI]I4 одяr-

гом i гrошIиI]юк)чи аромат амбри. Воrпr з бат,ьком тодi
усамiтrпшплся та довго бесiдва.гvr. Мулrла сказав батьковi. що
за Кораном участь у Цй вйнi не вважаеться священним
обов'язком мJrсуJьманина i, на пiдтверд*сення, привiв безлiч
висловЬ гтророкЬ. Пiсля його гцrr-uсодr мене залишуullzI у сцо-
Koi- А.пе лише вдома. Воеr*rа лихоманка поrrIирIдася серед
молодi, i да.пеко не всiпr вистачало розуN{ууншil{ути ii. Зрiдка
я заходив до друзЬ. Ось i зараз, цро\дд+rвIIIи ворота rIiTTia-

rrаrrшi-цi, поверIIув tIравор)н у провулок Arrrlrпla, перейшов ву-
Jп4цю Свяlгоi О-rычr та опиниЕся бDrя будитпцr Зеfoта_паАга.

Iльяс-бек cr,цiB за столом, схиливlцись над военними
траltтатами. Поруч Еього, насJдIивtlIи брови, з Еиразом пе-
реляку на обличчi сидiв Еаш дгрник Мухаммед ГеЙдар. Вiй-
на зб5rрила i його. BiH поспiшив заJIупIшIт|и стiни гiмназii
i, ян i Iльяс-бек, горiв.irише однип1 бажа:rrrям: побачити на
cBoix плечах золотi офiцерськi епOлети. Тоrчцr вони тепер
удвох готувалися до екзамеЕiв на офiцерсьний чин.

- Обов'язок apMii i фпоry- захIдцати царя та Вiт.rизну
вiд зовнiшнiх i BEIyTpirrTHix ворогiв, - почrв я вiдчаЙдrшне
б5рмотiнrrя Мухаммеда. 5zвiйшовши до кlмна ти.

-Хто вони, шановrrиЙ М5пrаммел, нашi зовнiшнi воро-
ги? -вирiпrив я перевiрити бiдолаху.

ТоЙ зс5птув брови, глибоко задrмався i раrrтом видав:

- Нiмцi та австрiЙцi.

-А ось i Hi, дорогенькиЙ, - зрilдiв я Й, торжествJгючи,
дав IIравиJIьrцr вiдповiд-;
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-Пiд зовнiшrriм вороюм маетьсfl на увазi будь-якиЙ
вiЙськоврпi пiдро здi л, що з Еrгр о}тсуе порушити кордони з ме -
тою розв'язати вiйrту.

Потiм я зверЕц/вся до Iльяс-бека:

- Що таке пострй?

- Пострiл - це викид Iryлi iз дr"тrа зброi пiд дiею поро-
ху, -випaшив BiH.

фа у запrата_тrня-вiдповiдi трива_;та доситъ довго. Як же
важко було знипцати ворога з дотриманням ycix правил
i полоrкень, i як непрофесЙно няша KpaiHa гriдходила до
цього питаrтrтя! Потiм Мlтrаммед ЪЙдар j Iльяс-бек почzuм
натхненно розтrис},Iвати cBoi майбутнi походи. Основне Mic-
це в ycix цrлr марсннях посЦа_rrrа Еdiнки, пiдiбра_нi цИими та
неJдпкоджеrтими на рlпнах зzlхоплених MicT Потiм, поблаж-
ливо подививIIIись на мене, вони повiдомили, що кошен
солдат носитьу своему раrщi жезл фельдмаршаJIа.

- Коли я cTaн_v офiцером, - заявив М5жаммед ГЬйдар, -тобi доведеться посцдIатися MeHi дорогою на вулицi Й вiд-
дzrвати честь. Я ж будr проливати кров, захищаюIIи твою
лiнlаву гегrу.

- Коли ти станеш офiцером, вiЙна вэrсе закiнчитьс.н,
а нiмцi зzrхоппять Москву.

МоiХгерош не обурив TaKrai прогноз. ik, як i мене, не)iвиJIю-
вaшо, хю BITpae вiЙrту. Мiж натwr i фронтом лежала територiя,
яка заIh\{аJlа одцI шосцr .rастлтцr cBiry. Fliпшli простю не в змозi
була завоювати всю цю територiю. Та й яrса рifiIшtrя, якцо за-
MicTb о.щrого христI4f{нсыtого царя нами почне гIравити iEIIиIi
)ФистIltrIсыflдi цар_ Так rri, hьяс беrс шryrtaB прLгод, а Мухам-
мед IЬftдар - благовидrого цривод/, щоб достойrо зzrверпм-
ти ocBiry та присвятити себе заняr"тю, гiдrолчrу чоловiка. Без
qгмнiву, воrrи обrада сгаrц/ть в!ща}fiIlими офЩералл,I. IJamo-
\лу народ/ вiдватrа не позичати. Але в iмЪ чого? Hi I.гьяс-бек,
Hi Мухаммед IёЙлар ЕсодЕого разу не замислиJIись над цим
питанням, а Bci Moi rrопередженIrя пропускаJмсfl повз BJD(a:

у нLD( гц)окитýIлася типова для схiдIrI.D( чоловiкiв жала KpoBi.
Обlмтиiт цебром презирливI,D( за)лважень, я покиrry,в дiм

Зейна-гrа Ага та, пробравrrпасъ черсз малсrъкi провулки Bip-
менською кварталу, вrтйшов на буrrьвар. Солотптй та свиIще-
вшi Наспй лизап гра-rтiттпшi Karrдirть,. У порry стояв вйсьновr,пi
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човен. Я присiв i поча tr спостерiгати за мiсцеви1\{и кораблями,
що воюваши з хвилями. На однсlму з rп.пс я мiг легко фстатися
до портуАстара в IllaxcbKolvry Ipa_rTi i звiдти - в яке-небудь на-
пiвзруЙноване тихе гrriздо. У теrерансьиlж пzшацах на мене
б чека.гпz печа,тьнi лшобовнi зiтхаrтrrя. висловлеrтi прекрасни-
ми вiрша"rлл поетiв, спогади гrро героi,пri подвттгта вiдважrrого
Щrсга-ма та длочrянi рожевi сади. IpaH - пренрасна KparHa.

...Я проryлrювався з одного кiнця бульвару в iншrтй, на-
мЕlгztючись виграти час. Нiколи ще MeHi не доводI4лося ба-
читися з HiHo у Hei вдома. Все виходило за рамки пристоЙ-
HocTi. Але сrскiльки Йпrла вiйна, стариЙ Кiпiаrri мiг закрити
наце очi. Нарештi, набравши повнi леr,егri повiтря, я пiднi-
мzlвся вгору схода]ши дому, де жIZUIa HiHo. 

'.Щiм 
був чотири-

поверховиЙ, а на дрlтоNrу floвepci висiла мета,тева табличка
uкнязь Кiпiаrri". С,ryжниця у бйошry, фартуху вiдкрилrа дверi
i поклонилася. Я вiддав iй гrапаху, хоч за схЦними прави-
лами гiсть не rrовинен знiмати гrarпaýr. У европеЙцЬ H:r цеЙ
раJqднок iсrтували irrшi правила, i я це знав. СiмеЙство Кiпi-
aд1i сидiло у вiтальнi Й гдало чаЙ.

KiMHaTa була великою з оббитими червоним Iповком
мебrrяrrпл. По rqrгках стояJIи цаJIьми та рiзнi дiжки з росJIи-
нами, а стiни замiсть розписiв i нилимiв прикратrтЕulи шпа,
лери. Сiмейство гплло чай rта аrrглйський малrер - з l\Iоло-
ком, з великIж гарнIzж чашок. На етолi лежали бiсквiти та
cyxapi- Я поцiлrував pylýy MaTepi HiHo. |ука па;иа бiсквiта-
ми, сухарями та лавандовою водою. Кгrязь потисгцrв Merri
р5п[у. а HiHo, поryгпвпIи погляд, подчша три ц€uьцi. Меце
запросиJIи до столу i вiдразу ж подали чаЙ.

- ОТЖе, вИвйрlтттуцуlпоки що не йти на вiйськову сrцпrс_
бу, Хан? 

-люб'язно поцiкавився князь,

- Так, вzlше ясновФlьможносте.
Княгиrrя поставила чашIýI на стiл.

- На вашопту мiсцi я би в сц/пrulа до будь-якого KoMiTery
З наданЕя допомоги вiд тиJD.. Хоч якась можливiсть одягну-
ти форму.

- Моэтсливо, княгине. Гарна дrмка,
- Я тал i зроблю, - сказаЕ князь, - HaBiTb, якщо MeHi

не можна зztлишати свiЙ посц я не пошкодлю вiльного часу
на бдаго Вiтчизrти.
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- 
ЗвичаЙно, кнflзю. Але, на жаль, у мене так мало Bi;b-

ного часу. Боюс,,ь, що Вiтчизна не матиме вiд пrене велlлкоi
користi.

Князь щиро здивувztвсfl .

- Чимже ви зайтrятi?

- Управлiнням нашого маетку, кIffIзю.
Я потралrzв у точIý/. Щю фразу я вичитав у яколч{irсь ан-

глiйськtlvцr poMaHi чи ще десь. Яrtщо якийсь благородrтий
лорд ледарювЁlв, ввzt}каJIося. T:io вiнlrправляв м^""коЙ. Фра-
за дозволида MeHi знасIцо пiднятися в очах батьнЬ Hirro. Ми
обмiнялися паrрою не менш виIlryrк:tнlD( фраз, i я погцlосив
у них дозволу запросити HiHo увечерi в оперу. Я знову поцi-
JIувал руну кIrягицi. вiдrчrалrявся i домовtцзся заitти за HiHo
опiв на Bocbм_v.

HiHo провела мене до дверей 1, коли я забирав у сдуги
папацr, густо почервонLта, схLuмла юлову i лама-rrою азер-
байджанською промовила:

- 
Я страшенно рала, що ти вирiшив заJIитJиIтися в Mic-

Ti. ,Щiйсно. Але скажи меrтi, Алi Xarr, ти справдi боiшся Йти
на вiйrц// Чо-,-rовiки ж люблять блатви. Я б HaBiTb полтобила
TBoi рани.

Я rre почервонЬ. Лиrце взяв iI руку i стисrryв r1.

- Hi, я не боюсь. ПриЙде i твiЙ час гоiти MeHi ралм. Та
якшо тобi так хочетьсff, можеш поки що Еазивати мене бо-
ягузом.

HiHo здивовzLно поглятIула на мене. Я пiшов додоплу i ро-
зiрвав старий пiдручник з xiMii на дрiбнi клаrrтi. Потiм на-
солодився чаrrlкою справжнього iранського чак) та забро-
нював ложув оперI.
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Роздiл 10

Закрий очi, приriрий руками в)rr€ та вiдкрий юшry.
Пам'ятаеш ту нiч в Тегеранi'2 Величезна. викладена бла-
киттIим каменем зzша, слztвне iм'я шаха Насреддirrа, вибите
над входом. Посерединi зали cToiTb квадратна сцена, а на-
вколо Hei сидять, стоять, лежать солiдтi чоловiки, захоп-
ленiдiти, юнi фанатики- вiпланагrублiка, що гцlийшлана
iнсцеrцrва_rrня тралiчноi загибелi Святого Г}rсеЙна. Свiтло
в залi притишене. ЗлиЙ халiф €зiд посилае cBoix BoiHiB
у tIустfJпо та наказуе принести йому голову юнака. TpaypHi
пiснi перериЕаються брязканням мечiв. Алi, Фатiма i наша
прамати Хава ходять по сцеттi, виспiвlпочи рубаТ, На зсlло-
тiЙ тацi халiфу приносять голову ýсеЙна. Глядачi здрига-
ютьсЕ в риданню(. Мулла цроходить по рядах, збираю.м
сльози в бавовтту. У сльозах цLж велика та€мна сила. Чим
сиrьнiше вiрить пIядач, тттм бiльше впJпlне Еа нього п'еса.
,Щ,ерев'яна дошка зображrуе пустелю, скриня - гц]икраше-
тмЙ дiамантами TpoTr халiфа, кiлька дерев'янlD( KLTKiB -Едемський сад, а бородатий чоловiк - доньку Пророка.

Тепер вiдкрий очi. огцrсти руltи Й озLrрнись: слiгr}rче cBiT-
ло численнIдi електричнI,D( ламп. Стiни та стiльф оббитi
червоним oкcaMlzTotи, позолоченi гiпсовi cтaTyi ботЬ пЦ-
тримують.тrожi, що тяг}цIться у вишину, Лисини у партерi
сяють, наче зорi в нi.шоплу небi. КартиЕч доповнюють спи-
ни та руки жiнок. Г}rядачiв i сцеттуроздйяе глибока безодня.
Там внизу сидять i насцэоюють cBoi iнстр5rменти безiменrri
та безликi N,rузики. За,т наповнений пригJýIшеним зв)rком
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РОЗМОВ, що гLIIавно перетiка,T и з однiеi TeMra в irшrу, шерехом
прогрi]_\1, плескuцtням вiял i театральних бiнсlклiв: tlcb BiH
оперниЙ театр Баку за кi_rька хвиJIин до початIýr *евгеrriя
онегiнап . HiHo сидrать поруч зi мною, Голова повернена в vriй
бiк, ryби вологi, а цогляд безприс;грасний- Вона в основно-
}чlу мовчитъ, Коли вимикаеться свiтло, я обiЙмаrо ii за плечi.
ГОдова вiдх.klJlена, i здаеться, що HiHo повнiстю заJr1rриJIася
в l\{узиIýI Чайковського. €вгенiй онегiн розгулюе сценою
в анf,IIЙськол,лу костюмi. а ТетяЕа висгrtвуе арiло.

Я вiццаю перевагу оперi перед театром. Опернi сюжети
порiвrrяно простi, i бiльrrтiсть з нrл< у будь-якоýцу р€вi добре Bi-
домi, Яне запереч,ю fIроти I\dузики, якщо воЕа звJлIить него-
лосно. Аде в TeaTpi iнKoru доводиться добре напр}лrq.ватися.
щоб внrакrцrги у дивнi подiI, якi вiдбу,ваються на сценi. У залi
темно i, но.rrи я закриваю очi, сусiди в ложi дпчrаютъ, що зil{у-
рююсь в океан IчIузичних чар. Щього разу я сLцJIqr з вiдкрити-
ми очzlvа. Hi_rro тr:а_:от-гrяетьс-ЕI вперед, i за iLr нiжrтим профйем
я бачу перrrтий ряд партеру. Посередттнi сIцить ювстrд7 чо-
ловiк з вилJrrиеними яЕ у барана очLLuа Й лобом фi;rософа -мiй старrлй друг Мелiк Нахzrрарян. Йuю г<э,1ова продов)Iсуе ру-
хатисяутакт музицi мiж лЪим олюм i цосом HiHo.

-,Щивись. 
Нахарарян сидить, - шепочу я iй.

- Кратт\е на сцену дивись, варваре, - шепоче вона MeHi
у вiдповiдь, переводячи при цъоI\4у погляд на товстого Bip-
менина. ТоЙ повертаеться i BiTae нас друЕ(нiм кивком,

В aHTparcTi ми зустрiлпас,яу буфетi, коли я IqдIJrвав шоко-
ладни д,,тя HiHo. BiH зайшов посидiти до нас у ложу. Щей
товстий, лисуватий розумrrий чоловiк.

- Снiльни ва-м poKiB. Нахарарян? - поцiкавився я.

-ТРидцять, - вiдповiв BiH,
HiHo звела погляд i перепита_па:

-Тридцять?Тодi вас невдовзi не буде в MicTi.

- I чоп,гу ж, княжно?

- YCix ваттrепr ровесникiв уже забрали до вiйська.
BiH голоснtl рсlзсмiявся, ще бiльше витрiщивши очi та

коJIиваючи животом:

- На жаль, нняжно, я не можу воювати. Мiй лiкар зцай-
шов у мене невилiковrту >своробу - заrrалеIIнfl fц)идаткових
пазух, тоltлу MeHi доведеться залишитисъ тJrп
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.Щуже в}ке екзотичною врцалася lлeHi хвороба та нагада-
ла щось пIIцЕкове. HiHo здавовzlно подивилася на Еього:

-А це дпке небезпеtlrта хвороба? - спiвч5rгlтrтво запи-
тала Bolfa_

- Ну, як вам сказати. Якщо за справу береться досвiд-
чений лiкар, будь-яка хвороба може стати не такою небез-
печною_

HiHo була здивована i розсерджетrа. Мелiк Нахарlрян
н€lJIежаЕ до одrriеi з аристократичнLж родин Карабшrу. Иого
батьrtо бlrв генерi.лом, а сам Birr - сI4льIlим як бин, злоро-
вим i неодруженим. Коли BiH залишав лоJI[у, я запросив
його повечеряти з нами пiсля опери. BiH 5rвiчливо подяку-
вав i приЙняв зzшрошення_ Пiдrrялася завiс,а, i FПно схили-
па голову на мое гLпече. Пiд час знаменитого ва_тьсу Чайков-
ського вона раптом подивилася на l\4elle та прошепотlла:

- Порiвнятrо iз цим Нахараряном ти просто гсроЙ-
У всякому разi ти не l\цг{ишся вiд запалення.

-У BipMerriB уява бi.гьпrа, Hiж у }лусульмil{, - спробу-
B€rB я виfц)€шдати Нахараряна.

HiTro не вiдрrвала голову вiд мого плеча, навiтъ коли
герой-тенор Ленсьltrzй за сюЕýетом замертво 5гпав вiд посцri-
лry евгснй Онегiна. Ще була легка, витоrгIсFIа, цiлБовита пе-

ремога, i нам захотiлося вiдсвяттqлвати i]. Нахарарян чек€ш
rrac бi_тrя вхоry. Унього був свiй азтомобi-rп,, яrшrй по-европеЙ-
ськ,и елегЕштно стояв поруч з фаетоном, що наJIежав родинi
Ширваттпмрiв, Ми поikаппа темними гФовулкаl\м MicTa повз
нятттi з HiHo rrтко.гпа. BHo,Ti цi будiвлi здаваJIися бi.тrъш привiт-
rмми. Ось i марlщrровi сходи, що вели у мiсьrсrаЙ ъrтцrб. HiHo
було не зовсiм безпечно з'являтися ryт Але оскйьки ц qrпро-
водIýrваJш{ Ширваrшrпар i Нахараршr, rсrrяяtтi Elirro Molrшra
було не црбуватися про стацrт гiмrrазii Святоi Тамари.

Широку терасу ясhраво освiтlповалw бisli лiхтарi. Ми
пройшли до столика, що виходив на темний ýбернатор-
сьrtиЙ сал, мигаючс м'яким cBiтлoM Nlope та NIafIK острова
Наргiн. Почувся дзвiн келта<iв. HiHo i Нахарарян пили шам-
пЕшське. Та нiщо у cBiTi, HaBiTb очi Hirro, не могJIо прш\4rси-
ти менс пити в товариствi, i я, як i зазвичаЙ, потяцrвав
орЕшджал. Нарештi група, що складалася з шести таrrцiв-
rrикiв, пiш;rа геть, i Нахарарян, заLi\4ислившись, промовив:
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- 
Ось, сидимо ми тут, предстазники тръох славнI4х Еав-

казькI,D( народiв: гр_чзиtтiв. шtусулъман i BipMeHiB, народженi
пiд одним i тим же небом, на однiЙ i тiй же зелдтi. TaKi рiзнi
i, в тоЙ же час, однаковi, подiбно Трiйцi. СвропеЙцi Й азiати,
щo у,вiбра,ти в себе Схiд i ЗахИ та вirиаlоrь обом iM свое ба-
гатство.

- Я завпсдrz ввадtала. - вЕлючилася HiHo, - що кавказ-
ц.ям притаманrмй бойовий дд<, I тим не менше, зараз я пе-
ребуваю у товариствi двох кавказцЬ, яким не хочеться во-
юва,ги.

Нахарарян пс.lблажливо подивився H;r Hei:

- Ми обидвахочемо воIовати, княжно, але не один про-
ти одно.го. Нас i росiян gi/цiдяе висока cTiHa, назва якоi
Кавказ. У разi перемоги росiян, ми повнiстю обрусiемо.
Вцrатимо цятттi церкви, мову. нацiона-rrьrдr самобутнiсть-
Ми перетворимося у свроазiатських метисiв замiсть того,
щоб бути мостом мiнtдвома свiтами. Невже Bci, хтю воюIOть
за царя, воIоють проти Кавказу.

- 
lралrцiйтуркироздирають напrу KpaiHy нашIматки, 

-зЁlгt]ворила HiHtl iстинами гiмназii Святоi Тамари. - Шах
зруйIIував СхЦ, а султан 

- 
ЗахИ. Скйькох грузинок пере-

творили в наложниць у гаремzlхl Росiяrrи теж не за cBoiM ба-
жаЕIJям опuЕvrлися ryт Ще ми попросиlwт'iх при'tхати. фу-
зинський цар Гёоргiй ХII добровИьно здався царевi. кМи
беремо на себе вахист грузинського царства не дJIя того.
щоб збiльшити наuýr Й б ез того в елику iмперiюli . . . Хiба ви не
чули цID( слiв?.,

ЗвичаЙно ж, Ta]i. Цi слова з маrriфесту столiтньоi давни-
ни, видашого Оленсандром I, HarvT вдовб5rва-тпа в гiмназi'i
впродовж восьми poKiв. nHe для того, пlоб збiльшити нацIу
й без того BеJTI,IK)r iмперiю, ми беремо на себе...) Слова ви-
битi у бронзi rrzl центрzL:IьнiЙ вулицi 'I}аф_тriса. HiHo не така
вже й неправа. СхЦнi гареми на тоЙ час б5rли зzшовненi
нzulожниllями-християЕкамиi а вулицi кааказьких MicT -тi;rами чбитLк християн. Звичайно ж, я плiг сказати, ( Я пtrу-
сульмаяиЕ, а ви - християни. Аллах зробив вас Еашою
жертвоюD, Тая мовчав, очirqrючи вiдповiдь Нахараряна.

- Бачите. кцяжно, 
-с.кirзав 

BiH, -людина, що мислить
як полiтлrк, мае irжоли знаходити в собi м5пкrтiсть i поводи-
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тися непорядIо та HaBiTb неспряведJIиво. Явизr-rаю, що ро-
сiяни принесли нам мир. Але нам, кавказцям, TeTIep треба
зберегти цей штр без ixHboi допомоги. Воrти роблять вигJI"flд,

що всс ще м€rють зЕlхищати нас один вiд одного. Тому сюди
Й направленi росiйськi вiйська, росiЙськi чиновники та ry-
бернатори. ,\те, княэкно, посудiть caMi: чи вам остерiгатися
мене? Чи може Mer-ri слiд остсрiгатися Алi Хана? IIи не ми
сидitм мирно бiля дrкерела Печалюр? Без cyMHiBy, часи,
коли кавказцi вваlка"ти IpaH cBoiM ворогом, заJIиI7IиIмсь по-
за,щr. Ворог перемiстився на пiвнiч, i цей самий ворог на-
мzгаетъся втокмачити нам те, що ми - дiти, якrлс треба
оберiгати одне вiд одного. Але ми Bэrte Irе дiти, ми давrrо ви-
росJIи з того вшqI.

- Значитъ, ви з цiеi причини не хочете Йти воювати? -поцiкавилась HiHo.
FIахарарян був добре п'яний.

-Hi, не тiльки топýл, - сказаR BiH. - Я лiнивиЙ i звик
до комфорry. Я злюсь на росiян за те, що вони зzlхоIмли
BipMeHcbKi церкви, i потiм KpaIII,e все-таки сидiти тут, Шж
у траншеях. Моя родина в}ке досягла слави. А я - гедонiст

- Я дrмаю iнакше, - промов Я - не гедоrтiст
iлюблrо воIовати_

-Ти молодиЙ ще, дру}ке мiй, - сказав Нахарарян i зно-
ву пiдняв свiй ке_тпоi. BiH довго ще говорив i, можrплво, до-
сить розJrмно висловдювавсfl. Itоли ми пiдвелисл з-за стоJIу,
HiHo була майже впевнена в його правотi, Ми сiли в авто-
мобiль Нахараряна.

- Ще прекрасне MicTo, - продовж)rвав BiH у мапIинi, -е воротzlми в €вропу. Якби Росiя не була такою реакцiЙною,
ми дzшно вже бу.пта б европейсъкою краiною.

MeHi прrагалаjlисfl наrтIi веселi днi в гiмrrазii на 54роцi гсо-
графii. Я голо сно р озсмiяв ся. Вечiр удався. Поки ми проща-
Jмся, я цi,цrвав очi Й ррси HiHo, а Нахарарян милJлався мо-
рем. Потiм BiH пiддiз мене до BopiT I(iTr,iaнarrrвi.jцi.._ Щалi Йоплу
не можна було iхати. За стiноrо починаласяАзiя.

-ТИ одрулсишся з HiHo? - запитав BiH нарештi,

- Iншаrrлах.

-Тобi доведеться подолати певнi труднощi, друже мiй.
Якщо pzu]Toм знадобиться допомога, можеш розраховува-
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ти на меЕе. Я за мiжнацiональнi u-l,rюби мiж аристократич-
ними родинами, якi гц;едставJIяють HaTTTi цар9ди. Ми по_
BrTrHi пiдтрllмJrвати одиtI одного.

Я iз вдячнiстrо потиснув Йому руку. Виходить, i серед
BipMeHiB зустрiчаються справдi достоЙнi люди. Щrмка мене
схвилюваLIIа i я втомлениЙ увiЙшов у дiм. Слуга слцiв нав-
почiпки i читав, Я погляrцrв на книгу. На cTopiHKax в'яззю
були вrшедетri арабськi бl.кви Кор.rrу. С-гцrга гriдвiвс:я i по-
клонивсfl. Я взяв книг)r. nO ви, хтю Bipye, знаЙте, що вино,
азартнi iгри i ма-rrюнки е мерзеннiстю та породженi ШаЙта-
ном. Уникайте'й, i вztм це зарахJrЁться. ШаЙтан намагаеть-
ся вiдверrт5,"ги вас вiд Аr"паха i молитвио, Вiд cTopiHoк iшов
солодкий аромаг ТонкIй жоат)rватиЙ,папiр шелестiв. Сло-
ваА.rrгrаха, взятi у rrшiряtlу оправу книги, бу,ша cyBopi та по-
вчаьнi. Я поверr4rв Ениry i пiднявся до себе в KiMHary. .Щ,и-

Barr був шIироким, низьким i м'яким. Я закрив o.ri Talc, як це
робив кожного разу, коли xoTiB з особливсrю чiткiстю уяЕи-
ти собi що-rrебудь. Я ба.ц-тв ш€lмцаJ{съке, евгенИ Онегiлrа
на балу, пусlгi баrтькуватi очi Нахараряна, м'якi ryби HiHo та
орди ворогiв, якi нzlсцдIа.ти на нас через гори, щоб зазою-
вати MicTo.

З вулицi долинав монотонний сцiв. Це був неrrlасний
закоханийАпIум. Вiтr бу,в старим, i HixTcl не знав, якулюбов
вi-rr переэкив. Люди щ)озвали Його Меджцaном, що араб-
ською означzшо (знеможений вiд кохаяяяя. Ночами Birl ти-
нявся Iц/стиL{и прr.lвулками, сiдав уякоплу-небудь цrгку, ри-
дав i спiвав про свое горе до свiтанrgr. МонотонниЙ спiв
навiював сон. Я повернувся до стiни та заЕурився у темр"fl-
ву Й Mpii. Жит-гя все ще було прекрасЕим.
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У палки два кiнцi; вер;шiЙ i нижнiЙ, Поверни па-Iпdу,
верхнiЙ опиниться внизу, а никнiЙ - угорi. Палка ж HiTpo-
хи не змiниться, Те ж саме можна сказати i про мене. Я та-
киЙ же, яким був i мiсяць, i piK тому. У cBiTi так само вою-
ють, а Ti н caMi генерали перемагають i гц.ltlграють. Але Ti,
хто ранiше називав Merre бояryзом, тепер пiд час зустрiчi зi
мною оrý/скають очi: друзi i родичi хвалять меЕе за п{уд-
picTb, а батько iз захоrrлеrпrям позирае на мене. Прсlте гrал-
ка сама нiтрохи не змiнилася. Якосъ MicToM поповзла чут-
ка. нiби Його вели.rнiсть Султан Велrдкоi OcMaHcbKoi iмперii
Мехмед Раrrтид вирiшив tlголосити HeBipHrлvr вiЙrry. Иого пе-
peMoxclri вiЙська просJrва"trися у схiдrrому та захi,щнолчтJr на-
прямках, щоб визволити мусульмzц{ вiд росiйського Й аrr-
глiЙськогtl ярма. Скрiзь говориJIи, що п(]чzшася священна
вiйна, а над пzlлацом халiфа майорiв зелений ст,яг Проро-
ка. Я став героем. /{о мене поч€ши навiцrватися дlрузi, у за-
xBaTi вlтхваляIOчи мою прозор:павiсть. Все ж я мав рацiю,
вiдмовившись воювати. Мусульмаrrи нiколи не повиrrнi
Йти проти султана. Нашi брати турки прибудцrть до Баку,
а об'едrтавшись з чФкirми, нл|lт нар_од перетвориться в еди-
rry нацiю вiруючих.

Я мов-rки кивав, не вiдповiдаючи Ha'i:c+o похвалу. Мудра
люд}Iна не повинЕа реаryвати на xвalýZ -{и х_члу. ,Щрузi роз-
горIIуJIи карти, Воци, сварячись, зясов5rвали, .fiким марш-
рутом скористzrються црки, щоб в'Iхати в пдiсто. Я прrrгrи-
тив Ф сварки, виголосившIи, що незЕuтеlrсттtr вiд маршруту
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турки ILIвидше за все ввiйдrть сIоди чсрез вiрменський
квартал. Друзi знову захоплено подивI4rlIися на мене i по-
хЕ}алилI4 за д:lлекогляднiсть,

Людсьrtа душа змiнrоеться впродовнr rrочi. Нtоден M5r-

сульмzшин бiльше не мав баэкання взятися за зброто. Iльяс-
беrry вiйна раптом набридла, i Зейналу Ага довелося спJIа-
тити величезну суму, щоб BiH потрапив до бакинсъкого
ГаРНiзоrт5r. Бiдолаха якраз до оголошення црками вiйни
скл€tв iспит на чин офiцера, i якимось дивом HaBiTb Му<ам-
мелg Гейдару вдалося витримати його. Тепер вони обидва
бчrпа лейтенантами i проводили днi в казармах, заздрячи
MeHi, що я не присягнчв на BipHicTb царевi. У Hr.or уже не
було пшяrqg для вiдсцrгцz. Та й не зIцдIIував Eixтo. CaMi ж бо
знали, на що йllsли, i я перший вiдвернувся б вiд них, якби
вони зрадипи присягу,

У Ti дrri я бi,тъше вЦмов.ýrвався, щоби привести до ладr
cBoi дпlпси. Ллпrrе зрiдка я вI.D(одив вечорами з домy й rттвид-
кими Iq)oKaпл.I йпов до мечетi бi"пя фортеф.Там, у староплу
домi tкив мй дазнй Iшсiлыlшi товариш Сец Мустафа, якtтй
бу,в натцадком Пророка. Удруга було рябе облпт.rчя та малеrтькi
вузькi очi. BiH гтiдгtерезувzшся зеленим паском, лt i належа_rrо
лIодям Його саrгу. Батьно Сеца був iMaMoM нсвсlп,lкоi McrIeTi.
а дЦ - 

знамfffilтим ллудрецем у пipi iмaмa Рези, у св,rпценноlчту
MicTi N4ешеД. Birr молився п'ять разЬ на день i вrазодr.в iм'я
безбоrът*rка халiфа Сзiда крсЙдою rra пiдоттmi сцrшri, аби що-
дlя втопцваттz у бруд iM'я того, хто знехчIвав iсттшою вiрою.
На десятrтй детъ Махаррама, у траурrп,пZ детть Arrrypa BiTT бичr-
вав себе лаFIцогЕrми до KpoBi. IliHo вважа-па його фалrатrzком
i зневажала за це, MerTi к BiH подобався яснiстю дzшtи. ocкi;ть-
ки BiH, "шt rrD<то iтшлд1, мiг вiшliзrvrти добро вiд зла, гrравдr вiд
бре:сti. BiH зустрЬ мене прLIвiтною усмiпIкою_

-Ти чув, ATi Хан? Багатiй Яrцлб огли заЕб7тIив двана-
дцять ящикiв шампанського, щоб розгIити ix з першим ту-
рсцьким офiцсром. якийl,вiйде в MicTo. IТIампшrське! Шам
панське - на честь священного дlкихада!

Я лиш зiтrцlв плечима.
I це тебе дивуе, Сеiд? CBiT з'iхав з гJý/зю/.

-Аллах зводLIть з дороги TI.D(, на кого BiH спря\цrвав
свiй гнiв, 

- похплуро констачIвав Сеiд. BiH пiдскочив. Його
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губи TpeMTillи. - Вчора BiciM чоловiкiв здалися на милiсть
султановi. BiciM! Скажи MeHi, Алi Хан, про що вони дrма-
ють, цi BiciM дезертирiв?

- ГЬлови ixrri порожнi, як шJцaнок голодного осла, - обе-
режно зробив припущеЕЕя я.

tlriву Сеiда не було меж:

-Ти тiлъки помянЫ - закричав BiH, - Шrдiти воюють
на боцi сунiтського ха.тiфа! €зiд же пролив кров онука Про-
рока! MoaBia убив А.пi! Хто ж натцадок Пророка? Халiф -ти
НезримиЙ, IMaM Вiчностi, в чиiх жилах тече кроЕ Пророка?
Шиiти вiкаллrд носLilIи траур, кров проливzulасfi мiж нами
i вiровiдсryпниками, якi гiршi вiд кяфiрiв. Шия т5rr Суна
там i нiякого мосту мiж нами. Не так дzlвно за наказом сул-
тана Селiма булtl по-звillячtlvry вбито сорок тисяч штиiтiв,
А ниrri? Шиiти воюють на боцi ха,тiфа, що викрав спадок
Пророка. Все кануло в Лету: кров праведIrих, TaiHcTBo iMa-
мЬ.'I)rr у наrrrоплу шrлiтськошцr MicTi JIюди з нетерпiнням че-
кають прю(олr cyHiTiB, якi зруЙrryють наIrч/ Bipy. Що треба
туркам? Енвер вже пiдiЙшов до YpMii. lparr роздi"гrять налпLт.
Iс.тиrrнiй Bipi прийшов кiнець. О Алi, тlрпйди ж зi cBoiM вог-
ЕяIIим киндfiаJIом i гrокарай rцо< вiровiдсryгшrrrкЬ! О A.гri,
Алi! - Сец зi сдьозzlми на очzlх бr.тв себе кулаком у груди.

Вражегrий, янезводив з ньок) очей. Чоллувiрити, ачому
Hi? Т}rрки дiйсно були сунiтами. Та я все одно з нетерпiнrrям
чеКав вст)дIу Енвера в няrrrе MicTo. Що це означа_лrо? Кров
HaIIIIrD( мученикiв була прс.lлита марно?

-СеЦ, - мовив я, - цrрки однiеi з н€tми тсpoBi. У нас
одна мова. В Haurrzx жилzlх тече одна туранська кров. Може
TovrJr легше померти пiд праrrором з пiвмiсяцем ха,riфа, нiж
пiд царським,.рестом.

Сеiд Мустафа витираз сльози;

- 
У мкlж жилах тече кров Пророка Мухал.ммеда, 

- 
з гор-

дiстю вимовив Birr. - Туршrська кров? Ти, мабу"тъ. не пам'я-
та€ш HaBiTb Tiei краплини знань, яку отримал у гiмназii,
Хто живе зараз наАлтш чи на кордонi iз Сибiром: хто живе
TaM?TaKiж, як i ми, црки, якi розмовляють однiею з нами
мовою, у чиtх жиJIаlх тече турансьна кров. Аллах не дав iM
icTrTHHoI вiри, перетворивIIIи'й у язичникiв, що NIоляться
ботовi води Су-Тенгрi, боговi небаТеб-Тенгрi, Якrцо б цi яцл-
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ти чи алтаЙцi стали моryтнiми та нzшрави,тrа б rra гIас cBoi
вiЙська, довеJIося б нам, шиiтам, радiти тiльки топ{у. що
вони однiеi з нами KpoBi?

- Що ]к тспер нам робити, Сеiд? - запитав я_ - IpaH
ськиЙ меч заiржавiв. Yci, хто вою€ проти туркlв, воюють за
царя. Що этс Еам тепер в iм'я пророка Мlп<аммеда зzrхищати
царсьrtиЙ хрсст вiд халiфсьного пiвмiсяця? Як rrам в.IиFIи
ти, Сеiд?

На Мустафу зiйшла глибока печаль. BiH поглятцzв на
мене, i, здава",rося, у його поглядi зосередився весь вiдчаЙ
конаючоIо тисячолrття.

- Що нам робити, Апi Хан? Я не зн€lю.
BiH був в агонii i HaBiTb у тако\{у cTalfl не ховався за по-

рожtнIми словами.
Я розгублено мовчав, Гасова ламfIочка чадила. У ма-

ленькоN{у обручi свiтла раЙдlгою блимав килимок для на-
мазу - нiби галявинка, ярry мокна згорrтути i взяти iз со-
бою в дороry. А Сеiд Мустафа жив y цьому cBiTi так, нiби був
ryт проiздом. Топцr-то так легко йому було засуд}ьувати лю-
деЙ за грiхи, Через десять чи двалцять poKiB BiH стаtте iMa-
мом в пiрi Рези в Мешедi. одного з лтудрецiв, що вирiпцlють
долю Ipa+ry_ Вжс зараз BiH спозирас свlтвтомлениN{и очима
людини, яка5rсвiдомила свiЙ похилиЙ BiK i змирилася з ним.
BiH Hi на дюйм не вiдстутrився б вiд cBoei iстинноi вiри. хоча
тшtим 1Iином мiг би зробити Iparr зrrову великим 1могутI]rм.
Краще загинути, HilK знаЙти примарну мрiю земних на-
содод, пройшовши через трясовину грiха. Тому BiH мовчав
i rrc зltав, що вчиIfити. Тому я люблrо Його. цього одиЕокого
сторожа iстинноi вiри,

- Наша доля в рукшrАллаха, Сеiд Мустафа, - сказав я.
змIFIюю.Iи те}лу розмови. Хаft наставить нас Аллах на rrlлях
iститrнrzЙ!.. Та сьогоднi у,вечерi я xoTiB поговорити про irтше.

Сеiл Мустафа розглядав cBoi нiгтi, пофарбованi )Grою,
перебираю.ли б5рштиновi,lотки. Bir: погляIцrв на мене, ши-
роко усмiхаючись.

-Я зrrаю, АлiХан. тихочеш одр'rжитися.
Я аж пiдсrtочив вiд подиву_ Бо насправдi я xoTiB погово-

рI.тти fIро створення оргатrrзацii юних шиiтiв, Та було пiзно,
BiH уже BiB себе як \{улла.
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- Звiдки ти знаеш, що я хочу одрJrжI4тися, i яне тобi до
цього дiло?

- 3догадався з твопо поu:rядr i, звrлчайно, MeHi е до Lрого
дiло, оскi.rьки я твiЙ друr Ти хочеш одружvIтися з християЕ-
кою HiHo, яка мене недо_rпоблrюе.

-Так, це так. Що сrсажеш?
Сеiд кинув на мене зzrrlltгдивий погlrяд.

- Я каэ*су (таЁ), Длi Хан. Чоловiк повиЕен одружитися,
i краще вс-ього з жiнкою, яка йому подобаеться. iй не треба
вiдповiдати Йоrчцу взаемнiстю. Розумний чоловiк не буде
}падати за жiнкою. Жiнка - всього лише земJIя, а чоло-
BiK - сiяч, Чи варто полю дюбити се_rrянина?,Щосrтrь i того,
що його любить седяяин. Одружуйся, та не забувай: жiцка
всього лише земJlfl.

- Отже, ти ввzIжаеш, що у жirлси немае Hi дrпri, Hi ро-
зуму?

BiH з жа-rrем подивився на мене:

- Що за питанIrlя, Алi Хан? Звичайно, немае. Куди там
й?! iй досить буr,и доброчесною та народЕýувати на cBiT дi-
теЙ. У шарiатi мовиться: r,Свiдчення одного чоловiкаr пере-
вшIцrе свiдчеrтtтятрьохжiнокD. Не забуваЙ про це, AJIiXmL

Я був цi"тком готовий почrти прокляття праведника
Сеiда Мустафи на свою zlдреLу за те, що xoTiB одружI,тги-
ся iз християнкою, яка його недолюблюваrrа. Топлу мене
вразиJIа тчrка вiдповiдь. Вона ще раз довела чеснiсть i муд-
pic.Tb Сеiда.

- Отже, ти не прOти того, що вона - ]ýристиянка? t{rд iй
слiд прийняти iслам? - м'яко зzшитаз я.

-Та навiщо це iЙ? - запитав BiH. - У створiнrrя без
дrшi та розуму i так немае вiри. Жiнку не чекають Hi в Раю,
Hi в Пеrt-rri. У MrrTb cMepTi вона JIише розщеIIJIюеться i зни-
кае у безвiсть. Сини ж повиннi бlп,и шиiтами.

Я кивн5rв на знак згоди. Сеiд встав i глiдЙшов до кни}к-
KoBoi шафи. Своiми довгими, як у cTapoi мавfIи, руками BiH
вивудив залилеIr\r кЕиry. Я погrшrцrв на обrсrrадинку:
KDshainabi: Тёwагiсhi Д-Y-Seldjuk (IcTopй династii сель-
Д:lСуКiв) ". Сеiд розгорцrв кIildгу.

- Ось. CTopiHKa 2О7, - мовив BiH i почав читати вго-
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султан А.паддir: КсЙryбад. На трон сельджукiв зiйшов Гiя-
саlцiн lСefuocpoB. BiH одружився з донъкою грузинсъкого
князя i загорiвся до цiеi грузинки такою "тпобов'ю, що зве.лiв
на монетах чеканити зi cBoiM профiлсм зображсrrня
друлштЕIи-християнки. Якось плудрецi i святi люди з'явиJмся
до нього зi словами: uСулта_тr не повинен поруrrIуваттI шарi-
ат Це - грiхп Всемоryтнiй султан розлютився i мовив: (М
лzlх поставив мене повелЬати вами, А ваrrта сщ]чrва - пiд-
корятися MeHirl. Мудрецi i святi люди пiшrпа у гlrибокiЙ
зажrурi. Та А-rrлах вiдкрив очi султаrrовi. BiH покликав ttлуд-

рецiв до себе i сказав таке: *Я не пор}rпцI священнID( з€lко-
HiB, покладенI2ж на мене Аллахом. А тому велю вiдниrri че-
канити на моIIстах зображсrтня лева, що стискае у передrrй
лапiмеч, -це буryя.А соrще, що сяеумененадголовою, -моя кохана друкинао. З того часу на гербi IparTy лев i сон-
це... А мУдрсIц ствсрдЕqrють, що (немае жiнок красивiттцD(
За ГРvЗИНОк).

Мустафа закрив книry i усмiхтт5вся.

- Ось i ти тепер iдеш стежкою ItеrЬrосрова. Жоден за-
кон Ее забороняе цього. фузиттки - частина трофеiЪ, якi за
наказом Пророка правовiрнi мають trпiти i взяти). Так на-
писzшоукниз1_

Його по>сптуре обтпаччя враз пом'якIпало, а малеrrькi злi
очi засяяли. BiH був щасливиЙ розв'язати cкpotvrHi с5zмнiви
двадцятого сторiч.rя за допомогою священноI книги. Хай
знають HeBipHi, де знаходиться спрzlвжнiй прогрес. Я об-
няв Сеiда, поцiл5rвав i пiшов додоN{у. У TeMHr,оc пpoвyJ-Iкzrx
Moi кротси звJr.lади твердо i впевнено- Священна книга, ста-
рий ryлтан i лгудрий Мустафа були на MoelvTy боцi.
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Степ 
- 

брама у таемнIтtIий та незбагнеrтттий cBiT Пiд
копитами мого ItoEIя в'еться пилIока i пост5пqrе камiнrrя,
Пiдi мною м'яке, нiби набите fýrхом, терське козацьке сiд-
ло. У такопtу сiдлi козаяи мож)ль спати, 'iхати стоячи i ле-
жачи. Yci rrехитрi козацькi поЕtитки зберiгаються у прито-
рочеЕIж до сiдла мiшках: короваЙ :оriба, сулiя горiлки та
сума iз золотими монетами, награбованuIми у кабардин-
ському селi. Moi ж мiшки пороlннi. Ша"rениЙ степовий Bi-
тер несе мене в безкраi cipi пiски. З гrлечамого звисае опан-
ча - чорна кабардиrrська цовстяна накLцка, що зztхищае
вiд спеки та холо,ry. РозбiЙцики та маIцрЬники придr-
мали опаЕчу для грабунrgr i походiв. Вона не проггускае Hi
соrrячrлi променi, Hi краплi допLч. Опаrrчу з легкiстю мож-
на fIсретворити в Еамет а потiм заховати все награбо-
ване добро в iT чорнлтх склалкЕrх. Викраденi дiвчата загор-
тatються у широку повстяIIу оГIанчу та нагадrють паfI},г у
клiтцi.

Я скакал до BopiT Боз ýрд. Щi двi cipi пошкодженi BiTpoM
скелi спорудили неподалiн вiд MicTa посеред стеrýr доiсто-
ричнi титани. У псреказi мовиться про те, що СiриЙ Вовк,
црапраrrýФ тюркiв, якось гrровiв османське плем'я через цi
мiцнi в5rзькi ворота до зеленрж рiвнин Алrатолii. Пiд повен
мiсяць шЕrкали та степовi вовки збираються бйя ске,пь i ви-
ють, як собаки на покiЙника. У них неймовiрне вiдчуття
cMepTi. Вони плorrqrTb вiдч5гвати смерть, rraBiTb коли людина
ще нtива. Мабугь, i в мiсяцi вогrи ба.rать мертвяка. Собаки
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нiби рiдня вовкам, як i ми, пiддаrrцi РосiЙськоi iMrIepii, нiби
рiдтrя вовкам, якrл< Енвер-паша веде rта Itавказ.

Я ска.ту великою пустелею в сJдIроводi батька. Ко.rпа
батько сI4дить у сi,rшi. Birr нiби зJIива€тьсfl зi cBoiM конем
r стае жожим накентавра.

- Сафар Хан, 
- IсJмчу я його оц]ипдим голосом. Я рц-

ко клиrIу батька на iм'я. - Сафар Хан, MeHi треба з тобою
поговорити.

- IЬвори Еа ходу, синьу. Легше говорити, ко.ти KiHb i
верIIшик е одним tцлим.

Чи не смiетъся з мене батько? Я до нестями хJIьоскаю
коня. Батько гriдводать брови i, злегка приIшоривIIIи ноня,
порiвrrrоеться зi Mr;olo.

- Я с,цпrаю, cl4тrrсy, - голос його видаеться насмiшлgrва-
тим.

- Я хочу одрJпкитися. Сафар Xarr-
Батько витримуе триваJrу паузу. Повз нас свистить Bi-

тер. З-пiд копит мого коня вилiтае камiння.

- Я збуд,ю тобi палац, - ЕIарештi вiдповiдае батько. -I впсе приптIяrтув мiсце бiля моря. Щумаю, там i стайня
буде. Влiтку ти зможеш залишатися в Мардакянi. Пер-
BicTKa твого Еазвемо Iбрагiмом, на честь наrттого rrредка.
Я тqrплю тобi автомобiль, якщо за;(очеш. Хоча за нинiшньо-
го стацу дорiг iздrати Еа tlьоlvlу нема€ сенсу. KpaTTle збудrва-
ти стайrrrо.

Знову запачIваJIа тиша. Ворота Боз Г}рд заJwцIwIIмся
позад/. Ми скачемо до моря. Унапрямrgr селища Байов,

-Тобi пiдrrцпсати гарЕу дружшry, чи вже пригJIяrцrвся
хто-небудь? - наче здалеRу звучить голос батъка. - У нашi
днi юнатм досить часто caMi вибrлрають собi др5мсrаr.

- Яхочу одру}flитися з Hir-ro Кiпiанi.
Жоден ллустсул не здригнувся на обlргqчi батька. Правою

рукою BrF{ перегортае KIIIcbRJr гриву.

- IliHo Itiпiшri, 
-вимовJIяе 

BiH. -YHei щrже вузькi стег-
на. Хоча, я думаю, у всй грузинок TaKi стегна. Незважаючи
на це, дiти у Hrac народЕ{уються здоровими.

-- Батьrсу!
Я не зовсiм роз5rмiю причитту свого роздрацrвалrня. BiH

скоса позирае на мене I усмrхаеться.
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-Ти все ще дуже молодиЙ, A-ri Хд{. Жiночi стегна ма-
ють куди бi_ьше знаlчення, анiж знанЕя мов. Ну i кt_iли
ти одрJгжишся з Hero? - зilIитуе BiH з абсолютною бай,щ.-
жiстю.

- Восени, пiсля того, як HiHo закiнчить шкоду.

-.Щlглсе добре. Тодi у TpaBHi настJдIного року у вас вже
буде дитина. Т!авенъ - удатний мiсяць.

- Батььуl
Мене знову чоtrлусь охоIIJIюе лють. MeTri здаетьсfl, батько

зrц/щаеться з мене. Я не одруж)rюсь з HiHo через iI вузькi
стегна чи зн€lllня мов. Я одружуюсь з HiHo, тоАлу- що люблю
i[. Батько усмiхаеться. Потiпл BiH зугrиняе коЕя i каже:

- Стец широrсий i гrусте,rьнrтй- Ми можемо зJдIинитися
на будь-якопгу пагорбi та uоснiдати. Я голt-lдний. ,Щавай пе-
репочинемо цrп

Ми сходимо з конеЙ. Батько виЙмае з MirrrKa коровай
хлliба та сlвечиЙ сир. 'IЪ я не голодний. Ми:-Iежимо на пiску,
BiH icTb i дивиться в далечiнь, Потiм обличчя Його серЙозrri-
шае, BiH гriднiмаеться i, схрестивцIи Еоги, сiдае щrямо, нiби
аршмЕ проковтн},в.

-.Щуже добре, що ти вирiшив одружитися. Я тричi був
одlужеrrий. Та дружини помирzuII4, як мр]rтъ мJrхи Bocerrl4,
Тепер же, як бачттш, я неодрJaжеrтий. А_пе коlпа ти одружиш-
ся, може, i я одружусь. Твоя HiHo - християнка. Не дозво-
ляй'Й приходити до нас зi своею вiрою, Жiнка - крихка
посудина. Не забувай про це, Не бий ii, коли вона вагiтна.
Тапам'ятай: ти-господар, авоналише TiHb твоя. Тиж зна-
еШ, ЩО НОЖеН МУСУЛЬМаНИН МОfitВ rМutТИ .ГlО ЧОТИРИ ДРУЖИНИ,
Проте тобi краще задовоJьнитися однiею. Хб а тiльки, якщо
у HiHo не буде дiтей. Тодi iнша рiч. Не зрадхgгй дружиЕи.
,Щружина твоя мае право на кожну краrrлю твого ciMeHi. На
розfцrсника чекають вiчнi лгуки. Будь з нек) терILr[ячим.
Жiнки, як дiти, тirrьки >сrтрiшi та злiшi. Ще теж важливо
зЕати. ОбдаруЙ iT, якщо хочеш, одягни в шовк i прикраси,
'IЪ. якщо тобi ко-гпд-небудь зцzrлобиться порiца, звернись до
Hei та зроби навпzlки. Мабугь, це найважлцавiше з того, що
тобi слiд зЕати.

-Але батьrсу, я люблю ii.
Вiн:grгае головою.
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- Взага-гri-ю любов до жiнки не заохочуеться- Чоловiн
мае лкlбити батькiвщиt{у чи вiЙтту. ,Ще-ткi лrtrблять гаI_1нi ки-
JIими або рiдкiснi вrади зброi. .\,те любов чоловiка до жiнки
все-таки мае мiсце. Звiдси пiснi про кохання ЛеЙли та
Меджнуна чи любовнi газелi Хафiза. Все свое життя Хафiз
оспiвjrвав кохання. Всезнаючi ;IIюflи говорять : оХафiз жод-
ною разуне спаз iз жirrкою. АМеджrrун б5rв всьою лише бо-
жевirп,ттrлм,,. Повiр MeTli: чоловiк мае оточити жiнку турбо-
тою, ;ule любити повинна жiнка, Тана во.пя Аллаха.

Я мовчав. та й батьк0 не вимовив бiльше Hi слова. Мож-
ливо, BiH мав радiю! Кохання - не наЙважливiше заняття
у cBiTi длrя чоловiкЬ. Просто я ще не дорiс до батькЬськоi
rлудростi. Раптом батько розсмйвся й весело вицrкцrв:

- Ну добре, я завтра ж вирJrпц/ до князя Кiпiадri та по-
говорю з ним про це. Чи, може, срогоднiшня молодь вва}кае
за потрiбне робити пропозицiю особисто?

- Я сам поговорю з Еiпiшri, - швIzдко вiдпtэвiв я.
Ми знову осiдлалrи конеЙ та поскак€ши у селище Баiлов.

Невдовзi появилися нафтовi вежi Бiбi-Еilбата, що на_гад/-
Ba_lM зловiсrплй чорrлтй Лс. У повiтрi розJIивався загrах наф-
ти. Бi,тя фонтаrrуючI4х свердловин стояли бруднi робiтни-
ки, Проiжджаючи повз баiлiвсьIqr в'язницю, ми ралтом
почrли пострiли

- Когось розстрi_rrяли? - заглатав я.
Hi, цьою разу це був rre розстрiл, Пос"грuтtа tгуtплп з боку

казарм Баiловського гарнiзону. Та_м цроходиJIи вЙськовi
навчання.

-Хочеш побачитися з друз.fми? - запитав батько.
Я кивгцrв. Ми в'iхали на навчальниЙ плац, де Iльяс-бек

i Мухалпмед Ъйдар проводlulи заЕяття у cBoik ротах. З 'iKHЖ

об-rмч cTiKaB пiт

- Правор5rч! Лiвору.r! Праворl^r! Лiворучl
Мутсаммед Ъйдар був дгlrtе серйознrzм, Iльяс-бек нага-

дував покiрну чужiй волi MapioHeTby. Вони пiдiЙшr,rи до нас
i привiталися,

- Ну як тобi, подобаеться в apMii? - з€шитав я.
Ьяс-бек мовч;lв, Мухаммед Ъйдар озирн}rвся.

- Як би там не було, тут краще, нiж у шксlлi, - rrо)очцrро
заявив Муr<аммед Ъйдар.

89



Й"gРF'ан GоiЭ

-.Щ,о 
нас приiздить новий командир. фаф Мелiков

з Шушi! - сповiстив Iльяс-бек.

- Мелiков? Я знаю його. Чи не той це Мелiков. господар
гнiдого?

- Саме BiH. У гарттiзоттi вже ходятъ легенм про його
коня.

Ми мов.Iа_ци_ I{a нав.rалыrому плilýr лежав товстиЙ шар
пилюки. Iльяс-бек мрiйливо погляIýrв на ворота, yciM cBoiM
поглядом вид:rючи заздрiстъ i велтzке бажаrrня опинитися
по той бiк_ Батько поILпескав його по плеч/:

-Не заздри свободi Алi Хана. Тим бiлъше BiH вже зби-
раеться попрощатися з нею.

Iльяс-бек знi.Iено розсмiявся.

-Так, 
BiH подаруе свою свободу HiHo.

Мlжаtrшuед Гейдар з цiкавiстю пiдняв голову,

-Ха. якраз той час, щоб одружlrватися.
BiH був чоловiком з великим стажtем. Щрутпина носрllrа

чадру. Hi Iльяс-бек, Hi я не знаJIи rrро неi rтiчого, KpiM it iMe-
Hi. Birr поблаж-lптво подивився на мене, насуIIив розставле-
TTi брови i сказав:

-Тепер ти дiзнаешся, почо}лу кiвш лиха.
У його вустах ця фраза прозвучала доситъ безглцrздо.

TTIo могли знати rтpo життя Мlпrаммед Гейдар i його по-
крита чадрою дрр+сrrна? Я розгротцався з друзями, i ми
поск;udzши.

Удома я розлiгся на диванi. В азiатськiй KiMHaTi завжди
прохолодно. У rтiчттиЙ час вона наповнюеться прохоподою,
як джерело водою. Ав поrцlдневу спеку здаеться. що пiрrryв
ухолодIýr воry. ЗненятIьI€!. зялзвонив телефон. Ще була HiHo.

-Алi Хан. я помираю вiд спеки i математики, ,Щ,опомо-
жеш?

Через десять хвиJIин HiHo протягувала меrтi ToHKi руки.
Ii нiэтtнi паJIьчики буrша вимазанi чорrмлом. Я цiлував ф
чорнилъш rULями.

- HiHo, я поговорив з батьком. BiH згоден.
HiHo затремтiла i розсмiялася. Потiм вона збенте}кено

озирЕула KiMHary i почервонiла. Ми cToiMo так близько, що
я зазирarю в Гi розrrпzренi зiниф.

-АлiХан, 
я боюся, я тан боюся, 

-шепоче 
воIIа.
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- Чого ти боiшся? Невже iспитiв?

- Hi.
Вона вiдвертаеться i дивиться на море. Потiм rrрово-

дить рукою по волоссю i читае: <А.rгiХалr, потяг прямуе з Mic-
та IKc у MicTo Iгрек зi ттгвI4дкiстю 5О кi-гrомецliв на годттrцr.. .л

KoxaHal Я ооалшося Еад fi пiдручtппсаллл.
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Г}rстий туман з моря огорнув MicTo. Лiхтарi на перехрес-
тлr горi_rм тускJIим свiтлом. Я бiг пtl бульвару де миготiли
байдlжi чи переляканi обдиччя. ПеречепившIпсь через де-
р ев'яtIу дошку, кшryту поперек дороги, я упав на портового
робiтrпака - амбала, що сидiв н,авпочiпки.. Иоrо к_lчi. заво-
доченi пелеЕою, вцдII.IJIися вдадшту. Вgrикий рот посirцr-
вався, Bir* ьував гаtшиш i перебував у забуттi. Я cTyrcrTyB
Його rgrлаком по спин1 i побiг далi. BiKHa портовLтх будинсlч-
KiB пiдморцrвали MerTi. Я насц/пив на скло, яке зламалося
пiд ногами, i побачив перекошене вiд rкаху обличчя якогось
iраrтця. Раптом передi мноtо ви1.1iс жrтвiт Вигляд цiеТ ToBcTo'i
людськоi гшотi вивiв мене iз себе. Я з yciei сили ударив Його
головою- Живiт був м'якrтм i товстим.

-,Щоброгсl 
вечора, Алi Хан, - добродzшно промовив го-

лос. Я гriдняв голову i побачив над собою усмiжrене обличчя
Нахараряна.

-Чорт забирай! - скрикrтув я i вже готовий був бiгти
далi, як BiH 5zхопив мене за p5rrýy.

- Ви чимось засмJrчений, друже мЙ. За-тпtшiться, - за-
процонував BiH по -друJ+ýньоrлу.

Я раптом вiдчув эrсахJЕIч/ втому i, безсилrаЙ та увесь
спiтнiлий, не змiг руlпити далi.

-Ходiмо до Фiллiпосянця, - запроrrоrцrвав BiH.
Я кивнув. MeHi було все одно. Вiнузяв мене за pYlw i по-

BiB уздовж Баратинськоi вуlrиф до великоi кав'ярнi. Коли
ми заIIJрились у глибокi крiсла. BiH сгтiв,т5ппиво сказав;
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- Гар.ячвовiсть, кавЕазька гаря.rrсовiсть, Мопuмво, че-
рез цю гттiтючу спеку. Аможе, е iнша причина, через яrtути
кудись так cTpiMKo бiжиш?

У цiй кав'ярнi з м'якими крiслами та обтягнутиI/rи чер-
вOним IftoBKOM стiнами, попивutючи гарячий чай, я розпо-
BiB Нахараряну про все, що стадося: як я затедефоrrував
гlодружжю Kiпiaнi, rrоrrросив дозволу з'явитис"Е до них сьо-
годнi, як HiHo крrlлъкома вибiгла з дому, як я поцiл5rвав р}лсу
княгинi i потис рJд{r кн.цзевi, як я iM повiдав про rrаTTIe ста-
родаЕне IIоходжен}аЕ та статки нашоi ciM'i, як я flопросив
руки княжни HiHo TaKoIo iдеальнсlк-l росЙською мовою, що
rraBiTb сам цар позаздрив би.

- I що ж, друже мй? - щиро поцiнавився Hil<аpapffr. -
Що було по,гiм?

- Hi, ти тИьки послухаЙl - я почав iмiтувати рl,хи i лег-
кий грузин ський а,нцент кIr"fIзя, - 

n Сиrrу мiЙ, шановний Xarr.
Повiрте MeHi, кращогtl чолсlвiка, гтiж ви, своiЙ донi я не по-
бажав бrа. Якою щасJIивою мае б5rги та, Еа якJr вицzIв вибiр
такого чодовiка, як ви. Та HiHo ще молода. Borra все ще цIко-
J[ярка, врештi-репrп Що може дiв.шшжа в fi вiцi зцати про
любов? Ми ж не збираемося перебирати звттчаi iнлчсiв i вiд-
давати дочок замiж у такому вiцi. I потiм iсrцпоть ще розбiж-
HocTi в релiгii, BrTloBaHHi, походженнi. Я каясу це заради ва-
шого жбJIала iвпевцеrцrй, що ваrттбатько rrогодиться зilr,ьiою.
I потiм у тшсиЙ важкиЙ час, коJIи скlriзь воюють... Бог знае,
що з нzrми yciMa буде. Я не хоч/ б5rти перепоtlою у fr виборi.
А-гrе давайте зzшишимо fIоки що все, як е, давайге зачекаемо
кiнця вlйни, Та Й ви обидва до того .lacy пiдростете. I якщо ви
не зlчгiните свого рiшення, ми повернемося до цiеi розмовиD.

- I як ви збираетесь }Еинити, Хан? - загрrгав Нахарарян.

- Викрасти HiHo i повезти fr до lparry. Я не терпiтипгу
такого rrриниження! Вiдмовити Ширваrтшируl Ким BiH себе
вважае? Я поцrваюся зганьбленим, Нахарарян. Рiд Шир-
ваншrарiв давнiшиЙ вц роду Кiпiа-нi, У часи шаха Аrа Му-
хаммеда IчIи р о згр омили в сю фузiю.'Годi-то будь-який Кiпi-
алri з радiстю би погодився вi/ч\ати дочку зд ТТТlарg2цшира,

Що BiH мае на увазi, кажучи про розбiжностi у вiросгrовi-
даrтнi? Христrаянство краще за iслirм? А ян же моя честь?
Власний батъко буде смИтися з мене. Християнин вiдмо-
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вився вiIцати за мене свою дочцr. Ми пrуryльмzши - вовки,
що втратили зуби. Сто poHiB то\цL,.

Лють дшшлла мене, зава}кала говорити. Нехай. Я i так
наговорив стiльки всього. FIахарарятт тсж бlrв християни-
ном. BiH мав повне право образитися, проте тrоставився до
мене з роз)rмrнням.

- Я розумiю Barrцr лють. Arre Birr жс вам не вЦмовив-
ЗвичаЙно ж, марно чекати закiнчення вiйни. BiH просто не
роз5rмiе, що його донька вже вIтросла, Вrа rrpaвI&IIьrro Brapi-
IJfипивикрасти ii. .Щуже давrriй i добриЙ звичай i цiлltом вiд-
повiдае тра,щтцiям наrпоi Tqpairrra. Хоч, звrлчайно, цим слiд
скористатися лише у крайньому разi. Хтось маё пояснити
кrrязевi }tyJbTypнo полiтlтrне зна'IеIIня IIього чrпюбу. Тодi
б, я впевнений, BiH змирився.

- Кому ж довiрити цю ро"тъ?
IIахарарян поплсскав себе широною долонеIо по груд.fIх

i вlт5псгцrв:

- Я сам займуся цим, Моэкете покластися на мене, Хшт!
Я вражений дrавився на ньоIо. Що затiяв цей BipMeHrTH?

Вiнуже вдруге втручаеться в мое життя. Може, BiH намага-
еться знаЙти друзiв серед l\dуryлъмzш, дiзнавrшась гц)о те,
що до MicTa просJrваютъся турки. А може, BiH справдi зi-
брався об'еднати кавказькi народи. I\{erTi до цього немае
дiла. Вочевидь, BiH був союзнином, Я простягцrв йому рутсу.
Вiя затримав iTy своiй:

-,Щовiрте це MeHi. Я буry тримати вас у ц/рсi. I ттiяких
викрадень. Заrrrтште це на краfuтiй випалок.

Я пiдвiвся, вiд-туваю.lи. що фЙ лrодинi можrlа довiряти-
Я обiЙнlтв його i вийшов з кав'ярнi. На вулицi хтось iшов за
мною. Озирrтувшись, я побачив старого батъкового друга
СулеЙманаАга. BiH слтдiв укав'ярr-ri i бачив нас. Щrка вzuкко
огrустилася на моЕ плече:

- Яка гаrтьба. Шrтрваrтrrтир обнiмае BipMeHrTrra.
Я вiдкрив вiд подиву рот Та Bilr в;тсе зЕиIt у тумшri. Я пi-

шов далi. Як добре, подrмав я, що не розповiв батъковi,
чо\ду ходив у дiм Кiпiаrri сьогоднi. Я Йошrу лише скаьу, що Ее
говорив з ними, Вже встромляючи IIJIIоч у заlwок, я задум-
ливо похитав головою:

- Чи ж не дФниця, так ненавидiти BipмeriB.
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Yci насryпнi тижнi мого життя оберталися навколо те-

лефонного апарата. Щя rтrтуrtенцiя з великOю кривою р}rI-
кою раптом набула величезного значення. Я день у день
проводив удома i бурчав щось незрозумИе, доfiи батько не
запитав у меЕе, чому я зат.flцrю з щ)опозицiею. Час вiд часу
чорне чrдовисьЕо озивалося дзвоном, я зtтiмап сл},)авIýу
i приймав вiд HiHo зведенtlЕ з по-rrя боrо:

- I]e ти, Алi? С.щхай, Нахарарян сидить з мамсlю, обго-
ворюючи поеми ii дЦа, поета Iлiко Чавчавадзе.

I трохи пiзнiше:

- Алi, ти чуеш мене? Нахарарян кzrже, що на епоху Щrс-
тавелi i Тамари cLllrьrro вгLшrтIIуJIа iparrcbкa rqruъцра.

I знову через деякий час:

-Алi Хан! Нахарарян п'е чаЙ з татом. BiH щойно ска-
заз: (Уся привабливiсть цього MicTa у мiстичноNцr зв'язку
нацiйо.

Через пiвгодини:

-Birr проливае плудрiсть, наче крокодuulсльозvг Каже;
оБаrсу 

- дсузЕя мирнlD( калназцiв>.
Я розсмiявся i повiсив c.;TyxaвKy.
I так тривало день у день. Нахарарян iB. пив i сидiв у гос-

тях у KiпiaHi. BiH ходив з ними на eficкypcii, давав iM то
гцlа_лстичнi, то Hepea-.{bHi поради. Я зачудовано стежив за
всtею цIею виста[вою у вrрмеЕIськоА/цr виконаннi:

-Нахарарян 
говорить, що першим уособлеrrrrям гро-

шей був Мiсяць. Золотi моЕети та DrrIя влала нал людьми -
резулътат rсylrьтy Мiсяця у народiв Кавназу та Iралту. Алri
Хан, у мене бiльше немае сил висл}2.овувати усю цю нlсе-
нiтницю. Прr,псодь у сад.

Ми зустрiлися бi,тя cTapoi фортечноi стiни. HiHo швидко
iз посгriхом почzurа розповiдати MeHi, як мати моди.да ii ве
зв'язJrватI4 свое життя з диким п{усуJьмаЕином. Як ii бать-
ко наrrЬжартома цопередив ii, що я звrтчаfurо ж зачиrпо iI
в гаремi. i як вона - маленька HiHo - смiялася та попере-
ДЖа]'Iа батькiв: ,.Ось побачu|те - BiH викраде мене. Що ви
будете робити?о

Я пестив fi волосся. Я добре знав свою HiHo, Воца зав-
ждI4 досягаё тогt-l, чого хоче, HaBiTb якщо ще нацевно i не
знае, що iйтреба.
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- Ш вiЙна Moхte тривати двадцять poKiB, 
- 

peMcTBJrBa-
ла вона. - Чи не жорстоко гrрид4rпrувати нас чекати стiль-
ки часу?

-ТИ мене настiльки cLL[brro любиш. HiHo?
BycTari зацrемтiли.

-Ми 
наJtежимо одне одЕому, Батьки лише все усклад-

нюють_ Та я не здzrмся. Бiльше того: я справдi.rпоб;по тебе.
А_гrе заклинаю, не викрадай мене.

HiHo змовкла, бо немо}Itливо було цir5ватися та гово-
рити одночасЕо- Потiм вона прокраUIася непомiтно додому
i знову почaшася телефонна гра:

-АлiХан, Нахарарян каже, його двоюрiдний братуТИф-
лiсi тrшrисав йоллу про те, що ryберrrатOр висцшае на гriд-
тримIqI змiша_тrих rrшюбiв. Birr назива€ це злиттям схiдноi
i захiдноi ьтIльт}р. Тобi це про що-небудь говорить?

EIi, я не розумiв феi фрази. Яlаише тицявся по до\лу, на-
мzшаючисъ Hi з KrTM не розмовляти. Моя двоюрiдна сестра
АЙша, якауlIилася з HiHo в однопd5/ класi, сказала, що HiHo
за ocTmrrri три М отримала п'ятъ разiв незяловLтъrтi оцirl-
ки, i Bci каяq/ть, що винен у цьоNfу я. MeHi слiд бйьше дrма-
ти про успirrтнiсть HiHo, rтЬк гrро майбутне. ,ЯкиЙ сором.
Я зiграв з АйшеIо партiю в нарди i програв. За те задово-
лена дйша пообiцяла допомогти HiHo з 5роками.

I знову телефонтмй дзвiнок:

- Ще ти? Воrпа годаrrа]чм говорять про полiтиrqr та спра-
ви. Нахарарян Kzl}Ke, що заздрить }ýrсульманам, бо Ti мо-
лqуть вiльно вкгIадати гротrri у MaeTHocTi в IpaHi. Хто знае,
яка участь чекае на Росiю. Моьтшво, вона розвzulиться на
шIматочки. Лише trлусуJIьманимо)Iý/ть цпIJrвати землю в Ipa-
Hi. BiH точно знае, що вЕtе половина ГiланськID( земелъ на-
лежить ciM'i Шrлрваrrrrrирiв- ЗвичаЙно ж, вИ будь-якого гrе-
ревороту в Pocii краще застрахуватися, придбавши ма€тки
в iншrа:с KpaiHax, Баr:ьки BpaжeHi. Мама говорить, що деякi
мусуJьмани навiтъ дrже цлшiлiзовшri.

Через парlr днiв BipMeHcbKi походи 5rвiнчалися успiхом.
HiHo смiялася i плакала по телефоrту. Ми отримали благо-
словення батькЬ. AMirrb.

- Нехай твiй батько czlм зателефогryс MeHi, BiH образив
мене.
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-.Щовiр це MeHi.
Все ст-алося саме так. Голос князя звJпlЕш м'яко i елейно:

- Я rrртасrr5п<ався до слiв cBoei доньки. Ii поч"гтя до вас
дiЙсrlо вiдвертi Й чистi. фй стояти ryпроти iT волi. Прrасодь-
те до нас, АлiХffr.

Я вrарушив до Кiпiаrri. Княгиrrя зацлzlкzLllа i поцi,цrвала
мене. Князь54рочисто зzrговорив про rrr"тоб, вrкrвшочи фра-
зи, вiдмirттi вiд того, що наговорив MeHi батько, якrай rTiKo-
ли не стверд}Iýrвав, що шлюб будrеться на вза€моповазi та
довiрi. LIоловiк i жiнка мають допомагати одне одному сло-
вами i вчинками. I нiколи не заб5rвати про рiвноправ'я та
свободr. Я5rрочисто пообiцяв не з€rводIZIти гарем та не при-
муццIвати HiHo одягати паранд}Iqr. УвiЙrшrа I-IiHo, i я пофlry-
вав ii в чоло. Увiбраэши голову в гurе,тi, вона Еагадrва;rа без-
помiчне пташеня.

-Та все ж, це рiшеr:ня поки що не слiд розголошцва-
ти, - мовив князь. - HiHo мае передrсiм закiнчити гiмна-
зiю. .Щонто моя, JЕIись добре. Якщо не скJIадеш iсгrити, тобi
доведетъсfl чекати щс один рш.

- Не цrрбуЙсяt тату, - вiдповiла HiHo, скиrцrвrrм cBoi,
наче викресленi олiвцем, брови, - Я витримаю обидва ic-
пити - в "тriцеi i в сiмеЙrrому життi. I Алi Хан MeHi в цъо\лу
допоможе.

Нахарарян чекав на мене у сво€му автомобйi, коли я
вLD(одив з допцr. BiH пiдморгцrв tvrerтi своiми баrтьrqrватими
очима,

- Нахарарян, - вицIкцzв я, - що тобi подарlъати: стай-
ню чи село в ,Щ,агестшri, а може ти хочеш iраrrсъкиЙ орден
чи апельсиновиЙ сял в Ензелi?

-Hi того, Hi iншого, - вiдповЬ BiH, поплесIсzlвпIи мене
по сrrrдтi_ - Л щаслrтвиЙ, що змiг вггrrzrцrти на чиюсь доJlю.
MeHi цьог,о доси,ть.

Я iз вдя.rнiстю погляrцrв на нього, Ми виiхали з MicTa
у FIапрямrýr Бiбi-ЕЙбатськоi б5пrти, туди, де чорнi пристроi
тер заJм цр осякЕ{уту нафтото землю. Родина Ноб елiв змiню -
вала пейзаж так }ке заповзято, як i Нахарарян, що змirплв
мою додю. Велrтчезна частиIIа моря вже була засr,шrzша зем-
лею, I нова дiлянка c3ппi бiльше не належ€ша морю, хоч i не
злилася поки що з великою землею. Та все lK якийсь вина-
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xjдливийпiдприемець вже збуд,.вав чаЙхану на цiЙ дi_rrянцi.
Ми сi_тгr i замовилпл к"пст"а-чаЙ, наЙщlап4ийчаЙу cBiTi, мЩ-
лмЙ як алкоголь. Сп'янiлий вiд аромаry чаю, Нахарарян
довго розповiдав цро TypKiB, я_кi зzlхоrrllять Карабах, i про
винищенЕя BipMeHiB у МtшiЙ Азii. Я не досл5Dсався Його роз-
мови.

-Не ryрбуЙся, - заспоЕоiв Його я, - якщо турки yBi-
frryTb у Баrtу, я схов€lю тtбе у своеплу домi.

- Я i не боюся, - вiдповiв Нахараряrr.
Високо над морем за островом Наргiн сяяJм зорi, На бе-

рег опустI4пася тиша. кМоре i берег подiбнi до Чоловiка та
Жiнки, якi об'еднанi вi.rною боротьбою". Я вже Ее fIам'ятав,
II€шIежЕша ця фраза Merri ,rи Йому. Нахарарян вiлвiз мене до-
ДОIчIУ.

- Кiпiа_tri дяrс_че тобi за честь. що ii виказаJIа родина IIIир-
ваrrширiв Його сiмi. HiHo - моя наречена. Можеш завтра
сХОДZIТИ До II'D( та УЗюДити РеIцтУ ПLIтань, 

- 
сказав я бать-

KoBi.
Я був дIже стомJlеrrиЙi щас-гlизий
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Щrri змiнювалися ти}t{нями, тижнi - мiсяцями. За цей
час стiльки всього вiдбулсlся у cBiTi, у KpaIEi тау нас вдома.
Ночi ста-,пл довпIими, I}rбернаторсьтп.пi сад }гJIrе стояв уси-
тlаний опzlлим жовтим листflм. Горизонт вiд ociHHix дотт\iв
потемнiв. На поверхнi моря похицвuшися крижини, якi
розбива;шлся об ске.пястий берег. Якось врдIЦ випаF бiJ|л4й,
rтiжсниЙ мов оксztмит, cнiп Та зима Еедовго втрималася, Не-
вдовзi ночi стали знову коротшими.

У мlсто печzlлъним rrосцдIом повертаJIися верб.rrюди
з пiском у жовтуватiЙ шерстi та з поглядом, сщ)ямов€lним
у вiчнiсть. Вони Еесли на c:Bo'ix горбах зброю, сlтволи якоi
звис€ши по боках, ящики iз боезапасами та гвинтiвками -трофеi, захопленi у суворш( боях. По мiсцr колонzlмлt пере-
сJZвалися ц4lецькi вiЙсъковополоЕенi в сiротчцr рваттоtчrу об-
мундируваннi та iз синцями на тiлi. BoHra прямувzulи до
моря, звiдки ix на невелrzких поромах перевозили на ocTpiB
Наргiн, де воЕи помирzurи вiд проносу, голод, або цги за
батькiвщиною. На утiкачiв же чекала смерть в ipaHcbKra<
степах чи темних водzlх Каспiю. ВiЙна, яка почалася так
дtшеко вiд нас, несподЬано наб-rмзилася до нас упритул.
З пiвночi гтрибуваlпа потяги, забитi соддатами. Одr.пr з та-
ких потягiв, нzшовнений пораненими, приб5rв iз захiдного
натrря\trу. Звiльнивттм своIо дядьна, цар тепер сам керував
десятrалiльйотпrою армiею.,Щядько JIý командrвав вiйська-
ми на Кавказi. Його неосяжна темна TiHb нависла над на-
шою краiною. Великий князь Микола Миколайович! Своею
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довгою кiстлявою рукою Birr дiстав HaBiTb серце Аrrатолii.
Иого вiйська люто крушили все на своеIчry Iхляху. Здолав-
пЕ4 сtIiжнi гори та пiщалri степи, гЕiв великою кнrIзя доспг
Трабзону i дiйшов до Стамбула. Люди прозва-rrи його <Мико-
локl ,ЩовгорукимD i з жахом рсlзповiдали про Йою без5rмство
та жаry кривавr,тх битв. У вiйtту вв'яза.цосл чимало KpaiH. Лi-
нй фроrrry простягалася тепер вiд АфглтiстаIIу до ПЬнiч-
ного моIJя. а сторiнки гаlзет рябiли iменами нtl1.1t_lлiв, KpaiH
i генера,тiв, як тiла залиблlдс героiв - ядrчими мJDсI}Iи.

I знову наста,то лiто. MicTo огорt{ула гlzulюча спека, ас-
фальт Еа вулIд,цх плаRивсJr пЦ ногами, На сходi та Еа за-
ходi святтgrвали церемоry, Я просидЕqrвав днi у чайханi чи
кав'ярнях, провi,щлвав друзiв i тrднявся по дому. Балато хто
докоряв MeHi дружбою з вiрмеЕиItOм Нахараряном. ,Щивiзiя
Iльяс-бека все ще залишаJIася в MicTi, цроводячи вйськовi
}lЕIвчаIпffI на запIа;IеноN{у fIлаIýr. Опера, театр i кiнотеатри
црilщ)вали, як i до вiЙни. Багатю всього вiдбулося, zше нiчо-
го не змlнrатося у cBiTi, MicTi чи у меIIе вдома.

Зм5rчена за}ffIттями у шкоЛ, HiHo прrаходила до }rac.
В очах ri причаiвся допитливий страэх. Кузина Айша ска-
зала MeHi. що вIIителi майбутньоi малам Ширвшпrтир по-
блажливо стаlЕили в журна-,ri <задовiльноо- Коли ми з HiHo
црогулюваull4сfi вулицею. Гi подруги по гiмнавii rrрOводжzulи
нас довгим цоглядом. Ми ходили в мiський клуб, театр, на
ба-rrи i вiд супровiдrrикiв не було вiдбою. Нашi друзi оточува-
ли нас щiльною cTiHoto cBt-tei лячноТ доброзичливостi -[пьяс-бек, Му:rаммед ЪЙдар, HaBiTb благочестрший Сеiд
Мустафа - i iM рiдко вдавалося домовитися MiHc собою.
Ко_rм багатrтй товстун Нахарарян пoIIиваR шамцаllське,
розповiдаючи про взаемну дюбов мiж кавказькими наро-
дамI4, Мухаммед fёЙдар хмурнiттrав i говорrав:

- Вважаю, пане Нахарарян, BaIvI немае чого про це ти]-
б5rватися- Пiсля вiЙни туг MaJIo )(ю з BipMeHiB заJIиIшиться.

- Аде ж Нахарарян точно залишитьсяl 
- кри.rала HiHo.

Нахарарян вiдмовчувався, потяц/ючи шаrм,flzrнське. Плiт-
чrвали. що BiH переказував yci грошiу Швецiю. У будъ-яко-
vrуразi MeHi було все одно. Колия попросив Мухаммеда IЪЙ-
дара поводитися з Нахараряном м'якше, BiH нас5rпився
i MoBrTB:
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-Аллах знае, t]o\[y я терпiти }1е Moжqr BipMer:iB.
I ось надiйшов день, коли HiHo стояла в екзаменацiйнiй

залi гiмназii царицi Тапrари. доводячи свою зрiлiсть мате-
матичIlими задачами, цитатаN{и з класикlв, lсторичними
датами, а у хвилиЕи вiдчаю корисцrючись чарами cBoix ве-
лLLкI-ID( грузинських о.тей. Хд сгцlацю вона склала ic-
пити.

Коlп,r пiсля балу, влаrптоваЕого на честь закiнчення iспи-
TiB, я забрав щас.циву Hirro додопту, стариЙ Кiпiанi сказав:

-Тспер вже ви лii,rсно зар5гrеrri. ЗбираЙте валiзи, Алi
Хаrт. Ми цемо в Тйфлiс, Я маю познайоtwтти вас iз родЕами.

I ми поkалиуТифлiс, столrlцю фузii.

***

Тифлiс н.шадував сiмсйrri джlпrглi. Бiля конtrlого дерева
у цих заростях було свое iм'я: дядьки, двоюрiднi брати та
тiтки. В сiмейнr,оi д;тФд{глях можна було загубитися.Iмена,
що звучали як стародавня сталь, прониз]rюr{и с,л1li: Орбелi
aTTi, Чавчавадзе, Щеретелi, Амiлахварi, Абашидзе. А в сялах
Дryбе, що розкинулися на околицi MicTa. грузинськi пqrзи-
ки грали uМраваляаверл, цз;lgrиrrсьтqz бойову пiснrо, та диI[у
хевс]Фську uЛiлол. Двоюрiдний брат Абаrпидзе, який при-
йав з KyTaici, спiвав <Мгалi Делiо, пiсню iмеретинськихгор-
цiв. Дялько витаI{Ifьовlzв ав о/[авлур u, а старий, сив ов оло сий
чоловiк вискочив на нилим, на зелену галяву i завмер у позi
пБ),ч<rтахап. Бенкет тривав цi.lry нiч. Коли за пагорбами ледве
з'явилося сонце, цлузики почаlти спiвати гiмIт пПовстаIfь, ца-
рице Тамаро, фузiя ридае по тобiо. Ми з HiHo тихо сидirпт за
столом. Раптом зблисrтули кин,щж?JIи i шаблi. Почався гру-
зинсьниЙ тzцtець ножЬ у ЕинонаIlrri натовгц; лвоюрiдtих
братЪ. Танець викоцtrв!шся вJIсе на зорi Й нагадrвав сценiч-
чI виставу. Настiтъки неприрод{им i далетсим BirT видавався.

Я присrцпrався до розмов сусiдiв по сто,цу. Голоси доли-
нали нiби з да-,Iеких часiв:

- Пiд KoьлErтrдzвaltrlяшr Саакадзе Щеретеrri захищав Тиф-
лiс вiд Чингiсхатrа.

- Вам, звичаЙно ж, вiдомо, що ми, Чавчавадзе, давнiшi
вiд княжого роry Багратiонi.
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- ПершиЙ Орбелiанi, кажете? BiH приЙшов сюди з Ки-
таю три тисячi poKiB толлу i доводився сином carvloмy iмпе-
ратору. У деяrtих нащадкiв ОрбеЛалri Й досi розкосi очi-. ,

Я зттiченсl озирцrвся. Рiд Ширваrrширiв з Його кйькома
поколiннями на цьоN{у фонi, без cyMHiBy, програвав. Та HiHcl
пiдтримала мене:

-Не звертай уваги, Алi Хан. ЗвичаЙно ж, родовiд Moix
двоюрiднrлr братiв дrже давнiй i благородrшпi. та де буrлл
ixrri предки, коли вашi завойовувалиТифлiс?

Я лише iз вдячнiстю тrромовчzrв у вiдловiдь, HaBiTb за-
раз, серед свое1 рiдrri, НЬо поводlLпася як дрJrжина Шир-
ванпIIZц]а. Явiдчув гордiсть за Hei.

- I_\e вино - чисте, бсl у ньому присутнiй дгх Божий.
)fuлiль - вiд диявола. Та не Bci про це знають. ПиЙ, Алi
Xanrt - шегrотйа MeTri, схrдrrивIIIись до самого в}rха, якась
жiнка по;салою Bilcy. Червоне кахетиЕське вино нагадrвало
вогняну рiдину. Я вагався, та врешrтi-решт гriдняв свiЙ ке-
лI4хна честь ciM'i Орбелiанi.

Коли поверЕIуJIися у MicTo, соIще все ще свiтило. Яхотiв
вiдразу ж виру[рIти до гOтелю, та один з двоюрiднrоl братiв
FIiHo, а молtе, це був i дядысо, притримав меIIе.

- Учора ввечерi ти бl.в у Орбелiанi, сьогоднi ж ти мiй
TicTb. Ми поснiдаемо в Пургвiно, а на обiд цршfдль друзi.

Я потршrrш у полон грузинськоi велтлсодrшностi. Тал
тривало цiлиЙ тиждень. Алазанське чи кахетинське вино,
сма}rсена баранина та сир мотzш - меню все повторюваlIо-
ся й повторювzulося. ,Щвоюрiднi брати змiнюваJIи караул, як
соJцати фронry грузинськоi гоgгинностi. Незмiнною була
лише HiHo. Я був у захватi вШ витривалостi HiHo. Нагrри-
rtiнцi тиrкrrя вона зёшиша,тася свiжото як весIlяЕа роса, IIе
IIерестЕrючи смйтися та вести бесШи з численними Ifузе-
Еами й тiточками. Лише за сJIабенькими хрипами у юлосi
можна було здогадатися, що вона цiлими днями танцюва-
ла, пила вино i тiльки зрiдка спала.

На parroK восьмою дrя нашою перебувавrrя у ТИфлiсi до
Moei кiмнати rrосцrкаJlи двоюрiдri брати Саrr4lо, Щодiко, Ва-
меш i Сосо. Я, наче полох"гдавrд1 заеIр, сховався пiд ковдрою.

- Алi Хан, сьогоднi тебе залроuцrе |{шакелiс i ми збира-
емося поIхати до ниху маеток у Каджорi, - безжалiсно ви-
несливонивирок.
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- Я сьогоднi нiьlrди не поiý. - по)плJ4ро вiдгrовЬ я. -Сьогоднi для мене, бiдного мJлIеника, вiдкриються ворота
Раю, i Арха_тrгел Михаi.ц cBoiM вогняним мечем црокладе
Merri шлях туди, бо я загиrryв як праведIiик.

Брати здивовано перезирну,lися i вголос безжально
розреготалися.

- Сiрr*а, - в один голос вiлiзgалися вони.

- CipKa? Так ви щ)о петtло. Я ж збrтраюся до Раю.

- Hi, - вiдповiли брати. - Ми - про ciprýy.
Я спробу,вав пiдвестися з лiжка. Голова була ваэккою.

кiнцiвки не слJrr(алися, нiби не нzuIежали MoeN,Iy тiл5l. Я по-
гляIгув на себе у дзеркало i вжахrтувся блiдоплу заlенувато-
жовтоl\лу обrrиччю з поцDr:Iими очима_

- Так-тшс, - вимовlIв я, - вся спрzIва у вогнянй рiди-
Hi, - MeTTi пригадалося кахетинсьне вино. -Так MeHi й тре-
ба. Муryльманинуrrс слiд пити,

Я, по-старечому постогIцrючи, вибрався з лiжка. Брати
i не дrма,тrа йти. Як же схожi вони були з HiHo: Ti ж очi, Ti ж
струrшi, гттучкi тiла з гордою осzlнкою_ Гfurзrани MeHi нагадr-
ютъ благород{I,D( олеттiв, що бщлкаrоть у .Tricax, rIаселенI,D(
азiатами. }Коднолrлу iншому схiдному нар одовi не притаман-
Hi така привабливiстъ i TaKi витон.tенi рJrrи. приголомшли-
ва жаIа життя та проведення часу в здорових розваI€[х.

-MI4 повiдомимо FliHo, - сказав Вамеш, - що будемо
у Каджорi за чотири годI4ни. ,Щ,о того часу ти пощ);rвиш
здоров'я-

BiH вийшов, i я поlцIв уривок телефонноi розмови:

-Алi Хан paTrToпл трока занеду]ttzlв. Ми вiдвсземо його
на сiрчшri джерела. Повiдомте княжFtу HiHo, щоб вир1,IшаJIа
iз сiм'ею в Каджорi. Ми ix швидко наздоженемо. Та Hi, нiчо-
го серйозного. Так, тро)0{ нездI}кае.

Я зrrехотя одягцrвся. Голова паморочилася. Яrt же вiд-
рiзнялися грузинськi застi.rurя вiд спокiйних i величних
приЙомiв у домi мого дядька в Тегершri. Там ми пили мiц-
нийчай i говорили на фiлософськi та поетичнi теми. Т}т ке
грузиЕIи Iп&,ти вино, тшflIюваJм, смiялися i спiвалрr, як гн}ЕI-
Ki Й твердi сталевi пр5мсrлrrи. Чи не це бушл ворота в евроrцr?
Звичайно ж, Hi. Вони бу:па частиною нас, водночас дDке
вiдрiзняючись вiд нас. Так, ворота, але куди вони вели7
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Можливо, до ocTaнlrboi стадii л4удростi, що межуе з недба-
лою граЙrrrавiстю. У мене rrе було Еа це вiдповiдi.

Я так втомився, що з великими трудноrrlами сfIускався
сходами. Ми сiлиу фаетон,

- Наджерела, - г}т{Iryъ Саrцро.
Фаетонrrlип ударив коIш хJIистом. Mra цЦ'itхаJл{ до вели-

Koi будiвлi з баrrею. що мiстилася у кварталi пiд назвою
МаЙдан. У дверях стояв наrriвголиЙ кiстлявиЙ чоловiк. BiH
бirьше нагаrц.вав скелет rTiж живу JIюдиЕ_у. Скелет втуtд4в-
ся кудись повз нас.

- Га-чtарd:ltсобrr, MeKicce! - виг5rкrцrв Сандро, 'ГоЙ штвид-
ко отямився. Birr низько локJIонI4вся i мовив:

- Гаtларdжба- mпваiilrЩоброго вамдIIfl, князюl
I вiдчинrтв дверi. Велtткий теплий коридор був обстав-

лениЙ лавками, на яKI,D( сидйи голi тiла. Ми роздягЕIулися
i гrроЙшшл корI4дором до imrroi кiмнати- На гriдлозi були
квzцратнi отIJори, заповненi пар}дочою сrрчаною водою.
Я, нiбиувi cHi, чу,в голос Саrцро:

- Жив-був князь. Якось вЬ вибрався на поJIюванrrя i ви-
fIустив свого сокола у погоню за тетерун-ом. 'Га Hi сокiл, rтi
тетерук не повернулися. Тодi BiH вирушив Ha'ix поццrки та
набрiв на рiчечку iз сiрчшrими водztми, у яки)i IIотонули
сокiл i тетtрук. У такиЙ засiб кrrязь вiдкрrлв сiрчалri джере-
ла та заклав фlттдамент MicTa Тифлiс. I ось тепер ми зна-
ходимося у цiй лазнi, а Майдан. зовнi - гай, через який
щlотiкала та рiчечка, 'l-ифлiс почаFся iз сiрки Й сiркою ж
закiнчиться.

KiMHaTa пiд лазнею наповнилася сiрчаrтим з;шахом.
У rrазнi зzшахJIо fIроцrхJIими яЙцями. 'Пла двоюрiднr,пс бра-
TiB були вологими i блисrqrчими. Я розт€р грудI рJrкою, та
rrrKipa просякла сiркою. MeHi згадалися Bci воiни та пере-
мсiжцi - Jласники завOк)вання цього MlcTa, якr зiх{aрюва-
луtся у це джерело: Чварезмiр фтсела"гrrrаллiн, Кульгавrл1
Тимур, 

'Щ,жагатаЙ, 
син Чiнгiсхана. Хмiльнi та обважнiлi вiд

KpoBi, всlни увiЙтrrли в сiрчане джерело, щоб вiдновити лег-
KicTb i жвавiсть.

-Щ,осr,rгь, 
Алi Хан, вlzu(одь, - голос двоюрiдного брата

перервав Moi роздrпли про BotrriB, Я вrаrгiз iз води i попряNrував
до с]rмiжноi кiмнатrд, щоб розглростертисЕ IIа кам янй -гrавi.
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- Meкicce! - вигукнув Саtцро.
Чоловiк, якиЙ зустl.iiв Hirc у дверях, вияtsився масажис-

том. BiH 5rвiйшов голий з тюрбаrrом на Iоловi. MeHi велiли
лягти на живiт. Масажист за;riз на спину i взявся топтати ii
легкими крока\,1и, rriби пританцьов5лючи на килил,ri. Потiм
BiH вплrвся своiлrи пальцями гачками в мою rTrKipy i почав
масажувати:r,rоi руки так, що чггцо було, як хрустять KocTi.
Кузени стояли поруч, щедро роздаючи iнстру,кцii:

- Ще раз виверни йому руки, MeKicce, Biтr не досить
добре почуваеться.

- Стрибни ще раз йош,ry на спиIJу, ось TalK, а тепер rrо-
мни йомулiвий бiк.

Мабуть-таки, було дуже боляче. та я не вiдчував нiчого.
Я лежав, покритиЙ бiлою мильною пiноrо, розсrrабивтттись
пiд умйою рукою MeKicce, i едине, що я вiдчував - це, ян
vci Moi -NдIснули става,:tи вИьними Й легкими.

- rЩосить, - вимовив MeKicce i зrrову заRмер у по:зi гrрсэ-

рока. Я пiдвiвся. Все тiло ломиJlо. Я побiг до сусiдньоi KiMHa-
ти i шiрнув у крижаниЙ сiрчаниi,r потiн другоi ваrrни. На
хвилинку у мене зJдIиFIилося дIlD(аtння. Кiнцiвки знову L-.Ta-

лI4 еластичнимll i на-циrися енергiею.
Я повернувся, загорt+Iтийу бiле простирадло. ffвоюрiд-

Hi брirти i MeKicce очiкчвалъно дивилися на мене.

-Я голодний, - урочисто повiдомив я i ciB, схрестив-
IIIи ноги, на одну rз лztв.

- BiH у псlрядцч! - за:rrумiли двоторiднi брати. - При-
rreciTb KaByIr, сир, овочi i вино, та хl"тчiЙ!

Ми лежали у передбанниrqу й бенкетува,rи, Я зовсiNI за-
був про слабкiсть i втtlллу. Смtж сiрки замiнив аромат чер-
Boнoi NI'якотi крижаного навуна. Щвоюрiднi брати потягува-
ли бiле вино пнатtареулi,,

- Ну-, що я вам казав, - промовив ,Щодiко i не завершив
c-Boei фрази, оскiльни вона вже була переповнена всеосяж-
ним змiстом: Його гордiсть за рЦнi сiрча_rri лазнi, почуття
жаlлю до iноземця, якиЙ загIIувся пiд тягарем грузинськtli
гостинностi, i по-братськи дружне запевнення ч томч, що
BiH, Щодiко, розумiв i прощав мусульманину Його слабкiсть.
HarTTe коло пOступово розширюваJ,Iося. Входили сусiди, на-
пiвгодi, з гIJLяIлцками вина в рукil(. Кtr,чзi та i:qri кредитори,
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пiдлабузнини, слуги, мудрецi, пости i горцi мирно сидiли
разом - яскравиЙ приклад грузинськоi piBHocTi, Лазня
миттю перетворилася у нлуб - кав'дI]ню чи лише у зiбран-
ня щасливl.тх, натriвголLD(, бсзryрботrll4х, всселих людей-
Час вiд часу чулися серЙознi слова, cпoBHeHi похпцrрим про-
роцтвом.

- Осплаrrцi насцrпають, - мовив .tоловiк з малсньки-
ми очима. - Великий князь не захопить Стамбул. Я ц',в,
тцо нiмецький генерал спорудив там гармату, Коли вона
вибуюrе, удар будс lIarreccrlo по ЩiоrrськiЙ лазrriуТифлiсi.

- Ще неправда, князю, - втрутився чоловiк з облrт.r-
чflм, схожим на гарбуз. - tЦо гармату ще не споруджено,
воrrа iсrryе лише у планах. Та rraBiTb пiсля ii появи Тифлiс не
мо]кна буде зруйгтувати з Гi допомогою. Yci карти, тцо е у HiM-
цiв, неправильнi. ix скца-rи росiяrrи ще до вiйни. Розlrмiете?
РосiЙськi карти - як iM взалалi можна довiряти?

У тryтку хтось flолегшеt{о зiтхтryв. Я поверtцrвся i поба-
чив сивого чоловiка з довгим носом з горбинкою.

Бiдr-rа фузiя, - зiтхrryв сивий. - Ми - в розпечених
лещатzж. Якщо перемо}+ýrть нiмцi, земJIя царицiТамари за-
гине. TTIo ж нас чекае, коли перемоЕq/ть росiяни? У блiдого
цар.fl е все, що Bir: забажае, але пальцi великого кItлзя всс
сильнiше хапають нас за горлянIqr. HaBiTb зараз HaTTTi 6,71{и

- кращi з ýращю( - гиFIуть на полi бою, Ycix, хто зчlли-
шиться живими, задушать або осмшrцi, або всликиЙ князь
чи iнrпиЙ якийсь вороц чи то автомобiль чиАмерина, Наш
бойовий дrх згасаЕ, Настав нiнець землi царицi Тамари. По-
дивiться он: rraTTTi воiни низького зросту та худi, урожаi бiд-
IIr. а вино -кисле.Сивий замоБк i тrдсо засопiв, HixTo не вимовив }кодно-
го слова. PaTrToM почrвся.lийсь тривожний, приглцлшений
Iолос.

-Вони вбили благородного Багратiона. BiH одружив-
ся з однiею iз царських племiнtlиць. i росiятти так i нс про-
бачили йому цього. Сам цар звелiв йом_ч всцдIити до €ре-
ванського полку i вийти на лiнiю фроr.у. Багратiон бився
як лсв i упав замертво, пробитиЙ вiсiмнадцятьма Iýrлями.

Щвоторiднi брати мовчки потяцrвали вино. Я втrтrився
упrдлогу.
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оБалратiон, 
- д/мав я, - дуже давнiй i блалородний рiд

у християнствi. СивиЙ мае рацirо. фузiя опинилася у роз-
IIеЧеНIzD( ЛеЩаТаХ).

По.rувся ще один голос.

- У нього залишився син'ГеЙм5rраз БагратiоЕ, сfIравж-
нiй князь. Комусь вдалося його врятувати"

Знову запанува,аа мовчаllка. MeKicce все ще стояв TiH-
ню бi,rя двеl.iеЙ у тiЙ же позi пророка. Псtтiм втрутився,Щодi-
ко. BiH гIотлгIIувся i заловолено позLкrцлв:

- У якiЙ же лрекраснiЙ KpaiHi ми живемо. Сiрчанi лазнi
i MicTcl, вiйна i кzrхетинське вино. Поглянъте на А,rазань, cTi-
каючу по рiвнинi! Ян же прекрасно бути грузином. HaBiTb
якщо ф5rзiя переб5,ъае ца шreжi cMepTi. У вашому голосi вчу-
ваетьс.п безнадiЙнiсть. Та на землi цаrрицi 1Ъмzrри завжди
тан було. Незважаючи на все це, HaTTTi рiки продовжують
текти, нашi виногр адники pocT)rTr,, а люди танцюють. I вза-
га,ri, фузiя - 

спрiшедлива KpaiHa. Вона за-,Iишиться Такою,
незважaшочи на всю безнадiйнiсть.

Молодий i стрункий з веселими очима та онсамитовою
шкiрою, нащалок спiвцiв i героiв, BiH пiдвiвся. СивиЙу кут-
ку за ловолено посмiкIцдвся :

- iй-богу, доки у нас таЕа мододь...

-Алi Халr, не забудь, що сьогоднi ти запрошений до
Дтттакелiса у Каджорi, - нагалав MeHi Вамеш.

Ми uiдвелrася, одягFц/лися i виЙшr,гrи. Фаетонщик погнав
коня, i Вамеш почав 1_1озповiдати:

-.Щшанелiс - нащадки старовиЕного дворянського
роry..,

- Я не сумнiвався! - весело розсмi,явся я, знову вiдчув-
ши себе щасливи\{.
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Ми з HiHo сицitlиу кав'ярнi *Мефiстофель) на Головнiн-
ськiЙ вулицi, погJIядаючи на гOру /{авида з великим монас-
тирем. Рiдня HiHo вирiшиладатинам перепочинок, Я знав,
про що л/NIа€ HiHo. Там, на верхiвцi гори Щавида знzLходи-
лася могила, бiля якоi ми поб5rвали. У моглтл1 тiЙ поксriвся
поет i царсьний посланник Олександр фибоедов. Епiтафiя
на надгробrry сповiщае: оРозум i справи TBoi безсмертнi, але
чOпцr пережила тебе любов HiHo'/n

ii зва_,ти HiHo Чавчавадзе. HiHo було тrтiстнаддять рокЬ,
коrrи MirтicTp i поет з нею одр}.жсився. А HiHo, яка сидiла поргI
зi MHoro, була u вIм{атою племirтницею. ТiЙ HiHo булс.l ciьтtтa-

д{ять poKiB, коли ЕатовfI тегераIщiв оточив дiм росillського
MiтricTpa з крик;rми: nC) Алi Са_цаваа о святий А_rri!л . У MiHicTpa
в розпорядтtеннi булпz лише кOротка шабля i 1;евольвер, Ко-
валь з вулшtцi Сулi-Султан розтроIIц4в ударом молота груди
MiHicTpa. I HaBiTb через кИька днiв на вулиrri все ще в?ля;тися
п]лчтатки ;Iюдськоi плотi та голова, обгризена собаками. I-{e

було все, що за_rlиIшилося вiд Олексаrrдра фибоедова, поета
i царського послzшника. Фаталi шах Каджар б}с заловоле-
тттлй. Тaхий кiнецъ ощасливив i йогt-r спадко€мця - Аббаса
Мiрзу. Мудреrр i фанатrпt Мешi Ага, який брав 1гlасть у шд-
бlрюваrrнi до цього бlцtту, оц]имав велиьу винаIород/, а мо-
€]\{у щ]адiry IПирваrпrптру був подарован?IЙ маеток в Гiлiэ_тri.

Усе це сталося сто poKiB тому. Нинi ж ми сидi"rи натера-
ci <Мефiстофе.rrяо 

- я, ШирванIпир, i вона, HiHo, внучата
плеьriнниця фибоедова,
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- 
Ми ма-,lи би бути нревними ворогами, HiHo, 

- 
мовив я,

кивIцaвши головOIо в бiк гори. -'Ги пос,тавиш MeHi такиЙ
же гарний надгробний Haлliтrb, як на тiй вершинi?

- Мож,тиво, 
- 

вiдповiла HiHo. - Яrсщо будеш добре по-
водитися, llloJfie й поставлrо,

Вона дсlпила каву.

- Годi гrатянати. Пil_rr,rи гуляти, - flонлиБала вона мене.
Я гriдвiвся. Нirrо лтсlбила це MicTo. ян дитя cBoro MaTip.

Ми проЙrrr,lися IЬловнiнською i пiднялися у Старе MicTo.
HiHo зупиЕилася перед давньою Сlонською церквою. Ми
уъiЙтllли у темне, сире примiщення. Високо нал BiBTapeM
висiв хрест, виготовлетrий з винограцноi лози. Його при-
несда Свята HiHo, повернувшись зi свого п:lломництва Ela
Святу землIо. HiHo огryс:тилася на колiнir. fIерехрести--Iася
та пiдняла голову до iкони cBoei святоi понровительки.

- Свята HiHo, прости мене, 
- 

прошегlотiла вона. У тьмя-
ному свrтл1, що проникаJIо через церковЕr вrнонницr, я по-
бачив сльози в очах HiHo.

- Ходiмо, - сназав я. Вона пiдвелася i покiрно пiшла за
мною. Ми мовчки сfIустилися вниз по вlллицi.

- Про яке прощення ти цpoclula у Святоi FIiHo? - не
втримавшись запитав я,

- Я прос:lапа ii простити MeHi тебе, Алi Хан.
fЬлос rr лрозв5гчав печа,тьt{о i втOмлено. f}rляти з HiHo

вулицямиТифлiса було не так вже Й весело.

- Чомумене'/
Ми дiЙшли до I\{аЙдаrту. У кав'яргrях чи посеред вулицi

слtдiли грузини. Звiднись тIулися звlдки зурни, а внизу К5ра
посlпirrtrто неслася у своеNд/ руслi. У HiHo буъ вiдсторсlнений
вигJ:Iяд, нiби вона металася у пошIунах свого (яD.

-Тебе, - пOвторила вона, - i все, що cTа-.locя.
,Що мене почала доходит,и суть ii слiв, та я все одно за-

питав:

- Щtэ ти сназала?
HiHo зупинилася, По той бiк майдаrrу возвелич.вався

собор KarrrKeTi, зведениЙ з неrlорочно бйого, нiжного ка-
мiння,

- ПроЙдися Тифлiсом. Чи побачиш ти жiнок у чадрi?
Hi. Чи присутнiЙ ryт азiатсъкиЙ дrх? Hi_ Тут iншиЙ cBiT i BiH
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вiдрiзrrясться вiд твого. Широrсi вулицi, вiдкритi дrшi. Я по-
чrваюся такою розумною в Тифлiсi, Алi Хан. T\rT немае фа-
натичнpD( недо5rп,rтсiв на кшталт Сеiда Мустафи та бовдрiв,
як М5пrаммед Гейдар. Життя тут легке i всселе.

-Але ця краirrа знrжодиться мiж мо:IIотом i ковадлом,
HiHo.

- 
Саме тоrtлу, 

- 
продовfidувzша воIIа, ступzш)тII2l по бру-

кiвцi. - Саме топту KpaiHa була ciM разiв зр5йнована Куль-
гавим TlrM54poM. Турrси, iраrщi, араби i моrтголи сrýrстоIлуЕlи
наIц/ KpaiHy. Та ми витримЕLпи. Воrrи сплюЕIдрJrвали, по-
грабува_тпа та зцбили фузiю, так i не заполодiвпм нею.
Свята HiHo принесла сюди виноградну лозу iз заходл, i ми
наlrеЕсимо саме Заходr. Ми не азiати. Нам просто судидося
наромтися на самiй межi Схiдноi €вропи. Тlz сам, звичай-
но, це розумiеш.

Воrrа прискорила крок i по-дитя(IоtrцI IIасутIила брови.

- I Tirrbrcra дяrgпочи натттоNrу опорч набiгам 1}аiчцлра, Чrдr-
гiсхана. шаха Аббаса, шаха Тахмасiба та шаха Iсмаiла,
тi-rъки дякуютм такому опору народI4пася я. твоя tliHo. I ось
сюди приiздиш ти, без меча, без слонiв i BoiHiB, залишаю-
чись при цьоlW все одно натцадком кривавpD( шахiв. Moi
доFIьки ЕоситиIчц/ть чадру, а коли IpaH знову стzшIе гострити
свЙ меч, Moi сrдм i вrцви всоте зруйнуrоть ТИфлiс. О Алi
Хан, наше мiсце на Заходi.

Я взяв ii за pyrqg.

- Що я маю зробити для тебе, HiHo?

-Ой, - зiтхrцrла вона. - Я така дaрненька, Алi Хан.
Яхочу, щоб ти полюбив широкi вулицi та зелсrriхащi; хочу,
щоб бiльше розумЬся у Koxa_TrHi, а не чiп;rявся за зр\rйнова-
Hi стiни aзiaTcbKI.D(MicT. Ятал боюся. що черсз десять poKiB
ти перетворишся у набоэкного лицемiра. який проводить
cBoi днi в Mi.,raKcbKoпry маетцI, а прокиц/впIись якось Jpatr-
цi, скажеш MeHi: <HiHo, ти дише поле). Скахси MeHi: за що ти
менс любиш?

ТИфлiс зовсiм збив з пантелику HiHo. На Hei, здавалося,
п'яЕIко дiяло вологе навколипIне повiтря Кури,

- За що я тебе люблю, llirro? За те, яка ти е, за твiй го-
лос, за твiй аромат за чарiвrту ходqу. Ян тебе ще переконати?
Я лцоблю всю тебе. Любов - вона однакова: i в фузii, i в Ipa-
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Hi. Tyr на цъому мiсцi, тисячу poKiB ,гому ваrтi Руставелi спi-
вав про свою лrобов до царицiТалrари. i пiснi цього велико-
го поета д/Еtе cxoжi на ipaHcbKi рубаi. Немае фузii без
Щrставелi i Руставелi без Iршrу.

- 1'}rц тlzr цьом,у мiсцi. - заlт/rмлIIво мовила HiH
ливо, тут с-тояв i Саят-Нова - великий поеъ яний оспiв5,,вав
любов грузинiв, якому шах вiдрубав голову,

Сьогоднi мою HiHo неможлиЕо було зупинити. Вiдч5rв-
ши розлуIф/, вона проща"тzLся зi своею батькiвщиною, i бiль-
ше, нiж коли, виявлfIла свою любов до фузii.

-'Ги любиш Mor сlчi, мiй Hic, мое волосся, Алi Хан. Та чи
не заб5rв ти про лушу мою: ти любиш ii?

-Так, я i душу TBoIo люблю, - втомлено здzlвся я.
,Щивнtl. Кtэли Сеiд Мустафа говорив про ,ге. щсl у жiнон

немае дrшi, я завжди смiявся. Питання ж про дшцa, по-
ставлене HiHo, чомусь мене не розсмiшило. Що е жiноча
длrша?Вона мае зацовольнятися тим, щсl чtlловiк вiдмсlвля-
еться осягцли цю безодню.

-Ати.\{ене за Iцо дюбиш, HiHo?
Вотта раптом розплакалас$I IIосеред вулицi. По щокtlх ii

текли сльози, налаючи обличчю дитячого виразу:

- Пробач мене, Алi Xa-rr. Я люблю тебе за те, якиЙ ти е.

А,те я боюсь твого cBiTy. Я збожеволiла, Алi Хан. 'Iiльки uо-
гдяньте на мене! Стою посеред вулrrцi зi cBoiM нареченIzt]vl,
звинувачуючи йоrо в ycix бiдах, спричиненrzх Llrzдrгiсханом.

Пробач свою HiHo. Як же нерозумно звалювати натебе вiд-
повiдальнiсть за те, що ^lIусульмани убивали грузинiв.
Я бfurьше нiноли не буду тан поводитися. Але ж я, твоя HiHo,
я теж 

- 
час,I\инка Tier ненависlнtli €вропи, zt туг уТифлiс:i я

особливо глибоксl це вЦч},ъаю. Ми лrобимо одне одного. Та я
люблю лiси Й луни. Ти ж любиш паторби, снелi та пiсок. Саме
Tol"ý/ я так боюся тебе, TBoei любовi й твогсl cBiry.

- I? .. 
- 

перепитав я, збентежившись. Я не мiг зрозумi-
ти, що вона хотtла цим сказати.

HiHo вите1_1ла сльози i. t,хrаливши голову, чсмйrryлася.

- I... через три мiсяцi ми одр}rжимося, чого ж тобi ще
треба?

HiHo могла смiятися i плакати, лrобити й ненавлцiти
одночасно. Вона rrробачила rvreHi Bci нашестя Чингiсха_rrа
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i знову по;побила мене. Схогrивши за р]д{у. вона потягIIула
мене через MicT Bepi до лабiринry базару.

Ще було симво.пiчне прохання про прощення. Базар б5в
единим схiдrrим мiсцем в европеЙсъко\цr ТИфлiсi. ToBcTi
продавцi килимiв, вiрмени та iранцi, вивirrýtвали тут рiзно-
барвrry гпшшrоry iралrсышш скарбниrр. У наrrЬт.емрявi лавок
краqrвалися мiднi чаrrтi з вибитr,пли на пожовтqпЙ повер>сri
Iwдрими вислов€lми. Якась цФдська дiвчина зi свiтлими ci-
рими очима прорiкала долю i, здава-тrося, сама див5ва;rася зi
cBoer проrrик.гпrвостi. Бiтrя двереЙ виrrrтих лавок чи Itав'ярень
товклисfl численнi мiсцевi тrероби та волоцюги, обговортою-
чи rriд па_тпочим соtщем все i вся. Ще MicTo з Його вiсiмдесятъ-
ма рiзттими народами, що Його населяJII,I. з Його рiзномов'ям
мало рiзтмй затrах, який ми вдlжаJIи, проходячи вузъкими
вуличками, Смуток HiHo вмить розчинився у багатокодьо-
р oBoM5r б аз арIIому гаморi. BipMerrcbKi нороб еЙниrtи, rqрдськi
ворожки, iparrcbKi Iq/ховари, осgтинськi священики, росiя-
rvr, араби, ilil-ylпi. iндrси обра.гшл ТИфЛс мiсцем зустрiчi.
3 якоiсь лавки доJIинаЕ ryл. Зiбр.ав[Iись у коло, торговф спо-
стерiгатпа, як лаються ассr4liет\ъ та еврей.

- Коли Moi предки зzrхопиJIиу поJIон i повелrа до Вави.тrо-
rrа TBoix предкiв... долiтали до нас уривки фраз. FIатовп
розривався вiд cMixy. Смiялася i HiHo - з еврея, з ассирiЙ-
ця, з базару i з проrитrлс слiз.

Ми uройшли да_пi Й знову опинLuIисяу кав'яртri *Мсфiс-
тофельп на ГоловrтiнськiЙ.

- Зайдемо ще раз? - запитав я, не знаючи точно, чим
зайтrятися.

- Hi. ,ЩаваЙ пiднiмемося у монастир Святого ,Щавида та
вiдзrrачимо наттте гц]имирення.

Ми зверrцrли на бокову вулI,тrцо, що вела до фуlilсулера.
Маленький червонrтй вагончик повi.тьно пiднiмав нас JiTo-
ру. Коли MicTo зниIuIо з очеЙ, HiHo розповiла меrri iсторiю
створсння цього вrдомого мо}Iастиря_

- Батато poKiB ToMlr на цiй горi жив СвятлЙ,Щавид. А вни-
зу в MicTi жила царЬна, закохана у князя. I ось якось вона
зазагiтнiла. А тснязь, дiзнавшись про це, rrокиtц/в Ii. Коли
розJIючений батько запитав у неТ iм'я спокусrrика. царiвна
злякалася i збре:сала, Iцо це був Святий,Щавид. Розгнiваний
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цар звелiв fIривссти до нього у палат1 святого. I там у при-
cyTHocTi всй царiвна вголос повторила свос звицвачення.
Святий,Щавид доторкIцrвся до ii тiла cвoiм посохом, i стало-
ся диво. ,Щ,итиrrа y.repcBi MaTepi назвала iм'я справжнього
споIФrсника, Потiм святий пiдняв р}тси до неба, i царiвна
народида KaMiHb. ЩеЙ камiнъ i до сьогоднi лежить цгг, i з
нього б'с дrrtсрсло Святого ,Щавида. Безплiднi жiнrtи роблять
у чiЙ водi обмивання.

Потiм вона зад)гмливо додала:

- Як добре, АлiХаrr, що СвятиЙ,Щ,авид помер i зrrик Його
посох.

Ми до'lхали до монастиря.

- Ти хо-Iсtп пройти до джерела, IIiHo?

- Hi. ,Щ5zмаю. MeHi нраще почекати ще один piK.
Ми стоя-тrи бiля стiни. що оточ/вzlла монастир, насоло-

дЕ[уючись паIIорамою MicTa. ,Щолиrrа Кури була оповита
блакитним туманом. На фонi да_хiв церновнi банi здавалися
одиIlокI4ми островами. У схiдттому та захiдному напрям.ж
виднiлися тифлiськi дачi. Вдалпанi возвелитIувався Метех-
ський замок. у якотrц/ колись жили гIJузинськi князi. а нинi
утри}лjrв алися iнакомислячi кавказцi, якi насмiлилисr{ ви-
казати невдовоJlення полiтикою РосiЙськоi iмперii_ IIiHo
вiдвертryлася. Тй бу;то важко I]осдIтJrвати BipHicTb царевi
з виIJrЕдом знеславлеIlого мiсця тортур i cMepTi.

Там е хтось iз TBoei рiдrri, Ilirro?

- Немае, аJIе там слiд було б знаходитися тобi, Ходiмо,
АлiХаrr,

Куди?

- Щавай провiдаемо могиJцr фибоедова.
Ми поверrтули за рiг iзупинилися бiля занедбаного над-

гробка. iJiHo пiдiбра.шаякиЙсь намiнець i швидко прилiпила
його до надгробка. Камiнець упав i Iýrдись скотився. HiHo
густо почервонiла. За старим тифлiським повiр'ям, янщо
дiвчитrа прикладс до вологого ттадгробrtа камiгrець i тоЙ rrc
впале, бути iй одруженою в тому ж роцi. ii камiнець скотив-
ся. Я поглячrЕ на зттiчеrту Hirro i розсмiявся:

Ти тi,lш,ни погляIIь. .Що наrпого вссiлля залишилося три
мiсяцi! А пророк казав правду: uHe вiруЙ у мертвих iдолiвп.

- Так, - погодилася HiHo.
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Ми повернулися до фунiкулера.

- Чим ми заrhrлемося пiсля ъiiттlи? - запитаJIа HiHo.

- Пiслrя вiЙци? Тlпrл же, чим i зараз. Будемо щ)огJrлюва-
тися вулицями Баху, провiдrвати друзiв, iздutти в Карабах
та вихов)лвати дiтеЙ. Все буде прекрасно.

- Я хотiла би поiхати до европи.

- ЗвичаЙно. Ми з'iздимо до Парижа, Берлiна, кудити
заб:лжаеrrr, на всю зиму.

-Tatc, на зрIм5r.

- HiHo, якщо ти не хочеш бiльше жurcи в Баrqr, ми може-
мо перебрirтися до Тифлiса.

-Дткл.ю, .\Ti Хан. Ти так добре до меЕе ставишся. А-гrе
я хотiла б за-дrаrrrитися в Ба_rсу.

- HiHo, я галшо, немае MicTa кращою за Балqr.

-Так? Ачи багато MicT ти бачrтв?

- Hi. Таякщо хочеfц, ми вирJaшимо у нЕlвкодосвiтrrю по-
дорож.

-Ага. I увесь цей час ти пориватимешсЕ Еазад до ста-
poi фортечноi gгНи та задrшевнrzх бесiд iз СеИом Муста-
фою. Таrтiчого, Я-rпобrrю тебе таким, якrтЙ е-

-Ще uравда, HiHo, я люблю наIцr батькЬщину, наше
MicTo: коженкамiнець, Ko}KIry пiщинкуЙого степiв. Язнаю,
що така любов може вIцатися дIIвною. ,tlдtя -тужоземцiв
наше мlст0 спеЕотна, запиJIена та просякцrта за-
пЕlхом rrафти дiра.

- Нате вони i чужоземф.
Вона обняла мене за fшече i доторкlrулася губами до

щоки.

-Та ми ж не iноземцi. 'I}z зав}Iци мене любитимеш, Алi
хан?

-Завнци, HiHo.
Вагон.тик футтiлсулера зIrову сIIустrzвся у MicTo. Ми ще раз

гцrоЙrrrrrися по fЬловнiнськiй, цього разу обiйнявшись. ЗдЬа
рознинувся парк, обнесений гарною сталевою огорожею.
Бi,тя Йогсl брати на BapTi стояJIи два соJIд€rти: нер5лхсlмi, мов
пам'ятrц.цси, здаваJIося, що вони не дa:сzrють. Над брамою
в усЙ свой позолочеrлй ве.пичi висЬ iмператорсъкиЙ дво-
головиЙ орел. Т}rг було розмiщено резrzденцiю великого кня-
зя Мико"ша МиколайовитIа, царського намiсника на Кавказi.
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Hirro ралrтом зJдIинI4пася-

- Подивись, - мовила вона, показуючи в бiк парку.
Алеею, вздовж якоi росли сосни, повiпьно йшов високий

сивиЙ чоловiк. Чоловiк поверЕувся, i у великих очах з хо-
лодним, божевiльним поглядом я впiзнав великого князя,
У нього було видовжене обличчя зi стIlсцrтими вустами.
У затirrrqr cocнoBlлt дерев кн.flзь був схоlкrй rla ве;шлчr, бла-
городнудикутварш{у.

- I_\iKaBo, про що BiH дzмае, A"Ti Хатr?

- Про царську коро}ry, HiHo.

- Вона б дпке личиJIа його сивинi. Що Biтr збираеться
робити?

- С\rдя.шл з розмов, скIzIЕтJrти царя.

- Ходiмо, Алi Хан, я боюся,
Ми пiшли геть вiд гарню(плетеЕLD(rрат

-ТИ нс цовинен погано говорити про царя та великого
князя. Вони з€lхищають нас вiд rypKiB, - сказаJIа HiHo,

- Воrrи лише частина молота та ковадла, мiж якими
знчu(одиться твоя l{parнa.

-Моя краiна?Атвоя?

- Ми в iншоллу становиттf . Ми лежимо на ковадлi, а мо-
лот, що ЕIавис над нzrми,-у p}rкzlx великого rшlязя. Ось .Iо}лу

ми неЕавидимо його.

- I все маете надiю на Енвера-flатrу. Як аке це безгл_чздо.
Енвер нiколи не дЙде до наIтIого MicTa. Великий кrrязь йоп,rу
Не дозвоJмть тIъого зробитrа.

-А_шлах 
великий, i тiльки йоп4у це вiдомо, - спокiЙно

вlдповIв я.

115



Роздiл 16

Армiя великого князя сто,ялауТ!абзоrтi. Захоплтвши Ер-
зсрум, вона пepeBaIIMjIa через Idl4рдrzстансьтti гори та пiд-
сцшила до Багдада. Армiя вже поб5zвала в Тегералri, Тебрiзi
i HaBiTb святоI\лу MicTi Мешедi. З.довiсна TiHb Мико"шr Mralco-
лаЙовrт.rа загроlIФъаJаа Т}rlrе.лчинi та IparTy. Якось пiд ,rас
зустрiчi з грузинсъкою аристократiею BiH заявив:

- Вrткоrтуючи царсъкi 5rказrа, я Ее зJдIинюся, докI4 IIа
баrli собору Айя-Софiя зI{ову не засяе вiзаrrтiЙськиЙ хрест

Краiни Пiвмiсяця опинIztлися у пдачевнопцr становrтп$.
Лr,пrrе меrrцсаrщi TеMHID( грову,тсiв - гочу та амба,uz - про-
довJIýrвали вiрити у Mirp оспланськоi apMfi та перемоrтпд,п1 пле.I
Енвера-паrпi. Iршr був переможеrтЙ, rra черзi булаТ\,ре.тшша.
Батько став мовчазrлаr i .rастiше вrжодв iз доlчIу. Irлоrпа, сlgл-
ливLLIисIJ над офЩiЙлтими посJIzцIЕlпми та каI}тами. BiH шепо-
тЬ rrазвrд за,тдrrеrлжмiст потiм годrтrами rreIIopyIIIHo сl4дЬ ва
одноп{у мiсrц, перебrrраюtlи вервечки. Я ходr,в по ювелiрнrж,
rсвiтковlл< i книЕсковLж лzlвкЕlху поцIуках подаруtпсЬ для HiHo.
Коли ба,пв наречеIIу, дrмни про вirhrу, великого кЕяIзя та за-
грозу, що н€Iвиоlа над ПЬмiспдем, заlII4Iп:alJIи мене,

- Будо yBe.rcpi вдома, Алi Хаrл, - якось поrrросив MeI.Ie
батько. 

-rЩо 
rrac прийдrгь гостi, щоб обговорlrлидеякi важ-

ливlпитання.
При цьоr"цл батько збентежено вiдверrrувся. ЗрозумЬши

причиЕIу зб ентеження, я спр обJ.вав IIожарцrвати :

- Чи Ее ти, батьrсу. заIuIикzIв мене нiколи не Jrв'язувати-
сяуполiтику?
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-Т}рбота про народ не мае rтiчого спiльного з полiти
кою" Настав час, АлiХаrr, колими маемо потурбуватисяпро
народ.

Щього всчора ми з Flirro домовились сходити в оперу.
В MicTi гастроJIював lТТлцдllig, i HiHo вже KiJтьKa дrтiв пере-
був ала у ра лj сному ченаrтrтi. Я з ателеф очrваЕ lльяс-беlqr:

Iльяс. я зайr:ятий сьогодrri ввечерi. ТИ мiг би сходити
з HiHo в оперу? Квитки вже с.

- Про що ти говориш? Я carrr собi не налеЕ{у. I потiм,
сьогоднi ввечерi у мене нiчrrе черцrванIrя з М5пrаммедом
Гейдаром.

Я подзвонив Сеiдz Мустафi.
-Спiвч,,ваю, та я справдi не змо}Iqу. У мснс на сьогодгti

щ]изначено зустрiч зi зттаменитим Муллою Гадrкi Максу-
дом. BirT приiхав з Тегерана всьогo на кiльна дrтЬ.

I тодi я подзвоI-Iив Нахараряrrу. ТоЙ трохи збснтежився:

-А чому ви не Йдете, Алi Хан?

-У нас будrть гостi,

- Щоб обговорити, як зницц.tтIл Bcix BipMerriB? Merri не
слiд ходити по теач]ах у такrтЙ час. коJIи народ cTiKae
кров'ю. Та чого не зробиш заради друга та Ееликого IIТаля-
пlна...

Нарештi. Друзi пiзнаються в бiдi. Я поговорив з HiHo
i залиrrпдвся вдома.

Гостi прибули о сьомiЙ, саме в тоI\лу сIсJIадi, у якому я Й
ченаR'й побачити. У великiй залi, розсiвшись на червонi
килими та м'янi дvrвани, зiбралися мужi, чиi статки оцiню-
ваJIися у мi_rьйони карбоваrrцiв. [х бу_по не Tzrrс в]ке й багато,
i я з yciMa був давно знаЙомий.

Перrrrrтм прибув батько Iльяс-бека - Зейтrа-п Ата, суqr-
J,IиЙ стариЙ з мутними отlима. Birr огцrстrzвся на диван, по-
кJIав порчч цiпок i почав задrмливо хýzвати турецьку xa-r-
ву. Потiм шрийпли брати Асадrшrаеви: Алi та Мiрза. ircfrIZ
батько, покiЙrrиЙ Шамсi, зzшиIIIив iM у спадок двzrналцять
мiльйонiв карбованцiв. Сини успадц/ваJrи прозорливiсть
батька та наЕчилися грамотi

Мiрза Асад5r,тла ,тюбив грошi, плудрiсть i спокiЙ. Иого
братА-пi нагадrвzш невгасимиЙ воготть Зараryстри. Вirr зав-
жци перебl,вав у pyci, rпобr.в BilhTy, пригодI4 й небезпеrqr.
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Поголос припис},вав Йому },часть у бiйках. Еалалах i кри-
BaBI.Ix iсторiях. Пору-r з ним сидiв пtэхлтурий Бунiятзаде,
який uригод Ее любrав. Birr любив жiнок i единий з нас мчlв
чотирьох дружин, якi нiноли не мирилr4ся ломiж собою,
'laKe стаrновище д/"ке пригнiчува-rо Його. та впсlратися iз
собою BiH не мiг. На запитаIlЕя про те, скiлъки5rнього дiтеЙ,
Бунiятзаде iз сушом вiдгrовiдав: пП'ятнадцять чи BiciMHa-
дцятъ, звiдки MeHi бiдномlr знати'7u I навiтъ на питання про
статки BiH вiдповiдав у то\4у ж дrсi. З iншого кiнця за.'rи на
цього iз заздрiстю та докором дививсfl Юсуфоглу, У нього
була лише одна дружина, та й то, з поголоL]у, негарна.
У денъ весiлля вона пригрозила йому: пЯкщо ти над/маеш
гу,апти з iншr.rми жiнками, а вiдрiжуiм B}Dra, носи та tруди.
А що з тобою буде 

- 
стршцно навiтъ уявити). Погрсlза ця

була зовсiм не шустою, враховуючи войовничий норов жiн-
чиноi рiднi. Топту бiдолаха задовольнявся кодекцrонуван-
ням картин.

О пiв на восьму до зали зайшов маленький i,ryже:сар.тrя-
вий чоловiк. Нiгтi Йоrо тонких рун були пофарбованi х*rою.
Ми Bci гrЦвелися та вклонилися Йоr4r на знак спiв-туття.
Кiлька poKiB топ4у помер Його син Iсмаiл. Батько збудrвав
rra МиколаiвськiЙ вулицi гарний будинок, На фасадi гlозо-
лоченими буквами було нагrисано ulсмаiл)), а сам будинок
було Bi,rЦaHo iсламськй благодiйттiй оргаrriзацii. Його звали
Аrа Муса Нагi. BiH опиItився в нашому товариствl тlJlьки
завдяки cBoiM cTaTHalпт у двiстi мiльЙонiв карбованцiв. BiH
не бу,в \uгусульманиЕом, а наJIежав до секти вiдст5rпникiв,
заснованоi Бабом, якого шах Насреллiн наназав стратити.
Лише деякi з нас були знайомi з JдIен}Lчми Баба.'Га Bci доб-
ре знаJIи, що Насреддiн наказав забивати лiд нiгтi бабiстЬ
розпеченi годки, спалювати'й живцем i забивати до cMepTi
канчaками. Яким же палlrбним ма.lо буги у-rеттня бабiстiв,
що заслужилпа TaKi покарання_

.Що BocbMoi зiбралися yci гостi. Нафтовi ммнати flили
чай, ласув али солодо щ.rми та р о зпо в rдацIи один одном_ч flp о
процвiтатlrrя cBo'ix промислiв. про будинни, конеЙ, сади i
програrшi, що вони ix за"rишили на зеленопцr cyкHi казино.
Так вони цроговорили до дев'ятоi. як i належало за етиЕе-
том. Потiм сJý/ги прибра-пи чай i зачинили за собою дверi.
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- МiРЗа АСадулпа, син I Т Т2у61 Дса,щrллпr. хоче подiлш,rти_
ся з вами своiппл дrмками про народ. ,Щавайте висдJrхаемо
його, -мовив батько.

Мiрза Асадулла пiдгrяв гарне замислсне обли.tчя:

- У разi перемоги великого князя на KapTi не з;шишмть-
ся rтtoдIoi ллусульмzшськоi краiни. Щарська р5rка буде важс-
кою. BiH не зачепить нас. TI,D(. хто зiбрався сьогодтri ввечерi
цrl бо у нас е грошi. BiH закрие мечетi та IIIKoJII4 й заборо-
нить нам розмовляти нашою мовою. Напry землю навод-
нять чrжиrrцi, топцz що TriKoMy будс за_:оrщати N[усульмчшl.
Перемога ж Енвера пiде нам на користъ, Haзiтb якщо BiH
до того часу зазнае бiльшою мiрою поразок. Та.rrд можемо
MIl допомогтrr Йоллу в rpoMy? I-Ii, не можемо. Так, у нас е гро-
шi, а_пе у царя ik бi_тьше. Що нам робити? Мопсе, нам зiбрати
кошти та спорядити людей до царя. Якщо ми спорядимо
для Ilbolo батальйон. гrriт царський виявиться Е{с таким
тяжким пiсля вiЙни. TTIo скажете?

Пiдrявся його братАпi;

-Хто знае. мо}не пiсдя вiЙни i не буде нiякого царя.

-HaBiTb якщо i не буде, нilIIу Kpaiнy все одно зzшоло-
нять росiяни.

-Так, пlo]Ttнa скоротити ikчисельнiсть, брате мiй.

- Не будемо ж миубивати ix, Алi.

-Ми зниIIц4мо iХycix, Мiрза.
Затrатцrвала тиша. Потiм ти>отчr i вто]\Lпеним годосом за-

говорив ЗейналАга:

- HixTo не зна€. що написано в Книзi. Перемоги вели-
кого князя не Mo}ItEIa вважати перемогЕlми, II;IBITь якщо
буде захоплено Стамбуlr. Ключ нашоi долi не в Стамбулi
знаходитъся, а на Заходi. НехаЙ ix назив€tIоть там тriмцями,
все одно перемога буде за туркzlми. Росiяrrrт захопи.пи Траб-
зон, црки - Варшаву,.. Росiлrrи? А чи за,тrпша;ртся взагалi
росiяни?.. Я чув, що цареNI верховодить якиЙсь Nrужик -Расгryтiн. Якщо не поNlидяю ся, в iT I уб лажае цар cbltl4x дочок
i називае царшIю (мамою). I е князi, якi хочуть скиЕцrти
царя, i люди, KoTpi чекають, що настане мир, щоб розвер-
цпи ревоJIюцiю. Пiсrrя вiЙrrи все змirшлться.

-Так, -мовив товстий чоловiк з бrптстсучrами очlIма та
довгими вусами. - Все дiйсно змiниться пiсля вiйни.
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Ще був Фата,тi Хан ХомсъкиЙ, юрист за професiеrо. BiH
завжди стояв на cTopoжr IIрав нарOд/.

-Так, - iз запалом додав BiH. - I оскiльки все змiнитъ-
ся, ми не flовиннi нiкого просити про rrослугу. Хто б це ви-
грав, BiH буде ослабленим i зпrцrченим, I тсlдi шrи, сильнi та
IIеJдшкодженi. зможемо його Ее цросити, а вимагати, Ми,
iсламська, шиiтська KparHa, будемо вимагати вiд Романо-
вихтих же Jaп'roB, що i вiд t-rсманського двору. Незалежнtlстi
в ycix питанняхl I чим бiльше ослабrц,,гь пiсля вiЙни великi
держави, тим ближче ми будемо до свободи, Ця свобода
буде 11езультатом нuшоi не витраченсli мt-lгlггнс-lс,тi. наших
грошей i нашоi нафти. Бо гrам'ятайте: ми не за_цежимо вiд
cBiry, а cBiT- вiд нас.

Замt-lжнi ллужi, що зiбралисlа в залi. були задовсlленi. По-
лiтика вичirqrванЕIЕI вдаштовуваJIа Bcix. У нас е нафта, i пе-
реможцi rrtунатимуть нашоi [рr.]хI4льностi, Чим же ми буде-
мо до того часу займатися'? Будъалти лiяарнi, дитячi будинки,
будиtжи длrя iнвалiдiв, для TIж, хто Boloe за тrillly Bipy. Нi:rго
не змоЕсе звиtI},.ватити нас у вЦсутностi хара;теру,

Я мовчни Й похпryро сидiв у кlrгку. .Що vrене через уск)
за,ry пiдiЙшов A,Ti Асадrrr,та.

-А ти що дFмаеш, Алi Хан? - залитав BiH. присiвши
поруч. - Як тобi подобаеться думка знишIити Bcix рtlсiян
у нашiЙ KpaiHi, I не тiльни росiян, але Й ycix iноземцiв, якi
розмовJIлIють iншими мовами, у якLrх iнша Bipa, хто д/мае
не так. як ми. Bci ж цьOго пра-гцль, i лише я один насмiлrо-
юся за_flвити про це вголос. I що потiм? Як на меце, нехай
fIравить Фаталi, хоч MeHi бiльше до л,тпi Енвер, Але сцочат-
ьу нам доведеться знищити Bcrx lнозеNIцrв.

Сдово (зниJт\итиD BiH вимовив з такою нilкнiстю, нiби
мал на увазi плюбов,. увесь сяючи i таелуrниче усмiхаючись.
Я не вiдповiв.

Тепер зЕlговорив бабiст Муса Нагi:

- 
Я чоловiк стариЙ, 

- 
моtsив BiH, - i MeHi rrечально все

це бачити ft,тути. Росiяни вбивають TlpHiB. l)дIJки - BipMe-
HiB, вiрмени не f,Iроти зниrt{ити нас, а ми, у свою чергу, ро-
сiян. Чи добре це? Не знаю. NtIи вэке вис,чrха,ци ЗейналаАга,
Мiрзу, Алi та Фаталi. Я розумitо'йню стl4рбованiсть питан-
нfIми освiти, мови, лi,карень i свободи, Та яка користь вiд

120



lrtt пtч d€iно

шкП, якщо гоJIови учнiв будуть забитi повцою нiсенiтни-
цею, i яка нористь вiд лiкirрснь, якщо там бу,щ.ть лirgвilтися
тйа, а не лпшi? f{аттгi дlушi прltгtцrть до /Lr,таха. А.rе кожен
народ Bipye у свого власЕlого i единого Бога" Я ж дуýlаю, що
А;rлах, якиЙ розмовляс мова,ми yсй пророкiв, единий. Топту
я вiрую в Icyca i Конфlцiя, Будду i М5rхаммеда. Yci ми -створiння €дицого Творця i через Баба знову повернемося
до нього.'фебапсlяс:нитI4людям, що немаё чоI]FIого i бiлсlго,
бо у чорномlr е бiле, а у бiлопrу- чорне. I ось вам моя пора-
да: даваЙте не робити KpoHiB на шнодr iншим, бо ми е част-
Кою единоr д/ш1, а лaша е часткою нас.

Ми сидi,чи у мовчазнiй розгубленостi. Так ось Jr чоNqr по-
лягае ересь Баба. Раптом я поч)rв, як хтось голосно ридае,
Озирrry,вшись, я побачив заплакаlне i спотвсlрене обличчя
АлiАсадллли.

- О дzше моя! - схлигц/вав BiH. - Ваша правда! Яке
щастя ч5rти так1 слова! О всемсlгутrтiЙ А"rлах! Шкодir, що не
Bci люди тшti мудрi!

ПoTiivr Bitr витер сльози, rлибоко зiтхrrув 1сцокiЙно додав:

- Ве-тьмишансlвниЙ Ага, 1.1yKa Аuа.ха. пOза всянi r,lъtнi-
ви, наймогутнiша. Проте. мудрiйший, iстина подягае
в тому, що ми не можемо завжди 1в усьому покладатися на
милiсть'lЪrlрця. Ми лише люди. i ксlли немае милосердя,
нам самим слtд IIцдкати шL]яхи подолання нашI4х трудно-
щIв.

BiH мав рацiтtl, коли говорив i коли проливав сльози.
Мiрза з подивом дивився на брата. Гостi пiдвелисл. Муса
Нагi попрощався з yciMa, доторкн}ъrцись до чола, Учасни-
ки зiбрангтя почzши розкланюватися, шепочучи:

-Хай буде дrша BaLL[a у спокоi. Нехай ycMirrпca не схо-
ДИТь З BaIl'rt (BycT, шаловний.

Збtlри з:lкiнчr.л:тtася, Заможнi муэнi виiтlllли на вулицю,
прощаючись один з одним кивками i потискатtням р},к.
Годинник вiдбив пiв на одиtlадцяту. За_па спорожнiла та
справляла rrрикре вi]аження. Я вiдчу,в себе одиноким.

- Пiдл в казарми. сБазаIз я сrryзi. - Iльяс-бек сьоголнi
чергус.

ЗiЙшовши до мOр,я i помиrцгвши дiм HiHo, я rlпинився
бiля казарм, BiKHa чергоЕого вирiзЕIялися яснравими fLгIя-

l21



d.урi'ан GаiЭ

мами. Iльяс-бек i Мухаммед ГеЙдар грzu]и в нарди. Вони
мовчки кив}Iули MeHi головами, Нарештi партiя закiнчила-
ся. Iльяс-бек вiдс5rнув нарди в куток i розстебттув KoMip.

-- I,Iy, як пройшли збори? - запитав BiH. - Асадулла
знову погро}Iсував зниIIц4ти Bcix росiян?

- Не без цього. Якi новиrпл з фроттц/.z

- З фронry? перепитав BiH. - Нiмцi заrforяли всю
Польпцr. Веrпакий князь або загрузне в crTiTax, або захотпать
Багдад. Т}rрки, можJIиво, зЕlвоюють €гrшет Хто знае? Осто-
чортiло вжс все.

-Не осточортiло, - сказЕlв, потираючи обстриженrлй
череп, Мухаммед Гейдар. - У нас KirTHtlTa i солдати, i ми
BMieMo стрiляти. Чого ще треба? Я скоро вирупIу в гори, за-
сяду в окопах вiч-на-вiч iз ворогом.

-Чому 
б тобi не попроситися на фронт, ffкщо ти саме

Iрого хо.lеш? 
- 

запитав я.

-Я 
не мо:ffу стрiляти в мусульман, Еарlть якщо вони

сунiти. - iз с5rмом сказав Мухаммед Гейдар, напрJЕсивши
лоба, - а_де й дезертиром MeHi нс бути. Я поклявся на Bip-
нiстъ. Усе мае змiниттдся в нашiЙ краiЪi.

Я дrвrтвся на нього, не приховJrючи cBoei любовi. Щей
широкоплс-rий, сильний. простодrшrrий ьтrопець, що праг-
ттув вiЙськовIrIх подвигiв, виклrткав у мене симпатrю.

-Я хо.rу i не хо.ту йти на фронт - сум звучав у його
голос1.

- Що мае статися з нашою краiною? - запитав я його,
BiH нас5,тrив брови i певний час мовчав. Мlлrаммед Гей-

дар не вцрrз}Iявся здатнrстю розмiрков5rвати_ IIарсштi Birr
промовив:

- З нашою rцrаiною? Ми маемо будrвати мечетi, Зропту-
вати земJIю вологою_ FIaTTTе зсмJIя зсохJIася_ Щi iноземцi не
м€lютъ ствердяqrвати, що ми дрнi. HaBiTb якцо Й д4рнi, яке
iM до цього дLто- I потiм, дпчIаю, було б непогzшо роздIчrrити
вслике вогЕIище та спалити Bci цi нафтовi всжi. ВидовIпце
було б ще те, i ми знову збiднilм б. Замiсть нафтовrа< веж
я збудвав би гарrту мечеть, виItладену блакитнлrмиплита-
ми. Ми повиннi привезти бикiв i засiяти землю пшеницеIо.

BiH змовк, насолодЕtуючись цими видiннями. Iльяс-бек
щасливо розсмiявся:
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- I потiм заборонити читання та письмо, замiсть елек-
триЕи ми почнемо корист1,1ватися свiчками, а наЙдrрнiшtl-
го поставимо на чолr краrни.

Мухаммед ГеЙдар rrропустив цю насмiшьт rrовз вуха:

-Усс прави-цьно. - сказав BiH. - У давнi часи л41-1нiв
було ще бiльше. I замiсть нафтових веж вони рrlJIи кацали
та грабували проiэкджих, не дозЕоляючи iM грабува:ги себе.
YTi часи людяrlt жилOся краще, нiж зараз.

MeHi хотiлося обiЙняти i розцiлувати цього rrростака.
BiH говорив так, нiби сам б5rв глибою цiеi зм5lченоi землi,
Ралrтом хтось рiзксl пост}тrав у BiKHcl. Я гriдсксlчив i вiдчи-
нлrв дверi. У KiMHary вбiг Сеiд Мустафа. Його еммаме з'iхав
з голови, апо облич.lю cTiKaB пiт ЗелениЙпасок розв'язався,
а cipa накидк2t була вся в пилюцi. Birr звалився на стiлець
i, ледве переводячи подIд(, повЦомив:

- Нахарарян викрав HiHo. Пiвгодини тому. Вони зараз
на мардакянt, ькiй дсlрозi.
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Мухаммел Гейдар миттю пiлскочив з мiсця. Очi Його вiл
лютi зробилися маленькими;

- Я сiдлаю коней, - сказаБ BiH i вибiг на вулицю. Кров
прилила до Moei голови, у вухж стояв барабанний пrучt,
т+iби хтось невидимою р},кою стукав шrенi палицею по голо-
Bi. Звiдкись здалеr"у ччвся голос Iльяс-бена;

- Заспокойся, АцiХан, заспокойся, Зачекай, поки ми ix
наздоженемо.

Вузьке його обличчя було дlже блiдим. BiH пiдперезався
паском, з якого звисав прямий ка-Еiказький кинджа,r.

-Ну ось. - сказав BiH i вклав MeHi до р},,ь. peBojlbвep.
продовжуючи мене втiшати. - СпокiЙнiтrrе, Алi,Yан. Три-
майся. поки ми доберемося ло марлакянськоi лороги.

Я механiчно заqд{ув зброю в кишеню. Сеiд Мустафа на-
близив до мене рябе обличчя i заворуrtlив товстими ryбамrа,
пер еривчасто видаJочи iнф ормацiю :

-Я 
вийшов з доl\ц/, щоб побачитися з N{чллою Гадкi

Максудом. BiH з5rтrинився поруч з оперним театром. Ми
розпрощалися об одинадцятiй, якраз коли закiнчився цей
грiшний концерт Я бачив, ян HiHo сiдыrа в матrIину з Наха-
раряном. Але машина не зрушида з плiсця. Вони про щось
говориJIи, i MeIIi не сполобався вираз обличчя Нахараряна.
Я пiдкрався блияtче. щоб пiдслухати розмов]tr. <Hi. 

- говори-
ла HiHo, - я люблю йогоо. оАле я люблю вас ще бiльшс, - на-
полягаЕ Нахарарян, - 

тут не залиrшиться кzlменя на KaMeHi.
Я витягну вас iз кiгтjв АзiТu. uHi, 

- сназала HiHo, - вiдвезiть
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N{etle дОдомуп. BiH завiв мотор. Я встиг засночити ззаду на
машин_ч. Машина псl'iхаuа в напlrямку будинку Кiпiанi. Я не
мiг розiбрати, про що вони говорLuIи, та розмова rтr на хви-
ли}rу не припиtlалася. Машина зуrlиниJlася бi,rя будинку.
HiHo плака_rrа. Раптом HaxirpzrpяH сlбiЙняв i пс-lцi,ц,,вав ii. пВи
не повиннr потраlIити ло р}тс цих диIфъiв". - нрикц,ъ BiH
i почав щось iй нашiптувати. Я почув лLlше нiьrець фрази:
(... до мене додому в N{ардакян, ми oдIJужимося у MocKBi
i потiм поiдемо до Швецiiо. Я бачив, як HiHo наматчuIася
вiдштовхtrути Його. Потivr знову лочувсJ1 звук мотора. Я зi-
скочив з м;iттIини 1 щоджу ниЕryвся бiгти.. 

"

BiH не закiнчив фразу, чи, моЕtе, я просто не розтr}.в u
заiсiнченЕIя. Що кiмнати увiрвався Мухаммед ГеЙдар i гrовi-
домив:

- KoHi готовi.
Ми вибiгли ца плац. У свiтлi мiсяця KoHi тихо заiржати,

пер ебир атt-lчи нOга-ми.

- 
Сюди, - fIоказав М5rхаммед Гей{дар.

Поглянувu-rи на ковяt, я зулинився ваче вкопатrий, Пере-
дi мнсlю стояло гнiле карабаське дивсl - 

Krrrb комаIцира
полку Мелiкова, один з дванадцяти гнйи-х в усьому cBiTi.
Мухам_rлед Ге йдар був пох-r,lурим.

- Комаrцир збожеволiе.'I-i,тьки BiH мае право сiдати на
цього cKaRJ,,Ha. BiH шврцкиЙ як BiTep. Не жалiй його. Ти
встиfнешупiймати ix.

Я с:кочив у сiдло, злегка торкI+,вIIIи коЕ{я хлистом. ГЬi-
дий звився надибита одним великим стрибком винiс мене
з I]JIaI-ý/, Ми посканаJIи Ездовж моря. ПроЙнятиЙ обуренrшм,
я пiдгаrrяв коrrя з ycie:i сиlтл1- Ilовз Halc неслися мазzilJки, з-пц
KirlcbHlж копит вrлгriта_rпа iскри. МiЙ гнiв закипав все бiльше i
б i-гьше, Нар ештi маз анки з алишю,Iися лозад/. Мiсяць о св iT-
лював по,-ILяI та дорогу в Мардаlняrr. НiчниЙ вiтерець злегка
остудив мiй гнiв. Обабiч дороги тягнулися баrrrтшдл з вели-
кими, як кавалки золота. диrrямI4. KiHb мчав щод,ху. Я на-
)fl4JIився i припав дсt золотt_-li триви.

Вrаходить, он як все обергryлося! Я rliдкоNr чiтно уявляв
собi картину.,, Чув pioжьre сказане н Lми слово. Ралrтом усе
зрозумiв: Енвер-rта-rла воював у МалiЙ Азii_ ЩарськиЙ трон
бу,в пц загрозою, а в apMii великого князя дtяли BipMeHcbKi

125



€.уРбrrн 0оi'Э

бата,тьйоrrи_ Якщо фронт буле прорваIlо, ocмzmcbKa армiя
потече у Вiрменiю, Карабах i Баьу. Нахарарян передбачу-
вав наслiдки i тому переправив yci зо,T отi злитки. ва}$ке
BipMeHcbrte золото, до Швецii. Ось BiH, кiнець братськоi
дружби мiж кавказькими народами. Яуявляв ix обоху ложi
театру;

- Krrru*cTro, мiж Сходом i Заходом нсмае мосту, нема€
HaBiTb i мосцr -тпобовi.

HiHo не вiдповiдае. а тiльки слцоiае Його.

- I{aM, кому загрон{уе османсьниЙ меч, слiд об'елrrатлr-
ся. Ми - послЕIнцi Свропи i Азii. Я кохаю вас, княжно, Ми
повиннi бути разом. Життя буде легким i простим у Сток-
гольмi. Там е i европа, i 3ахИ.

I потiм досить чiтко зновупотв Його голос:

-У цiй KpaiHi не заJIишиться каменя на fiaмeнi.
I на завершення:

- Вам, HiHo, самiй вирiпryвати, з ким бути. Пiсля вЙни
ми переiцемо до Лоrцона i будемо rrредставленi двору. €в-
ропеfoдi - caMi KoBa_rri cBoei допi. Я дrже гrоважшо А-пi Xarra.
A-Tre BiHBapBap i вiчtтийраб степу.

Я вдарив коня хлистом i завив. Так ryrrtлrиво вие степо-
вий вовк, ко;пд бачить мiсятт,. I,,Ii.rттиЙ морок перетЕорIостЬ-
ся в одне суцiльне виття. Я ще бiльше на)lиляюся вперед.
У горлi саднить. Чому я вию на Цй залитiЙ мiся.rним cBiT-
лом мардzrкянськiЙ дорозi? Mcr-ri не слiд розтра.цrвати свою
лютъ. По обличчю б'е BiTep. Осъ чомув очzж стоятъ сльози.
Я не плачу, не плачу, rraвiTb pzuIToM Дзнавrrмсь. що MirK
Сходом i Заходом не iсrryе мосту. i немае rraBiTb мосту лrобо-
Bi. фузинськi очi смiються i сяють! Так, я лише сiрий вовк,
степний тюрксъний вовк. Яrс }Ice все вдаJIо зацJIановано...
оМи одружимося у MocrcBi, поiлемо до швеIIiтu. Готель у
Стоrgгоrьмi, тtплий i ,плстттй номер з бi-гпами простI4радJIа-
ми. Вiлла у Лондонi. Вiлла? Я торкаюся обличчям цЕ{ури
гrriлого i впившося зубами в його пIию. В poTi солоrryватий
присман KpoBi. Вiлла? У Нахараряна, як у Bcix бакинських
багатiiв, е вiлла в Мардаь:янi. Мармуровий дiм. що cToiTb
бiля моря i потопае у садr з фр5пrговrлr дерев. Як пrвидко пе-
ресуваеться автомобi_ть i як гrрудсо скаче карабасъкий кiнъ?
Я знаю, де знutходитъся вiлла, Там е широке лiэтсно з черво-
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ного дерева. З бiлими, яку стокгольмськоl\lt},rотелi. прости-
радлами. BiH не буде всю нiч фiлософств).вати. BiH заЙметь-
ся... звиlIайно ж. Я бачу церед собою лiжко i грузинськi очi,
в якIж вiдбиваеться бажання i страх, Я ще сильнiше впи-
ЕаIOся зубами в коня. ,Щиво-кiнь мчить щодaху. IТТвидше,
швлтдше! Притримай свою лють, А,riХан. доки не доженеш
ix. ,Щ,орога в Марданян лFже вузька. PaTrTorur на мене }tала-
дае cMix. Як добре, що ми знаtходимOся в Азii, у дикiЙ, реак-
цiйнiй Азiil Нашi вибоiстi дороги не передбаченi для захЦ-
нлD!эвтоlмобiлiв,'iхшrожуть долати лише карабасьнi скакуни.
Як швидко мсlже'iхати цими дорогаNlи автомобiль, i як rrруд-
ко може сканати карабаський гнiдий? ,Щиннi ряди вздовж
дороги були зверненi до IйIeHe. пДуже пога-r:i дороги, - нiбл
говорили вони MeHi, - не для англiЙсъкI,D( автомобiлiв.
Лише для верIпникiв на карабаськrжгнiдrzхо.

Чи витримае увесь цей rrr.rяx,мiЙ KiHb? Не длмаю. Я все
ще бачив перед с.обою обличчя Мелiнова у той день, коли
л,rи зустрiлися в Шlтrri. Як BiH бряжчить шаблею i каже:
пя сiд,rаю коця лише. коли цар кличе нас ца вiйнуо. Чорт!
НехаЙ цеЙ дiд,ган з Карабаху ридае fIо cBoclvfv KclHeBi. Мiй
]Lr:II4cT знову i знову свистить у гrовiтрi. BiTep Idycae обличчя.
Поворот - дикi заростi кущiв на дорозi - i нарештi вда,тинi
чуIно гJaркrт lДoTol]z) .

1Ъпер вибоiста дорога освiтлюгться двома слiгrуrими
фарами, Машина! Воналедве fIовзе. Свропейсьний автомо-
бiль - безнадiЙниЙ зас,iб перес},,вання по азiатському без-
дорiжжю. Я знову б'ю коня. Тепер за кермом можна розгле-
дiти Нахараряна.

I HiHo! HiHo забилiлся у члок. Чому ж вони не .т5,,кlть KiH-
ського тlлпоry? Може, BiH вважае непотрiбним присJцIхову-
ватисfl до нiчного шrуму? rЦ,о чого жулевнено BiH почуваеть-
ся у своему е:вропеЙсьЁоNцr а].втомобiлi, щt-l гримкотить 1lo
мардакянськiй дорозi. Треба зJдIIIнити цю J:IaKoBaIIy скри-
цю! НегаЙноl Я яатискаю на залrобiжн,у защiпку револьЕе-
ра. Ну, давай, дорогенькиiт,мiЙ белъгiець, покажи на тцо ,Iи

здатен! Я стрi.пяю . ,Щорога на яItусь мить освiтлюеться смуж-
кою полум'я. Я зупиЕrяю коня. Молодець, бельгiець. Лiва
IIII4Еа здaваеться, мов повiтряна кулька. Лаковаrrий ящик
зJrпинfIеться. Я пiдскакую до нього, у скроЕях вистJrку€
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кров_ Вiдкидшо зброю i бiльше не коFIтролюю cBoi Дi. На
мене зверненi два обличчя з диким жахом, якртЙ застиг
у ixrrix поглrIдах. Тремтяча р)rка тягнетъся до револьвера.
Виходить, нс TaIi вже й JдIеBI-IcIIo BiH почувасться у своеллу
европеЙському €lвтомобiлi. Я бачу ToBcTi пальцi та дiа-
мадrтовиЙ перстень. IJIвидше, A.li Xarl! Тепер заспоrtоЙся,
Я дiстаrо кицджzш. Тремтяча р]дса не вистрiлить. Кинджал
мелодiЙно свистить у повiтрi, ,Щ,е я навчився так кидати
киrrджал? В IpaHi? В Шуттi? Та тriде! Ще мистецтво у мене
в KpoBi, я успадкував Його вiд Moix диких прсдкrв, цю тоапIу
дrгу, яку мzlз виписап{ кинджлI. Успадrсував його вiд пер-

-9rg ТТТирванIпира, який вирlпrrив в Iндiю на з€Lвоювання
.Щелi. Лунае на диво пронизJIивr,ш1 i тоrrкlдi крик. По зап'яст-
rgr ToBcToi руки з розчепiреними шальцями тече спdужка
KpoBi. Ятt эrсе чудово бачити пролиту кров ворога на дорозi
в Мардшtян. Рсвольвер падае на заднс сидirrrrя автомобiля_
I раптом вiдб5rваеться поспiшниr1 рух. Чоловiк однтлм махом
вистрибуе на дорогу i бiжить у бiк диких заростiв.

I{ir-ro тlдсо забилася у цп,ок автомобiля i сrадить на
м'якоl\лу сидiннi iз закам'янiлиrчr обличчям. Увесь жах нiч-
Hoi сlrcrачки змJдIIуе fl тремтiти. i тремтiння це не спини-
ти. Здалеrгу ltаближасться т5rпiт копит. Я стрибаю у Бушц.
ГЬстрi гiлки, ттiби вороtкi лапи. хапаються за мене- Пiд нога-
ми шерхотить листя, р}т{и ранить суъе гrр}цтя. Наiарарян,
як пор;шений звiр. часто дlжае у Ifущах..- Готель у Сток-
голъмi!.. Жирнi губи, якi цiлують обличчя HiHo!.,

Тепер я бачу його. Birr спотr,шаеться i розрrдае кlтцi тов-
стиNIи р},кzrми. I осъ вже бiжить до моря по диннIд(грядкzlх.
Ддько, чому я, побачивтrти його, вiдкицrв револьвер? За-
раз би BiH MeHi точно став у пригодi. По рука;<, розiдраних
тернистими чшIами, TeTIe кров_ Ось i rrерша диня_ Кругла,
товста морда не насмiхаешся ти з мене? Я насцпlаю
на Hei, i вона з хрустом допаеться. Я бiясу полем. Мертовнr,й
лик мiсяця стежить за MIIoIo. 

-Увесь баштаrr залито холод
ними золотавими IIотоками свiтла.

Тобi нiколи вже не церевезти золотi злитки до Швецii,
Нахараряr-r_ Я хапаю його за гIJ-Iече. Birr повертаеться i ди-
виться на N{eттe ненависним поглядом. Лише тепер я роз-
кусив його.
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ПершиЙ удар дiстаеться MeHi у пiдборiддя. Ще один удар
пiд ребра. Ну добре, Нахараlэян, цьоl\{у ти тlавчився в €вро-
пi. Голова fIаморочиться. На кlлька сеч/Ед зJдIицяеться ди-
xarrl-Iя_ Я лишс азiат, IfaxapapяH, мистсцтву ударrв FIижчс
пояса я не навчений. Я мон{у тiльrси шаленiти, як степовий
вовк. Я стрибаю i, упираючись ногzlми в його товстий живiт
обхоплтоло його rrtирrту шию руками" наче стовбур дерева.
BiH, мов ди}б,,н, нап(агаетьсячинитvl опiр, забlъшиусi €вро-
пеЙськi прийомrа. Я нахиляюся вперед, i ми котимося cTpiM-
голов JrrIиз. Рацтом я опиняIося пiд ним. Birr з персrtошеним
ротом намаIаеться задппити мене. Я б'ю його ногами у жи-
BiI вгrиваючись п'я,тнами у жир. BiH розтискае ьулак. Яко-
icb митi розiрваниЙ KoMip оголюе товсту бiлу шию. Я впива
юся в Hei зубами. Отопс, Нахарарян, будеш знати rraTTTi

азiатськi прийоми, Ми не б'емо нижче пояса, а по-вовчому
впиваемося зубами. Я вiд.туваю. як тремтять Його набlа<лi
вени.

Нахарарян хапаЕться за мiй кинджал на стегнi. У роз-
пал сутиIIки я зовсiм забl,в про нього. Зблисrryе сталь, i реб
ра пронизуе гострий бiль. Яка ж теfLцау мене кров. Клинок
зiсковзуе з ребср. Вирвавши юIинок з його пораненоi руки,
я пiдминаrо IIахараряна пiд ссбе i пiднiьлшо над ним р}лq}/
з кинджЕrлом. Biтr протяжливо тонко кричить, вlдкиIIувши
голову назал. Усе обличчя перетворилося на один сJд{rль-
ниЙ роц вiдrtриваюItи ILIJaяx звiринопщr острац/, Готель
у Стокгольмi, отриьтуй же, брlцна свиня!

чого я чекаю? За спиrrою ччеться голос:

-Убиййого, Ацi Хан, убий!
Ще Мухамь,lед Ъйдар,

-Увiткни 
кинджаjI над серцем!

Я знаю, де знаходиться потрiбна точка_ Та xo.ry ще раз
поч/ти жа,тюгiдниЙ голос ворога. Потiм пiднiмаю кинджал
ще виIце 1, напруживIIIись, устромляю його прямо над
серцсм ворога. BiH корчиться вiд болrо_ Я повiльно пiднi-
маюсь. На моему одязi гrлямrт KpoBi. Моя кров? Його кров?
Яке це мае значення.

Mlrxa-rr мсд Гсйдар ycMixa с тьсл :

- Молодець, Алi Хан. Нiколи не перестаrry тобою зzlхоп-
люватися.
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Ребро спричиняе бiль. Опираючись на Мухаммеда Ъй-
дара, я вI,жодлqr на дороry до лаковЕlного ящLrка. На дорозi
стоять чотири KoHi та два верпшики. Iльяс-бек пiднiмае
pylry на знаж привiтаllЕя. С ец Мустаф а попралляе на головi
свЙ зеленrд1 еммаме. BiH мiцно тримае в сiдлi HiHo.

- Що будемо р обr,rти з жiнкоrо ? Ти сам уб'еш rT .па MeHi це
зробvtти? - запитуе BiH ти>iо, приtiривши, наче yBi cHi, очi.

-УбиЙ iI, Arri Хан, - подае MeHi киrцжал Мlrхаммед
rЬйдар.

Я дивлюся на Iльяс-бека. Той, увесь бiilий мов крейда.
кивае]

- Ми кинемо TLTo в море.
Я набrиэrtаюся до Hirro. Очi fr розширюються вiд жаху-..

Якось вона уся у сльозilх iз сl.мкою пiд пiлхвою прибiпrа
через yclo вулицю до мене в гiмназiю, Потiм я слцiв пiд пар-
тою i гriдказував: uКарл ВеликиЙ коронувzrвся в Дахеrтi
у8ОО роцi). ЧоплуНiно мовчrzть? Чомувонане плаче, янтого
дня, кош{ вона прибiгла до мене по допомогу? Звiдки ж iй
було знатr,r, у яному роцi коронувався Карл В е ликий? Я при-
тискаюсfl до Iпиi котrя i дивrпося на Hei. ,Що чого ж Bolra цре-
красна в сiдлi Сеiда у свiтлi мiсяця. фузинська кров, най
благороднiша нров у cBiTi. фузинськi вуста.., На-харарян
цiлував 'ix. Золотi зrrуIтки, перевезенi до Швецfi... BiH цirrу-
вав il.

- Iльяс-бен, мене поранено. Вiдвези княжЕу HiHo додо-
плу. ПрикриЙ Ii чимось, холодно. Якщо хоч волосинzI впале
з fi гопови, я уб'ю тебе, Lьяс-бев. Чуеш? Зроби Tzl_K, ян я
кажу. Мухаммед Гейдар, Сеiд Мустафа, MeHi погало, Щопо-
можiть MeHi дiс:татися додоплу. ,Щозволыге пrенi обiпертися
IIа вас. Я стiкаю Iq)ов'ю.

Я хапаюся за гриву гнiдого, Мухаммед ГеЙдар допома-
гае MeHi сiсти у сiдло. iльяс:-бек сlбережно дсlпомагае HiHo
усiсгися rra його м'яке козацьке сiдrrо , Вона не опираеться. . .

Birr знiмае з себе кiтель i дбайлиъо нЕu{идае iЙ на rrrrечi. Birr
усе ще блiдий, Щосить лише одного погляд/ та кивка, аби
зроз5rмiти, що HiHo благополцrчно дiстанеться домiвки. Му-
хаммед Ъйцар стрибае у сiддrо:

-ТИ герtlй, Алi Хан. Як м5гжттьо ти бивс:я! 'Ги виконав
свiй обов'язок.
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BiH обrriмае мене за плече. Сеiд Мустафа cToiTb. поту-
rrивши o.Ii.

- ii экиття нzulежить тобi. Тй мiг убити ifr i мiг заrvшIуlтvI
живоIо_ Шарiат доfIускае i те, й irrше-

BiH мрiЙrпво усмiхаетъся, Мрrаммед Гейдар подае MeTTi

до рJдс повiд. Ми мовчки скачемо в Ho.Ti назустрiч ося"шrому
м'яким свiтлом Баку.
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На краю безодr+i cToiTb вузьна кам'яниста тераса. FIа су-
хlд(, поJковliлlлк дЕlвtliх пра"tавtriх сксляж тtодrrоi рослини.
Велtтчезнi. нiби наниданi один на одного. KaMeHi утворю-
ють грубi стiни. Зi скелястого [poBa".IJffl звисають квадратнi
IIевигадливi будиl,rо.rки. Щах одIJого послуговуе двором дjlЕI
iнrпого, розташованого трохи вище. У чистому повiтрi ся-
ють снелi, з яких стрiмким потоком тече гiрськиЙ cTp,vMoH.
Помiж Kayir:rrяM в'еться вузька звивиста стежина, яка цо-
счдIово щезас з очей, Ще аул - гiрське село в ,Щагеста-rri.
У темних будлrtrочках пИлога вкрита щirгьни_rди циновка-
ми. ВузькиЙ дах зовrri пiдтрилл5rеться жердинами. У безкра
Йому просторi неба, наче KaMiHb, завмер орел з непор}.шно
розпростертими криJIами.

Я лежу на маJIенъкоN{у даJry, 8дLжаючи через бурштино-
вrтй птуrцшrтук прохолодний дим кальяну. CKpoHi Moi ста-
ють холодними, а блаяитний дим розвiюеться легким Bi-
терцем. tlиясь дсlбра д.ша лiдмiшала McHi в тIотюн анаIIдr.
Я дивлюся вниз, споглядаючи у сповзаючому т5,тчrаггi хоро-
вод облич. Бачу Щrстама з його вершниками, яного зобра-
жено на нилимку в моiЙ KiMHaTi в Баку. Згадую себе в KiMHa
Ti, де я леЕсу закутаrrиЙ у щlльнi шrовковi ковдри. Болить
ребро. Одяг на MeHi м'якиЙ i бiлий, У сусiдттiй KiMHaTi хтось
ходить. Л чую лише гул голосiв. Прислуховуюсь. Голоси
чути все голоснiше.

- Спiвчуваю, цане KoMicape, a.fe я самне знаю, де зараз
персбувае мiЙ син. Гадаrо, що Birr 5rTiK в IpaH, до свого дядь
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ка. .Щrже спiв-цrваю, що не моьу допомогти, - говорить
батько.

- У нас ордер на арешт вашого сица. BiH причетний до
вбивства, - з обуренням голосно сповiщае KoMicap.
його знайдемо, щоб там не було, HaBiTb в lpaHi.

- Я будутLпьки радий цьому. Будь-який суд визнае його
невинним. Вбивство вчиIiсно у cTarri афекту, бо дiяв BiH за
обставинами. OKpiM того...

Чуеться шелестiння хрусткIл( купюр чи, гrринаймrri, MeHi
так здаеться. Потiм настае тиша. I знову голос KoMicapa:

- О так, нинiшня молодъ така заIIальна. Я лише вико-
rцlю свiй державний обов'язок, Але я все розуплiю. Юнак не
повиЕен показуватися у MicTi. Xo.r ордер доведеться вiд-
правити в IpaH.

Кроки стих.lють, i знову паЕIуе тиша. ,Щекоративнi бук-
ви Ila килимi cxoжi на лабiринти, Очi починаIоть бiгати за
б5rквами i ryбляться у завиткЕrх (цaЕI). Надi мною схилилися
чиiсъ обличчя. Чиiсь ryби шепочIть слова, якi MeHi нiяк не
розiбрати. Потiм я сидд{у у лiжку в оточеннi Iльяс-бека i Му-
хzrммеда Гейдара. Одягненi у вiйськову фортry, обидва ycMi-
хаються.

-Ми rrрийтлли поцрощатися з тобоrо, нас посилаIоть
на фронт

- Як це?
Iлъяс бек поправив пасок.

- Я вiдвiз HiHo додопrу. Вона не вимовила Hi слова. По-
TiM подався до казарми, tIерез кiлька годин ЕоItиЕа облетi-
ла все MicTo. Itома_ндир Мелiков зачинився i наrrився. BiH
бiльше не бажав бачити свого гнiдого i, застреливши його,
увечерi того ж дня погrросився на фронт Батько як слiд по-
старався, щоб справу не було передано до трибуна,цr_ Xo.r
нас вiдправляють на фронт прямо на передову.

- Пробачте MetTi. Я в усьоллу винен.

-Hi, ти - герой i вчинив по-чоловiчому. Ми дуже rrи-
шаемося тобою, - запротестували обидва.

- Ви бачили Hirтo?
Обидва зzшмерли.

- Hi, ми не бачили HiHo, -холодно 
вiдповiли вони.

ми обнялися,
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- Не ryрбуйся за нас, ми впораемося як-небудь, хай то
передоЕа Lтитил.

Вони усмDсrуrися Й почали прощатися. .Щверi зачини-
лися-

Я лежу на под/шках, роздивляючись червоний вiзеру-
нок на килимi. БЦнi друзi. Я один в усьому винен. Я заrту-

рююсь у дивнi врцiнrrя. ,ЩЙснiсть щезла. У легкоплу туплалтi
зависло то ycMixrreнe, то серЙозне обличчя HiHo, ,Щ,о мене
хтось доторкнувся i сказав на фарсi:

- Вiзьми анаIrIу. Вона допоможе тобi приЙти до пам'ятi.
Хтось вклав цей бурштиновий А/rуtIдштук MeHi у рота

Й у гrапiвдрiмотi зuову поtцлвся чийсь голос:

- Вельмишадrовrrий Хан. Як це жz]хiIIаво. Як таке могло
статися? Нашi дiти повиrrнi негаЙно одруткитися.

- Князю, Алi Хан не може одр)aжитися, Сiм'я Нахара-
рян rrочне щ)оти нього родову IIомсту. Я вiдiслав його до
IpaTry. На rтього кожноi хвилини чатуе небезгrека, i BiTr не
може стати чоловiком вашоi дочки.

- Сафар Xarr, молю вас. Ми за.:r_истимо дiтей. Вони по-
irцrть до lrrдii, до Iспаrтii. Честь Moei лочки зzuurflмоваЕа.
Тiлъки шлrоб може fi врятувати.

-У цьому немае вини Алi Хана, князю, У будь-якому
разi вона зrrаЙде собi кого-тrебур серед росiян чи BipMerTiB.

- 3аклинаю вас! Ще була лиlше ЕевиIIна поiздка, Bci це
так i зроз5rмiють. Ваш син поспirrпzв i казна-що запiдозрив,
BiH мае виfц)авитI4 свою помиJIку.

- Як би там не було, князю, А;лi Хан - кревник i не може
одрулсуватися,

- Я теж батько, Сафар Хаrr.
fЬлоси змовкJIи. Знову Еаст€ша тиIпа. В уявi з'явuulи,-

ся зерна шrашi округлоi форttш,т, що були cxt-lжi на пщrDах. На-
perrrTi пов'язки зняли. Ось BiH перrrтиЙ почеснr,шi пц]ам на
тiлi. ПотLv я встав i, нерirrrуче кроIrуIоtп{, щlоЙrrовся по KiM-
HaTi. Сл5rги злякано поглядаJIи на мене. Вiдчr,пrилися дверi
i увiйшов батько. Серце гулко забrалося. Сл5лга щез, Батько
деякий час мовчав. Вlнпройшовсяпо KiMrraTi, з)шинився:

- Кожного дня сюди зЪв"rrяеться полiцiя. I не тiльки
вона. Нахараряни перевернули все MicTo, ш5лtаю.лz тебе.
П'ятеро з IIIж уже вiдбули до lршry. Я приставив двалцять
чоловiк, щоб забезпечитI4 охоротцr будиIilfу. I, до речi, Мелi-
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кови теж оголосиJIи тобi кревrry BopoжIIealy. Через гrтiдого.
Щрузiв TBoiX вiлiслаlпI на фронт

Я безмовно oflycTlrв очi. Батько пoIuIztB ручrна мое ILIIе-
че l TIID(O мовиВ:

- Я пишаюся тобою, длi Хан, дIже пишzrю ся. На твоему
мiсцi я вчинив би так само.

- ТИ задоволетlий, батьку?

- Майже. Лише одного не розJrмiю, - обlйняв BiH мене,
зазир€lючи в очi. - Чоrлу ти не убив жiнrqr?

-Не знаю, батьrqr. Я знесиrпшся.

-Було б краще, якби тта застреjIив iI, сиrry мй. Тепер
вже гтiзно. Та я не бущr докоряти тобi. Уся сiм'я пишаеться
тобоrо.

- I що тепер, батьtqz?
BiH, зiт;стувши, знову почав мiряти KiMHary кронами,

- Ну, ти ж не моЕiеш заIилJJитися тут Та й до Iршцr тобi
не можна, Тебе розпrуrсуе голiцiя i двi вгшивовi родини. Щlr-
м:rю, краще вiдщrавrатися у.Щ,агестатr. Нiколtлу i в голову не
приЙде шукати тебе в аулi. Жоден вiрмеrrrпr i жоден полi-
цейський не насмiJIIIться вирJrшити тудr.

- ftt довго MeHi доведеться там бути, батьrgr?

- Дуже довго. ,Щ,оки полiцiя rre зшtрие справу i доки во-
роги твоi не помирятъся з нами. Я б_чду вiдвi,щrвати тебе.

Уночi я вiдбl,в до Махачкали, а звiдтrа на маленьких
конях з короткими Iривzlми понlсся вузькими стеЕýкztми
у дальнiй аул, що розтапýтвався на краю дикоi безоднi. Там,
оточенrй дагестЕlнською гостиннiстю, я бlrв у безпеЦ, Див-
JIячись на мене, JIюди iз роз5rмirтням IшIвЕши: кревнr,пс. Тур-
ботlмвi люди пiдмiпrувапа у тютюн анятт5I. Я багато тqrрив
i вiддавався мовчазним видiнням. Казi Мулла, дрJг мого
батъка, у якого я жив, невпинно бубонiв, i слова Його роз-
бrавалися об моiлихоманковi видiння, якi зновуi зновулетi-
лина залиryмiсячним сяйвом дороry.

- Не засиrrаЙ, Agri Xarr, не дгмаЙ Hi про що, А-пi Хаrr. По-
сrпгхай, ти ч/в iсторiю Андалала?

-Аrца-тала... - безтямно повторював я.

-Ти знаеш, що такеАнда-пал? ШiстсотрокЬ толл5riсrцr-
вало мЕшьовниIIе село. Ним прzrвив розумттиЙ i вiдважнr-тй
князь. Та Його достоiнства були незроз5rмйi пiдданим.
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Якось JIюди прийrrrлrи до кцязя зi словами; пМи втомuцLися,
вiд тебе. Твоя приqл,гттiсть за_йЬаu, Князь за.iцrрився, осЦ-
лав коня, гrопрощався зi своею сiм'ею та поскакаЕ до IpaHy.
Там BiH rrрославився i став радником шаха, яхийв усьому
присJллховJrвався до нього. BiH завоюваR чимiulо MicT i кра-
iтr, Та все ж серце його не пробачи.гrо образиАлrдалаJIу. Тому
одною чудового дня BiH виlriшллв: оМи завоюемо доJIини
Аrцала,та, HaTloBHeHi золOтими скарбами та прикрасами).
тттз;1 gцбрgдив свою велику армiю у гори. Побачивrrцl ii, на-
род Анда-гtала сказав: uBac балато, i ви знаходитесь }т{изу,
Нас же мало, i ми cToiMo над вами. 'Га влпце за всй cToiTb
А-rшrах, BiH единлтtт i могl"тrrilrrиЙ за нас). Iз цими словами
чоловiни, жirrки та фти Аrrдzrлала розпочЕuIи бiй. У rrершLIх
лавzrх воювЕUIи сIIни князя, якi заJIу'JIwrлися в Андалалi
пiсля його вигнанrrя. Iранцiв перемогли. Шшсу першоIчlу,
а зраднику - ocтul,rrнboмy довелос"rI рятJrватися втечею . Ми-
нуло десять poнiB. Кrтязь постzrрiв i почав тужити за бать-
кЬщиною. BiH покиrц,ъ шахський цалаrI i вирушив додому.
Народ вцразу упiзнав зрадника, якиЙ привiв ворога у до-
лину. Люди тIJ.IюIцaJIи Йоrчгу в облrач.rя iзачиниtм тrеред ним
cBoi дверi. Увесь день бrцrкав князь по се,ry, але так i не знаЙ-
шов жодного др}та. Нарештi, зпцrчениЙ, BiH пiшов до казi i
сказав: <Я прийшов додоIi{у, щоб спокуryвати свою виIту.
Засудiть мене за захоном наших предкiв>. uЗв'яжiть йогоr, -звqпЬ казi, s3акон нашIIIzж предкiв стверджуе, що зрадника
слЦ поховати живцемD, - сказав казi. Народ вiдповiв: <ХаЙ
буде тако. Але казi буъ сrrраэедливою дюдиЕою, (ITIo ти мо-
Еýеш сказати на свiй захист?о - зzшитав BiH. Князъ вiдпо-
BiB: tНiчого. Я винен. Щуже добре, що ви шiuцIете закони
преднiв. Та е закон, який проголоrrцrе: пКожен, хто воюе
гц]оти свого батька, мае б5rти убитимr. Я вимагаю увzrjжити
мое щ)zrво. Сrтни Mor воrовали цроти мене. Нехай iM вiдру-
бають голови на моiй могилill. пХай буде TaKD, - сказав казi
i заридав разом iз народом. Бо сини ннлlнi корист}ъаJIися
особливокl пошаною в аулi. -Га що поробиш. Закон треба
пова}кати. Таким чином, зрадник б5гв заживо похований,
а сиItzlм блрубали голови на йогю могидi.

- Яка дrрня, - гтробурмотЬ я. - I це твоя краща icTo-
рiя? Твiй герой б5rв останrтьою JIюдиЕою у цЙ KpairTi, i його
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ЕеМае Серед живих }же TrliglaoT poKiB. I до того ж вiлr був
зрадником.

Казi Мулла ображено фиркrтув,

-Ти чrв про iMal.ta Шамi.гrя?

- Я знаю все тrро iMaMa Шамi.пя.
.- Ще було не тан давно, п'ятдесят poKiB топцr. Народ при

ньому }ttиЕ щас.гIиво, Не було Hi вина, Hi тютюну. УпiЙмаrrо-
му крадiевi вiдрубували руку, f а Й не так багzrтсl rx було.
Поки не прийIIIJIи росйни. Тодi до iмa_lлa Шамirrя з'явився
Пророк i звеЛв розцочати священну вiЙrrу - Гhзават Yci
юрцi, у топ4у числi й чечеrтцi, заЙrrrrи гrЦ знамена Шамi_rrя.
Та росiяни виявилися сильнirrрrми. Воrпл rrогроЕqrваJlи че-
ченцям, пiдпалюва-,rи й руйнувади ixrri поселенЕя, Потiм
зiбралися старiЙшини та вирiшили з'iздити у rЩарго, ре-
зиденцiю Шамi.тя, щоб попросити його звiльнити lx вц
клятви. Та не насмiлrатися вони сназати таке, Пiшли до ма-
Tepi iMirMa, яка llплацrвала горе чеченцiв. BoHzl п<lобiцяла
IIоговорити iз сином. IMaM був сл5r:шяним сином, BiH ггри-
сдJrхався до MaTepi. Хil{,rдvr поговорида з IIIrrvI i почула Його
вiдгrовiдь: uКopmr забороняе зрадI- Коратт забороняе також
синовi с)дIеречLrги MaTepi. Я не Moнqr вrлlrirrплти цю дилему.
Лишаеться тiльки fIоститися та молитися, щоб Аллах на-
стаRив мене на rtL,I-EIx iстини). IMaM постивс.я три днi i три
ночi. Потiм BiH вийшов до наро.ry i сказав: uСлJдсайте волю
Аллаха. Перший, хто заговоритьпро зрад/, буде покараний
сотнею ударiв батогом. Першою заJоворила rтро це хаЕIум-
моя мати. Я ггрrасудж5rrо iй coTHro ударiв батогомl,. Со-гцати
щ)иЕеJIи ха}ryм i, зiрвавrrrи з Hei чадру, пiдIяJIи над голо-
вою батсlги. Та на тiло iI впiш лише один удар. IMaM 5rпав на
колiна i заридав: uЗакони Всевишнього непохитнi. HixTo не
Moжe'ix вiдмiнити, HaBiTb я. Та Кора-н дозволяе дiтям брати
на себе батькiвську кару. 'Гому решта ударiв хаЙ упаде на
MeIIeD. З цими словами iMaM зiрвав iз себе одяг iупав на схо-
ди мечетi перед yciM народом. BiH звелiв KaToBi; пБиЙ мене,
Er_[e якщо я вiдчую, що ти б'еш у пiвсили, я звелю вiдрубати
тобi голову. Iналше rrе б5rги MeId i.tr,тarrлoMo. IMaM отримав
дев'яносm деЕ'ять ударЬ батогQм. Birr так i дежав там, gгi-
к€rючи кров'ю. Натювп5гlrсахrцrвся з того вLIдовища, та нirrго
бiльше не насмiJIився говорити гц)о зрад/. Ось TaKi звичаI
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iсrцrва,тл в горzD( п'ятдесflт рокЬ ToiwJr. I народ бlrв задово-
леtтийu,

Я змовчав.
Орел зник з небос:сrrцr- С5rтiнки огортаuIи мiсцевiсть. На

MiHapeTi маленькоi мечетi з'явився IvfyJma. Казi Мулла роз-
горнчв кI4пимок для молитви i ми почаJIи молитися, повер-
нувши обдиччя у бiк Мекrси. Арабськi моJмтви звучzulи, як
давнiй бойовий зzшOIик.

- Iди, Казi Мулла. Ти 
- справlкнiй товариш. Щай трохи

поспати.
BiH з гriдозрою поппящв на мене. Потiм зiт:стув i повору-

шив анапIув кальянi.

- Кревrrику зовсiм погацIо, - поrкадiвся BiH сусiдовi, ви-
ходячи з кlмнати.

- У Щагестанi HixTo довго не xBopie, - вiдповiв сусiд.
Я лежав на дах5r i дивився у провzulдя.
кНу що, Нахарарян, як поживають TBoi золотi зJIитки

уШвецii?ш
Я закрив o.ri.
Чопгу мовчить HiHo?
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Через аул рiвною шеренгою йtllли дtiнки та дiти. Втом-
ленi обли,IтIЕ вI4давали довгий цUIях, який iM довелося по-
додати. У руках вони несли маленькi сумки iз землею, ryго
затягнJaвIIIи rx, rriби замiсть зе\л,тi там були скарби, Землю
збираrм в да.гьrтiх аулах в обмiн на бараrтЬ, срiбнi монеlги
та домотканi тrсалплr*r. Тепер цiею коrrrговною земпею тре-
ба було удобрттгrа rp5пIT щоб зiбрати сякrай-тадий урожай
та нагоюtвати людсй. По:rя були розбитi на схилi над гrро-
в аддям. Чоло вiки, пр ив'язzlвши себ е ланцюгами, спускали-
ся на невеликi помости й обережно посип€uIи кам'янисту
основу роздобутою землею. МаЙбутне поле оберiгала не
piBHa cTiHa, призначена дJтя заrсисту вiд BiTpy та зсувiв. I_\i

зем.ггi, довжиЕою у ари та IшириЕою у чотири кроки, булл
наЙбi-rьrдлrшr багатством для горцЬ, Рано вршщi чоловiки
вцруIцали на поJf,fl i, прочитавIIIи довry молитву, ставzши
до роботи. Коли буйствували сильнi вiтри, жiнки розтяry-
вали Еал землеIо Еовдру. Вони песцrваJIи тrасiнlш тоЕIшими
загорiлими пfu,Iъцями та зрiзали билинки Ilt€ьIеЕькими ко-
сами. Потiм зерна перемелювалися та випiкалися пласкi,
продовгJrЕатi .дryеки. У першиЙ чуреБ на знак народrrоi
дяки за диво, що його дарув€ша веIиJIя, залrirсалася монета,

Я прогу"rловЕlвсfl вздовж стirпл, "шсою була оюроджеца
щlrлсiтна дiлlяtrка. Високо на cкeJfil(, спотикzlюIrrась, бiга_rпл
вiвф. На двоrюлiснй гарбi гrриtхав селянин у шмрокому бiло-
му повстяноN(у капелюсi. Колеса гарби cKpr,Tri;гr таж, нiби то
пронизливо верещало немовJIя. Щей шryм я rrочrв ще здаJIеIýr,
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- Брате мй, - звернувся я до нього, - я нЕrпиrrцr в Баrqд
з гц)оханtIям вислатlл тобi змазrqу для колiс.

Селянин усмi;стувся у вiдповiдь:

- Я - проста людина, наэiщо MeHi ховати csl? Я Ее зма-
пцIю колеса гарби, щоб yci могJIи чrгI4, як я наблиЕffrюся.
Аховатися - то доля абрекiв.

-АбрекЬ?
- Ну так, абрекiв, iзгоiЪ,

- I багато rx ryт?
-,Щ,остатrrьо. 

Вони граб5потъ й убившоть людей_ !,еякi
убивають на блало народшr, iттшi ж мають тrа MeTi cBoi власнi
iнтереси, Та Bci вони повитrнi дати жzrхJIиву K.r-IяTB}.

- Яtсу Tarqr rчrятву?
Селянrтrr qдIиттLтвся, зiскочив з гарби. BiH обiперся лiк-

тем Еа стirту, витягнув iз с5rмки шматок баранячого сиру та,
роздiливши його навпiл, простягrцrв Merri. З rшеЙкоi маси
стирчали TeMHi волосини. Я почав iсти clTp.

-Клятва абрекiв... Ти тriколи не ч/-в про Hei? Опiвночi
абрек прокрадаеться до мсчетi та кляItеться: оIt"rяrтуся цим
святI,Iм мiсцем, яке я шацлю, що вiд сьогоднi я статцr iзгоем.
Я ггроливати}лу людську кров i не пощадl+qr жодноi душi.
Itляrтуся воюв ати з yciMa, хто зустрirrеться на мое}лу rrr"tr;Iцr.
Клятцrся забrлрати найдоролrче i>cTboM5r серцю - iicrro со-
BicTb i alecTb. Я заколю дитиllу на Iрудях ii MaTepi, пiдпалю
хижIqr жебрака та посiю гIeTlzlJIb скрiзь, де люди веселяться
i ралiють. Якщо я не дотримаюсь цiеi кJIятви, якщо у моеNdу
серцi з'являться пагiнцi любовi чи нtалостi, не бачити меrfr,
могиJIи батька. не втаIчцIвати спрацI водою чи голодr 

- 
х-пi-

бом, нехай тiло мое винищruь на дороry, де бродячi псrа бу-
дпь паплюжити йогоll.

Сс,,rянлrн вимовIав цю ьiJIятву }роrIистим голосом, звер-
чrвIIIись об;птччям до неба. Очi його буrм зелеrтrтми та без-
донними.

- Так, - сказав BiH. - це IuIrITBa абрсrtа.

-Хто дае цю rслятву?

-Чодовiки, Еа долю яких випало багато несправедли-
BocTr.

BiH замовк. Я подався додот\dу. Сотпlе неща,щIо Jrило на
нас свiтдо. Може, я cztlvr був абреком, iзгосм, змушеним бrцr-
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кати в диних горах? А що ян i MeHi, як дагестzшсьниrчI гра-
бiжникам, треба дirти цю кривавч клятву? Слова все ще
притягували, дзвенiли у Moix вухах.

Бi,тя будиrrrtуя побачив незнайомихконеЙ, один з rrlж-
зi срiбним поводOм. На Tepaci сидiв шiстнiлдцятирiчниiт
товстrд? юнак iз золотим киIцжаJIом rrа поясi. Birr зi cMixoM
MElxzlB MeHi. I_],e був АрслаrrАга - один iз наттцд1l,ilцllазистiв.
Щей х-гrоггrик, син гос.подаря нафтовrлr свеIJдловин, не вiд-
значався особливим здоров'fiм, i батько часто вiдряджав
його на мiнеральнi води до Кисловодська. Через велику рiз-
ницк) у вiцi я був ледве знirЙомий з ним. Але тут у горах,
вiдчуваю-лл себе одиноким, я обtляв його як брата.

- Ось, вицадшово щrоiздив ryт зi сд)rгЕrми та под/мап,
чому б не побачитисfl з ва]ми, - сказiш BiH, почервоrтiвтrпz
вiд гордощiв.

Я rrоп-цескав його цо IIJIечу:

- Будьте MoiM гостем, Арслан Аrа, Сьог<_lднi ввечерi ми
влшптуемо банкет на честь батькiвrrцаrrrа. Казi Мулrrrа, гоryй
святtiову вечерю. У мене гiсть iз Баrсу.

Через гriвгtlдини Арслан Ага сидiв на кLl,ммцr, схрес-
тивши по-тл)ецьЕи ноги, i, плямкаючи вiд заловоленt{я,
уминав шаIцлик i солодотт\i.

- Я такий щасливий бачити вас, Алi Ха-н. Ви живете
уцьо}4чдаJIекоIчIу аулi, як герой, ховаючись вiд ворогiв. Мо-
жете не ryрбуватися. Я не вttдztм вас.

MerTi не варто б5rло переживати. I TztK зрозумИо, що
]aвесь Бану знае цро l\Ioe мiсце переб5rватлrя.

- Як ви знайtrr-rrи мене?

- ВЦ Сеца Мустzrфи дiзнався. I потiм MeHi було по до-
розi, i BiH попроеив передати вам вiтання.

- l куди ви прямуете, АрсланАга?

-rЩо 
Кисловодська. Ось i с_луг iз собою пIJID(опив.

Яусмiхттувся. Унього був Taкr,lпi невrаrтний вигJljяд.

- А .Io^4/, Арслаlr Ага, ви не по'rхали туди Еалрямки, по-
тягошr?

- Знаете, гiрське повiтря MeHi тiльки на користъ. Я зi-
I"1шов у Махачкалi та вибрав прямий маршрут до Кисло-
водська.

Вirд rrатлсав до рOта солодощЬ та заловолеЕо заIulflмкzrв.
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-А-гrе до Кисловодсъка звiдси напрямки можна потра-
пити лише через три днi.

Арслан Ага удавано здивувався.

- HcBrKc? Ну, тодi мене просто запJrутали. Тая все одIIо

радий, iнакше нам не вдалося б зустрiтися.
Тут до мене вiдразу дiйтrшо, чомч цей T орт поiхав в об'iзд:

адJке тепер BiH мiг flо)свaшитися перед домаrrшriми про Iцо
зустрiч. Ось улсе ятсу регrугащiю я з€шоювяв собi в Бffýr. Я на-
-тпв йотпцl вrдrа, i BiH вrпrив його великими ковткzlми.

-А пiс-пя того випадку вам довелося убrzти ще когось,
A_TliXaH? Ну, кляттуся, що нiкоп,rу не видам вас, - прошепо-
TiB BiH, наблизивцрIсь до мене.

- о Ta:t. багатьох.

- Справдi?
BiH мав вигляд задоволеноi люд,тни, продов}Iq/ючипити

вино, яке я увесь час пiдливав у Його tlalц/_

-А 
ви одружитесь з HiHo? Все MicTo TLTbrtи про це й

плiтrgrе. Люди каэrqrгь, що ви все ще лтобите ii.
Birr весе,rо розсмiявся, продовrrýдочи шlти.

-Знаете, 
ми Bci TzrK здивJrвzшися. Тижнями тiльки про

це й говорили.

- FIевже? А що нового в Баку, Арслан Ага?

-Та, нiчого. Видаеться нова газета. Робiтники страй-
IqIють. Професори в гiмназii говорять, що ви завнди були
ry}ке запzшъним. Та скажiть, як ви дiзналися про все?

-Арслан, шаrrовний, досить з мене запитань. Тепер
вяттта черга. Ви бачили HiHo? Ifи кого-небудь з Нахараря-
HiB? А що каэ+q/ть Kiпiarri?

Бiдолаттптий ледве не вдавився пIпraTкorvr м'яса.

- Я нiчого не знzlю, взагалi rriчого. Нiкого не бачив. На-
BiTb з дому не виходив.

- Чому, мiй щrуже? Ви нездrжали?

- Так, так, я погаЕо себе поч5rвав. Щчже вле. Я xBopiB на
дифтерirо. Ви тiльrtи уявiть - тричi Еа деI]ь Mcrri стазили
клiзr,лу.

- Через дифтерiто?

-.,.так...
- Продовэrtуйте пити, Арслан Ага- Brarro вам тiльrпа на

користь.
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Арслан Аrа пив i пив. Потiм я нахLLтився до ньоrо i за-
пиf,2lR:

- IТIдцбgций, коли ви останrriй раз говорrали правдr?
BiH поглянув на мене великиrylи невинниýtи очима i вiд-

верто вrдповrв:

- У гiмназii. коли я ще не зцав, скiльки буди три помно-
жити на три"

)Lцсlпчик зовсirпт сп'янiв вiд солодкого вина. BiH був ще
зовсiм юниЙ i зараз дiйшов до Tiei стадii, коли мiг бiлъш
менш ilравдиво вiдповiдати на Moi залитання, BiH зiзнався,
щсl при'йав скJди. злryчениЙ цiкlшiсткl, щt-l нiкtlли не xBopiB
на дифтерiю i доскона-цо знае Bci ocTarrrri бакинськi плiтки.

-Нахараряни збираються вас убити. - словiстив BiH
заловолено, 

- 
та чекають зручнOго вLlп:lлку. Вони зовсiм

не цоспiшають. Я навiддвався кiлька разiв до Кiпiанi. HiHo
.щ/же довго хворiла. Потiм батьки повезди fi до Тифлiса,
Нинi вона знову в Баtýл. Я бачив ii на ба,ry в к_щлбi. Знаете,
вона пюта вцно як воду та Jaвecъ' час смiялася. Та ще тш{-
цювала тiльки з росiflнами. Батьни хотПи вiдрядити fi до
Москви, та вона сfuма не захотirrа. Borra кожногсl дня BLIxo-

дить у люди. й yci росiяни вiд rrei втрачають роз}м. I.гrьяс-
б ека налор оджено орденом, а Муха.,uмеда ГеЙдар а лор zrнe но.
Нахарарянiвсlьку дачI спirлили дотла. i я чув. що це сfц)ава
рJж вашого др},га. I ось ще таке. HiHo завела ма,,tенького fIе-
сина й нещално його луrrцюе. Нйто Ее знае його кличку, хто
каже Алi Хан, xTcl - Нахараliян. Ъдаrо, вона називае йсlго
Сец Мустафа. Я i вашого батька бачив. BiH обiцяе надерти
MeHi вуха, я.fi[Iо я буд/ Й надалi гrлiтT qrваrи. Сiм'я KirriaHi ку-
Iтила маеток у 1ЪсРлiс:i. Може, вони назавжди туди поiдцrть.

Яким же жалюгiдниьл BiH вигдядав.

- 
Арслан Ала, ким ви збираетеся стаIи?

BiH пt_lдивився на мене п'яцими очима:

-Я станушадишахом.

-Ким?
- Я xo,Iy стати палишахом крас:ивоr краiни, ч яноi бчде

своя KiHHoTa.

- А бйьtllе нiчого не xoLIeTe?

- Померти,

- В iм'я чого?
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- У боях за мое царство.
Я розсмiявся, а BiH щrже образився.

- Щi свиттi замкнули мене в карцерi.

-Угiмназii?
-Так, 

i вгадайте, чоNIу. ТИьки тому, що я знову напи-
сztвугазетyцро погане ст€lвленнядо дiтей. Вай, Аллах, який
галас вони влаштували!

-Апе, Арслан, люди, якi себе
у газети.

не пипц/ть

- Пиrrтуть. Ось побачитс, я повернусл i про вас tIапишц/,
Не називаючи вас по iMeHi, звичаЙно, Я ж др}г все-таки.
А ось, здаетъся, i заголовок: uKpeBHa помста - печальна
традиrriя tlашоi краiltи,.

BiH допив вино у пляrrщi та звалився на нилимок, за-
сщrвrтIи прямо на мiсцi. Увiйшов його с,ryга, незадоволено
подиЕився FIa меIIе. Погляд його нiби промовляв: nCopoMTc
ся, Алi Хан. до чого ж ви довели бiдного хJIопчика).

У cyTiHKax я вийшов прогул"sтися, Що за малеЕькийви-
лупок цей Арслш: Ага. ПоловиЕIу розказанrzх iсторiй BiH, бсз
с5rплнiву, вигалав. Навiщо HiHo бити пса? Бог знае, як вона
називае його|

Я пiднявся вулицею Й усiвся край поля. Вiдтirrеrti мiся
цем скелi пох\дро дивилися на trlerle. Чи пам'ятали вони
миЕуле, людськi Mpii? BrzcoKo в небi зорi сяяли, як лаъ{поч-
ки в Баьry. Тися.ri свiтirих пр омсrriв В с с cBiry в ибр али мiсцем
зlzстрiчi Moi очi. Упродовж годI4ни чи довше я затiiпенiло си-
дiв i дrавився у небо. кОтже, BoTIa танцюе з росiянами) , - /\|
мав я. i ралlтом Mclli захотiлося повсрIfутися у MicTo. щоб
завершити ту примарrдr нiч. Мимо шмигtIула ящiрка,
i я упiймав ii. Серче на,rякаrтоi до cMepTi бiдолахи колоти,цо-
ся у моiЙ долоттi. Л погладив ii по холоднЙ шкiрi Вона по
дивиJIася на мене своiми очицями, у яких застигJIи чи то
страх, чи то мудрiсть, Я пiднiс крихiтне створiння до об-
JIитгIя. Щя icToTa з висохлою шкiрою нагалrвалаlкивиЙка-
MiHb.

- HiHo, - вимовив я i подrмав про собаьlr. nHiнo, невl{tе
я битиьцr тсбс? Та лli жс мо}кна пiдняти ру{у на д lliрьу?>
PaTrToM ящiрка вiдкрила рота i, висJдт5rвши гостриЙ язичок,
миттево його знову сховала. Я розсмiявся. Язичок був та-
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цим rvraJleтrbкrilv{ i метким- Вi,щtривrrп,r pylcy, я не побачrш
япцрку. За_lrтrпr,rлося тi_тьки темне кzrмiння.

Я встав i rтiшов додол,{у. Арслаrr все ще лежzlв на гriдлозi,
fIоклавшIи голову на колiна вiлдаrrого сJцли. Пiднявшись на
дах, я до врzrнIшнього нzlмазу щлрив анilIцr.
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Я i сам не знаю, flк все це стаJIося. Прокиrrув[Iись flкось
уранцi, я побачив перед собою I{iHo.

- ,Що чого ж ти докотився, AJIi Хffr, - сназада вона, yc:iB-
rrlись на мiй кI4пимок. - А наЙгфше те, що ти хроглиш yBi
cHi. Що за манери?

-Так це через анаrrц., пiдмrшаrrу в тютюн, - похl1уро
вiдповiв я.

LIiгrо похитаJIа головою :

-Тодi тобi доведетьсп кидати курити анацIу.

- Крятце скzlJки MeHi, чоллу ти б'еш пса. негiдтrrаце.

- Пса? Я хапаю Його лiвото рукою за xBicT i лупцюю по
спинi правою, поки BiH не за_гавнае.

-Аякти 
назваJЕl йогю?

-ItiлiплаrцЕ{аро, - ттrхо вiдповйа I-{iHo. Л протер o.ri
й раrrтом знову чiтко все по б ачrв : Нахар аряна, нараб аського
гнiдою, за;шацr мiся.тrrrцчr сяЙвом дорогу i HiHo в сiдлi Сеiда.

- Ilirro! - пiдсrtо.lив я- - Як ти сIоди потрапила?

- Арслан Ага розfцrстив у MicTi чутки, що ти xoTiB _чбити
меЕе. Осьяйприйшl:а.

Borra наблизила до мене обли,1.Iя з fIовними слiз очима.

-АлiХан, MeHi тебе так не вистачало,
Я загqrстrш руку в темIIе волосся Hirro, цi-гrуючи ri у п'ян-

rсиЙ, вiдкритиЙ рот Потiм я поклав ii на матрац i одним по-
рухом зiрвав квiтчастий одяг. Шкiра була м'якою та дrr(мя-
ною, На моi цiэrtнi,rggl9тф вона вiдгrовiдililа переривчастим
дLжzЕпIям, зазираtючи MeHi в o,ri. Я вiдчув тремтiнrrя ма-
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лetIbIilZIx грудеЙ у своЙ руцi i. обiЙнявrrм ii, поч5rв стогiн.
Крiзь тшtiру просвi.тува-пися вузькi, теттдiтнi кiстки. Я оrцrс-
тив обличчя на ii груди.

- HiHo, - сказав я, i це iм'я, здавалося, знову мапо для
мене таемничу сил}r, пiд дiею якоi зник увесь навколишнiЙ
cBiT У цих великих Еологих очzrх прекрасноi грузинки вiд-
билося всс: cтpzrx, ралiсть, цiкавiсть i раптовий, щ]онизли-
виЙ бi;ь. Вона не плzш(а,-1а. HiHo раптом схопила покривЕlJIо,
Jrкрилася, вiдцавшись тепJIу лiжка. Потiм сховала облич.rя
у мене на грудях i кожсн порух Гi стрJrшtого тйа був схоrкиЙ
на поклик землi, що стомилася у чеканнi дошцr. М'яким по-
рухом руки я прибрав покривало. Час з5rпrанився...

Ми леrка;пл TI,Dto, втомлеrri Й щаслr,шi. Потiм HiHo про-
MoB1LTIa:

- Я, мабуть, пiду. Ба,ту ти зовсiм не збираешся убивати
мене.

-Ти одна сюдиприtхапа?

- Hi, з Сеiдом Мустафою. BiH пообiщяв привезти мене
йубurcи, якщо ти будеш Merri не радzй. Он бачиш, Birr си-
мть iз руIп{ицею напоготовi. Можеш потrrпакати його,
якщо я тебе розчарува,]а.

Я не поrс_пикав Ссiда, лише поцirryвав ii.

-Титiльки через це сюди приiхала?

- Hi, - вiдверто вiдповiла вона.

- Зiзнайся, I-IiHo.

- Зiзrrатися?Але в чопцЁ

- Чоплу ти Tiei ночi, сидячи у сiдлi Сеiда, не зронила
й слова?

- З гордотцiв.

-ТоД, що тебе привело сюди.

-Тежгордоцц.Я взяв ii за pyrcy i тrочав перебирати poжceBi пzuьчики.

-АНахарарян?
- I{ахарарян, - повiльно промовила вона. - Не думаЙ,

що BiH викрав мене проти Moei власноi волi. Я знала, на що
йдr. На той момент та-rсий вибiр здаваlвся MeHi прапlлц5-
ним. Тепер же я розD/пdiю, що помIzlдflдася. Я одна булавин-
на та засJцловувала на смерть. Ось чоллу я не зроЕIILпа й сло-
ва i з'явилася сюди зараз, Тепер вже ти зна€шусе.
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Я поцiлував ii долоrrю. Вона говорила гrравry, хоч Hzrxa-
рар"flн вже не був жrвrлu, i ця правда бу,та небезпеЕIною дlIя
Hei. Пi,щrявшIись, Bolrzr озирЕIJruIа кiллrацrй гrо)олуро сказ€ша:

- Пора додому. Тобi не доведетьсЕ одру}Iqrватися зi
мною. ЯiдrдоМоскви.

Я попрятrлував до двереЙ i розчrанив 
'ix навстiж. У дворi

сидiв мiй рябий друг, схрестивши ноги та вчепивrLIись
у рушницю. Зелений пояс цдго обвивав його стан.

- СеЦ, - покликав я, - йди поклич лilул,ry i ще одного
свiдка. За годиrrу я одрJrжJ.юсь.

-Навiщtt тrarrvт мулла, - вiдповiв СеИ, - досить двох
свЦкЬ. Я сам вас одрулqr. У мене е таке пpzrвo.

Я зачинив дверi. HiHo сидiла у лiжtсу з розпущеним fIо
fIлечах чорним волоссям. Вона почала смИтися.

-Ти хоч роз5rмiеш, що ти дiеш, Алi Xmr? Навiщо тобi
одружуватися з розлусною жiнкою?

Я прилiг пор}rч з нею.

-ТИ насправдi хочеш одр)гжитI4ся зi лдrою?
лаНirrо.

- Якщо тi-гьки ти сама згодна. Ти ж знаеш, що я Iфев-
TTITK i мене пересЛдaють вороги.

-Знаю. Але сюди вони не доберугься. Ми залишимо-
ся цrr

- HiHo, ти зzL.rишишся тут зi мrтою? У цьоплу гiрськоплу
аулi, уцiЙхатинцii без слуг?

- Тах, - вiдповiла воЕа. - Я хочу зzшиrrlитися тут, Toluy
що тоб1 не можна звiдси йти та ixaTra нirс5rди. Будл гrрибира-
ти в домi та пеrgгихrriб, як зразковадрJдfiина.

- I тобi це не надокlлтить?

- Hi, - вiдповiла вона, - ми ж будемо спати в одному
лiжку.

У дверi хтось постукав. HiHc_l накиЕIула на себе мiй xanraT.
УвiЙшов Сец Мустафа iз зав'язаЕrим на новий лял еммаме,
а з ним - два свiдки. BiH yciBca на пЦлозi та витягц.в з-за
пояса мiдtту чорIII4льницю Й перо- На крrzrпцi чортпшьтrrацi
булО виРiЗьблено: пЛr.цце в iм'я Д_плаха". BiH розторЕув ар_
Iý/ш паперу й розклав його на лiвiй долонi. Потiм умочив
очеретяне перо в чорЕильницто i почав виводити: uB iмя
Аrлаха Всемrаrrо стив ог о }.
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-Ага. як ваше iм'я? - запитав BiH_

-Алi Хан Ширваншир. син Сафар Хаrта з роду Шир-
ванIширlв.

- Яного Ёи вiросповiдання'?

- Я мусульмаЕин i налехцr до шиiтськоi секти iMaMa
Щжафара.

- Якс BELme бажанrlя?

- Яхо,ту одружитися з цiею жiнкою.

-Хаtryшr, 
як ваше iм'я?

- IliHo Кiпiшri_

- Якого ви вiросповiдання?

- Я налеьJr до Iреко-православноi церкви.
Якс ваlце бапtаr+ня?

- Яхо.ту стати дружиною rlього чоловiка.

-Ви маете HaMip зберегти свото Bipy чи бажаете при-
Йняти Bipy чоловirtа?

HiHo трохи зzrп}ryлася, потiм lтiдвела голову i гордо та pi-
IIцirче мовI4ла:

- Я маю rraMip збсрегти свою Bipy.
Сеiд записав i1 вiдповiдъ. Арщrш паперу ковзчш по доло-

Hi, посцrпово заповнюючись красивою в'яззю арабськrоi
лiтер. ТТТ,rrобна ]дода була готова.

- Пiдпишiться, - звелiв Сеiд.
Я поставив свiй тliдпис.

- Яrсе iм'я MeHi слiд написатц? - запитzrла HiHo.

-1IЪое 
нове iм'я.

Вона твердою рукою вивела: пНiно-хаrтJгм ТТIирваrrшир>.
Потiм пiдписалися свiдни. Оеiд Мустафа дiстав свою пе-

чатьу i приклав il до паперу: uРаб Божий Хафiз Сеiд Муста-
фа Мешедi>. BiH передав MeHi доъцrмент, потiм обiйняв мене
i сказав rra фарсi:

- Алi Хан, я - погана людина. Та Арслшr Ага сназав, що
одI4н. без HiHo ти зiп'ешся в горах. I_{e грiх. HiHo попросила
привсзти iT сюди. Якщо тс. що воIIа Itазаlла, правда. люби ii.
Якщо Hi, ми завтI]а жсуб'емо цю жiHTcy.

- Вона збрехала. Сеiд, але ми не будемо убиваттz ii.
BiH розryблено подивився EIa мене. Потiм огпяrцrв rtil,rнaTy

i розсмiявся. Через годинч ми Jaрочисто скиЕ{ули мiЙ кальян
у прова-цля. Т на цъом}r наша Beci,TbHa церемоттiя закirтчrътася.
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Житгя раrrтом вабрадо сенсу. Увесь аул усмiхався, коJIи
я Йшов по ву,тr,rцi та вiдповiдав на усмiшки. НехаЙ знають,
який я щасливий, HaBiTb щасливirrrиЙ, Hi"lK ра_тriше. Я б усе
життя провiв на цьому даJ(у один з HiHo, у якоi були кри-
xiTHi сцrлтri та яс кр аво - чер в oHi даtгестанськi шарсl в ар и, пi-
дiбранi бiлrя колiн. HiHo тттвидко призвичаiлась до жи:гтя
в аулi- LIixTo б i не здогадЕlвся, що вона звикла жити, л|a-
мати та дiяти iнакше, rтiж iншi жilrки. В аулi нirго Ее три-
мав сJц/т, толлу i HiHo вiдмовилась вiд Hrax. Вона гоryвала
iжу, теревенила з жiцками i переиазувала yci сiльськi плiт-
ки. Я виiздив Ед поlаювання, приЕосив додому пiдстреле-
Еу дIzrчину й поЦав yci страви, ЕароджеЕi уявою i смаком
HiHo.

,Щнi наттт1 гцrотiка_тпа тах: раЕо-вранф я спостерiгаR, як
HiHo босонiж сцrпала до cTpJrMKa з порожнiм глеком у руцi.
Потiм вона повертадася, обережно с:гJдIаючи босими ступ-
нями IIо гостроплу камiнню. Глек тримався на право}л}л пле-
чi, обхогr-rrенлЙ тоr*сrами руками юсподинi. ,Що того часу
вона JII4ше одного разу спiткнулася та випустlllrа гдена.
Скirьки гiркr,пс слiз було проrпато з frриво?ry пережrтгоi гЕrнь-
би, а скiльки втiшапть було отримано вiд сусiдськrтх жiнок!
Кожного дня HiHo, як i Bci жiнки аулу, rrриносиJIа во,ry. Вони
стрJд{кою вервечкою пiднiма..лrися вгору, i я HaBiTb здалеку
бачив босi сцrпнi та звернениЙ вперед серЙозний погляд
HiHo. Вона не озI4)аласfl, та i я наматався дивитисЕ мимо.
ТахтЙ був мiцно засвоеrптЙ закон горцЬ: нШо-гпд, rTi заякrzх
обставин не вияв,llяти в присJaтностi cTopoHHix свою дюбов.
Вона заходилаутепдrrий будиночок, зачиняла за собою две-
pi та ставила гJIек на пiдлоry. Потiлчl приносила MeHi чаrrцr з
водою та ставиJIа передi мною:слiб, сир i мед. Ми iли рука-
ми, я.к це роби.пи yci меrrrнанцi ayrry. HiHo rттвlцко нzl,вчI4JIа-
сЯ сr4Дiти по-ц4рецъки i, закiнчивrrшт iсти, об;паз5rва_rrа пiшь-
цi, показуючи ряд бiлпrх, б.rпrсrсучro. зФЬ.

-За тутешнiми звичаями, я повинна мити тобi ноги.
'Га оскИьки нас HixTo не бачить i по водr до струмка ходи-
ла я, мити тобi Moi ногII.

Я заrrурював цi Kpr-rxiTHi лялъковi нiжки у волr, а вона
почtинzulа ляпотiти ногаlми та розхJIюfIувати водr меrri в об-
личчя. Потiм я сiдав на матрац, а HiHo розташовJrвалася
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бiля Moix нiц наспiвуrо.Iи яку-небудъ пiсеньку чи мовчItи по-
зираючи на мене. Я ж нiколи не втомлювався роздивляти-
ся обличчя Moei малонни.

Коэтсrrого вечора вона, rlarle малеI]ька тваринка, згорта-
лася в лiжкууклубок.

-Алi Хан, ти щасливий? - запитала вона мене якось
Jrноч1.

- Дуже щасливий. А ти? Може, хочеш поверrтутися
в Баrry?

- Hi, - серЙозтrо вiдловiла вона. - Я хочу довести, що
не гiрше, нiж бчдъ-яка азiатська жiнна, моЕý/ доIоджати
своему чоловiковi.

Itоли дампа гасла. Bolla лежала, дивлячись у темряву,
та розмiрков},вала про ва}кливi речi: .м треба було додава-
ти стiльки часЕиIq/ до страви зi смаженою бараниною. i чи
були у поета Щrставелi iнтимrri стосJrrIки з царицею Тама
рою? I що б ста,тося, якби у Hei раптом цrт у горах заболiли
зуби? I чопсу, на мiй погляд, сусiдсъка жitжа так:ý,пI]ювала
BirrpTKoM свого .rоловiка?

- Стi_lьки та€мниць у життi, - сJд.{но констацIвала вона
i засина,rа. Вночi вона просиналасъ, ударяючись об мiй лi-
коть, i гордо й хвастовито заявляла:

- Я- HiHo!
Потiм знову засинала, а я укривав ii худенькi плечi ковд-

рою-

- HiHo, - дrмав я, - ти достоЙна кращого життя, aHirK
iстцrвання у цьоtr.{у дагестансънопг5r аулi.

Якось я подаRся до rrаЙблилtчого мiстечка Гунзах i по-
верцrвся з плодами цивйiзацii: гасовою л;lмпою, лютнею,
грамофоном i шовковою хустиною. ПобачuIвтJ7и грамофон,
HiHo за сяяла . Шкода . що в усьому ГУнзаху MeHi вдалося вiд
rrцrкати лиLше двi платiвки: танець горцiв та арiю з опери
uАiдао. Ми кр5zтили ix щоденно доти, поки не перестали роз-
рlзняти мелодlr.

Зрiдка надходили новини з Баrсу. Батьки HiHo продов-
JIdуваl,ли )rмовляти нас переiхати у цивiлiзованiшry Kpairry,
погроЕqrюrrи в iншому, разi не дати rrZLM свое благослове}Iня.
Якось приiхав i батько HiHo, Побачивши, в якlж }rмов2Iх
живе його дочка, BiH зiрвався:
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-Боже мЙ! НегаЙно iдьте звiдси! HiHo захворiе у цiЙ
глушинit

- Я нiколи не почJлвалася так добре, - вiдповiла HiHo. -Як ти не розумiеш, батьrсу, що ми не rvro?IýeMo iхати звiдси.
MeHi ще не хочетъся ставати вдовою.

-А-rrе 
ж iсrцrють ще й iншi краiни, TaKi як Iспанiя, на-

лриЕдад. Там вас rre дiсталцrгь цi Нахараряни.

- Батьку, як ми доберемося до IcпirHii?

-Через Швецiю.

- Я не збираюся iхати до Швецii, - гнЬно вiдповiда,та
HiHo.

Ктrязь, поверцrвIIIись до Балсу, почав кожного мiсяця
слатIа flосилrни з бi.rrизною, солодопрми та книг€lми. Нirrо за-
_гпаша-l-rа тiльки книги, роздаючи реrrrry добра. Якось при'йав
1мiй батько. HiHo прийrrяла Його iз соромJIивою усмiшкою,
з якою розв'язуваJIа в гiмrrазii задачi з балатьма невiдоми-
ми. ВонашвI4дко впоралася iз сиryацiею.

-ТИготуеш?
-Так,, 
-Приносишводу?
-Так.
- Я втомився з дороги- Помrаеш Merri ноги?
Вона принесла таз i помrzла Йоlrцл ноги.
Батько rrодячдвав, дiстав з кишенi довry IIитIqr рожев}lх

перJIин i почепив на шtиIо HiHo. Потiм BiH сцrшryвав стра-
ви, що ix пригоryвала HiHcl, i заявив:

-rЩружина у тебе хороша, Алi Хан, але к}"(оварка з Hei
нirсудаurня. Я виrrrлю тобi rсуховаркl, з Баrцr.

- Не присилайте, будь ласка, - вигJrкнула HiHo. -Я сама бажаю догоджати сво€му чоловiковi.
BiH розсмiявся i, по'iхавши в Баку. ц)ислав Й сереэкни

з великимидrамЁштами.
}Itиття в нашо\4у аулi протiкало спокiЙно. Лише одного

разу Казi Мулла прибiг з новинами: на околицях аулу впiЙ-
мЕlли озброеrцr лIодину, мirб5rть rцо вiрптенина. Розхвилю-
вzlвся весь аул - я б5rв гостем, i смерть моя заfLцяNrува_ца би
честь кожного меIцfizrнцfl на все життя. BiH справдi був Bip-
меЕиЕом, хоч HixTo не змiг би точно сказати, чи був BiH На-
хараряном, Аксахали порадI4лись i вирiшили вигнати цьо-
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го чодовiка з аулу, попередньо вiдшмагавши його. Ялщо BiH
з Нirхарарянiв, то поrrередить IJешту членiв ciM'i. Якщtl ж
BiH не належить до цiеi родини, Атлах все одно зроз5rмiв би
намiри селян i вiдпустив би iM грL_хи.

.Щесь на iншiЙ планетi гримiла вiЙна, ,Що нас же не дохо-
дило жодноi звiстки. Гори були переповненi легендами та
мiфами про часи Шамiля. Час вЦ часу друзi надсилали MeHi
газети, але я викидав rx, I{aElTE, не читак)чи.

-Ти 
все шIе не забув, що йде вiЙна? - 

запи-I,аJIа якось
HiHo,

Я рtlзсмiявся:

- Чесно кажучи, HiHo, я геть заб5rв про Hei. Кращого
}Itиття. нiж туг, *r i уявити собi не мiп, HaBiTb flкщо це був би
лише вiдiliзок Miж миrryлим i маЙбу,тнiпл, подарованиЙ Ат-
ла;сом Алi Хаrry Ширван-иру.

потirчr л. отримав диста. Иого привiз знесидений верш-
Еик на змилено}ц/ KtlHi, Лист бчв не вiд батька i гraвiTb не вiд
Сеiда. На KoHBepTi було наfIисано: кА-цi Хаrу вiд Арслана
Алал.

- Що йомупот1-1iбно? - запитzuта здивована HiHo.

- Скоро ви отримаете Й iншi листи, Хан, - вiдповiв
вершник. - Арслан Ага добре заплатив MeHi, щоб я доста-
вив його листапершим.

- Ось i прийшов кiнець сiльсъкiй iдилii, - сназав я й
вrдкрив листа.

кВiтаю Вас, в iм'я Аллаха, Алi Хан! Як ви поживаете, як
fIоживають вашi KoHi, вина i ваше оточення? Зi мною, Moi-
ми конями, винами i слцlгами все в fIорядку. ПослухаЙте:
в нашо1\{у MiclTi вiдбулися велинi змiни. Злочинцi втекли з

в'язницi та вiльво розгулюю:гь MicToM. Передбачаю BmLIe
запитання: uA нуди дивиться полiцiя?о Будьте певнi, полiцiя
зараз перебl,вае там, де сид|ли злочинцi: у в'язницi бiля
моря. А солдати? Солдатiв теж бLчьше немае. Бачу, як ви
хитаете головою, друже мiй, i переймаетеся гlитанIrям, }qrди
ж дивиться губернiлтор. Аж рсlзпсlвiм вам усе гrо порядку:
вчора наш мудрий губернатор вирirrшrв 5rтекти. Роки прав-
лiнн,я таItим Itевдяtlним народом утоулили Його. BiH зzlли-
шив тiльки лекiлька пар старих штаrriв i кокард". Ви зараз,
мабl-гь, смiетеся, АцiХан, iдумаете, що все це MeHi присни-
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лося. IIього разу я каfiqr правry- uЧому ж цар не посLLпае
нову полiцirо та новопо ryберттатора?D - можепе запитати
ви. А немае бИьше царя. Взагалi нiкого бiльше не заJIипIи-
лося. I-Ic знаю, як FIазвати все це, аде Btlopa ми добряче дали
прочrхана директору гiмназii, i HixTo не втрутився. Я ваттт

друп Алi Xarr, тоtr,ту-то MeTri Й хотiлося сповiстити вам yci цi
новини, rraBiTb якщо зараз багаm xio rrоспirцае нЕrгIисати
Bzl.пл JMcTa. Нахарарлrи поiхали додомJr, а полiцii бiльше не
iсrryе. Лишайтеся з миром, Алi Хан. Ваш друг i покiрний
с.lryга Арслан Агао,

Япiдняв голову. HiHo зблiдла.

- Алi Хан, 
- 

MoBpLIIa вона тремтячим голосом, - дорога
вiдкрита, ми поiдемо, по-цемо звiдси!

Вона цродовfigваjlа повторювати ф слова .tr' якоDrусь
страIIшоNц/ екстазi. Потiм повисла на моiй шиi, схпттrцrючи
uМи поiдемо!> i почала вiдбивати TzrlсT голими стуш{ями на
пiсrсу.

- Так, Нlно, звичайrrо ж, ми поiдемо,
На Merrc водночас зiйцJIи щастя i пе.Iа,ъ. Голi скелi

зб_тпасrqrвали у своiй жовтй ве.rптчi. Малетrькi будино,тrси ви-
сiли нал безоднею, як вуJIики, а MiHapeT безмовно заьlJIикар
до моJIитви i медитатlii. Щс був наш остшIнiЙ день в аулi.
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На людеькrzх обличчях uеремiшалися триЕога i радiсть.
Уздовж вулиць тягнуj-Iися червонi трансцарантI4 з досить
безглуздими гаслами. На гrер ехр естях з бир а,rися тор го вки,
вимагаючи свободи для аrмериканськI4х iндiаr_нцiв та афри-
ншIськIдt бушмеллiв. ХИ подiЙ на фронтi повсрtц.вся по
iншоплу: велиниЙ Енязь зник i натовпи солда,гiв у дахах ти-
ЕIf,Iдися по MicTy. Вночi "цунала стрiлянина, а вдень народ
грабував магазинII.

HiHo проводrz-гlа днi, розгJIядаючи атлас.

- 
Я штукаю сlпокiйrry KpaiHy, - якось сказала вона, во-

дячи п;tльцем по кольоровIж лuпях I{ордоII].в.

- Може. Москва чи Петербург. - запроrrон},вав я. пiл-
дражнюючи fi. Вона зiтrцrла плечима i зупrтнила fIалець ца
Норвегii.

- Я не маю cl.MHiBy, що там спокirtЕо, - сказztв я, - але
,fIK ми ryди доберемос:я?

- Ще так, - зiтхrтула Ilir:o - може, в Америку?

-Ага, пiдводним човном, -уiдливо вiдгуннувся я.

- В Iндiю, Iспацiю, Китай. Японiю?

- А цi або ж пе-реб5rвають у cTaHi вiЙни, або ryди взагацi
не дrстатися.

- Алi Хан, ми потрапuIли в flac]Tlqr.

-ТИ абсолютIIо прЕша, HiHo. I{eMac сенсу тiкати ьуди
небудь. Нам доведетьсл довiритися злоровоNIу глуз.цу та L].e-

НаТИ ЦРIlD(ОДr ЦaРКrВ.

- Яка користь вiд того, що я дружина героя!'- докiрли-
во вигJrкнуда HiHo, - MeHi не подобаються гц]аfIори, гасла
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та цромови. За тшсого р озIt[ал/ я, мабуть що, втсчу до твого
дядькав IpaH.

-Тал не мо}Idе тривати довго, - заспокоiв я Гi i вийшов
з до\лу.

В I сламськопцr бл агодiйноrчry тов ариствi вiдб5rв алася на-
рада. Серед присутнй не було тzж аристократiв, якi Kixb-
ка мiсяцiв тому у домi мого батьrtа таlБ ревно псклися про
маЙбутне народ7. У дверях я зiткrцrвся з Iльяс-беком. Biтr
i Мр<аrr,пr.лед Ъйдар щоfurо повернулIdся з фронry. ВЦрiк-
шись вiд престолу, цар звiлыrив ix вrд кпятви. i ось ф за-
смаглi, гордi й сильнi чоловiкrа поверЕ_чJIися до Ба_тgr. Вiйна
гriшда iM на KoplzcTт'. Щi люди, здавалося, побlваrм на то}лу
cBiTi та намагzlJIися зберсгти це вiд.ц7ття назzrвжди у cBoix
дIшах.

-Алi Хан, - сказЕtв Iльяс-бек, - 
наfи треба щось роби-

ти. Ворог вже пiдсryпив до форте.тrrr.о< BopiT.

-Так, ми маемо захrастити себе.

- Hi ж бо, ми повиrпli перейти у насцш.
BiH зiЙшов напомiст i заловорив цЕIIим комаIIдним го-

лосом:

-Муryльмzlни, я хочу ще раз проясЕити сиryацiю, що
сIt]Iалася у MicTi. Пiсля початIqr рсволюцii фронт розв€uIився
на шматки. Навколо Баrqr тиrrяються озброеtтi росйськi де-
зертири ycix по;riтrтчrлоr партй i тi,ъки й чекають, щоб роз-
грабувати Micтo. У rrac лище одне мусулъманське вЙськовс
з'еднання 

- це IУIIZI, добровольча армН uД,шса дивiзЙл. Нас
менше, ттiж росИrr, i зброi у нас Ее TztK багато, Irлпе вЙсьrюве
з'еднzrнFIя у наттто}лу Mic"Ti - це боЙовi зzlгони BipMeHcbKoi на-
цiоналiстттrноi партii gЩашнчrк-ц/тюнu. ЛЦера_rпа у ню( висцr-
пають Стьопа Лалай i Аrтдронiк, з якими ми сьогоднi гово-
риJIи. Воrrи збирають армiю з вiрменського населешrя Баьу
i хоцпь повести ii назад у Карабах i Вiрменiю. Ми згодri зi
створенIlям TaKoi apMfi з настJдIним переселенням BipMelTiB
до BipMerTii. Тошrу вiрмстла спi-rп,rrо з Еами вис}дц/ть росiяrтам
уJЕ,тIm,Iацп!I. Mra вr,пчrаrа,емо, щоб росйськi соJцати Й бiжеrщi
бirьше не цроходдuIрI через наше MicTo. Якцо pociffilr Bi,щol-
JIять у",IБтIдмацrм, ми з1\[ожемо разом rз вlрменzlми домогтися
свого вiйськовим шляхом. Мусу.lтьмани, всцrпайте до лав (Ди-
Koi д,вiзii> i берiтъся за зброю. Ворог cToiTb бiля наrrrrлrворiт
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Промова Iльяс-бека була насичена кров'ю та вiйною.
Ось чже кйька днiв я пIJактицrвався. як повt-lдитися зi
Зброею на IIJIatýr. Тепер можЕа було використати цi знанrrя
на практичi, Поруч зi мною стояв. граючись cBoiM латрон-
ташем, Мухаммед Гейдар. Я зверrryвся до ньогсl:

- Приходь разом з Iльяс-беком пiслrя зборiв до мене до-
дому. Сец Мустафа теж буде. Нам треба обговорити счrтуа-
цlю, що склаJIася.

Birr кивrцrв годовою, i я пiшов додому,
Друзi з'явиJIуIся до мене озброевимl.r, навiтъ Сеiд Мустафа

причеIIив до зеленого па(lка киIцжаIJI. HiHt_r заварrzлrа чаЙ i в
KiMHaTi запаЕIувала дивнатиша. Напередодтri бою MicTo зда-
ва-тося незнайопшдr i пригнiчеrrим. Народ продовжував вихо-
дитиз до\,ryу справахабо просто проryJIятися. Та все це зда-
ва"lося якимось нереальним i пршчrарrдzм. нiби люди вже
знали, що незаб аром будrтi перетворяться у щось аб с5рдне.

- 
У тебе досить зброi? 

- 
зitfILIтrlF я Iльяс-бека.

- П'ять гвлrlrтiвок, BlciM револьверЬ. одна гармата Й бое-
заfIаси. е ще пiдвал для жiнои i дiтеЙ.

HiHo пiдвела голову,

-Я 
не збираюся вiдсиджуваIися у пiдвалi, - твердо

сказzLца вона. - Я захищатиму свою батькiвщиву разом iз
вами.

fЬлос i1 лутrав жорстко й рiшryче.

- HiHo, - зверЕIувся до Hei тихо Мухаммед ГеЙдар,- ми
будемо стрiляти, перев'яз)двати рчlни.

HiHo схr,r,тила голову Й огцrстила плечi.

- О Боже, нашi вулицi перетворятьсfl на fIоле бою, те-
атр стане штаб-квартирою, й невдовзi пройтися по Мико-
лаrвськiй вулицi буде так само неможливо, як по'йати у Ки-
тай. Нам доведетъся змiнити полiтичне гrереЕонанн"гl чи
розбити apMiro, щоб проЙти у гiмназiю Святоi царицi Тама-
ри. Я вже уявляю, як ви поповзом пробираетеся через I}r-
бернаторсъкиЙ сад, озброенi до зубiв. А бiля озера, де ми
з Алri Ханом зустрiчалися, стlJятиме гармата, У якому ж
стрilшЕому MicTi ми живемо! i.

-Я впевнений, що бою не буде, - мовив Iдьяс-бек, -Росiяни приЙмуть нашI ультимац.м.
Мрсаммед Ъйдар криво посмiхIдrвся.
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- Забув розповiсти Bai{ про свою зустрiч з Асадrгrою
по дорозi сюди. BiH каrке, що росiяrпл вiдмовляються при-
йняти улъiтиматум, Вотrи вимагають, щоб ми здали усю свою
зброrо_ Мою ж вони точно просто так не вiзьмуть!

- У таrсопtу разi треба гоцrватися до вiЙни, - втрутився
Iльяс-бек. - Нам i наппдм BipMeHcbrсиlvr соIозникаllr.

HiHo мовчrси дивиласяу Bircrro. Сеiд Мустафа погцrавляв
свiй еммаме,

-Аллах, Алдах, - промовив BiH, - Я нiколи не б5в на
фронтi. I rre такийрозумшай, якА,riХш:. Але я знаIо Коран,
Мусульманам у жодному разi не можна покля латися на Bip-
rTicTb невiрнrл< у бою. Взагалi не с,тiд на Еогось покlrалати-
ся, Так сказчrно у Koparri, талсi закоIil{ життя. Хто очодюе
BipMeHcbKi вiйська. Стъопа Ла-тай! Я знаю його. Його бать-
ки у 1905 роцi буlти вбитi Nцrсульманами. Чи змоj+(е BiH за-
бути Tarte'/ У будlь-яко\,tу разi, я [Iг думаю, що вiрмсIIи BoIo-
ватиirдIть з нами проти росiян. Хто TaKi цi росiяни? Лише
натовп, аrrархiсти та розбiйнлшси. Лiдер ч HID( Степаlr Шау-
мян, вiрменин, до речi. Вiрменсъкi атrархiсти Й BipMcHcbкi
нафоналiсти. Ще )rпираеться в та€мниrцо KpoBi. Розлад не-
миrlrчий, цеясно, як Коран.

- Ссiд, - мс)вила IIiHo, - Йлсться не тiдьltи про едину
кров, ryт слiд враховJ,'вати й здоровий гл5zзд, Якщо перемо-
эrqrть росiяни, вони не будrть лiберальни.Iати зi Стьопою
Лалаем iАrrлронiком-

Мухаммед ГЬйдар голосно розсмНвся.
- Вибачте, друзi, Я тiльrси уявив собi, як пiсля церемоги

вчинимо ми з вiрмсrrами. Якщо BipMeHiro IIаволнять турки,
миточно не будемо ii захищати.

-Про це не може бути й мови, - розiзлився Iльяс-
бек. - BipMerrcbKe питаIIня вирirrrиться .ryJIýе просто. Ба-
тальЙотпл Лалая вiдщlавляться до BipMeHii разом зi своiми
сiм'ями. tIерез piK у Баьу не залишиться Jfi,одного вiрмеrrи-
на, Коrцен IIарод житиме у своiй rtpaiHi. Ми будемо просто
сусiдами.

-Iльяс-бек, - зверtIувся я до нього. - СеЦ мае рацiю.
ТИ забуваеш про таемнIilцо KpoBi. Батьки Лалая Фитi му
суJтьманzrми. Якипл же мерзотником треба буги, щоб заб5пи
про помсту.
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- Чи поЛтиком, AJIi Хан, якиЙ зможе пододати [оклик
KpoBi, аби вряцrвати свiЙ народ вiд KprTBaBcli cMepTi. Якщо
Йолчry вистачить розуму. BiH стане на наrтт бiк заради влас-
них iHTepeciB та iHTepeciB свого народу,

Ми просперечашися дtэ с5ггiнкiв.

- 
Кrцуr биви не були, полiтикад,шл чи звичайЕI4ми чоло-

Bixa-tцll, я тi;rъки маю налiю, що за тиждень ви зIIову збере-
теся тут цiлими та неушIкодfiеЕими. T-ому, якщо у Еатттому
MicTi почтryться боi... - HiHo зупинилася.

Вночi HiHo лежала поруч зi мною, Вуста ii були натriввiд-
критi Й вологi. Вона тихо вцдIилася у BiKHo. Я обiЙняв ii.
Вона повернулася i запrтга"та:

- Ти збираешся воювати, AJIi Хil{?

- Звичайно, HiHo.

-Так, - повторила вона| - звичайно.
Ралтом воЕа обхопила мое обли.I-1"ЕI обома рунами i, при-

тиснувши до грудеЙ, почаJIа обцiлt-lвув:lти Його. Очi ii були
широко вiдкритi. а тiло охопIлпа без5rмна пристрасть. Вона
Irритиск;шася до мене, oxoп.Ilella бажанням, покiрнiстю
i страхом cMepTi. На обличчi застиг вираз належностi до
iншого cBiry, rrшLях до яного вона мала гrодолати сама. Рап-
том вiдкинувшись i дивлячись MeHi в очi, HiHo ледь чrтно
вимови_]та]

- Я rrазву синаАJIi.
Потiм вона зноЕу зzlмовкла, сцрямувавш_ша зацrмаrrений

IIогJIяд у BiKHo. У блiдоьту сяйвi мiсяця здiЙмався грацiоз-
ний MiHapeT. Загрозливою тiнню припаJIи до зепLпi cTapi
форте.lнi стiни. Здалеrсу долинав дзвiн залiза - хтось бала-
тообiцяльно точив свiй кигцжал. Залзвонив телефон. Я пiд-
вiвся i, спотикаючись, на_rytацав v темрявi апараг. На про-
водi був Irьяс-беrt:

- Вiрметти об'една-rпася з росiянами. Вони вимагають,
щоб плусульмани завтра до TpeTboi години дня здаJIи зброю.
Ми, звичаЙно ж, не погодимося на'rкriумови. Ти з кулеме-
том займеш позицiю бiля фортечтrих Btlpia злiва вiд BopiT
ЩЩiанаrттвLтi. Я попrrдо тобi ще трI4дIштъ чоловiк. ПiдготуЙ-
ся, як слiд. до оборони BopiT.

Я поrслав слJгхавчr. HiHo сидйа в лiжtсу, дивJIflЕIись на
мене. Я дiстав кинджаJI i перевiрив Його лезо,
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-Що сталося, Arri?

-Ворог бiля BopiT, Нirrо.
Я одягrryвся i покликав с.чг. Кожноr,лу iз цтлr пмроко-

гIJIсчих, сIапьЕILж i rrезграбних чоловiкiв я роздав по гвин-
тiвцi та спустився до батъка. BiH стояв перед дзеркалом i
чекав, поки слJrга закiнчить чистити його черкесrqr.

- На яrсу позифю тебе натrрази-пrа. Алi Xarr?

-,Щ,о 
BopiT Щiцiанаrrтвiлi.

-Прекрасно. Я буry u штабi - в залi Благодiйного то-
вариства.

Загримiвши шаблею, BiH поправив рJжами вуса.

- Буд, смi.гплвим, А"ri, Не можIIа дозвоJIити вороговi BBi-
Йти у ворота. Якщо Borrra дiйдпъ до fшотIIi за стirrою, ско-
ристайся гарматою. Аса,щrлла црIшеде селян з ay,TiB. воrrи
атаIqIIотъ ворога з тилу на Миколаiвськiй.

Батько зас\,т{ув револьвер у нобуру та cTolvlteнo примру-
жився.

- ОстаrшЙ пароIIлав вiдсодить до llepcii о восьмiй го-
диrтi. FliHo слiд обов'язково скористатI4ся цим. Яьтцо пере-
моЕ(уть росiяни, вони збезчестять ycix lKiHoK.

Я поверrryвся до cBoei кiмнати. HiHo розмовляла по те-
лефоrry.

-Hi, мамо, я залишцrся тут Нiякоi небезпеки. Дяrсую,
тату, не ryрбуйся, у Еас досить прощrктЬ. Так, дяrqпо. Але,
будьласка, нехвиlпойся. ЯrrеприТ,щr, непрm-дz! вонапiд-
вищила голос на останнъоллу словi, зриваючись на hрик.
Потivl цоклала cJryxaвKy.

- Ти права, IliHo. сказав я. - У батькiвсъколчцr домi ти
теж Ее будешу безпецi. Пароплав до Iра_rrувiдлодить о вось-
мiЙ годтri. Збирай cBoi речi.

Вона ryсто почервонiла.

-T\z вiдсилаеш мене, АлiХан?
Нiколи ранiше MeHi не доводилося бачити HiHo такою

обl4реr:ою.

- У Тегеранi ти будеш у безпеф, HiHo. Якщо вороги пе-
ремоЕqrть, вони збезчестять ycix жirrок.

- Я не дозволю iM збезчсстити себе, Алi Хан, - вiдповi-
ла вона з викликом, гордо пlдвiвши голову,

-Iд, до Iршту, HiHo, будь ласка! iдь, поки ще е час,
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- Обrшпц, - cJrвopo з)пиIrиJIа вона меЕе. - Алi, я дrже
боюсь ворога, qIтичок й ycix неприемнLD. подй, що стшý/ть-
ся. Але я залишIуся ryт Я нiчим не допомФIýу тобi, проте мое
мiсцс тут Я маю залишатися поруаI з тобою i краrrка.

Щi,туючиii очi, я вiдчуваз гордiсть за свою дружш{ч, яка
не гriддалася на моi 5пчrовляння,

Явlпlшов з дому, коли тi_тьt*лпочинЕшо свiтати. Уповiт-
pi стояла пилюка. Я зiйшов на cTiнy. Сrцrги пробттралися
поповзом крiзь кам'янi бiйницi з гвинтiвками напоготовi.
Тридцять чорновусих загорiлr.оr BoiHiB Iльяс-бека нсзграб-
но розтаIIц/валися i безмовно та напруЕсено спостерiгали
за спорожнiлим rЩlrмським майданом. Гармата з мzLпеньким
ryлом нагадrваJIа кирпатrаri росЙський Hic iз дрома нiздря-
ми. Навколо нас усе було т?жо. Час вiд часу вздовж стiни
тихо пробiгали BicToBi. Щесь далеко аксакали i гцrедставrrи-
ки дrхiвництва все щс сподiвалися на диво в остаднiЙ мо-
меЕт та намагалися домовитися про перемир'я.

ЗiйIшrо сонце, i зi свиrrцевого rrеба на стiни впzша спена.
Я по,щвився у бiк IIаттrого будиrтlсу. Hirro сидiла на даý/, по-
вернувшмсь об-гп.lччям до соtщя. Опiвднi вона цр}rйшла до
нас з iжею та напоями. Вона iз жахом та цiкавiстю роздив-
лялася гармату l. присlвши в затII{I{у, почала роззиратися
в yci боки, поки я не вlдiслав Ii назад додоNц/.

Годинrтик пробив перцIу годиIту дш. З MiHapery поч/вся
яqлрлr,вr,шi та 1рочистий злслик Сеiла Мустафи до моJIит-
ви. Потiм BiH приеднzrвся до нас, незграбно волочачи свою
гвинтiвку i заткrцrвши за пояс KopaTr. Я подивився на,Щlм-
ський маЙдаlr. розтzrшованиiт по той бiк стirrи. Через по-
критий fIилюкою майдан бiмо кiлька чоловiк. Вони гrригну-
лися, rriби чекали миттево1 атzшtи. З криком, спотикilючись,
бiгла якась покрита чалрою жirrка дiтеЙ, якi грали-
сяпосередплоIIц.

Один, два, три. Бiй годинника на мiськiЙ }шравi пору-
шив ти[ц/. Tiei митi долиFIули псршi пострИи з околиць
MtcTa. Нiби цей бiй годинника якимось чином вiдкрив дверi
в irrrпий cBiT
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Нiч видалася темна, мiсяцъ сховався. По сiрlж хвилях
Каспiю м'яко ковзав парусниЙ TIoBel{. tlac вiд часу гiркi та
солонi бризки потраIuмJII4 на нас. Нял головами, наче кри-
ла великого птаха, розвiвалися чорнi вiтрила. Я, вкритrаЙ
бlrркоrо, ле}кав на днi човна. Широке безбороде облич.rяр_у-
льовопо було спрямоване до зiрок. Я пiдrrяв голову i доторк-
IIувся рукою до людини, одягненоi в б}рку.

- СеИ Мустафа, - цокликЕrв я. tlадi lvrнolo схиllилося
рябе об.гмч.rя. BiH перебирав червонi намистинки вервеч-
ки.. . i, здавалося, що його виrrещена рука гrеребI4рzша крап-
лi KpoBi,

- Я тус AJIi Хд{, лежи спокiйно, - вiдповiв вi_rr.

Помiтrавппл сJьози в Його оччlь я пi,щiвся.

-Муlrаммед ГеЙдар мертвий, - сказав я. - Я бачив
його тiло на Миколаiвсъкiй. Вони вiдрiзали йому Hic i вуха.

Сеiд поверЕ_увся в мiй бiк.

- Росiяrrи приЙшли з боку Баiлова й ото,Ir.д.лrи Бульвар.
Ти ix просто вимiв з ,Щумськоi площi.

- Так, - почzlв згадrваlги я, - а потiм гтриrlшов Асад"л-
ла i rrалазав переЙти у наступ. Ми висцлпили, озброеЁ баг-
нетами Й нинджалами. Ти проспiвав (,Ясiнп.

- Атrд гдсв ворожу кров. Знаеш, хто стоflв на розi будшr-
ryArrryMa? Уся родиrrа Нахарарянiв. Воrrи зr-rищеrтi.

- Знищенi, - повторив я. - На да:qr будинц/ Алryма
у Moel\лy пЦцорядIqrваrrнi було BiciM rqrлеметЬ. Увесь квар-
тал б5в rrЦ наrrшшчr Еонтролем,
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СеIд Мустафа потер брову. Об.rпд.гrя здЕlваJIося вимяrrlе-
ним попелом.

-Там тrагорi J.Becb день ryркотiло. Хтось повiдомив,
що тебе вбиrм. HiHo почула те, Еше нiчого не сказала. Вона
гrростzдiла у cBoirl KiMHaTi, не вимовивши JIсодного слова.
А кулемети продов}кували чркотiти. Потiм вона раптом
зzrкрппа обrпzччя руками й почала кричати: пПриrпстiть!
Пришанiть! Припrтrriть!> Г}rркiт не впýDив, У нас закiнчили-
ся набоi, та ворог про це не знав. Вони сприйняли це як
пастьу_ Муса Нагi теж загиIцrв. Його за,щrшив Лалай.

MeHi нiчого було додати. фzльсlвиЙ з Кизилпqпчцr вц/пився
у небо. Иого строката шов]tова сорочка майорiла на BiTpi.

-Я чrrв, ти поц)аIIив у перестрirп<у бiля BopiT IДЦатта-
швiлi. Ще правда? Я був з irтшого боrсу BopiT

-Так. 
Я розiрвав кинджалом чорний шкiряний fitилет

на якомусь чоловiковi, i Birr зразу Jlc стzlв червоного KoJrьopy.
Моя rсузинаАйша теж зеrгиIryла.

Море злчlвалося дзеркалом, а вiд човна Йшов запаlх смо-
ли. БсзiмеIше суденце пдивло уздовж таких]ке безiмсннrл<
берегБ Кизиrпgьту.

- Ми в мечетi накривали мертвю( сав€шом, - TI4Ko мо-
вив Сеiд. - Потiм взялися за зброю i пiшли на ворога. Чи-
мало зzrгрIIIуло. ТаАrшах не дzlв MeTTi помертrа. Iльяс теж жи-
виЙ i хова€ться десь у KpaiHi. А як вони пограбували твiЙ
дiм! ЖодноIо килима, rтсодноi скринi, жодноi посудини не
залуlтшrлй. Лише голi cTiHra.

Я прикрив очi й перетворився у суцiльниЙ пекучий бiль.
Перед очима постали повозки, rlабитi тр]шами. i I,{iHo з Tro-
ком ч руках. яка гrробираеться крiзь темряву в бiк просяк-
цrcого нафтою Бiбi-Ейбата. Потiм човен iз чоловiком з гýIс-
телi... Вдаrпrнi MepexTiB маяк острова Наргiн. MicTo щезло
в пiтьмi. Чорнi нафтовi вежi нагадrвали по)с\лJрlD( тюрем-
никiв. Тепер я лежав тут вкритий буркою, з роздирzrючим
бо,тем у грудях. Згодом пiдвiвся. HiHo лежала у затiнку пiд
вiцlиrrом. Об;rrrччя Ti було вузькrzм i дпке блiдам. Я взяв i1 за
pylqyr i вiдчув легке тремтiння холодriих пальцiв. За налшл по-
pyr iз рульовим сидiв мiй батько. ,Щ,о мене долинали лиIце
УРIДКИ РОЗМОВИ:

-...Отже, ти сrтравдi вважаеш, що в оазiЧарджоумоэк-
на змiнити колiр очей за бажанням?
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-Так, Хil{. У cBiTi е лише едине мiсце, де таке можJIи-
во, - це оаза Чарджоу. Там був с.вятий пророк.,.

- 
HiHo, - ПОIuIикав я. 

- Батьrtо веде розмову про дI4ва
оази Чарджоу. У цьоллу cBiTi можнавижуIти JIише так.

- 
Не моЕtу, - BI4vroBI4JIa HiHo. - Не моЕýу, АлiХil{. пiс"тя

Bciei цiеi KpoBi IIа вулицях...
Вона прикрила облич-lя руками i беззвучно загIJIака-

ла, Плечi ii тремтiли,.. Я слцiв позадa, згадJrючи ,Щ5rмськrаЙ
маЙдагr за стiною, Ti;-ro М)Dtаммеда ГеЙдара на Миколаiв-
ськiЙ - на вулицi, якою BiH ход}lа yci цi роки до гiмназii,
i чоловiка у чорнЙ шкiрянiЙ rqлртцi, яЕа вмить обагрилася
кров'ю. Яrс же болrяче було усвiдомJIIовати, що ти за"аишив-
ся жrтвrтЙ. ГОлос батькадолинав звiдкись здzшеку:

- А на Челекендському ocTpoBi галюки водяться?

-Тая, Хан, до того ж дrже великi й отруЙнi.., Правда,
нi.:rго нiколи Ее бачив 'й. Лише одного разу пророк з оази
Мерв розповiдав, що..,

MeHi було rre.cTeplrнo слJдr€ти да,ri'uхr:ю розмову. Я пц-
нявся до штурваJIу i сказав:

- 
Батьку, АзiI бiльше немае. 1дзllгi др}зi заIиЕIуJIи, ми 

-у вигrrаr.rпi. Аллах прогrriвився на llac, а ти розмiрковусш
про челкеIцськ?D( галюк.

Обличчя батька виuромiнюва-rrо сцокiй. BiH обiперся на
маjIенъку Iцоглу r довго дLIвився на меЕе.

-Азiя не вмерла, Лише кордони ii змiстилися, навiчно
змiсти.rрrся. Баку тепер вiдЙшов до Свропи. I це не тiдъки
збiг обставин. У Батсу бirьше не залишIIutося азiатiв.

- Батьrry, я зzlхиIцав Азiю rtулеметами, багнетаrчrи та
мечем.

-Ти хоробрий чоловiк, Алi Xar-r. Та в чоIl4у сугь хороб-
pocTi? €вропеЙцi теж хоробрi. 'tИ i Bci чолс_lвiни, хто бивr:я
з тобою, бiльше не е азiатами. Я не вiдчуваю жодноi не-
навистi до европи. Вона MeHi баЙдглса. Ти ненавидиш ii,
оскi_rьки у тобi е щось европейське. Як ти можеш заJIиша-
тися азiатюм? Якбитиперемiп тисам биуъlп еврогrув Баrсу.
rraBiTb не усвiдомrпоючи того чи не маючрI HaMipiB зробити
це. Яка рiзниця, будryватимемо HoBi заводи Й дороги lчIи чи
це зроблять росiяни /{алi Tarc вiлбуватися вже не могло.
Бути зразковим азiатопл зовсiм Ее озIIачае фивати одIIого
за одним ворогiв. пIJагнJrчи iixHboi K1_1oBi.
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Тодi що, по твоеI\лу, бути азiатом?

-Ти наполовину европеецъ. Алi Хан, 0сь чому запиту-
€ш мене про це. Я не моrтrу тобi пояснити цього, оснiльки ти
бачиш у життi лише очевидне. ТВое обличчя звернене до
землi. Ось чопгу твоя поразка завдае тобi стiльки страж-
дань, i страждання цi дуже помiтцi для оточiючlж.

Батько притих i вiдвiв очi. Як i Bci люди похrа;rого BiKy
в Батцz й в lpaHi, BiH створив у своiЙ уявi iншиЙ, вiдмiнний
вiл реiального cBiT, у яниЙ BiH мiг пiти i якиЙ зробив бrа Його
недосflжI{им. ЩеЙ таемни.lиЙ cBiT, де моЕсна ховати друзiв
i говорити з рульовим про дива острова Ча1_1дэкоу. лише Ее-
виразно уявлявся MeHi. Я посцдiав у дверi цього cBiry, та
мене Ее вfц/стили. .Щуже вэ+се глибоко затруз я в реальностi,
яка приносить страждаЕIня.

ToMV мене не можна було бiльше називати азiатом. Hi-
хто мене не звиIцrваLrував за ще, але, здавалося, Bci про це
знали. Я дуже xoTiB знову опинитися вдома, в азiатському
cBiTi мрiЙ, та реальнiсть зробила з мене ч/жоземця. Я оди-
ноко стояв y.roBrri. вдивляюr{ись у tIopFIy гладirrь моря. Му-
хаммед ГеЙдар мертвий, АЙша теж п()мерла, дiм мiй зруй-
новано. А я у маленькоN{у човнi плив на землю шаха до
великого, спокiЙного IpaTry.

Раптом до мене наблизилася HiHo,

- Що ми робитимемо в IpaHi?

- Вiдпочиватимемо.

-Як добре, АлiХан. MeHi б Биспатися як слiд, так з Mi-
сяць чи piK. Я хотiла б спати в сад/ iз квiтучими деревами.
I нс .ryти нiякоi стрiляrrини.

- Ми обрали правильъry KpalHy. ipaH спить майrrtе тися-
,ту poKiB, а стрiляниIrа - дLчже рiдкiсне явище там.

Ми при.lтягlпа, HiHo вiдразу ж засттула. Ая довго вдивляв-
ся }r силует Сеiда та крагшини KpoBi на Його пальцях. BiH мо-
лився. BiH знав про iсну,ватlня прllхованого cBiry - cBiry,
який починЕtвся там, де закiн.туваrrася реальнiсть, Пiднiма-
лося сонце, а за ним показався IpaH. Ми вiдчува;и його ди-
хання i, обiперrrrись на борти човна. поiда,,rr,т рибу, затrиваю-
чи ii водоrо_ Г,]gльовиЙ розмовляв iз батьком, зрiдка кидаlючи
намене, якна стороннiй пIJсдмет. байryжi погляди.

Четвертого дня увечерi на горизонтi з'явилася жовта
сtrцrга, схожа на хмарину. Ще був trpaH. Сллуга посцлIово
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збiльпrува,гlася. I невдовзi з'явиJIисЕ мазанfiи та "шtорi. Ми
прибуша в порт шаха - Ензелi йкvтlуlltt якiр на вкрит*гй
цвiллю дерев'яний причал. Нас зустрiчав чоловiк у парад-
ноvIу одязi. На емблемi високоi папахи був зображениЙ
срiбний лев, якиЙ пiднявся gа зялнi лапи, i призахiдне сон-
це. За чиIIовниIсом йrrgrи дво€ босих полiцеЙськI4х-моря-
KiB у розiрваtнI,D( !щдцирах. BiH поглялryв на нас веIIуtЕими,
кругJп,Iми очима l сказав:

- Вiтаю вас, як дитиIIа BiTae пертттi променi сонIIя у деЕь
свого народження. Чи е у вас дон}-ýlенти?

- Мrz- Ширваншири,- вiдповiв батьксl.

- Чи мае щастя Ассад-ес-Салтаrrе ШирваЕIIIир. Лев IM-
перii, перед яким зzrвжди вiдчинеrтi алмазнi дверi пaJlarýr
[Iaxa, б5rгта вашим родичем?

- BiH мiй брат.
Ми залиrrrили човеIt i пiшли у супроводi цього чоловiка,

-Аt--сад-ес-Салтане 
чекав нiI ваш приiзд. BiH прислав

за вами м€rшиIýr, сrа,тъrтirr5r вiд лева, тIrвидшцr вiд олеrrя, ве-
ли.пriпцr вiд орла i надiЙнiury вiд фортецi rда скедi.

Ми поверlryли за рiг. На вулацi стояв старий пФордп,
який трясся нiби вiд натrадr астми, На шинаху нiлькох Mic-
цях рябiлrа латки. Коли ми сiли в авто, двигун затремтiв.
ВодiЙ машини дивився кудись у далину, вiдчуваючи себе
калiталrом океzlнського лайнера. Автомобйь завЬся JIише
через IIrвгодини, mcJrfl чого розпочzulzlся нашIа ГIодорож до
Тегераrrа через Реrrrп
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Гаряче пустельIIе повiтря овiювало Вензелi, Решт вули-
цi та села. Час вiд часу на горизонтi примарами виникали
Абi €зЦ, Шейтан Сlто - мiражl ipaHcbKoi гцrстелi. Широка
дорога проходила вздовж русла неiсtцrючоi рiчни, яке було
вкрите шаром мулу. IpaHcbKi рiки зазвичаЙ пересихають.
Лише зрiдrса ryт зустрiчаються ставки та водойми. Qосi бе-
реги булпл усiянi скелями, що затirrювалrпа пiсок. Вони були
схожi Har с с-lнню( i вдсlв t-lлеттих доiс:тори.тнчтх велетнi в з плас-
кими животами. Здалеьу долинав передзвiн дзвiночкiв ка-
РаВаIцr" Наттта машина сповiльнила хiд, i перед очима по_
стали верблюди, якi пiднiмаJIися по крутiЙ горi. Попередл
з паJIитIею в руцi йшов цогонич, а за ним 

- 
чоловiIfiпу чор-

HoIvI}, одязi. Верб.rподrа напрJDfiено щ)одовЕqrва-rпл свiй rплпс.
З кожнтzм вiдмiряним кроком вибриrтькlrвав дзвiночок Еа
шиi тварин. 3 верблюжих горбiв звiпцrвалися довгi TeMrri
мiпrки. Чи не шовк iсфаганський вони везли? А моэке, це
була вовна з Плана? Машина зупинилася. Ланцгхи нагад/-
ва"гпа обриси JIюдськID( тй - ст0 чи picTi трупЪ, за_горЕту-
TID(y чорну тканиIцr. Верблпода проfuшtr{ повз нас, к{так)-
чи головами, як колоски в п<.lлi у подлr5r Biтpy. Через гryсте.тпо
та гори, через бi.щr гладь солоного стеIIу, через багато оаз,
повз веJ-Iинi озера караван вiз свiЙ ваIIтаж. ,Щiставшись да-
леког0 1ур ецьког0 кордону. в ер блюди оfrустяться на з емлю.
Чrzrrовники у червоних фесках, перевiрившIи тюки, вiдц/с-
тять KapzrвaH до бань свящеrтноi Керба-ша, Воrrи з5rпиняться
бiля гробтrицi iMaMa Г}rсейна, а ryрбсlтrптвi руки перенесуть
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тiла у зчlготовленi могили, В цiсках Itербали тйа упокоять-
ся. поки останнiЙ трубний глас не спtlвit,ти,гь прсl пpихiд
судного дня.

- Молiться за нас бiля гробницi iMa-lla! - вигукцули rvrll

i вклонилися'iхrriЙ пам'ятi, прикривIIIи дtlлсlнями о чi.

-Хто б за нас flомолився. - вiдповiв погонич.
Каралан повiльно, Ha.te TiHb, начеАбу Сзiду, наче мiраж

веЛикоi гцrстелi. вирушив даuri...
Автомобiль вiз нас вулицями PerrrTa. За дерев'янимлr бу-

диноLIками та мазанками не було видr+о горизонту.Цт ще
IIIиряв дгх тисячолiть, що зберiгся з моменту зас.цaвання
цього MicTa. Мазаттки вздовж вузькLж провулкiв стояли
одна за одною. В MicTi -переважали cipi та чорнi тони. Все
було длже NIаленьке i. можливо, виIJажЕшо покорч долi. Над
зiпцrленими б5rдиночками несподiвано пiднiмалася мечеть"
лисi голови .rоловiкiв були понритi круглими, як гарбуз,
шапOчками, а обличчя скLIдаJIися на маски. Повсюднtэ сто-
яли пилюка та бруд. I зовсiм не то\лу, що iранцям подоба-
лося }+tити в цьому брудi. Просто, знаючи. що Bci зусилля,
(,прямOванi на боротьбу з брудом. будуть марниАIи, iранцi
мирпrII,1ся з I{I4I/I. Ми з5,тrинилися у маленькiй чайханi, де
стояв зztцах ала rlli, Чоловiки fIочали кидати rtoci погляди на
HiHo. А в KyTIr1r, увесь у лахмiттi, з мiднсlю пiалою в р}rках
стоflв дервiш з вiдкритим слиIIf,Iвим ротом. BiH вiдстороне-
но дивився на rrрисJaтнiх, нiби вiдч5гваючи невиди1\{у при-
c5rTHicTb таемничоi <,или й чекаlючи якогOсь знаIq/ вiд Hei.
Мовчання дервiша ставало нестерпним.

-Я 
бачу, як ла заходi сходить сонце! - раптом вигун-

IIув BIEI, пцскочивши.
Натовп здригц/ъся. У дверях з'явився посrа,тьниЙ HaMic-

ника.

- Йо го Прев о сходитель ств о ве лiв пt l ст авLт,гkт ry-т L]ToIJ о -

}rqy через присl.гнiсть оголеноi жiнки.
Ще стосувалося HiHo, яка сrrдИа неfIонритою. HiHo не

розутлiла фарсi Й тому нiяк не зреагJдвала на Його фразу. IVIи
здrочдвали у будинrqr намiсника. А на ранок наша охороЕа,
осЦлавпlи конеЙ. почала збиратися з нами в дорогу, HiHo
вiдмовилася надiти чадру i, щоб ми не зiткнулися з банди-
ТаМИ, ОхОрОна вирiтттцл2 сJдIроводж},вати нас до Тегершrа.
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Малr.rна повiльно повзла пустелею. Ми пройа-пи Казвiв
з його давнiми руiнами. 'Щrг збирirв свсlкl apMittl шitх Шагrу1_1.

OKpiM того, рзпни с"ц/гували мiсцем зустрiчi сефевiдiв, ху_
дожникi.в. 'txтrix покровителiв i апостолiв.

Автсlмобiль подолав щс вiсiмдесят ми,-lь звивиt,тtэi, як
гадюна, дороги, Невдовзi перед нами постали воротаТеге
р аЕа, винладенi рiзнокольоровими плитами, На тлi да-гlено-
го, покритого снiгt-lм ,Щемавенда висцдIа.lи чотири вежi.
Чорна арабська арка з мудрим висловом дивI1,IIася на мене
поглядом Iблiса. fliд великими воротами в пилюцi розва"rи-
лися жебраки зi зраненими тiлами та vаrцрiвнi дервiшi
у лахмIттl з виIIростаними, аристократично тонкими р},тtа-
ми. Своiми с;\д}тними та печадьними голосами вони оспiву-
вали красу величI{ого'Гегераlна. I-{i люди uрлтiкл,ти до MicTa
бань багато poKiB тому в надii здiйснити cBoi заповiтнi ба-
жання. Нинi ж iM залишzLlося леЕсати в лилюцi та присвячу-
вати Micry, яке ними знехflrваJtо. cBor печальнi молитви. Ма-
леrъний автомобi_гrь гrробирався лабiрrтr:том прову,тttiв через
ТопмеЙданi, про'iхавши через iмлерськi алмазнi ворота та
вr]iхавшIи на uIцJоьу дороry, що вела на околIтцю LllaMipmra.

Ворота Шамiршrського палru_ц/ були широко вiдчиненi,
i, в''iхавши, ми вiдчули аромат троянд, Вiд блztкитних пдит
на cTiHax вiяло шриемною прохолодою. Ми швIrдко про-
йтlми через сад iз фонтаном, з якого у повiтря летiли срiбнi
cTpyMeHi. Темна HiMHaTa iз завiшеними вiкнами нагад/ва-
ла гrрохолодниr1 нсrлодязь. Зва-гrившись на м'яьу постiль, ми
з HiHo вiдразу rrоринулиу глибокий сон,

Ми сла,rrz, црокидалися i, охогшенi солодкою дрiмотою,
знову засинirли у цiЙ прохолоднiЙ KiMHaTi iз зiцрапt-lваними
вiкцами, Пiдлога та низькi дивани бчли застеленi числен-
ними под/шками, ý[атрацами i балишами. YBi cHi ми чули
спiв солов'iв. Сон у цьому великому тI-жом5r домi, вiддалено-
му вЦ yclx небезпек, cTapoi бакинс.ькоi стiни, MeHqzBaB iз
дивним fIотуттям нереальностi. 'Iac нiби зупинився. Iнкоди
HiHo зiтхаrла, пiднiма,тась i нлала голову MeHi на жr,TBiT Я за-
р ився о бличчям у м'якi гrодrшки, вiд яктж iшо в со лод киЙ за-
пах iраrrсьного гарему. Мене охопила вселенська лiнь. На-
BiTb лiньки було пiдrrяти pylry та почaхати Hic, якиЙ дЕшно
свербiв. Невдовзi свербiж щ)ипинився, i я знову засцлв.
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HiHo несподiвано прокиЕIулася.

-д,li Хан, я помираю з голод7, 
- сказала воIfа, пiдвiв-

пIись.
Ми вийшли в сал. LIавколо фоllта:lа цвiли IФпцi троянд,

а кипариси своiми макiвками упираJIися в саме небо. Не-
даJ,]еко зztвмер, fIозираюаIи на захiд сонця, павич з кольоро-
вим хвостом. Вдалиrri на тлi золотого заходу сонця бiлLта
верпIина,Щеваменда. Я гr,rеснув у долоттi. ,Що нас вiдразу ж
гriдбiг евцrr( з од/тлим облшдч.rям у qrгrроводi }кiнни fIохилого
вirсу, яка згин€rлася пiд вагою килимiв i подrIпок. Ми сПи
в затiнIý/ кипариса. Свrryrс принiс посуд i воду, i невдовзi ки-
лим б5rв усiяний вишýrканими стравами ipaнcbкoi rцгхнi,

-Так. кращс вжс iсти р\жами. IIiж чпи rypKiT т{чJеме
TiB, - сказала HiHo, зшд4ривши лiву руrry в гарячиЙ рис,

Об,цrаччя евцгriа скривилося, i BiH вiдверrт5rвся. щоб не
бути свiдrtом ганъби свого господаря. Я почап показувати
HiHo, як iсти iра_тrський рис за допомогою трьох па,rьцiв
правоi руки. HiHo розсмiялася, Вперше гriсля того як ми за-
лиIJIили Бату" Тспср уЕ{е я почrвався у безпецi. ,Щ,о .того ж
rrрекрасно б_чло MeHi в Шамiрансько}4/ палацi, на мирнiЙ
шtrхськiЙ землi вiддатrих поетiв i плудрецiв.

-/{е твiй дядько Ассал-ес-Са-тrтаЕе i 1,ъссь Його гарсм? -
рrштом запитала HiHo.

- 
Мабуть, у цьоIdу пала:{i.

-Агарем?
- Ось же гарем. тут в сад/. у KiMHaTax навколо.

- Вrzходить, я теж у гаремi, - розсмiялася HiHo,
1знала, що все саме цим r закrнчиться.

Що нас наблизився другий €вцDr, худий чоловiк похило-
го Biby, цiкавлячись, чи не бажаемо ми посJцд(ати його спiв.
Ми вiдмовились. Пiсля трапсзи три дiв.rини згорнули ки
лиNIиI, а стара жiнка забра-ча рештки iжi, Неuода_пiк ма,ценъ-
кий хлопчик годIвав павцrlд.

-7rTo Bci цi люди, АлiХан?

-Прис.луга.
- 

Боlке мiй, скiльки ж тут слуг?
Я псрсдав питанIля eвHyýr. Вirr защrл,rався, безмовно ру-

хаючи ryбами. Пiсля довгоi мовчаIтки з'ясJлвzrлося, що за га-
ремом доглядае двадцять BICrNd чоловIк.
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-А скi,тьки цл жirrок?

- Стi_rrьки, скiльки накЕD$ете, Халr. Зараз туг тiльки
одrrа жiнка, i вона сидить поруч з вами. Але мiсця BciM ви-
стачить. Ас:сад-ес-СаJIтане по'iхав у MicTo з дружинами. Га-
рем до вашlпt послуr BiH присiв навпочiпки i, переповне-
нrтЙ поч5rгтям власноi гiдностi, продовжив:

- Мене звJrтъ ЯЬr'я Г_V;rу. Я буry оберiгати вilIIу честь,
Xarr. Мотqл читати, цисати та склалати. Я обiзншrийу пп-
таЕнях з,.глравлiння та поводження, з жiнками. Можете по-
кластIlся на меЕе, Бачу, вам дiсталася дикувата жiнка, та
з часом я навчу ii благороднIж манер. Скажiть, кгrли у Hei
мiсячrri, щоб я помiтrав i запам'ятав цю даry. Ще потрiбно
для того, щоб визначати жirточrлй rrастрй. Бо я вцевнений,
що вона може буги роздратованою. Я особисто виIq/паю
i поголю ii. Бачу, у Hei пiд пахвами росте волосся. ,Щивно, до
чого ж у деякrж KpaiHax зал)пцене вLIховання жiтroк. Завтра
я пофарбую iЙ нiгтi хною i перевiрю iЙ рот перш нiж вона
ляже в цостiль.

- О Боже, а це ще gздiтrlо?

- У жiнон iз :ворими зубами несвiжлЙ подrлr, толлу MeHi
треба перевiрити fi зуби та дихаIпIя.

- Про що це BiH там тарахкотить? - запитала HiHo.

- Рекометц5rе зубного лiкаря.

-Щивний все-таки.
Фраза змусиJIа мене сконфузитися.

- 
Ях'я IУлу, 

- 
зверц/вся я до Е{ьOго. 

- 
Бачу, тI4-JIюди-

на досвiдчена i досить добре обiзнанrтй у питаннях tryJbTy-
ри. А"гrе моя дружина вагiтна i iЙ потрiбен особливий догляд,
Тому даваЙ вiлклалемо ii виховаrrня лоти. поки не Еаро-
дитьсядитина.

Я вiдч5rв, як червонiю. HiHo сгrравдi була вагiтна, та все
одно я збрехав.

- Ви ryже мудрий, Хан, - мовI,тR евцгх, - Вагiтттi жiH-
ки погаЕо гriддаються вихованню. До речi, е зiлля, завдяки
якоплу можна народити хцопчика. !змаю, - пiдбив Birr пiд-
сумок сказаному, ува}кЕ]о роздивляIочись ще не досить роз-
повнйе тйо HiHo, 

- у нас буде досить часу дJIя цього.
Зовrri на вераrцi заrrаркали черевики. eBrTy:on та жЬки

обмilтюва-rплся flкLlvrиcb таемЕими знzrЕами. Ях'я Г\rлу вlпirпов
i невдовзi поверц/вся, наlflуL"тивrrм на себе серйозrтr.тi вртrтяд.
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Xarr, Його преподобiс учсний Сеiд Мустафа xo.rc по-
ба.титися з вами. Я б не насмiлився турбувати вас, Хан,
коли ви цасолодь1rетеся товариством гаре1\[у, але Сеiд -
1гrениЙ чоловirt з роду Пророка BiH чекае на вас у чоловiчiЙ
половинi.

Поч5rвши iм'я Сеiда, HiHo пiдвела rолову,
Сеiд Мустафа? - псрспитала BoIIa. Проведiть його

сюди, нехай вип'е з Еами чаю.
Реrлrтацiю роду lIIирванширiв вiд страшноi ганьби вря-

чrвzr,,Iо тс, що евIцrх rтс розумiв росiЙськоi мови_ Розумом rrc
збагттути - др}rжина Хана вирiшила приЙняти iншого чо-
ловiка в гаремi!

Сеiд нс може сюди увiйти. Ми rK у гарспti. вiдповiв я,
знiтившись.

-О Боrке, ну до чого ж кумеднi традицii тут паIr},,Iоть.
t{у добре, давай посидимо з ЕIим за ьIе}fсами гареNIу.

- HiHo, боюся, що.,. Незнаю, яктобiпояснитивсеце..,
але цдх в IpaHi. все не так, як y нас. Я хочу сказати, що...
Сеiд 

-.IoлoBiK, 
.Iи не так?

HiHo витрiщила очi.

-Тихочеш сказати, що Сеiд не пOвинен мене бачити-
той самий Сеiд, який сJдIровод}Iqrвав меЕс всю дорогу в .Щ,а

гестан?

- Боюсь, що так, HiHo. Хоча би на перших пораrх.
Щобре, холодIIо вiдповiла F]iно, 

- 
йди до нього-

Я поrц,ро поплiвся до Сеiда, i, розтаrттувавшись у вели-
кiй бlблiотецi, ми випили з ним аIаю. BiH розповiв про вiд'iзд
батькiв у Мешед. Воrти залишаться в домi у Сеiдового дядь-
ка доти, поки з Баку не пiщrгь HeBipHi.

Сеiд був досить вихованим i не розпицrвав про HiHo. BiTT
цавiть Ее згад;rв ii iMcrri. Раптом двсрi розчlIЕIилися.

- rЩоброго вечора, Сеiд, - намагаючись тримати себе
в рукж, мовила HiHo. Ссiд Мустафа вiд несподiванки здриг-
I{увся. Його рябс обли.I,,Iя сItривилося вiд rrlaxv.

-Хочеш ще чаю? - запропоЕчвала HiHo, сiдаючи на
матрац.

У rtоридорi вперед назал шмигzulи ,Iисленнi аIеревики.
Честь роду UIирванширiв здавалася навiчно заплямова-
ною. Сеiд кiлька хвт,тлиIr гIрlD(одив до тями.
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-Я не зJIякалася гуркоту rqrлеметiв, - сказала HiHo,
скорчивпIи гримасч Се'iдr. - Чом5r MeHi боятися цI,D( ваших
eBrryxiB?

Тал ми i лрослцLчиутрьох. Сеiд був не тLпьки вI4ховztЕtиrvl,

а й дzже тактовЕим чоловiком. Перед тим, як пiти спати, до
Merre пiдйшов евtýrх.

- Алi Xarr, покарайте мене. Я повинен був наглядати за
нею, 

- 
почав вибачатися BiH, 

- 
хто tK мiг поддIати, що

воIIа виявIzтться тzllсою дI4кою. Покарайте мене.
На Його товстому обличчi було написаrrе найвiдвертiттте

наяття.
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Роздiл 24

,IIдвно все-таки влzlштовzше наше життя. Iýо,lи на щlо-
сятfi{угоI\{у нафтою березi Бiбi-Ейбаry проц)еLyiJрI с1стаrптi
пострi.пи, я пощ/мЕш, що бi"тьше нiко;шz B;+сlrTTi не вiдчдо щас-
тя. Тепер же. гriс"гtя чотирьох тижнЬ. проведенIж у лrjмяшж
сirдах Шамiрана, до мене повнiстю поверrФIвсJI длшевнш1
спокй. Я поч5rвався як удома i lTc.B нiби рос-тптrа, вдл<zlючи
прохолодrе rrовiтря IФого безryрботного Ifуmчка поблизуТе-
геI]ана. ,Щ,о TvicTa я iздив 1.1iдко - прtlвiд5вати друзiв i 1.ttlдичiв
та fIроryлюватися темними лабiриrттами базару в с5rпроводi
слryп Вузькi прову;rкr,r, рундаси, лzlмпи, що освiт.тlовагrд TeMHi
зilqпки, JIюда в опялаючому оддзi, пILтрочезнIzD( шароварirх.
да:пr,тiттi. i все це мiстrалося гriд глтr"шлам парасолем чшоло-
пофбного да:ry. Я пIукав серед трояt{д, горiхЬ, кrа,шlмiв, шар-
фiв, шовкiв i ювелiрттих прикрас, в"Iвуд2IqдOчJ4 глеки iз золо-
тим обiдком, старовиilтi фiлiграrтrri нzlмиста та браслети,
apoMaTHi набори Й подпrпси з MapoKкaнcbKo'i rrшсiри, Ва}Ifiti
срiбнi цд(а]fi4 перекочIв:rJIи в кIff,ценi тOрговIIiв, а шцпчr бу:шr
Eaвi|t{fлцgTTi схiднип.пt дарzrми, призначениМи дJLяI HiHo. ,Щу-
ша розриваJIася бача.лл ii злякzlне обJIиччяу трояIцово}лу са-
дл. С-гцлги згI,]FIаJrися пЦ ва}кким ваIIта}rсем. В одrошту iз зацЕ-
кЬ базару гrродавЕurися Кораrпа у м'якй шкiрлlй обrс:rа,ryпщi
та мiнiатrори: дiв.птrа i пршщ з мигдалевими очимау затiЕсу
кипариса, на iттшiй було зобрашкено flIaxil зi сtпдсlом на поJIю-
BaTTrTi та трепетцZ.тrаrтъ. Знову дзеленча'-rи срiбrтi тумшм.

На вi/цалi за низьким столиком слцйо двое торговцiв.
ОдлIн з HIrD(, дit,тавпм з кишенi веJrикi монети, передавirвiх
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Lrшому. Той ретельно роздиалявся монети. пробуЕав на зуб
i, звilживши на мzшенькrж вага-х, переIUIrlлав fx у велиIqr
торбу. Перед тимян виплатити свiй борп, першийторговець
разiв сто, двiстi, а може, десять тисяч разiв лiз рукою до ки-
шенi. Щ,э<и Йою були статечнi Й величнi. Ось вiн'Лджарат!
Торгiвлrяt Сам Пророк Мухаммед був торговцем.

Базар був одним сучirrъrrrам лабiриrrтом. Поруч iз дво-
ма торговцямI4 у своiЙ палатцi, перегортаючи якусь кЕиry,
сrадiв мудрець. Обли,rчя його нагадrвало поросду мохом
скелю з давнiм наrrисом. Щовгi тониi пальцi акуратно й тер-
пеливо перегортilли flожовклi сто1-1iнки, вiд яких,тиtsся аро-
мат шIZIразькIZж трояЕIд, доJIинаJIи спЬ iрансьних солов'iв
i веселi насIIiви, а з деякlD( IIозираJIи ь,rrгдальнi очi, обрамо-
ваrтi довгими вiями. СтариЙ з велI4кою лпобов'rtr церегортав
сторrнки.

Шепiт гам, крик-усе змiшалося.
Я почав торгуватися з пр одавцем керманських нилимiв,

Китрrшr був старовинний з оздоблеrrrrям нiжними трояIца-
ми, якi таж подобаються НЬо. Мов кралrrrr,rна дорогоцiнноi
трOяtцовоi олii розточ/е аромат тисячi трояЕц, так i вузькi
базарнi ряди Тегерана шропускади через себе натовпи лю-
деЙ. Я подумки уявив собi HiHo, що схI4лилася над Еевели-
кок) чаIцею з троя}цовсlкl олiеrtr,

Знесиrrенi сJtуги ледве волотII4.IIися.

-Вiдвезiть усе це в Шамiран, таIIIвидше, я будruiзнiше.
Сл5rги розчинуuIися у натовпi. Я на;олпrдвся Й увiЙшов

через низькi дверi в ipaHcbrqr чаЙхаrry, переповне}Iу Еаро-
дом. Усер единi чаЙхани слцiв чоловiк з поф арбов а:rою хною
бородtlю, який, прикривши tlчi, читав oдtIу з любовнrж га-
зелейХафiза. С"rцпrачi iз захогшенням зiтха-гrи. Потiм BiH по-
чав читати вголос новиfIи з газет:

- В лAlvrерицi вrтrrаЙдено zшараа за допо1\Iогою якого
людську мову можна rrочrти на iншопцr кiнцi cBiry. Наш ве-
ликий lrовелитель Т[тахrrншztх, чи€ свiтло яскравiше вiд со-
нячнlD( прtlменiв, чl-ri руки дiстають до Марса, а трон -вище cBiTy, щэиЙняв у своему палацi fIосла MoTlapxa, який
ниrri править АFIгJdею. В Iспанfi народI4дасfl дитина з трьо-
ма годовами i чотrтрма ногЕlми. Народ вважае це поганим
знаменням.
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СJцDачi зщzвовано цокають язиками. ВдобородаЙ стr:rав
газету й оголосив насцпнч газепь, яка цього разу присвя-
ч/ва,IIася богатирю Рустаму та його синовi Зохрабу. Я не
присл)rr(овувався до спiву, Я давr,шся IIа пар вЦ золотистого
чаю i дrмав про те, що все Йде не так, як задгý4ано.

Так, MeHi немае на що скаржитись, я -- в IpaHi й iкиву
в пzLпат(i- А,rе i IIiHo живе у ToIиJr ж палацi й гсть Еезядово-
лена життям. Iй подоба:rося в Щагестанi, хоч i доводилося
терпiти Bci незр5zчностi життя в горах. Тут эке вона нiяк не
могла призвичаiтися до iраrrського етикету. бажаючи про-
ryлюватися зi мною пiд руIry по вуJIицях, незважаючи на
сувору забороrту полiцii. Чоловiк iз жiнкою просто не могли
показ)rватися разом i прrаriмати гостсй. Вона rгросила мсне
показати iй MicTo i д/же засмучrваJIася, коли я намагався
вiдмовити.

- Я б iз заловолешIям показав тобi MicTo, HiHo. Але, на
жаль, я не можу.

ii великi TeMHi очi виражали здивJrвання i докiр. Ян этtе

поясrтити iй, що др5пкитri хана просто не мо]fiна проryлюва-
тися у MicTi непокритою. Я ч/гrував 1Й наЙдорож.ту чадру.

-,Щ,ивись, 
яка гарна, HiHo. А ян вона захищае обличчя

вiд сотlячттrлr променiв i пилпоrси. Честtо ка}цлIи, я i сам би
надiв i1.

Вона нqгрливо усмiхалася i вiдкладала чадру.

-Ховати об.тпт.r.rя пiд чадрою 
-принизливо д.iIя жiнки,

длiхан. Я би почала стяRитися з презирством сама до себе,
якби покрилася чадрою,

Тодi я показав iЙ розпоряд}кення полiфi. Вона розiрвала
Його, i MeHi довелося викликати затrриlу карету з матовими
шибами на BiKHax. Ми гrроrхалrася MicToM. Побачивши на
ТопмеЙдаrтi мого батька. вона захотiла привiтатися з ним.

Який жах! MeHi потirчr довелося сц/пити половину база-
ру, щоб гrомиритися з нею.,, Зараз я catмoTнbo сидiв у цiй
чаrkанi i дrвrтвсяу свою скпяIlьу. Hirro змJлIилася вiд lryдь-
ги, а я нiчим не мiг допомогти й. Тй захотiлося познайо-
митися з дружинами та доньками европеЙцiв, якi Е{или
в Тегеранi. Але це було немоlкливо. .Щружиt-Ii хана не мож-
на було спiлцrватися з дружина\lIи та доньками HeBipHr.ar.
BoHlr почали б экалiти ii через те, що iй доводиться }1{ити
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у гаремi, i, врештi-решт, вона вирiшила б. що становище ii
дiйсно 1кахливе.

Кiлька днiв тоьцr, погостювавши у Moix TiToK l кузин,
вона повернулася заспц/чена.

-Алi Хан, - виryкчrла вона з вiдчаем у голосi, - вони
зшIичвали, скiльки разiв на день ти обдаровуеш мене сво-
iM коханням. Вони кажуть, що ти не вiдлодиш вiд мене. Ще
iM ЦTri чоловiки розповiли про нас. То,чцlвони Йуявити собi
не мо}куть, що ми займаемося чимось ще. orllpiM кохання.
Воrtи подМилися зi MHoIo заtulяттям проти злих дrхiв i по
дарували талiсман, який зilq]стить мене вiд с,уперниць.
ТВоя TiTKa Султан-хан}rN.{ з апитувала, наскjльки втомливо
бчти единою друЕtиною такого юнака, як ти. Bci розпиry-
вали, що я такого роблю, що ти не ходиш до хлопчикiв-
танцiвникiв. Твоя ьузина Стада хотiла знати, чи зара}кzlвсfi
ти колrа-Еебудь щрною хворобою. Вони кадýrть, що MeTTi за-
лишаsться тiльни заздрити. Алi Хан, у мене таке вiдцrгтя,
наче мене облили брудом.

Я постарався що е сили заспокоiти ii. Borra забилася
у Iбrток, як злякане дитя, не м;шочи сил боротися з J{caxoМ,
i довго не моIла прийти до тями.

Чай охолоттув. Я сидiв у чайха+ri, щоб люди бачили, що
я не проводэ{ýу весь свiЙ час у гаремi. Ось уже i рiдrrя пiд-
смiюеться з мене. Жiнцi присвячrеться лише певний час,
решта часу належить чо;товiковi. Та для HiHo я був yciM: га-
зетами, театром, кав'ярнею, друзями i чоловiном. Тоьцr я не
мiг залишати ii одrry вдома, ToI\{y я сЕц/повував увесь базар.
,Щ,о того ж сьогодлri BBe.lepi дядько влаштов)rвав приЙом на
честь мсrго батька. На приЙом було зzrпрошено i ситrа шаха,
а HiHo мала заJIиIIитися вдома одна в компанii евтцrха, якиЙ
НаМаГа-ВСЯ ПеР еВIzD(ОВаТИ ii.

Я вrтйшов з базару i поiхав у бiк Шамiрана. HiHo сидiла
у великiЙ залi, встеленiЙ кlлrимами, задrмливо перебир шо -
чи гору сережок, браслетiв, шовкових шарфiв i флаконiв
з парфумами. Вона спонiЙно i нiжно поцiл5rвала мене, все-
ливши у мене вiдчай, Евч/х принiс прохолодниЙ rrrербет i з
докором подивився I1a менс: чоловlк нс цовинсн так улсцýr-
вати свою дружину.

В IpaHi життя починае вирJrвати вночi. Вдень воно не-
стерпне через спетсу, бруд i пилютql, Але колI1 лягають ryTiH-
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ки, люда стЕlють бадьорirrrшчlи, a'ixrri ryмки - вi-rьнrдми та
дегltими, слова набираrоть особливоi плавцостi, Час дотри-
маIIня Тешачюту 

- дивIIого риауального етиЕету в IpaTTi.
Я зачаровilil,тI1 цим сrтособом життя, таIсим Ее схожим rril
життя в Баку, ,Щагестанi та фузii.

О восьмiЙ годинi до двереЙ гrЦ'iха_гlи святковi карети
дядька. За етикетoм, одна цризначzIJася дпя батьва. дру-
га - дJIя мене. Перед коЕtllою каретою стоядо трое сJýд
з лiхтарямI1, що висвiчували'rхнi зiлланi облич.{я. I]e були
Bicrrrarmr i скороходи. яким у дитинствi видали"IIи селезiнки,
i тепе-р 'ixHiM единим призцаченЕям у життi було бiгти по-
передr карети, Jaрочисто виryцrючи: оСтеренсисяI>l I цавiть
незва;каючи на те, що вулl,лдi були порожrгiми, снороходаrм
доводилося викоцдвати свiй обов'язок, оскiльки цього зно-
вужвимагав етикет

Ми про'i:rа-гlи вузькими цровуlrrами повз нескiнчегrrri cipi,
глr,пrянi стiтти, За цими стiцами, мабуть, ховаlIися будиноч-
ки чи паJIаци, казарлуlи чи установи, На вулицi вI,IходI]UIи
лише глинянi стiни, що пршювували вiд цiдсалrдr очеЙ життя
IpaTry. У бiлому сяЙвi мiсяця круглi вежi базару нагадIваJIи
численнi iграттп66gi кулi, яrti тримас IIевIтдима рука.

Ми з5rпинrа-rrися бiлrя бронзових мережених ворlа вбудо-
BEIJII,Ix у шп.троку с.тirту. Тi;ьки-но ворота розчиниJIися, ми
заtхалиудвiр.

У буднi, коли я один приiздив у цей дiм, у воротах стояв
старий у ла:пчriттi. СьогоМ ж фасад пajlarýr був обвiшаrrий
гiрляндами i паперовими лiхтарями, Кожrту карету вiта-rrи
низ ькими fIокJIонzlми BiciM чоловiкiв. В еличезниЙ дв ip було
роздИено на двi частини. На одноллу боф розташовJaвався
гарем, де бiля фотrта-r-rа TIyBcя солов'iтrий спiв. IIа чоловi.Iо-
му боцi стояв прямокутний баr:ейн, у якоN{у лiниво плеска-
лися золOтi рибки.

Ми вийшли з карет ,Щядько привiтав нас бi,rя двереЙ
низьким flоклоноl\л, прикривши облич.rл р}rкою, Ми про-
Йrrrли до велr,чtоi за_rцr iз рiзъблелrr,пчrи дерев'янrлми стirrами
та золоченими коJrоЕами. Зала BrKe була наповнена гостя-
ми у чорнI4х fIЕшахах, тюрба_нах i шr_лrрокому одязi з ToHKoi
TeMHoi ткчц{ини. У центрi JФочисто сидiв чоповiк по)аrJrого
BiTcy з велиI{им горбатим носом, сивим волоссям i бровами,
схожими на крила птztха. Це бу,в Иого Високiсть шахзаде.
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З rrашою появоIо гостi пiдвелися. Спершry привiтавши шах
заде, а пс_lтiм i решту гостеЙ, пп,l сiли на м'якi матраци. Гостi
наслiдrва_тпz наш цриI{JIад. На KilTbKa хвиJIин запаIцIв:UIа
мовчанка. Потiм yci знову пiдвелися i почали розклaшюва-
тися. Нарештi ми знову зайr*яли cBoi мiсця i замовклм. С"ту-
ги принесJIи бдЦо-блаrлаlцi qдтттi з ароматним чаем i кошIи-
rtи з фр5rктами.

-Я багато мандр)гвав i побував у багатьох KpaiHax. -порупмв типýI Його Високiсть, - та rriде у cBiTi IIе Еýrшту-
вав персrzкiв i огiркiв, cMa.THirrrr.п< вiд iршrськrлr.

Iз цими словами BiH розрiзав огiрок, fIосолив i взявся по-
вИьно, задrмливо доrвати його.

- Ваша Високiстъ мае рацiю, - мовив батько- - Я Marr-
др}rваэ по Свропi Й завжди дивувався, якi у цих HeBipHrzx
дрiбнi та неоковирнi фрукти.

- Я ЗаВхци з ралig119 IIовертzrюся до IparTy, _ сказав
посол iраrrського шаха в однiЙ з европеЙськт,оr rqlаiн. - Ha,r,r,
iратщям. нема€ чому заздритина цiй землi. Свiц дiЙсно, дi-
литься на iршrцiв i BapBapiB.

- Можна нарацrвати i Клька iндrсiв, - знову BTpyTIв-
ся шЕlхзяле. - Коли кiлька poкiв ToIýý/ я вiдвiдав Iндiю, то
зустрiв кiлька досить цивiлiзоваrrrлr лтодеЙ, якi за сво€ю
IсуJIъгурою булт майже Еа одномч piBTTi з нЕlми. Та знову
ж-варварство, хочучоNý/сь, мало проявитисfl,. Щей благо-
родrмй irrлдс, якого я почав вважати за свого, якось запро-
сIZIB меЕе до себе на вечерю. BiH поiдав листя салаry!

Ми вжахнуlпася.

-Нзrпщя мiж iранцями Йусiма iнrшддл в то1\[у, що JIише
ми можемо гiдно оцiллати красу. - втоl\шIено вимовr,ш Myrura iз
запZL:IимLI щоками i ваJ*fttим тюрбшrом на головi.

- Правильrrо, - пiдтримав його дядько. - Перед гамом
фабрики я завJItди вiллаю перевац/ гарнiй поемi. ААбу Cai-
юI прощаю його ересь тiльки тому. що BiH е осIIовополож-
Еиком прекраснихрубаi в нашiй лiтерат1,,рi.

Потiм BiH вiдкатrтпявся i почав читати:

Мечетъ i меш]есе поки у c iтi е.
LLLтю< до iстrzrrи д/тя страJrценного е.
HeBipa з вiрою поки_ч cвiтi е,
Зачегшена Bcix прявозiрнrо< честь.
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- Щ,ивовижно, - 
rvroBI4B мулда. 

- 
Налзвичайно. Що чого

ж гарний цей вiрш...
I BiH почав повторювати рядок] кЗсl:леттлена Bcix право-

вiрнlжчесrrlrълl.
Потiм BiTT пiдвiвся i, взявши с:рiбного гJIекzl з довгою гор-

ловиною для омовIння, похитуючись, вийшов з кiмнати.
Через деякиЙ час NIуJIла rrоверt{увся i поставив глека на пiд-
лоry. Гостi гrЦнялrдся, щоб прrтвiтати йсlго з очищенням
тiла.

- ЧИ ПраВда, Ваттrа Високосте, - звернJrвся мiй батько
до шЕlхз2ле, - що Еаш прем'ер Воссl,т,-ес-,Щовле мае HaMip
)rкласти новууголч з Англiею?

- Вам KparTle дiзнатися про це у Ассада-ес-Салтаrrе, -
усмIrGIJrвся шzлхзаде, - зреIптою, це вже не е державною
таемницею.

-Тал, - сназав дядъко. - I]e дуже вrzлiдна угода. Вiд-
нинr варвари стi;lrц/ть нzl1шими рабами.

- Справдi? I як же?

-Усе дnrre просто. АнтлiЙцi люблять fц)ацювати, ми ж
+

,шобтаио безпеrсу. IlT подобаеться воIовати, ми - 
гrриO4ль}ти-

ки лдIру, Torvry ми уII;таJIи домовлеtтiсть, яка дозволить Еам
бi.пьше не ryрбуватися про безпеtqrкордоrriв. Про нrахпоцр-
буеться Аrтглiя, яка заЙметъся будiвr*пдтвом дорiг i будiвель.
,Щ,о того ж воЕа заIuIатить нам за все це. Бо А:rглlя знае, що
cBiToBa rqульryра зобов'яз€шrа насzrмперед Iралrу.

Поруч з д,цдъком сидiв мiй ьузен Бахрам Халr Ширвiш-
IIмр.

-Ви справдi дrма€те, що Аrrгrriя так прих}IJьна до нас
через кульlуру, а не через нафry? - зверцrвся BiH до при-
c}rтmx.

-Так, i кульцра, i нафта - свiточi cBiry й тому потре-
бують захисту, - байдrже сказав дядько. - Ми в жодноlцу
разr Ее можемо стати солдата,ми"

- Чому ж? - заrrитав цього разу я. - Я сам, наприк.дял.
BoIoBaB за свiЙ народ i зrтову мiг бrа воювати.

Ассад-ес-Салтане осудно подивився Еа мене, а шахзаде
постаlвив на стй чыIIу.

-Яне знав, що серед Ширвштширrв е солдати, -заро-з5rмiло промовив BiH.
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-ВаrrаВисокосте! BiH був офЩером.

- Ще не мае нiякого значення, Ассад-ес-Салтаrrе... Офi-
цер, -насмiшкувато сназав шахзаде. випrтlrвши ryби.

Я мовчав. Я зовсiм забlъ, що в очах бла.городного iранця
бlrти солдатом означадо нzlлеJfiати до ЕиЕtчого к,rасу. Тiль-
ки кузен Бахрам Хан Ширваншир був на мое^/tу боцi. Та
й тЬки через те, що був молодrлчr. Нагородrrсеrц,п1 багать-
ма ордеЕамиМашiр-ес-,Щ,овле, якrаi стrдiв порrr з шахзяле,
почав детаJIьно пояснIовати йому, що IpaH перебlrвае пiд
особливим засцшпицтвом А.rrлаха i rrс потребус бряж.rан-
ня зброею перед yciM cBiToM. Що того ж у миЕулоплу сини
IpaHy вже довели cBoro вiлваry.

-У скарбниф Шаха, - закiттчлш Birт, - cmi'Tb глобус,
вiдлаппЙ iз золота, на якому кожна KpaiHa викпаi,Iена рiз-
ними коштOвними каменями. Лише територiя IpaTTy викла-
дена найпрозорiшими та блисrсучими дiамаrrтами. Ще не
просто символ. Ще Iститrа.

Я згадав ycix iноземнr-тс солдатЪ, що переб5rвали у Kpairri,
а також по,тЩеЙсьrсrдr _у лахмiттi, якi зустрiчаJIи нас у порту
Ензелi. Ще й булаАзН, що сIuIялала свото зброю пЦ тиском
€вропи i боялася стати европейськото. ТIТа;кзале зневажzlв
солдатiв, незважаючи на те, що сам був нащадком ш€lха,
за якого мiй прадiд завоювЕш ТИфлiс. У Ti днi Iparr знав, як
користуватися зброею, не втрачаючи при цьоDлу обличчя.
Та з часом BiH ослаб, лс i в епоху ттравлiння Сефевидами.
Шахзаде BiJu(aBaB перевацI поемчrм над кулеметами, моЕ(е
й тому, що кряттIе розумiвея на поемах, aHiж у ьулеметaч(,
Bill був одIIого Birry з MoiM дядьком. Ipmr помирав, алс поми-
рав градiозно. MeHi рап,I!м згялаJIися рядки ОмараХайяма:

,Щелть i ттiч - ттiби шахи долi.
А фiryри -плt - фата;rьностiраби.
Пограпттrrл, нас поклад/ть на пriсце,
Не помiтивпrи деталей боротьби.. .

Я. сам того не осмислIоIочи, протlитав цi рядки вголос.
Вираз облпдч.rя шахз2ле пом'якшав.

- 
Бачу, ви 

- 
освiчена JIюдина i, мабуть, сTEUILI солдатом

випадково. 
- 

мовив BiH поблаяtл Ось скаэтtiть, якби
увас був вибiр, ви б вирiшили стати солдатом?
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-Ваrца Високiсть зzrцитуе, якиЙ вибiр я зробив би, -сказав я вклонившись. - Я б вiддав перевагу рфiновим
вустам, звукам Lлузики. NIудрим порэдам i червоному вину.

Зrlаменитi рядки rЩагiгi повернули до мене прr.rхильнiсть
прис:5rтнiх. HaBiTb муJша iз запалими щокЕrми люб'язно
ycMiJGIyBcя.

Оггiвно.rl ми увЙrшrи до iдальrri. На килимах була роз-
с"телена величезна сЕатертина. Посерединi стояла BeJMKa
бронзова чаша, наIIовнена гIJIовом. А навкодо лежали плас-
Ki лавашi та численцi -12rтri рiзних розмiрiв - порожнi чи
наповттенi рiзними стравами. С,туги з лiхтарями м'якого
свiтда IIefIop]rIIII{o завмерди у куtках. Ми розсi.rпася i, цiсля
того як rvIyJUIa проказЕIв молитву, розпо\rади трапезу
жен у своiй улюблеттй послiдовностi. За звичаем, ми i.гпа

IIIвидко, бо iжа - едине заняття. пiд час якого iраrrцевi слiд
поспiшати. Поруч мене слцiв кузен Бахрам Xa*r.

-'Гобi гrt;добаеться lpaH'l - звеI]н5,,вся BiH до MeEIe через
деякий час iз цiкавiстю в голосi.

-Так, дуже,

- Як довпо ти гц;обудеш ryт?
-,Що 

того часу, поки в Баrсу не у,вiйдугь цФки.
- Заздрю тобi, Алi Хil{, - захоплено сказав BiH. - По-

TiM згорну,в лаваттт i наповнив Його рисом. - Ти утIравляв
кулеметом i бачив за.тrатi сJIьозами облrтч.rя ворогiв. Меч
Iра_tтуж заiржавЬ. Ми захогrлюемося поемами Фiрдоусi, на-
ПИСаНИМИ ЧОТИРИСТа РОаВ ТОlчIУ, ЛеГЕО МОЖеМО ВlД]lЗНИТИ
,Щагiгi вiд foдакi. I у той же час не знаемо, як побуд,ъати ав-
томобi.гьгry дорогу або ян сформувати fIолк.

-Автомобiльнi дороги, - промовив я, згалавши диннi
поля на залитtй мiсячнлтм сяЙвом мардакянськiй дорозi.
Як добре, що азiати не вмИи будrвати цi дороги. Маrочи по-
трiбнi навики у будiвттицтвi, карабасьнrтЙ гнiдиЙ rTi за що
у cBiTi не наздогнав би европейський авт,омобirrь. - Для
чого вам а-втомобiльнi дороги, Бахрам Хан?

-Щля 
перевезення соrцатiв yBaHTaжiBKilx, HaBiTb якщо

нашi державнi дiячi ствердЕqrють, що Еам вони не потрiб-
Hi. Це не таяl Нам поцliбнi rgrлеметrл, школи, лiкарнi, чiткi
системи оподатцrвzlння, HoBi закоrлл iTaлi, як тLI, чоловiки.
Вiршi - наЙостаrтнiше, що нам потрiбне, IpaH розпалаеть-
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ся на шматни, а чtltсакали проводflть вечори за читанням
поем. Та зараз з'явIlLtIися Й iншi газелi. ТИ знаЙомиЙ iз Bip-
шамиАграфа з Гiлаrry?

Bir: Tpoxrz нахилився вперед i по.lав тихо тlитати:

Край наш роз'iд,аютъ Печаль i Горе,
Пiднiмайся i Йди заiраrтською домовиItою.
Юнакrz Iparry загикули в погребальнЙ процесii,
Мiсяrр, поля. тори i долини залитi iхrтьою кров'ю.

-}Ках,rивi вiршi, сказав би шахзаде. Вони образили б
його поетичний смак.

- С йiншапоема, -вперто 
продов)t{чвав БахрамХан. -ii натrисав N{iрза Ага Хан. Пос.rцпrай-но :

Хай берешtе Аллах Ipaтr вiд владrz тreBiprтLD(.
Хай не роздiлить Iран-наречена
Постiль з Росiею-жен!о(ом.
Xa_r"r не статте його Ееземна нраса
Заб авкою в руках англiйськrж лордiв!

-Непога-но, - погодився я. усмiж{rвшись. Молодий
IpaH, здавчшося, вiдрiзнявся вiд старого дрними вiрша-

Та скажи MeHi, Бахрам Хшr, чого ти домага€шся
врештi-решт'/

Я вiдч_чв, як BiH зiшýIлився Ira червоношцr килимi.

- Ти був ц2 цдgrтIi МаЙданi-Сiпех? Там cToiTb сотня ста-
рlж iржавrл< гармат зi стволами, спрямованими в yci чоти-
ри сторони cBiry, Мошtеш уявити соб1, що цi rriкчемrri ipжa-
Bi гармати - едина зброя в усьоплу iparTi? Що, у нас немае
жодноi фортецi, жодЕого вiЙськовогс_l кораблrя, праfiтично
жодного солдата - за винятком росiйськr-ос козакЬ, англiй-
ських оrqдпацiЙнло< вiЙськ i чотирьох сотень товстих баха-
щ,рiв на CTopOжi па,,Iацу? Ти тiльки погJIянь на свого дядь-
ка, чи на шахзале, чи на Bcix rцдr шановаIIIIZD( аристократiв
з йнiми г}лIними титулами: пцrтнi очi, тремтячi рlrни, вони
нагilддоть MeHi oTi ipжaBi гармати на МаЙданi-Сiпех. BiK
rхнiй недовrлz1l, i настав час звilънити cBoi мiсця. Вэке нал-
то довго наша kpaiTra перебувала в пересиченIш рукж
шахзале та поетiв. IpaH нагадrе простягIryту pyqr старого
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жебрака. Я хочу, щоб BiH церетворився у стисrrутиЙ кулак
юнака. За,rишайся т},лт, Алi Хан. Я багато .ту,в про тебе,
Знаю як ти залишився ocTaнHilllr бi"гrя кулемета, заJ(ищаю-
чи стару балtинсьrсу фортецю, яtс ти убив ворога, перекусив-
rrи йопrу горлянI\у вЕочi. Т\rг би тобi довелося захищати не
тiльки cTapi стiни, у твое\4у пiдпорядrqrваннi було б бйьше,
нiж одлrн нулемет, Погодься, це крап{е. rriж просr,цэrqгвати
днi в гаремi чи сrqlтrовувати скарби базару.

,Щумки обсйи мене, Тегеранl НаЙдавrтiше MicTo у cBiTi.
Вази-понф ътазцва лутйого <Рога Рейп - MicToM Щарiв. tlи-гrю-
га старовиЕнI,D( легенд, гIотьмяшла позолота старrж пала-
цiв, зiгlтутi колони алмазних BopiT, вицвiлi вiзерунки на
старих кI4IIимЕrх i розмiренi рI4iди cTaplж рубаi були цля
мене миIIулим, HrTHimHiM i маЙбугнiм.

- Бахрам Хш{, - вiдповiв я,- rlриftустимо, ти отрима-
еште, чого тал прzrгнеш. Та, всте.дивши асфа-гrь:гом дороги,
збудrвавши фортецi й направrвrrrи нехай навiтъ безнадiй-
rтlж сл5акбовцiв у наЙс5rчаснiшi rrпсоли, у що ти перетвориш
.ryпrуАзii?

- Душу Азii? - усмiхЕувся BiH. - На 'ГогrпцеЙдаттi ми
збудуемо ведикий дiм з прапорами мечетей, рукописами
поетЬ, мirтiатюрамrа, юнаlýztми-танцюристамI4 i назвемо
Його ,Щ5пrrею Азii, А на фасадi цьог-tl будинrсу найгарттiшrzм
rrтрифтом Куф i ншrишемо uМуз ейп . .Щядько Ассад- ес- СаJIта-
не мiг би статутуtIравителем. а Його Високiсть - директо-
ром цього tи}6gro, Ти ж допоможеш у будiвництвi цьою ве-
личного будишсу?

-Яподrм€rю про це, Ба:,рамХа_rr.
Трzшеза закiнчилася. Гостi почали збиватися у гр}rшл за

iнтересами. Я пiднявся i вийшов на вiдкриry верандд, яка
обдrвалася црохолодним, свiжrдл ловiтрям. Iз садr Jrr{rтyв
аромат iранськr.ос троянд. Я присliв, перебираюIIи в ерв ечки
i вдивляючись у темряву. За миняними кJдIо.цами базару
врцtтЬся Шамiраtr. Там серед матрацiв i подrшок лежеlJIа
моя HiHo. Вона, маб5rть, ]rже спаJIа з розкритими вустами
i розгrух"пими вiд пролитlIх слiз повiками. Мене здола]-Iа без-
Kiлre.rHa flечzшь. Yci скарби базару, зiбршri разом, не могли
поверц/тI4 MeHi усмirrтцr HiHo. Ipa_TT! А чи варто MeHi туг за-
лишатися? Серед ycix цюс eBrTy:ciв i шахза це, дервiшiв i юро-
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дивих? Щоб покривати асфа'rrь:гом дорогчl збирати армiю,
ще сильнiше насаляtJ.ючиАзii €врогrу, Я paTrToM вiд.тl,в, що
нirrдо у цьоплу cBiTi не було MeHi таким дорогим, лн ycMiжreHi
очi HiHo. А коли я останнього разу бачив 'й усмiхненими?
,Щавним-дzrвно - в Бшq,,, бiля cTapoi стiни. Мене сlхопила
нова хвиля дикоi ностальгii" Подrмни я знову уявляв собi
п,ильrry фортечrry cTiHy i сонце. що заходить за островом
Наргiн. Чув, як пiд воротами Боз Гурд у fryстельних пiсках
степiв наЕколо Баку вили на мiсяць шакали. Бiля ,Щ,iвочоi
вежi сперечалися торговцi. а пiднявшись по МиколаiвсьнiЙ,
пroifiHa булс-r виЙти до гiмназii Святоi царицi'IЪмари. Пiд де-
ревом у дворi гiмназii стояла HiHo з вединими вiд подиву
очиtrла, тримaючи у руцi зошит Ралтом аромат троянд змi-
нився зilпахом чис]того гц/стельногtl повiтря Баьу, огорЕI},в-
ши мене слабкиtи запахом моря, гliску й нафти. Мене тяIну-
ло на батькiвщиЕIу, як дитину до MaTepi, а батькiвщини цiеi,
як я пох}д4ро вiд-ту,в, бiльше гrе було. MeHi не слiд було, не
слiд за;rишаrи MicTo, в яко]\д/ я з волi Аrrлаха Еародився.
Я був прив'язаниЙ до фортечноi стiни. як пес до cBoei кону-
ри. Очi були зверненi до неба.1Ъмудалинi, як на шахс:ькiЙ
HopoHi, блища;rи великi зiрки. Нiколи ранiше я Tre вiдчував
себе таким ч/жим тут. Мое мiсце - в Баку, де у затiнку фор-
течноi с,гiни на меIIе дивилися ycMЖHeHi очi HiHo.

-Ти мене чуеrrl, ATi ХшI? 
-:горкIL\rЕся 

N{ого гrлеча Бах-
paMXаll. - Що ти дrмаеш з лривод/ Moei пропозицii?,Щоло-
можеш rrirlvr у cTBopeHHi Еового Iраrry?

-.Щорогий 
мiй кузене Бахрам Хац, - зверЕI},,вся я до

нъого. - Я заздрю тобi. Лише тоЙ, хто втратив батькiвщи-
ЕIу, знае] iй цirту. Я не можу буд,ъzLти IpaH. Меч мiй наточе-
нtйоб HaMerтi бакинськоi стiни.

BiH печально подивився на мене,

- N{еджнlтr, - сказав вiнпо-арабськи, що oзначаulо (за-

коханийu або пбезJ,тлецьu. BiH був однiеi KpoBi зi мною, топлу
дегко вrдгадав мою f,аемницю.

Я пiдвiвся. У великiЙ залi гостi розкланювалися з шах-
заде. Я помiтив його довгi зморщенi пальцi з пофарбовани-
ми хltою нiгтями. Hi, не MeHi охороняти вiршi Фiрдоусi,
лкlбовнi послання Хафiза та вислови Саадi. Я пройшов дсl
заlтий вклонився шахзале. Погляд його бlъ журливим i вiд-
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сторонеFIим, наповненим передчуттямI4 близькоi небезгrе-
ки. ПовертаючI4сь у Шамiран, я д/мав про ппопýr, на якiй
стояли ipжaBi гармати, flpo втомленi очi шахзаде, про спо-
кiЙrry покiрливiсть l,Ii_rro та про немиIIучу загибель_
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На KapTi злиrwLся яскравi та )а{троI\лудрi коrьори. Змi-
шалися ЕIазви MicT гiрськlаr хребтiв, pi.rort. Про-тrатати ix
було майiке неможливо. 3 малеЕькими кольоровими пра-
порцями в руцi я вивчав розстелену на дива;ri карту. У дру-
гiЙ руцi в lдelle була газета з ЕIазвами MicT гiр i pi.roK, таJ{и-
ми ж заIIJцrтаними, як на нольоровй KapTi. Я схr,r-шлвся над
картою i газетою, ретельЕо ЕамагЕlючись знайти золоту се-
редигцr vrirK географiчгrими назвами в HIzж. У малеrтьке коло,
поруч з яким печатними буквами значився келiзаветполь
(Гятцжа)", я поставив зелений црацорецъ. OcTarrHi п'ять лi-
тер були надрJrковаIri rrад горами Санryлдак. У газетi було
написано, що правозzlхисник Фата-гri Xarr Хомський в Гян-
джi щrоголосив Неза-гrежЕу АзербайджЕrнську Ресгryблirqл.
Ряд ма_rrенькIд( зеденI4х црапорцiв на схiд вiд fяrrджi пока-
зував армiю, посла}Iу Енвер-пашою для звiльненrrя нашоi
краrни. Празоруч у напрямку до MicTa Алдаш пересуваJIася
армiя Hypi пашi. У лiвiЙ ,lастинi Марсал-паLца захопив до-
линп Iлlсу. .Щоброво.rьч1 батальйони Новою АзербаЙджаrту
воювЕuII4 посерединi, Тепер карта стала чiткою i досить зро-
зумiлою. Турецьке кirгr,це ловiльно наближалося до Баrсу,
оIq/пованого росiянами. Варто було лише трохи rrерестави-
ти маленькi зеленi прапорrдi, i червонi злились би в едину
велику точку, позна.Iсfi} кýдцуп.

За сгптною стояв евЕухЯх'я Цлу, який мов.rки i з вегrа-
кою цiкавiстю спостерТав за моею дивIIою грою. Bci цi пе-
ремццення црапорцrв на KoJlьopoBoМy паперr здаваJIисfl
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Йоплу Teплrrolo магiею чаfiл}rна. Мо:*tливо, BiH п-гцrтав rrричи-
rцrта rтаслiдки i вважав, що для звiлънеIпIя батькiвrrцшли вiд
невiрнrоr MeHi слiд було лише заручитися тriдтримкоIо по-
тоЙбiчних сил, якi можна булсl викликати, втикаючи зеленi
прапорцi у червону точку, що називаеться Баrсу. BiH не хо-
TiB цrрбувати мене гriд час такого вiдповiдального заняття
i толцr обмеэтсився своею черговою доповiддю:

- О Xarr, я намагарся пофарбувати tf нiгтi >GIоIо, - по-
чав BiH cBoiM монотонним i серЙозним голосом, - та вона
перекинула чашку з хIIою й пошкрябала мене. А я ж так
старався i кчпив найдорож,тухну. Раrrо-вранцi я пiдвiв ii до
BiKHa i, обережно обхопивши годову, спробував вiдкрити
рота. Бо тlрбота про зуби хацrм входить до Moix обов'язкiв,
Хан. Та вона рiзко вiдсторонилася i з розмацr вдарила мене
правою рукою по лiвiй щоцi. Фiзичного болю я не вiд.т5rв, та
лице точIrо втратив. Пробачте вzшfого rrокiрного с;цzгу. Хан,
я не насмiлюся прибирати волосся з ii тiла. /{ивна вс]е-таки
жiнка, Вона вiлмовляеться носити аN{улети i не вi+сивае нiя-
клtх захолiв. щоб захис;тI4ти дитиtIу. Не сердьтеся Еа мене,
Хаrr, якщо це буде дЬ,rиш{а, запицЙте все з Hirro KirriaHi.
У Hei, мабуть, вселився злиЙ дж, тому що з коrтtтrим Mcliм
дотиком вона почрlнае тремтiти" Т}т бi.тrя мечетi Абдул-
AciMa, живе стара, яка роз5пrлiсться тril Tol\try, як проIirняти
злrтх дlхiв. Може, MeHi варто запросити ii сюди? Тiльки по-
дrмайте, Хан, вранцi BoTra )rмиваетъся холодIrою водою
i пryе собi rrшiру. Чистить зуби жорсткими щiткамrа, вiд
якIж кривавляться ясIIа, замiсть того, щоб чистити'iх аро-
матизованим балъзамом вказiвним пальцем правоi руки,
як yci. Щi звички у Hei вiд злого шат;

Я не присл5п<овувався до нього. Иого монотонн1 доповiдi
зачит5rваJIися у мене в KiMrraTi майже кожного Божого дня.
BiH сгтравдi був занепокоений: як честтий чоловiк. яwzтйви-
коц.вав свй обов'язок, Ях'я ýлry поцлвався вiдповiдальним
за майбутн€ малюка, HiHo грайливо, але вперто воювала
з ним. кидалася подцшш?lми, розry-цювала по cTiHi, що ото-
чrвала дiм, без чадри. викидаJIа у BiHHo його амулети i при-
Eq)arrlzula стiни фотозrriмками cBoci грузипськоi рiдцri - точ-
rriше il чоловiчоi половиrлz! BiH з:тякшrо доповiд2в про це
Merri, а HiHo щоветIора. всiвшись порJгI мене Еа диван, при-
дrл.f},вала витiвки на настчfIний день.
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- Як ти дrмаеш, Алri Хан? 
- заIит,аJIа вона, зад/мJIиво

потирzл.ючи свое пiдборiддя. - 1V[оже, облити Йогсl водсltt_l
з тонкого rrшанry вночi чи кин}rти на нього кiшку вдень? Hi,
давай-но я щоранку робитиму вIIрави в садr бirrя фонтаrrа.
I Йогю цримуrrry рсlбити'й разом зi мною, а то IIевдовзi зо-
BciM розтовстiе, Чи, ще IФаще, залоскочr йою до cMepTi.
Я "ryла, що вiд лосtсоту -цюдиЕа може поNIер:ги, i BiH його
дгже боiться.

Borra розмiрков5rвЕша про гLпан цомсти доти, цоки не за-
си-FIаJIа, а евIц/х настуIIного равЕу з'являвся з новою доцо-
вlд/r{ю:

-AJIi Хан, HiHo-xaI+,M cToiTb бiля фонтана, роблячи
якiсь дивнi рухи рутсами i ногами, Л боюсь. Вай, А,.тпах, вона
згинаеться вперед i назал, нiби тйо Гi зсlвсiм без KicToK.
Монt;rиво, вона модиться яко}i4усь тrевiдомошцr боговi. I хоче
ще, щоб я IIовторював цi рухи, Але я праведвий &rусульLlа-
нrzн i Morrcy так вигинатися тiльки перед Аллiлхом. Я так fIе-

реживаю за ii кiстки:га за свое дrшевЕе благополуччя.
ЗвИьнеrrrrя евнуха вiд обов'язнЬ Hi до чою б не привело.

йогсl замiнvв биiнший, бо дiм без евтцпса немисJIимегй. Хто
б натлrядав за жiночою присJцrгою в домi, BiB рыryнки, роз-
порядЕtався ноштами та перевiряв витрати. Цим може за-
йтмтатися тiльки евцг)., у якOго вiдсутнi будъ-якi бажшrня та
якого Ее можЕа пiдltчгдrги. Топлу я JIише затлибився у ви-
вчення зеленоi лiнii з мuшеЕькIд. пратtорцiв навколо Баrсу,
не удt-lстоiвши Йсlго вiдповiддю.

- Може, все-таки заrrросити цю стару жiнку з мечетi
Абдул-Асiма? - з алитав евнух, вiдка r r r.п явrrtись.

- Навiщо. Як'я t}лу?

- Щоб прогнати злrzu< дпсiв з тiла HiHo-xaHyM.
Я зiтхrry,в, бо знав, що мудрiЙ жiнцi з мечетiАбдrл-Асiма

не пiд силу буде справI]l,цgя з европеЙсьними д/хами.

- Ъдаю, у цьопdу немае особлшшоi потреби, fu'я Цду.
Я сам знzlю, JlK виганяти ix, i заЙмусь цим при першЙ на-
годi. 'Гепер же MeHi слiд сконцентрувzrтися на цих малень-
кихпрапорцях.

Очi eBrryxa заблищали вiд цiкавостi Й cTpa;qg.

-Ватпа батькiвпцаrrа стане вi_гьною, коJIи зеленi гrра-
порцi витiсrrять червоrтi? Чи не правда, Хан?
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- Правильно, Я{х'я ýгу.
- Чому rтс ви тодi Tre розставите зеленi тrрапорцi вiдразу

ж по мiсцях?

- Я не можу цього зробити, ,fu'o lУrrу, не такий вжс
ямоryтнiй.

- Ви повиннi молитися Аллаху. щоб BiH надiлив вас
силою. -вiдповiв BiH, подивившIись сцрбоватrо, -насчдI-ного тижЕя починаеться Махаррам. Якщо ви fIомолитесь
Аллаху пiд час Махарраму, BiH, без супшrЬу. надiлить вас
силою.

Знiтrтвшись, я cK.]IaB карту, TepeBeHi €вIтчха flочинzulи
псувати MeHi нерви. HiHo не було вдома. ,Що Тегерана при-
iхали ii батьки. i t{iHo цйими днями пропала"Iа на знятiЙ
знаменитою сiм'ею вiллi. Там вона познайомилася з iнши-
ми европейцями, при цьо\лу постаралася приховати цей
факт вiд Mcltc. А я дiзtrався про це i. жалiютlи дружиЕу, не
показав виду.

евщtгх стоflв непорJrIIIно, очiцпочи Moik наказiв. Я по-
лrмав про Ссlда Мустафу, свого друга, якиЙ пршkав до Те-
гер€ша на кi,rька днЬ. Ми рiдко ба,тилися, тому що BiH про-
вод{в час у мечетflх, бiля могид свflтvж та у бесiдшr iз
обiдраними дсрвiшами.

- Ях'я Гл,лу, - згадав я нарештi про нього, - сходи до
Сеiда Мустафи. BiH зупинився пор)rч з мечеттю Сепахле-
зар. Попроси його rlрийти до мсне.

евrцж пiшов, зzu]итrмвши мене одного. Я й справдi був
не таким BcetvroryTlliM, щоб зрушити зеленi прапорцi до
Баrсу. Щесь у степzlх Moei батькiвщиIrи разом iз доброволь-
чими вiйськами, що висцiтIали пiд гграпорами Нового Азер -
байджаrту, биlштся цреrркi батальйони. Я знав про знzrме-
на. tlисельrтiсть вiЙськ i битви- Серед тIд(, хто бився там,
був i Iлrьяс-бек. Як же MeHi хотiлося воIовати з ним плiч-о-
плiч, вдихаючи BiTep свободи. Та дорога на фронт була
закрита для меIIе_ Itордоrlи охоронялися англiЙськими та
росiйськими вiйськами, Широкий MicT збудовш,тий над
Араксом, що з'едц},,вав IpaH з театром во€нних дiй, було
перекрито колIочим дротом, кулеметами та солдатzlми.
Шахський Iршr нагадrвав слимака, що сховався у свою
мупuпо. Нdоден чоловiк, жодна миша i TraBiTb жодна мJжа не
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перетнулI4 б cMepTerbtry, зону, де р озгор}цrлися мерзеrrrri. на
ryMIiy iраrщiв, бtli. Людям було не до пtlезii.

З Баrсу ринули бiженцi, серед яких б5rв базiка Арсла_тr
Ага. BiH бiгав з однiеi чаЙхани в другу iз нотатками, в якI4х
порiвнюв ав перемоги rypKiB iз перемогами Олексагцра Ма-
кедонського. На одIIу з його статей наклали забороrту,
оскi.rrъки цензура побачI4да у прослав;rянrтi Олексаrrдра Ма-
кедонського принIчDкеrтrrя Iраrry, Еолись пiдкоретrою Олек-
саIцром. Пiсля цього Арслан Ага почав ввzl}кати себе пе-
реслiдrваним за cBoi переконання. BiH приходив до мене
з детЕrльними розflовiдями про Moi героiчrтi подвиги, якi
я здйснrав. захищаючи Батqr. BiH подrмки бачив ворожi ле-
гiони, якi марширува-ци повз Еулемет з единою метою -буги зrпшценими мtliми к_чJIями. Сам же АрслаЕ пЦ час цих
подiЙ просидЬ у пiдвалi якоiсь др}.карнi, створюючи зztхоп-
ливi патрiотичнi речi, якi нЖто так i не виголосив. BiH зачи-
тав'й MeHi й поцросив подiлитися з Еим переживаIfiIям ге-

роя, яriий брав 5гrасть у рукопаттIному бою. Я набив йотчry

рота сододощами i виставив за дверi. Пiс-rrя нього в kiMHaTi
з€rлиIIII4вся запzlх чорнIчLца i тс.tвсптй rrовий зошит у яний
BiH мав записJrвати цереживання Iероя. Я гляrrув на бiлi
сторiнки, згадавши лечальниЙ, вiдсторонениЙ погляд HiHo,
свое загIJryтане життя, i взявся за fIeIJO. Не за тим, щоб опи-
сати переживанЕя героя. а щоб зафiксувати на паперi весь
rrurях, де моя кохаrrазацбиJIа свою усмiшrqл.

Я сrадiв, виводячи дrмки iранським очеретяним пером.
Потiм почав JдIорядков}.вати записи з часiв навчаЕня в гiм-
назii. Митryле знову набуло чiтких обрисiв, поки до кiмнати
не зайшов Сеiд Мустафа i не уткIry,вся cBoiM рябим облич-
чям IvIeIIl уплече,

- СеЦ, - лромовив я, - життя мое rrеретворидося у су-
цi-rъrмй вузол. ,Щорога на фронт перекрI,rга, HiHo розучLLlrася
смiятися, а я проливаю тут замiсть KpoBi чорнило. Як MeHi
далi жити, Сеiд Мустафа?

Др},г дививL,я на мене спокiйним, шронизливим помя-
дом. У чорноIчцr одязi Його струнке тiло здавалося зiгrrутим
пiд тягарем яноiсъ таемницi.

-Одtтими руками ти rriчого не зможеш зробrати, Алi
Xffr, - вiдповiв BiH, присiв але людинi даються не
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тi:rьки руItи. Подивись на мЙ о/4яц i тодi зроз5rмiеш, про що
я кажч" Людrтrrоr<l керу€ сила Всевиlflнъого. Вiдсуlть злегка
завiсу таемницi, i на тебе зiЙде ц,я сила.

- Я не роззплiю тебе, Сеiд NIустафа. !уша моя розрива-
етьс.fl вiд болю, а сам я пrукаю виход7 з темряви.

-Ти поверIцrвся об.шr.гrям до cBiry, АлiХан, заб5rваючrа
про сиJц/ Всевиrrтнього, який керуе цим cBiToM. У 680 роцi
гriд час битви син Пророка ýсейк зzrгшцrв побrизу Кербали,
переслiдzвшrий ворогами. BiH був Спасителем, який знав
тайну. Иого KpoB'ro Всевишнiй обагрив соIще пiд час схоry
Й заходz. LIfиiтсъкою обпцтното керува[и дванялцять iMaMiB:
першим був Г}сейн, а ocтaтrнiM - Незримий IMaM Остан-
нього дrrя, ятмй досi таемно керуе шrдrтатллr,r. Щей Незриштй
IMaM проявляеться в ycix cBoix сшрава-х, аJIе BiH - недосяжt-
лц4i1. Я бачу його у сонцi, що сходить, }r зернi, у штормовоIчцr
Mopi. Чуlо його голос у г5ркотi кулемета, зiтханнi;кiнrси, по-
дr.ос5r BiTpy- I невидимасиJIа велйа шиiташr тужити. Т}zжити
за Хусейношr, який пролив кроЕ у гIустельних пiсках Керба-
ли, Трауру rlрисвятryсться одиII мiсяць porty: мiсяцъ Махар-
рам. Щьогt-t мiсяця Bci страждеттrтi оплацпотъ свос горе. На
десятий день Махаррама шиiт отрип,rуе заготовлене йоплу
Всевитrгтiм, бо це - день загибелi M5rtIeHиKzt. Муrси, якi ý-
сейн прийняв на себе, повиннi передатися благочестивим
послiдовникам. Топлу, хто вiзьме на себе частиIцr цI,ш мJдс,
даруеться часттiа благословеrтня. Благочестивi,lюди бичу-
ють себе у мiсяць Махаррам, i через бiль, що еобi спричиняе
лIодина, яка зап,туталася у cBolx проблемах, iй вказуеться
IIIJIях до милосердя i радощiв спасiння. У цьоtrлу полягае та
емниця MztxappaMa.

- Сеiд, - промовив я втомленим i роздратованим голо-
сом. - Я затlитав тебе, як знову поверЕтути щастя у дiм,
то\лу що я }Itиву iз якимось незроз5rмi.тпам cтpzlxoм. А ти пе-
реказуеш MeHi релiгiйнi настанови, якi ми проходилиу гiм-
назii. Що ж MerTi тепер - бiгти до мечетi та шмагатrа себе
залiзними ланцюгzlми? Я праведний мусульманиr: i дотри-
м5дос_я Bcix релiгiЙнID( приписiв. Bipro у таirту Всевиrшrього.
та зовсlм IIс д/маю, що шляхдо мого щастя пролягае через
муки Святого ýсейна.

-Але я вiрю в це, Алi Хшт. Ти запитав мене про пuIях,
ось я i вказую тобi Його. MeHi невiдомi iHuri шляхи. Iльяс-
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бек проливае кров на фронтi в Гянднti. ll\z,tTe монtеш по'iха-
ти в Гянджу. Тому тобi треба пролити кров в iм'я Всевиш-
нього на десятий день Махаррама. Не говори, що ця свята
жертва - безглузда, бо у цiЙ юдолi слiз все мае свiЙ змiст
Бийся за батькiвпIиIlч в мiсяць Махаррам, як Iльяс-бек
б'еться в Гянджi.

Я MoB.raB. У двlр в'iхала карета, через шtaToвi шиби якоi
ледве прогляда,IIося обдиччя HiHo. Дверi гаре}лу вiдчиtпzли-
ся, i Сеiд Мустафа поспiшrzв додопdу.

- Прr.о<одь завтра до ме.rетi Сспа;aпезар. Продовжимо
нашryрозмовутам.
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Розкиrцrвrrrись на дива_rri, ми грали у Еарди, рухаючи
IrIаттIтси зi слоновоr rсocTi по irлсрустованiй перлам5rгровiй
дошцi. З того часу, як я навчив HiHo цiй грi, ми зiгра_rrи на
цrмани, сережни, поцilцrнки та iMeHa для наших майбуг-
Hix лiтеЙ. HiHo програва:lа i, розра:qrвавILIись, знову кидала
KocTi. Очi ii азартно блпццали, а па-tьцi поглад)тýrва.,rrи кiс.тя-
rтi шаrrпси так, ттiби це булл rсоштовлтi KaMeHi.

-ТИ розориш мене, АлiХан, - зiтхrrула вона, пiдсовlпо-
чи до мене BiciM цrманiв, якi я щоЙно виграв. Потiм вона
вiдштоыст5r,та вбiк дошtсу, поклаJIа шreHi на колiна свою голо-
ву, задrмJIиво подивилася на стеJIю й порr,тrула у роздrми-

,Щень видався чrдовим, бо HiHo переповнювало залово-
лення вiд помсти, Рано-вршrцi в домi пiднявся переполох.
li ворог ftr'я Гуцу увiЙшов дсl Hei в KiMHaTy з розлухJIою що-
кою та перекошеним об;птччям.

-Мабугь, у вас розiгрався зфrшй бiJъ, - поставиJа
вона лiагноз з непор}шшим виразом об,тиччя, Очi блищали
у передч5rrтi трiумфу i радостi. Вона пiдвела Його до BiHHa
i, зазrтрrrувши у р ота, насутпала бр ови. Потiм, сцрб ов arro по -
j{ит;rвIIIи головою, зHaIhIuIa шматок грубоi тлатки i обв'язала
нею дпIлястrтй зуб fti tУлу. ДругиЙ кiнець нитки вона
прив'язала до ручки вiдчrлrенюс дверей. Поцrвся Heca\,Io ви-
тиЙ крик: евцDL залsткаtтиЙ ло cMepTi, )шав на пiллсlгу i ви-
трirrцав очi на свЙ з}б, що вiдкотився до вiдчинеrпас дверей.

- Скажи йоплу, А-гri Xarr, що чистка зфiв указЬrпам па-rrь-

цем правоi руки приводить до такого кiнця!
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Я переrurав ri фразу дос:rЬно, i Ях'я Гулу пiДбрав зуб з гriд-
логи. Та Hiттo не повнiс-тю заловольнила свою жацr помсти.

- Скаатси йошrу, Алi Хдr, що йопту ще лiк5rватися та лiку-
ватися- BiH повrаrrеII лfiгтI4 в лiжско i впродовж шести годин
прикладати до щоки гарячi припарки. I в жодному разi не
iСТИ солодgттIig, ггринаймнi протягом тижня.

fu'я ГУлу, яrсай позбувся зубного болю, rrо)trатJдочись, rri-
шов до своеi кiппrати.

- Соромся, HiHo, -мовив я, -вiдiбрыIауцього бiдола-
)сr,I останню радiсть..,

- Таж Йому Й треба, - безщпrпто вiдповiла HiHo i цринес-
ла нарди. Вона програла, i справедлrавiсть було вiдновлено.

Тепер вона срrдйа, пестячи MeTri пiдборiддя_

- Коли Бшсу звi_тrьнять, Алi?

- Мабуть, через два тиrкнi.

- Чотирнадrшть днiв, - зiтхtц/ла вона, - Знаеш, MeHi
не терпиться побачити звiльненттй цrрками Баку. Все тра-
пилося не так, як я очiьувала. Тобi ryт гrодоба€ться, мене
JIý приниЕqrють кожного Бошсого дrrя.

-Приrтrтжqrють. 
Як?

- Yci поводятьсfl зi мною, нiби я коштов}Iа та ьрюсtа рiч.
Е{е знаю. наскiдьки я коштовна, аJIе не Iq)I,Dffia i зовсiм не
рiч. Пам'ятасш напIе життя у,Щагестаrтi? Там усе було по-
iншоьrу. MeTri ryт зовсiм не подобаеться. Якщо Баrqr не звiль-
rrять ближ.rим часом, п,rll повиннi поiхати звiдси ьуди-
небудь. MerTi нiчого не вiдомо fц)о всй поетiв, якими TEIK
пишаються у цiЙ KpaiHi, але я зЕzlю, що в день Аптура чоло-
вirси батожать собi груда, б'ють себе по головi мечами i би,ту-
ютъ сIтини залiзттrтми лilщюга},tlz. Балато хто з европейцiв
сьогоднi поiхали звiдси, щоб не бачити цrо< жtахiв, Я нена-
видItу все це. У мене таке вiдцrття, нiби на мене вшIивае
якась зла сила, що непiдвладна розупцr й готова зваJIитися
на мене будь -якоi хвилини.

Вона пiдвсда сво€ rrilrcTrc обrrrаччя. очi ii з,щавз-lццgя 6aa-
донтмми i темними, як нiколи, зiницi була розшттренi, а по-
гляд бlъ обернений у себе. Лише по очzlх моrrсна було зрозу-
мiти. що HiHo вагiтна.

-Ти боiшся, HiTro?

- Чого? - запитzUIа вона з вiдвертим подивом у голосi.
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-,Щеякi 
жiнки бояться rrологiв.

- Hi, - серЙозно вiдповiла вOна, - Я не боюсь. Я боюсь
мишеЙ. крокодилiв, iспитiв i eBrTyxiB. Але не цього. Тодi
я взимtсу ма"та би боятися нежитi,

Я поцiлlъав iiхо.,-rоднi повiки. HiHo пiдвелася i вiдкиrтула
назад волосся.

- Пiry я гrровiдаю cBo-tx батькЬ, Алi.
Я кивrryв на знак згоди. хоч i знав прекрасно, що на вiл-

лi KiпiaHi гц]авил гареА{у не дотри\дJrваJIися. Князь приймав
грузинськrлr друзЬ i европеЙсьнIzD( диIlломатЬ. HiHo гrила
чай з алrглiйським печивом i вела розмови з голлаIцським
консулом гrро РембраIцта та проблеми схiднrлrжiнок.

Невдовзi карета з мат\овимиltlутбами викотилася з дво-
ру. Я зЕшишився сам наодинцi з дrмками про маrленькi зе-
ленi прапорцi та клапоть кольорового паперу, якиЙ роздi-
JIяв мене i мою батькЬпцану. У KiMrraTi стzlвало все темнiше
i темнiше. СлабкиЙ арOмат HiHcl все ще зzrлишався на м'я-
крlх диваннIж подшIках. Я оrryстився на пiдлоry, намагаю-
чись вiдrrцrкати вервечки. На cTiHi вrдб.rrискував Срiбний
Лев з мечем у лiвiЙ лапi, Я погляЕI},,в на нього, i мене paITTolл
охопило вiдч5rmя беззахисностi та безнадii. Яка ж ганьба
була сrадiти 1ут у Tirri Срiбного Лева, колrrа мiЙ народ cTiKaB
кров'ю у степzlх Гяrrджi. Я теж б\rв лише рiч. Коштtlвна рiч,
за якою доглядаJIи, яrсу оберiгали, Я - Ширватrшир, який
був надiлений високим титулом i яний вI4тончено вислов-
лювався. Срiбrтий Лев насмiхався зi стirти нал моею безна-
дiЙнiстю. Прикордонний MicT над Араксом був за_тсритий,
а до дrшi Hirro не було нiяrсою шляху з цiеi iparrcbнoi зем_гri.
Яперебирав вервечни. Нитка раIIтом сlбiрвалася, i буршти-
HoBi намистини покотилися на пiдлогу.

Крiзь с5rтirrки зztЕJIично та погрозлrдво, нiби поrrеред-
женЕ,я вiд Всевиптrтьою, долинали зв)aки бфна. Я пiдiйшов
до BiHHa, OcTaHHi променi соЕця освiтлювали зЁшилецr до-
рогу. Звуки бфна долинали все чiткiше. Ритм суIIрово-
д}Iýrвався Jaривчастими вигJдками, якi повторювалисfl зно-
ву i знову тисячу разiв:

- Шах-сей ... Вах-сей... Шах ýсейн... Вах ýсейнl
За рсlгом вiдбувzллася хода. Над натовпом майорiло три

величезнi пrитi золотом rrрапори, На одЕо\лу з них було на-
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писано пАлiu fIослаLнець Аллаха на зепlri. На др1,'гому пра
порi з чорного оксамиту були намальованi кончaри лiвоi до-
лонi, rrдо оIтускаеться - рука Фатiми, дочки Пророка. А на
третьоплу великими бlrквами. якi покривали всс небо, було
написано JIише одне слово uýсейн> 

- Brтyri Пророка, мjrче-
ник i насц/пник. Натовп повiльно прос)rвався по вулицi.
Попередr йшли Ti, хто каявся. з оголеними спинами в чор-
ному траурному одязl r з важкими залlзними лаIщюгами
в р}цiж, якими били себе по закривавленIzхплечах, За ними
пlвItолом рJrхалися широкоплечr чоловrни, вист}дIilочи на
два кроки вперед i вiдсцlтrшочи на крок назал. На дорозi,цz-
нав iхнiй хриплий крик: uШах-сей... Вах-сей,..u I з кожним
виryком вони всс сапьнiшс били себе ъt/лак;rми в оголенi
волохатi груди. Слiдом irrr,ти сеtди, перев'язанi зеленими
пасками за рангом i з тrахиленI4ми головами. А за нимлr без-
мовно слiдували з похNцрими облич.lями мучениIiи Махар
рама у бiлих caBaIIzlx i з мечами в рукж. Шах-сей.,. Вах-
сей.., На caвaнutx л,цгrеrrrакiв бчли гrrrями KpoBi. Один з rrLD(
спiткrдrвся. i Його з блажсrrною усмiшкою на BycTzrx тут Еýе
забра-ти й понесли друзi.

Я стояв бiля BiKHa. Раптом мене охопило нове й нездо-
лаЕне поч/"ггя - цеЙ крик вiдryтсrryвся у моiЙ д5шri попсрсд-
женням, i мене почало переfIовнювати бажатrня цiлком пiд-
коI]итися. Я бачив краплi KpoBi на дорозi, 1тtритiй пилом.
i .цrв закличнi звlтси бубна, яrti общя.lпt звИьненIlя. У них
мiстилася TaiHa Всевиrrшьото, ворота печалi, що вiдтсрива-
ли ltllrях до спасiння. Я стистryв вуста й 5гхопlтвся за пiдвi-
кон}Iя_ Я бачив руьу Фатiми, i вссь видимиЙ cBiT нiби почав
ПЛI{ВТИ З-ПtД НlГ,

,Щолиrтув ще один птухий звук бубна, який тут же вiдгуrt-
rцrвся у моiЙ дппi диким ревом_ Я змiшався з натовпом
i став у шеренry широкоплечих чоловiкiв, висцпqпочи ку-
лаком гrо сво'й оголених грудях. Пiзнiше я опинився у про-
холоднохлу затiнrqg мечетi i rто.цrв нqгрливиЙ заIuIик iMaMa.
Хтось вклalв Meтri до рJдс важкого ланцюга. i спиrry миттю
пронизав пец^rий бiль. Стiкали години. Передi мною утво-
рилася простора площа, а з горла вирвався диний i радiс-
ниЙ, знаЙомиЙ крик: uТТТах-сей... Вах-сей.,,п Поруч стояв
якийсь дервiш з розбитим обличчям. Через висохJtу шкiру
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стирчалиребра. Тисячiпар очейнатовпу, що моJIився, вту-
пилися чrдись уперед, Нzrтовп спiвав.

Площею forroB KiHb iз закривавленим сiдлом - KiHb мо-
додого ýсейна, ,Щервiш з розбитим облич.rям раптом про-
низJIиво закрI4чzrв. Потiм, вiдкиrцrвши вбiк мiдrry чаццr, ки-
IIувс.я пiд копита ноня. Я спiтнrцrвся. Важкi кулаки били по
оголених грудях. кТТIа:l-сеЙ... Вах-сеЙ...) - криtIав з TpiyM-
фомнатовп.

Пронесли якогось чоловiка у забризкаrrому кров'ю одя-
зi, Здалеrсу до нас наблизились численнi смолоскипи, i MeHi
довелося iтти в прцесii. ПотLw я знову сидiв у дворi мечетi
в оточеннi чоловiнiв у круглIж папахах, ixHi очi були пере-
повненi сльозzlми. Хтось заспiвал марсiю за молодим ýсеЙ-
ном. Бiль стисцrв Йолдr горлr,янIry. Я пiдвiвся, Нап,овп почztв
вiдходrтги назал, Нiч вrадалася щ)охолодЕою- Ми проЙrтши
повз консульство, на даху якого маЙорiли чорцi прапори.
Нескiнченна низка смолоскипiв наrга,щrва,та 11iчку, в янiЙ
вiдбивалися зорi. На дахах будинкiв юрмилися лrоди, З-за
рогу визира.грr жit*си у чадрi.

Будiвля коЕсулъства охоронялася вартовими, якi три-
I\rалп HaTroxBaTi cBoi багнети. Повз Еатовц богомйьrrrzrсiв
пройшов KapaвErrr верблюдiв, Знову долиtIули ryжливi кри-
ки, жiHKra припаJIи до зетrшri, а блiде сяЙвtl мiсяця сrсвiтrало
ixHi оголенi ноги. Вер>оа на верблюдах про'tхала с.iшr'я моло-
дою ГУсеЙна. За ними на чорноллу KoHi везли вбивцю свя-
тtого 

- 
€зiда, обллаччя якого покривав захисниЙ козирок.

Коrи вЬ появився, через ппопsr полетiло камiнгrя. Верш-
ник посканав швидше i сховався у дворi виста_вновоi зали
Насреддiн-шаха. Наз:штра бчла загr,rrановzlна мiстерiя п1_1о

Святого Г}rсейна.
Ми наблизrz.l;IуIся до zшмазного ril{ку Il Iахського паJIащ/

з чорними прапорами. Бахадrдlи, сторожа палацу, стояли,
схиJIивIIIи голови, у чорноАлутраурЕо]\{у одязi. Шаха у пала-
цi не було. BiH перебував у лiтнiЙ резиденцii в Багешахi. На-
товrr попрямував на вулицю Ала-ед-Довле, i я раптом зЕши-
IrIився один на темнiй Тоцмейда_rтi. ,Щула iржавr.rх гармат
байдrже диви.IIися на мене. Тiло Trra.rro, наче йому дiста-lлося
тисячу ударiв батогом. Я доторкттувся д() п.печа i тlaMaTIa.в
згусток KpoBi, що вже запекласfl. У мене заJIаморочиltасfi
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голова. Трохи отямившись, я побачив порояtнiй фаетон.
Фаетс.lнщик з розумiнняrt i жалiстю дивився намене.

- Поклали на рани трохи го.lпrбиного послiлд. змiшанrl-
го з олiею. Ще допоможе. - зi зна;rням справи поралив BiH.

Знемагаючи, я впав на сидiння.

-У lПaMipa_Tr, у дiм Ширванширiв, 
- 

вигукч/ъ я. Фае-
тонщик змахIцд] батогом, i ми покотилися крутими, HepiB-
ними вулицями,

- Ви, мабуть, длэrtе набожна людина, - повертався час
вiд чаry до мене i казав BiH, - помолiться, буд" JIаска, за
мене Teifi. Умеrrе самого нема€ часу, я повинен працювати.
Мене звуть Зо:,раб Юсуф ..

По обличчю HiHo текли сльози. Вона сидiла на диваrri,
безпомiчно схрестивши рJдiи й гiрко плачли. Рот у Hei був
вiдкритиЙ. hуточки рота оIIущенi, а мiж щока_vи та носом
утворилися глибокi зморшки, Вона ридала, здригаючись
yciM тйом. Вона не tsимовила жодного слова, лише прозорi
сльози, скочrючись з вiй на щоки, розгL.IиваJIися на ii без-
захисноNц/ обличчi. Я стояв перед IIeIo. увесь роз.rавлений ri
горем. Вона не pJжiulacb, не витирала сльози, губи ii TpeMTi-
ли, як листя на BiT1.1i. Я взяв ii холоднi, безлtивнi руки Й по-
цi_lryrвав вологi очi. HiHo нагородила мене вiдryтнiм, бездzм-
НИМ ПОГJIЯДОМ.

- HiHo, кричати я. - HiHo, що з тобою?
tsона пiднесла рJдц/ до рота, нiби хотiла закрити його_

Коли вона знову огIустила Ii, я побачив слiди зубiв на тlшь-
ному боцi долоrri.

-Я ненавидь1r тебе, ATi Хff{, - rrромовила вона голо-
сом ryже на.Jтякатrоi людинI4.

- HiHo, тобi зле?

- Hi, я просто ненавиджу тебе.
Вона притисJIа нижЕю ryбу зубами i нагадrвала обра-

жеЕIу дитину. Потiм iз жахом перевела погляд на мою розi-
драЕ{у оде}riину та оголенi зzrкривавленi плечi.

-У чому справа, HiHo?

- Я rrенавиднtу тебе.
BorTa забилася в куток диваFту i пiдпсрла колiньми пiд-

борiддя, HiHo бiльше не пJIчlкаlIа. Лише TI,Dio та печальнt]
погJIядала на менс, як на незнайомш,я.

- Що я такого зробив, HiHo?
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-Ти 
показав MeHi свою душу, Алi Хал, - промовила

вона моЕотонно i тихо, наче у дрiмотi. - 
Я була на вi_гrлi

у батькiв. Ми ша.тz чай, а цотiм гоJrlтандський консул запро-
сиЕ нас до себе додо\dу наТопмейдаtri, збираючись поЕаза-
ти нам BapBaIJct'Ki ритуали Cxt_l,ry. Ми стояли бiля BiKHa
i спостерiгали потiк фаrrатикiв, що рухалисл вулицею. При
звуках бфна i з'явi TIzIx диких "гподеЙ MeHi gга.то зле. Консул
назвав цю холir (оргiею саломазохiстiвu i зачинив BiKHa,
тому що з вулицi тхнуло потом i брудом, Рацтом долицrв
несамовитий нрин, i ми побачиJrи, що якиiтсь дервiш ки-
тrувся гriд копита коЕя. оЧекаЙге, а це Ее. .. D, 

- 
випроставIIIи

pJrr.y, сказав консул, та не встиг закiнчити фразу. Я поди-
вилас.fl туди, куди BiH показував, i побачила, що серед ycix
цшс фшrатикiв бив себе в груди i шмагав по спинi ти, Алi
Хан! Я вiдчула такrzй сором, талqr гатrьбу. Подrмати тiльки.
дружина фанатичного BapBapal Я бачила Bci TBoi рухи i вiд-
члвiша на собi спiвчутливиЙ погляд нонсула. Потiм ми чи то
тtиличай, чи то вечеряли. Уже не пам'ятаю. Мен1 ледве вда-
лося зберегти рЬновагу, тоtiлу що я раптом вiд.цrла ry безо-
дню, flка роздi_rrяла нас. Аrтi Хан, Святий Гусейн зруйнував
наше щастя. Я побачила в тобi фанатичного варвара, i вiд-
нинi ти завжди будеш таким,

BoTra сrадi_гrа пригтriчена пережитими стра}Iцаннями,
не маючи CIZLII вимовrrги бi.lъше Hi слова тi-rьки T0I\4y, що
я спробував вiдшrукати iстинниЙ rrrгrях та згод/ зi Все-
вишнlм.

- Що ж нчlм тепер робити. HiHo?

- Не знzlю, Щастя вiдвернулося вiд rrac. Я хо.ту 'йати
туди, де знову з1\1ожу дивитися тобi в облрrччя i не побачу
бiльше того божевiльного з Топмейданi. rЩозволь MeHi по'iха-
ти, АлiХан.

- Кудr, Hirro?

- Не знало, - вЦповiла вона i доторкцчлася падьцями
до Moei зраненоi спини. - Чому, чому ти це зробив?

-Я зробив це зарirди тебе, HiHt_l, але ти не зрt_lзумiеш
мене.

- Hi, - безутiшно мовила вона. - Я xorry по'tхати звiд-
си. Ятак стомилася, АлiХан. Азiя огlzдна.

-Тимене любиш?
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- Тал, - вiдповiла воЕа з вiдчаем у голосi i зроrrzrла руки
на ксlлiнаr. Я пiдняв i1 Й вiднiс у спалъЕю, де роздягrцrв i пt-l-
клав у лiжко. ii лихомаtrило, вона шепотiла незв'язнi слова.

- HiHo, - покликzrв я, - потерпи кiлька тикнЬ, а потiм
ми поiдемо додому, в Бшсу.

Вона втомлено цо)аIтzL[а головоIо i закрлurа очi. Засцrв-
ши, вона тримЕLlrася за мою руку i прl4тискzulа r1 до себе.
Я довгt_l просидiв пOIJу-{, вiдцrваючи долонею, як б'еться iT

серце. Потiм сам роздягIцrвся i лiг пору-т. Тiло HiHo було теп-
лим. Вона лежала по-дитячоr,Iу на лiвому боцi iз зiгrцrтими
колiнами, сховаFши гtlлtlву пiд ковдру.

Прокrптувrпись рано-враrщi, вона церескочI4jЕl- через
мене i цобiгла до BarrHoi кiмнати. Там довю }rмI4вzIлася
й х;rюпалася, не дозволяючи MeHi ввiЙти... Потiм виiтtл,ла,
намагаючисъ не зустрiчатися зi мною цоглядом. У руках у
Hei була маленька cкrl_tl}lнa з бальзамом.

-'Гобi треба було б гrобити мене, Алi XaIr, 
- 

сказаJIа
воЕа годосом зразковоi маленькоi дiвчлrrпси.

- rЩе там. Пiс-гrя тою, як я цi;лаЙ деЕь шмагав себе, звiд-
ки було взятися cl4Jlanrnл на тебе, HiHo.

Вона вiдклала ба,тьзам, а евцr:( принiс чаЙ. Спirrrrrо ви-
пивши його, HiHo мовчки Й зЁчено rrоглfltlула на сад у BiKHo.

- Все марно, - t:казала вона несподiвшrо, киЕцIвши на
мене рiш5гrий помяд. - Я ненавиднqr тебе. А-гri Хан. Я rreHa-
виджу тебе i буду ненавrадiти, доки ми житимемо в IpaHi.
Я нiчого rrе Morrc5r iз собою вдiяти.

Ми пiдвелися, вийтlllти в сад i мовчки сiли бiля фонтана.
Перед нами походжав гrавич, а у двiр чоловiчоi частини бу-
динIr_ч B'ixarTa карета батька.

- Я моэ*цz зiграти в нарди HaBiTb з чоловiком, яЕого не-
навид}rýу, - погJIяt{увrlIи на мене скоса, раптом зrriчено
скztз€ша HiHo.

Я гrринiс Еарм, i ми почали сJrмно та }fiурливо кI4дати
KocTi- Потiм, схиливIrl:ись над бордюром фонта_rrа. дивили-
ся на cBoi вiдображення у водi, HiHcl огryстила у водr руку,
викрививши бриrками нашi вiдображення.

- Не сучrуЙ тал, А"гri Хая. Я не тебе ненаврцнrу, а цIо
cTpilIшIyKpaiEIy з fr дrшrтим народом. Ненавrzстъ гrройде, як
тИьки ми оЕинимося вдома iяк тirьки...
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Вона торкIýrлася облrич.rям води, а коJIи пiдrяла його,
зi щiк на гтiдборiддя тrокотиJмся прозорi краплини води.

- Я точно знаю, що це буде х.rrопчик, та все одно дове-
деться ще потIекати ciM мiсяцiв, - зшtir-rlIила вона з гордим
вигJIядом.

Наша допя тепер зчшеж€uIа вЦ щ)ос]rванЕIя вiйськ випа-
леЕими соIщем степЕrми АзербаЙджilry до старого MicTa
Ба_rсу - MicTa, яке опинIапося у ворожому полоrтi, нафтовi
Beжi якого зазкавали нескiнченнIах тортур. Я витер облич-
чя HiHo i поцi-гцrвав iП у холоднi щоки. Вона усмiхrцrлася.
Здалеrсу знову долицгв г5ркiт барабанiв на честь Святого
ýсеЙrrа. Я схопив HiHo за p5rкy, потягrтув ii тттрид{о в дiм
i зазЬ rra повниЙ голос грамофон - арiю з опери ГУно uФа-

усто. Ще була найryчнiша платiвка у домi. Щоюл зJIякана
HiHo, тремтячи вiд стрa>ýr, тулилася до мене, бас Мефiсто-
фсля заглушав давrri виryки KTTIлl-ggfi... Вах-сей,..u.
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Не встrтгла настати ocirrb, як вiЙська Енвера-пашi yBi-
йцrли в Бшqz - принаймнi, тане оповiдали на базарах,
у чайханi та MirтicTepcTBax. Остатшi росiЙськi з€lхисники
MicTa, висцаженi та вiдiрванi вiд cBoei частини, цричаJIили
до берегiв IpaHy, TypKecTarry Й сповiстили про те, що над
старою фортецею гrереможно майорить червоний гrрапор
з бirгr.rм пiвмiсяцем. Арслатr Ага тrадруЕував у газетах Теге-
ршrа буrrлючне повiдопrленЕя гrро встул до пricTa TypKiB,
а дядьrtо Ассад-ес-Сuulтане заборонив Ti газети через ба-
жаЕня доюдити англiЙцям i просто з ненавистi до TypKiB.
Батько вирJrшив на зустрiч до пpeм'ep-MiHicTpa, i тоЙ цiс-rrя
певнIZD( колившIь дозволив вiдновити судноплавство мiж
lралrопr i Баrсу. Ми поiхалпа у Вензелi i, змiшавrшись з натов-
пом бiженцiв, вируrrrили напароплаэi uНасреддlнD до звiль-
HeHoi батькiвпцlни.

На бакинському причалi стоя1,Iи соJцати у каршýrлев?ж
папахzlх. Iльяс-бен BiTaB нас, пiднявши свою шаблю, а ту-
рецький поJIковник виголосив цромову, намагаючись на-
дапr своiй м'якiй стамбульськiЙ говiрф якомога бiльше
азербаЙланаrrськоi твердостi, Ми прибули у вщент зруйнова-
ниЙ i пограбований будинок. HiHo вiдразу ж ста,тадi-вrrъною
домогосподаркою: JдrI]одовж TraKrTiB вона, засiвшпл у мебле-
вих лавнах, вела fIеремовиЕи з тесJIями r, зосереджено Еа-
С5|ПИВIIIИСь, вимiря,rrа цатттi бjlццаlц. Потiм вiдбулася низна
вта€мничеrпш зустрiчей з архiтекторами, gаrтт будrтнок за-
полонився гамом робiтникiв i затrахами фарби, деревиЕи
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та штуIiацрки. YciM цим домаrшriм rвалтом керJrвала HiHo,
сповнена вiдчуттям вiдповiда,тьностi, адже iЙ було надано
цiлIýовиту свободz у виборi меблiв, шпалер i вттутрirпнього
облаштуваrrн,я оселi.

- Не сердься Еа свою HiHo, Алi, - доповiдала tsона уве-
чер1 знiяковiла, але щасJмва, -я замовI4IIа лiЕtтса, сгц)авж-
Hi лiжка, що замiнять rrzlr''r дивани. Шrrа-lrсри будrть cBiTlrrm
вiдтiтткЬ, а пiдлога буде оббита килимовим покриттям. Ди-
тяча KiMHaTa - вся у бiлю< Toнzlx. Об:rаштtвання щrже вiд-
рiзняти,rrсться вiд ipa нського гарс му.

Обхопивши мене за шию, вона потерлася об мою щоку,
аби впоратися з докорами с5rмлirrrrя. Потiм вiдверrтулася
i, висолошвши тонкий язиIIок, сrrроб5вала дотягIцrтися
ним до кiнчика носа. Щей трюк вона утинчша зав}Itд4, опи-
нивrrlись v вааннiй сиlчафi: пiд час екзаменiв. на прийомi
у лiкаря чи на похоронzrх. Я згадав нiч Г\лсейrrа. ноли до-
зволив Тй наполягти FIа свое\лу, хочаменi й було неприемно
ходити у взугтi rrо ки,1}1мzж та сидiти за европейським сто-
лом. MeHi з:UIиш€lвся JIише пластий дах з паItорамою степу.
Там Hirro не загц)опоцIваJта cTp\rкTyplrиx змiн. У повiтрi
стояв вапняний пил i гам.

Я силiв на даху з батьком, вiлверттувппась у бiк, i дотягу-
вався, як HiHo, кiЕчикоN{ язика до Еоса. Раптом я вiдчв
себе винним.

-Нiчого не вПеш, АлiХаrr, -мовив спокiЙно батько. -
,Щомаrтшi IсJIопоти - жiноча сrrрава. HiHo добре зарекомен-
д/вала себе в IpaHi, хоч iй не вельми легко це вдалося. Зараз
твоя чсрга. Пам'ятай, про що я говорив тобi: Баrсу тепер
частина €вропи i назавэтсди буде нею. Темна прохолода KiM-
нат i червонi киJпzми на cTiHi залиIа7иIlися в IpaHi.

-Ати, батьrqу?

-Мое мiсце теж в IparTi, i я поТдr ryди вiдразу ж гтiсля
народження оцrriа. Жтzтиму в ЕIашому домi в Шамiранi,
поки i там в мод, нс увiЙ7цуть бiлi стirrи та лiжка.

- MeHi треба залитlIитися ту,л батькlr.

- Я зrrаю, - кивцrв BiH iз серйозним виглядом. - Ти
любиш це MicTo, а HiHo любить европу- Та Merri не подоба-
ються наттт новий прапор, гамiр, що охопив нову державу,
i дух безбоЕсiIся, що вита€ над Micт.otlr.
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ВЬ опустиз голову i ралтOм стчlв схожим на свого брата
Ассада-ес-Салтаrrе,

- Я вэхе- старий, Алi Xarr, MeHi болiсно бачити yci цi но-
вовведецня. Ти rrt молодиЙ i смiливиЙ, i топлу ти ма€ш заJIи-
шитися тут Ти потрiбеrr АзербаЙджаrrу_

Y.tacpt смерка}II{я я прогулIовавс.FI вулицями MicTa. IIа
перехрестях черryваJIи тц.lеrркi патрулi. Вигляд у ттшt був
суворr,п1 i непрсlникнI4Й. Я розговорився з деякими офiце-
рами, вони розповiли MeHi про мечетi Стамбула та лiтнi
ночi Татлиса. На даху старого ryбернаторського тrzmalý/ ма-
йорiв новий прапор, а у нашiЙ гiпцназii засiдаэ Парламент
Життя у староNлу MicTi, здав€uIося, перетворILтIося у постiЙ-
нлй карнавал. 3ахrасник щ)ав нароюr ФаталiХан як новий
прем'ер -MiHicTp у:в а-lпо вав закони i Bi,rцaB ав розпорядж,ен-
ня, Мiрза АсадуJIJта, брат Асаддлли, якиЙ забажав знуIIJJylти

усiхросiян, був призначениЙ MiHicTpoM закордонних сцрав
i ПiДПисував утоди iз сl.сiднiми краiнами. Yci цi метаморфо-
зи захопили й мене, Глибоrtо схвильованийнезвичним вiд-
ч/т"гflм поrriтичноi незалежностi. я з любов'ю роздивJIявся
HoBi армiЙсьнi ш.tинелi та знаЙомився iз зЕlконzrми. Уперше
в життi я fIотIувався затишно у своiЙ рцнiЙ KpaiHi. Росiяни
ходили tсрадысома, а колишнl вчителl, зустрrчаючись зl
мною, поштиво вiталися. Оркестр у мiськопту irлубi увесь
Be.rip грав народлri пiснi, ми могли Tre зrilмати rtапелrохiв,
а Iльяс-бек i я спLткуваjIися з цrIJецъкими офiцерами, KoTpi
поверIIулися з фронry чи тiльки збира-rллся туди. Вони рtlз-
повirпа нам про облоry Багдада i гrро перехiд через Синай-
cbtýy ftycTe.lTro. iм довелося бачити пiщатri дюни Т!iполi, роз-
митi дороги fhличини та снiэ*tнi лавини у горах BipMeHii,
Вони пutли шzLмпанське, порушIуючи Коран, говорили про
Енв ера та насryп Т]лр шrськоi iмперii, яка о б' еднае тюркськi
нар оди. Я з подивом i благоговirпrям в бrарав Kor*cTre -lxHe сло -
во, бо все те здавадосЕ нереальним, прекрасгмм i rrезаб5rг-
HiM сном.

Настав день великого парадr. MicToM крок5rвали вiй-
cbKoBi загони. Паrца, }.весь обвiшшrий орденами, про'iхав
на своему KoHi повз виIllикува}rrzх солдатiв i вiддав честь
новому tIралору. Сповценi гордiст,ю i вдячнiстю, ми забули
про рiзrrrлlю мiж пшriтами та суrriтами й бу лиrотювi вi,rцати
життя з а османського ха-пiф а, р о зцiлув авпи суцr рутсу пашi.
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Лише одrтrr Сеiд Мустафа стояв збоъцr. вiдокремrавIIшIсь вiд
натовгIу, iyciM cвoiМ виглядом вирiilжав ненависть i презир-
ство. Середусiх зiрок i пiвмiсяцiв на ryнiцi пашi Birr помiтив
бо.тгарський вiйськовий хрест, ятtий глибоко об54рив його як
символ .TyrKoi вiри на грудях lvrусульманина.

Пiсля парадi Iльяс, Сеiд i я си,щi;lи на буrьварi, усiяrrому
ociHTTiM листям. Друзi завели Jтюту сJrперечку з гц)иводу
основнIл( iдей HoBoi держави. Пiслrя Bcix ка_tчша*тiЙ i боiв
у Гяндэкi, пiсля бесiд з молодими цIрецькими офiцерами,
а також спираючись ЁIа власний вiйськовий досвiд, Iльяс-
бек переконЕlвся, що единим засобом вряцrватися вiд на-
шестя руських у майбутlrъому е проведення европейськr,пс
реформ, щ)ичопо, якомога швидше.

-Я ствердЕqrю, що можна будrвати фортеф й дороги,
вводити реформи, залишаючись при цьоIчry правовiрним
I\лусулъ]иш{иIтом. 

- 
збуджено криIлав BiTr. Сеiд с},тIив брови,

очiу нього були стомленi.

- Можеш пiти ще далi, Iльяс-бек, - мовив BiH холодrо-
кровно, 

- 
скажи щс. що можIIа пити вино, iсти свинину

i залтдпатися rц)и цьому гтравовiрнIдуI плусульмаrмном. €в-
ропейцi вже дазно встановили, що вино корисне для здо-
ров'я, а свиЕIина 

- 
по}киRна. Звичайтlо н{. правовiрним тtлу-

сульманином MoEtHa зztлишмтися, тiльки Архангел, який
cToiTb на BopoTzrx раю, не повiрить цьому.

-Мiж Jластю у парадi та свинртною - веJтика рiзrм-
ця, - розсмiявся Iльяс. 

-А 
мiж свIIниIIою та вином 

- 
жод-

Hoi. ýрецькi офiцери вiдкрито п'ють вино i носять хрести
на своrйуrriформi.

я сщгхав докази друзiв.

- Сеiд, - звернувсfl я до ЕIього, - а моЕ{на спати на лl}к-
rсу. iсти за допомогою ножа та виделкlI i залишатися при
цьом5r пр ав овiрнrтм муry,тьматмном?

Сеiд усмiхrтувся.

- Ти завжди будсш правовiрним Ndусульмап-rит+ом. Я ба-
чив тебе в день Махаррама.

Я мовчав. Iльяс-бек зсJдтув назад папаJqI.

- Це тrразда. що ви обJЕштовуете осеJIю на европейський
маЕер: iз qпrастrитrм мебrrями та свi,гlш,пtдд пгrалераrrшл?

- Саме так. Iльяс-бек.
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- IJe добре, - рiшуче про}Iови Bitr, - Ми тепер житиме-
мо у стOличi. !,о нашоi к1.1шни пOчЕtуть пllиlздити iнtlземнi
консули. 'ix належить приймати у сY.rасних осед.ЕIх, а EaTTTi

жlнки мають витонL{еЕо пцтримати розмову з дружинами

дипло_rrатiв. У тебе, A,ri Хан, янраз така лр}}кина i невдtlвзi
буде вiдповiдний дiм. 'I}.r маеш працювати у MiHicTepcTBi
закордоннIж с[рав.

Я розсмiявся.

- Iльяс-бек, ти кажеш про мою дружитry, мiй дiм i про
мене так, наче ми KoHi, яких готують до мil+снароднI4]i зма-
га-нь.'Ги, здаетьс.FI, дгмаеш, що я облаштовJaю оселю на до-
гощl нацiонЕIJIьним iHTepec aruI.

-Так i мае буги, - суворо лtr]омовив Iльяс-бек.
I раптом MeHi сяйrтула д/,1\Iка, щсl BiH мае рrrцiю i що геть

усе вiднинi повинно сJryгувати iHTepecaM HoBoi держави,
яку ми хотiли побудувати на неродючо},Iу, висушеЕому сон-
цем rpyHTi АзербаЙджаrтry. Я пiшов додо\,rу. ,Щiзнавшrись, що
я не заперечую проти паркетноi пiдлоrи та живописнихцо-
лотен на cTiHax, HiHo щасливо розсмiялася. Очi Ti засяяли,
як Tiei нсlчi в ,rici бiля джерела Печапюр.

Я часто виirкджав Bepxl4 у степ i лежав там годинами до
яскраво-червоного заходу сонця на заходi. Повз мене про-
ходати т)aрецькi вiЙr:ъка. Але зараз офiцерськi обличчя були
сryрбованими i напруженими. Бо весьцейгfu-Iас, пов'язаний
зi створенням HoBoi держави, вiмалиЕ нас вiд гуркотугар-
мат i cBiToBoi вiЙни. 1Ъ десь дaже далеко пiд тиском ворога
вiдстl,тrаллr союзники TypKiB - болгари,

- Фронт flpopBaнo, i 5rтримати Його неможливо, - сfiо-
вlстили цaрки, пI]ипинивши пи:ги шампанське.

Новини доходили рiдко й були подiбrтiударам блискави-
цi. У да"rекому rlорту Мудрос на борт аrrriтiЙсьного броне-
носця uАгапr,tемнонu пiднявся суryлиЙ чс_lловiн з оIцдщениN{
цоглядом. Це був MiHicTp вiЙськово-морського флоту Вели-
Koi Осмацськоi iмгrерii ГусеЙн Рауф БеЙ, якого халiф упов-
Еоважив rтiдписати угоry про гrеремир'я. Схrалившись над
столом, BiH пiдписався на клацтиIry паперу, i на очi пашi,
якиЙ ще пацaвав у rlilIloптy MicTi, набiгли сльози.

На бакинських вулицях ще раз про,чгна,та пiсня про
Т}rранську iмперiю, та цього разу вона зв)лIала як погре-

201



й.урбан Goi'?

ба_rьтиЙ гtlrач. Повrтiстю екirriроваrrий паттта ще раз проiхав
Bep><rr перед строем со_гrдатiв з нерJжомими обличчями.
Священний rтрапо1l Османського домJr було сг5zщено, ба-
рабани пробили дрiб, i паrтта вiлцав чссть рукою у бiлiЙ лаЙ-
ковiЙ руrсавичцi. Потiм солдати почаJIи колонаrд{ вiдстrпа-
ти з MicTa, зzUIишаючи пам'ять про стамбульськi мечет1,
rрrшнiстъ цlдяrfв на Босфорi, худорлявого старого халiфа
з мантiею Пророка на плечах.

Через rtiлька днiв я стояв на бульварi i спостерiгав, як за
островом Наргiн з'явJIяються перrттi Itбраблi з англЙськими
оrс5ллацiЙгмми частинz[ми- У генера.та були блаrситттi очi,
ToHKi вусики та сильнi довгi р5пiи. MicTo наводниди ново-
зслшццi. канадцi та австрzurЙф_ Бритаrrський шрапор ма-
ЙорЬ поруч з напIим, Фаталi Хаrr заrвлефоттував MeHi, за-
прошцдочи до нього yMiHicTepcTBo,

Birr сидiв у глибокоlцу крiслi, спряIлJrв.rвцм на мене пе-
цгrттй погляд.

-Алi Хан, чому ви досi не переб1дваете Еа дер;кавнiй
сrryжбi?

Я не знав, що вiдгrовiсти.

-Яусlм серцем належу своiй KpaiHi, ФаталiХан
г.пяIцrвIIIи на розкпалсrri на Його столi ToBcTi пашм, виIц/ва-
то вiдповiв я. 

- Готовий виковати будь-яlсий ваш наказ.

- Я чув про вашi здiбностi в iноземних Moвalx. Снiльки
alacy вам трсба, щоб вивчити шrглiйсььlЁ

Я зб ентежено усмfiGIувся.

- Фаталi Хан, MeHi не доведеться вчити англiйську. я Ii
вже знаю.

Вiдtr.lтlчвпм масивIry голову на спинтqz крiсла, Biтr мов-
чав" Потiм раптом запитав:

- як поJIdивае Hirro?
Я Фв вражетплй. Прем'ер-мiттiстр запичвав у мене про

мою др}пкитцr, iгноруrочи yci праБила етикету.

- .Щдщrrо, Ваше превосходитеJIьство, добре.

- А вона те}к зIIае англiйеьц/?

-Так.BiH знову замовчав, погладьJrю.ти cBoi довгi вуса.

- Фаталi Хан, - TpD(o щ)омовив я, - я зн€lю, що ви мае^
те на увазi. Через два тиэтснi наш будинок буде готовий,
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а у HiHo в гардеробi досить вечiрrriх rrарядiв. Ми розмовляе
мо а_rrглiйською мовою, азашампаfiське я сам заплачr,

Г}rби пiд вусами розпливлися в усмiшцi.
- Прошry вибаченьtя. Алi XaTr. Я зовсiм нс xoTiB вас об

разити. Апе нам справдi потрiбнi TaKi, як ви. Не в ycix евро-
пейськi дружини, давнiй родовiд i гrредставЕицька оселя.
Вiзьмiть, наприклад, мене: у lvrelfc нiколи не було грошеЙ,
щоб вивчити англiйську мову, не каЕqгIи вже гц]о дiм чи
дружину-европейну.

BiH мав утомлений вигляд.

- Вiд сьогодrri ви призначаетесь а,гаIтIе захiдносвро-
пейського вiддiлу. Iдiть до MiHicTpa з€rкордонних справ Аса-
лулли. Biтr пояснить вам суть справи. I.-. не сердьтеся тйь-
ки... MeHi, вибачте, незрJrчно запичtrвати вас про це. Чи
встигнете ви закiнчити ремонт будинrсу JrгIродовJ+с fl'.flти
дrriв?

- Так, Ваттте превосходительство, - вiдповiв я з упевrrе-
нiстю. вiд.т5rвши себе так, нiби я зрадив давнього вiрного
друга.

Я попряпцrвав додому. Пальцi HiHo були вимазанi у rrша-
клiвцi та фарбi. Вона стояла на стрем'янцi, прибиваючI4 до
стiни цвях для картини, Вона б дi/Еtе здив}rвалася, дiзнав-
шись, що служить iвоiй батькiвщинi, прибиваючи цього
цвяшка. Я нiчого не сказав iЙ, а тiльки поцi"гцrвав бруднi
пальцi та дозвоJII4в Iý/пити льодовнIо для зберiганrrя iHo-
земнI/Dtвин.
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пЧи е у вас TiTKa? Hi, у мене немае тiтки, але мй сдута
зламав праву ногу. Ти любиш мандрувати? Так, я люблю
мшIдрувати, аJIе ввечерi вiдтаю rrерева_гу тiльки фруктамп

- речення у самовчителi англiЙсьrсоi мови булrrа жахлппво
безглуздими. HiHo заrкриJIа книгу,

- Гhдаю, наrпоi англйськоi вистачить, щоб виграти
битву. ТИ колпась гrробував BicKi?

- HiHo, - з жахом виryIЕIув я, - TBoi висловлювання
нiби iз цього самовIIитеJIя.

-Ще засвiдчуе певним чином зрозумi.rr*rй псr.осiчниЙ
розлад, Алi Хан. прzЕIиною я$ого е незроз5rмйе ба;нання
сл)гжити батькiвпцшri. Кого пшr сьогоднi гrрийrrлаемо?

Вона намаг€uIася здаватися байдпкою, та iй це не зо-
BciM вдава,тося. Я перелiчив iMeHa ycix аtrглiЙськklх дипло-
матЬ i офЩерЬ. янi зблтра,ттсяудостоiти нас своею црисуг-
нiстю сьогоднi увечерi. СпокiЙно висдJD(ав[Iи мене, HiHo
гордо лiдняла голову. Вона знала, що жолен MiHicTp i жоден
генерiш в Азербаrlджанi не мае того, що е у ii чоловiва: ви-
тоIтченудружиЕIу iз захЦЕою освiтою, яка походить iз бла-
городIrого ролу та розмовлflе англiЙською мовою. Вона по-
правиJIа вечiрrтю сукню i подивилася у дзеркаJIо.

- Я попроб5вала BicKi, - по)GФrро вимовиJIа воЕа, 
-воно жzlхJIиве на смак, гц]отивне. Мабуть, тому його змiшу-

ють lз содовою водою.
Я обrrяв fi за плечi, i вона iз вдячнiстю подивилася на

мене,
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- Щивне у нас життя, Ari Xarr. То ти мене зачиняеш в га-
peMi, то виставляеш доказом rýIльт\rрного прогресу краrни.

Ми пройшли y вiтальню. У KiMrraTi стояли вишноленi
сJý,ти, а на cTiHax висiли картиIIи з пейзаlками та зобра
женням тварин. По rcyTKax були розставленi м'якi. крiсла,
а на стол€tх крас}rвалися вази з квiтами. HiHo заrтWиJIася
обличчям в apoмaTнi пслюстки троянд.

-Ти пам'ята€ш, Алi Хан? Пам'ятасш, як я приносила
тобi воду з додини, коли ми жили в аулi?

-А що тобi подобаOться бiльше?
Погляд HiHo став м'яким i задrмливим, а мо€ питання

залишилося без вiдповiдi. Проlцпrав дзвiнок у дверi. Вуста
П засiпалися вiд хвIIJIюваI{IIя. Але це були лише батьки I{i-
но та Iльяс-бек у cBяTкoвorvry вбраннi. BiH проЙшовся за-
лою, пl{льно роздивляючись усе, а потtм захоплено кивцrв
головою.

- Ъдаю, i MeHi пора одру}Iqrватися, A"fi Хд{, - повапкно
заявив BiH, - чи нема€ у HiHo двоюрiдrrrо< сестер?

Ilirro i я стояли у дверях, потисIqдочи мiцнi шлглiЙськi
руки. Офiцери були високими та червонолицими. Синьоокi
жiнки простягЕrли руки в рукавичках, люб'язно усмiхали-
ся i, не прI4хов)rючи цiкавостi, озиралися на Bci боки_ Може
вони чекали, що iM будzть присJrуJтqrвати Евцrхи, а танцiв-
ницi виконzlють танець живота. Замiсть цього з'являлися
вишколенi с,цги, подаваJIися стрzlви. а стiни lrрикратlтали
картини зi скачrнами та зеленими луками, У HiHo перехо-
пило подих, коли молодий лейтенант випив повну чарку
BicKi одним зztлпом, не розбавляючи Його затrропоновЕLноIо
содовою водою. У залi -шунали Jrривки розмов, якi здавалися
такими ж iдiотськими за змiстом, як речеЕня iз самовчите-
ля а-rrглiйськоi:

- Ви давно одруженi, Micic Ширваrrшир?

- Майэтtе два роки.

-Так, 
весiлъну подороJIý ми провели в IpaHi. МiЙ T оло-

BiK любить iздити Bep)flr. FIi, BiH не грае в поло.

- Вам подобаетъся наше MicTo?

- Ity, що ви! Ми не дию5rни| БагатоженстЕо в Азербай-
джаfii давно заборонене. А про евтцгхiв я тiльки в романах
читала.
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HiHo пог.rrяЕIуда на Mefle. ii рожевi rтiздрi r,ремтi-пи вiд
ледъ стримуваIIого cMDcy. Одна маЙорша HaBiTb заIrитала
у Hei, чи була вона коли-небудь в оперi,

-Так, була, -м'яко вiдповiлаНiно, - крiмтOю, я можу
читати йtгисати,

Iз цими словами вона пiдс5птула до жiнки тацю з с}гJ(им
печивом.

Молодi аттглiЙцi, дипломати та офiцери розкланювzuм-
сЕ перед HiHo, торкаючись fi ToHKrax пальцiв Й ковзаючи по-
глядом по ц оголеrтЙ спидli. Я вilрерrцrвся. У rc5rTкy кiмцати
стояв Аса,щrлла, з безпечrтrлм виглядом rrоцaрююЕIи ситаре-
ry. BiH нiколи б не виставив свою дружшry на оглrяд yciM
цим iноземцям, €ше HiHo була грузинкою Й хрrастияrrкою,
тому, Еа дrмцIАсадrлли, iй можна було виставляти напо-
каз cBoi руки, очi i спину. ДуIJIу мою переповнювzIJIи сором
та об5рення. Повз в}.ха прослизаJIr4уривки розмов, якi зда-
ваJмся безссlромттими та вульгарними. Я оrцrстrлв очi. HiHo
стояла в iншоллукiнцi за"ти в оточеннi iноземцiв.

- Я вдя.rrrа вам. - раптом промовI4JIа вона хрипким го-
лосом, - дfiсую, ви,ryже -rшоб'язттi.

Я пiдrrяв очi. Вона стояла розчервонiла i надякана. По-
TiM через усю заJIу пiдiЙпша до мене Й доторкrrулася до ру-
кава, rтiби rтрохаючи про допомоry.

-Алi 
Хан, 

- 
м'яко сказаJта вона, 

- 
тепер ти вiдчуваеш

те, що вiдчувалая в гостяхутвоiхтiточок i rgrзинвТегеранi.
KrTM MeHi доводяться yci цi чоловiки? Я не хочу, щоб вони
дивилисъ Еа мене тчtЕ. - I, вiдверrтувпIись, взяла tтiд руку
майорrrrу.

- Вам треба побувати у нашому Нацiона_пьнопсу TeaTpi.
Зараз Шекспiра перекладають нашою, азербайджанською
мовою. Наступного тIrЕtI]я вiдбудеться лр ем' ер а uЪмлетап .

Я витер спiтттiле чоло i згадав cyBopi з€lкони гостиннос-
Ti. Мудре старовинне прислiв'я: uЯкщо до твого доtrлу захо-
дитъ гiсть з вiдтятою годовою твого единого сина, налодуЙ,
дайвvтлмти та вшануй його як гостя). Ще дrже мудрrтй за-
кон, якого iнодi важко дотриrvtуватися.

Я розлrzв у чарки BicKi та коньяк. Офiцери Еryрили сига-
ри Й HixTo не закLцzlв на стiл ноги, незв€tжаючи на те, що
car\te цього ми вiд нrлс очiкуъали.
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-У вас чарiвна дружина i чарiвrплЙ дiм, Алi XilI
чав пiдlмвати масло у вогонь ятсrайсь молодrтй офiцер.

BiH би, певно, дуже здивJrвався, якби дiзнався, що я не
вiдтяцав Його за вlrха тiльки з полiтичнIдt MiplryBarrb. Ще
щеня rrасмiлилося вiдкрито ви)aваJIяти красу Moei друlкlттиl
Я тремтячою рукою налив йому чарЕсу коньяIdу i про.rrив
кiлька кр€шеJIь- У rcyTrcy сидiв дипломат цохилого Bircy iз бi-
лими вусаlwи у бiлiй сорочф, поверх якоi був одягнеrтий
смокiнп Я залропоЕувчш йому печиво. У Еього були довгi
жовтi зуби та KopoTKi паrrьцi.

-Судячи з усього, мiж кульryрами Iparry та Азербай-
даrсаrцr icrTye веJIичезна рiзнrпдя.

- О, так- Ми влшереджаемо ix на KirbKa BiKiв. Не забу-
ваЙте, що у нас високорозвинена промисловiсть i за_rriзни-
ця. На Есаль, росiяни трохи затримали наш ьульцрrrий
розвиток. Нам не вистачае лiкарiв та вчителiв. Та я ч5lв,

уряд збираеться вiдправити обдарованI-D( молодих людей
на навчzlння до еврогrи, щоб виправ}Iти сиryацiю, за яку
ми маемо дяIqrвати росшна.}л.

Я г,rродовнqrвав говорити й збирався наJIуrги йоплу ще
трохи BicKi, але BiH вiдмовився,

- Я просл5rжив консулом в Iршli упродовж двадцяти ро-
KiB, - сказав BiH, - i дуже шкодrю, що cTapi кулътl4рнi ycToi
Сходz руйцrються, а схiдтмй народ намагаеться наслiдr-
вати нас, зневажаючи звrл.rаi cBoix предrсiв. Та може воttи
й правi. Врештi-решт iM вирiтrтуватт4, як жсити. У будь-якоrцу
разi, я згоден, що ваша KpaiHa готоЕа стати незалежною,
TEIK, як. примiром, ресгцrблiки Щентральr+оi Америки. Га-
даю, наттт }aряд невдовзi визнае вас як державу.

Я був божевiльним, uulе мети вечора було досягrцrто. Mi-
HicTp закордоннlD( спр€rв Асадrлла стояв у irппому кiнцi
заJм з батьками HiHo та Iльяс-беком. Я гтриеднавсЕ до нIд(.

- Про що говорив цей старий? - тттвидко запитав Mip-
заАсадzлла.

- BiH ка.}ке, що я божевiльний, але Англiя невдовзi ви-
знае Еас.

Асадrлла полегшеrrо зiтхrцв.

- Ви далекиЙ вiд божевiлшя. АлiХан.

- Щ,ялqдо вам, zше гадzrю, що я таки не у повному розумi.
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Аса,щlлла потисцrв MeHi pytcy i розпрощався. Ко.lтл вЬ
цiлував руку Hirro, я uочув, ян вона щось Йо,лцr шепоче, та-
емниче усмiхаючись. BiH iз розумiнням кивцrв. ГЬстi
роз'iхались опiвночi, заr'J/lлrивIпи у велпакЙ за_rri затrах тю-
тюtry та алкоголю,,.

Втомленi та задоволенi, ми пЦнflлися до себе у сцаль-
ню, Ралтом в нас нiби вселилася якась Еестримна енергiя.
HiHo вiдкигryла cBoi вечiрттi черевики у Iý,ToK, скочила на1

лiжко i, стоячи на матрацi, почала пiдстрибувати. Вона
морцц4ла Hic, вiдноплrлюЕчulа нIажню губу й наладrвала
граriливу MaJIeHbIýr мавпочку. Потiм пOччuIа роздrвати щоки
i тикати в нуlх пашъцями, вигIускаючи повiтря через губи.

- Ну, як я тобi в ролi рятЬrлшдi нраiirи? - зzlпитала вона.
Потiм, зiскочивши з лiжка, пiдбiма дсl дзеркала i почала

грайливо fIоглядати на свое вiдображення.

- HiHo-xarr5rM Шrтрваrrrr-tир, азербайджанська Жалrна
,ЩАрк t Вона зав ор ожила майорш i ств ерднqrваJIа, що нiколи
не бачrала евrrухiв!

Вона гr.rrеснула у долоrтi Й розсмiялася. На нiЙ була свiтла
вечiрня сJaкня з глпабокrам вирiзом на спинi. З rтiжrrих мочок
звисаJти довгi сережки. На rrшar зблиск5rвuIJIа Hr4TKa перлин.
ýKra були гrо-дiвочоллу Torrrсi, а темне волосся спалаJIо на
rrlию. Стоя.rи перед дзерка,1()м, вона постаJIау новiЙ Kpaci.

Я пiдiЙrпов до Hei i зазrтрrтув у шдас,т,rвi очi европейськоi
цршщеси. По,гiм обiйнrlв ri так, rriби це бу.гrо вперше. lllKipa
була м яксlrо та дrrfl\ляною, а за вустаддr бiлдпли ка]чIiIщями ви-
б.пасrqrва,ша зфи. Вперше у жит-гi мисидiлина лiлl*trсу, i я обi-
Ймав европеЙку. Вона заIrлющиJIа о чi. Я вiд.qgв довгi затr5rгi
Bii на своЙ щоцi. Нiкоrп,r ранiше MeHi не було тtж добре.

Я взяв ii за пiдборiддя i пiдrrяв голiвьу, М'який овал об-
личч,я, вологi вуста та мрiЙливий погляд за црикритими
грузиЕськlтии вiями були неповторними. Я погладив шию,
i ма,тенька голiвка упала MeHi на руки. YciM cBoiM виглядом
HiHo виказувала пристрасне бажаrrня та локiрнiсть. ii ве-
чiрня сJrкня та европеЙське лiжко з розiбраними покрива-
лами i прохолодними цростирадлами зни$ли. Вона лежаJта
передi мною на вузькому матрацi, кин5rгоrrлу на глrrаrrяrцl пiд-
логу в топ,ту аулi у,Щагестаrтi. Я мiцнсl стиснув ii плечi... I paTr-
том виявилося, що ми лежимо одягненi на блiдоьtу керман-
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ськоl\,цI килимi поргI iз с;rчасним европеЙським лirкком.
Я поглятцrв на сlбличчя HiHo, яка ледве стри\dувала радiсть.
Я.ту,в iT дихання, вiд,ту,вав твердi окрl,глостi ii стрlrнких сте-
гон i враз забув ттро старого англiйця, молодIzD( офiцерiв та
майбутне на TTroi ресгrублiки.

Пiзнiше ми лежаjти поруч, дивлячись на велике дзерка-
ло над головою,

- Сукня зiпсоваrrа, - мовила HiHo так, нiби визнава_rrа,
що дуже щаслива. Вона потtлzlла гоJIову MeHi на ко.rriна i по-
чала р озмiрковувати вголос.

- 
I_{iKaBo, що б сказаламайорша, гrобаIтивLIIи нас зараз.

Вона б сказала: ,,дщо, длiХан не знае, дJI;I чого icHye лirтсrсоh
Вона пiдвелася i копчrла мене своею мzLIIенькою ногою

у колrно.

- Чи не зволитъ шановний aTalпe роздягнутися й за-
йняти свое мiсце на rrr,rюбному ложi, як це прийнято у дип-
ломатичноьту cBiTi? Хто-небудь бачив, щоб аташе валявся
накилимах?

Тз сонним б5rрчаrтrтям я пiдвiвся. роздягIryвся i лiг поруч
з HiHo.

Щнi змiнювалися тижЕями, ми все ще приЙмали гс.lстей,
пригощаючи'й BicKi та вис,чгховуючи диф ip амби на адр есу
нашого дому. фузинська гостиннiсть HiHo розквiтла питIJ-
ним цвiтом. Вона танцювала з молодими лейтенантами,
говорила про подагру з майорами похилого вirсу та розпо-
вiдала англiйкам про часи царицi Та-мари, Ti були впевненi,
що цариця цравила в Азербайджсанi. Я проводив днi у свое-
\{у великому кабiнетi у MiHicTepcTBi, читаrо.rи звiти наших
дипломатiв i мrатlточись нраевидом на море. Вечорами
приходила HiHo, спбвнена BeceлgTTIiB i безпечного зачару-
вання, й поводилася, як нzulежить дружинi. Вона раптом, на
подив yciM, подру}килася з MirTicTpoм закордоннlD( сfц)ztв
Асадrл"rою. Пригоща-rа Його. коли BiH зЕrходив до нас, i дi-
лLIJIася порадами з привод/ етикету у европейськопцr това-
риствi. Iнколи я натрагrляв на }тих, коли вони та€мно пере-
шiптува_:rися в яItоNц/ llебудь нспримiтrrоýцr куточttу оселi.

- Що ви там задrмали з Мiрзото? - заIтитагч я.
Вонаусмiхrryлася i заявила, що хоче стати першою жiтт-

кою, яка буде завiдrвати протокольним вiддiлом MiHicTep-
ства зzrкордонних справ.
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На стодi нulкопичaвzуIl4ся rqrли листiв, звiтiв i дитr.rrома-
тичних нот. Молода держава будlвалася швI,цкими темпа-
ми, а MeHi подоба,тося розгортати листи i бданни з нашим
гербом.

Якосъ гrеред обiдом кур'ср приrтiс MeHi газети. Я вiдrtрив
},рядову газеry i rrрочитав на третiЙ сторiнцi свое iм'я: кАта-
ше MiцicTepcTвa закордоцнIж справ Алi XaJ{ Ширваrшrир
вiдряджениЙ у Harrre консульетво в Парижiп, Прочитавши
довry статтю, Ймовiрно злiгrлену Арсланом Ага, що вIд(ва-
.гrяв Moi видатнi здiбностi, я зiрвався з мiсця i через дверi
мiж вrryтрirшliми гrримiщен}Iями поспiпIив до кабiнеry Mi-
rTicTpa.

-Мiрза Асадrлша, що вiдбуваеться? - зzшIитав я, yBi-
рваЕIIIись до нього в кабiнgr

Вiнусмiхrтувся.

- Ми вrтрirrrrа"T и зробити вам сюрщ)из. мiй друже. I по-
TiM я обiцяв вашiй дружrанi. Ви з HiHo - цайбiльш rтiдrоrка
пара для нашого консульства в Парижi.

Я гнiвно кинув газету на пiдлогу.

- Мiрза, - я зiрвався Еа крик, - у цiЙ Kpa'rrri немае та-
кого зш{оЕIу, який прим},сив би мене залиIJIиIти батьнiвщи-
rTy на довгi роки!

Вiнвражено дивився на мене.

- У чоьту рiч, A.rtiXa_H? Балато хто у нашому MiHicTepcTBi
був би просто щас,rrавий отримати призначення за кордон.
Ави як нiхтю iнпп,пl вiдповiдаете цiй посадi.

- Але я не хочу'йати до Парижа, а якщо ви наполягати-
мете, я подам у вiдставку. MeHi ненависниЙ той захiдний
cBiT iз дI,вними дорогами, народами i звrтчаями. .Щумаrо, ви
меве зроз5rмiете.

- Насправдi, я не розумiIо вас, - ввi,rrrиво вiдповЬ BiH, -
црOте, якщо ви нешоJIягаете, можете заJIишатися тут.

Я попрял.тував додоI\4у i увесь захекаций пiднявся схода-
ми нагору.

- HiHo, -вIдукнув я, -янеможущlиЙrrят}Iце щ)изна-
ченЕfI. Не монtу.

HiHo перемiнилася в обличчi, а руки rlочали т,ремтiти"

-Але чоIчlу, АлiХан?

- HiHo, зрозумiЙ мене, будь ласка. З Tiei простоi п,ричи-
Еи, що я люблю цей гurаский дах FIад головою, цей степ
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i море. Я люблю це MicTo, фортечьrу cTiHy i мечетi у вузькI4х
провулках. Заr межами Схt_lду я булir ян риба, викицIта на
берег.

Вона стулила на хвилину очi.

-,Щуже 
Iпкода, 

- 
вимовила вона fIеча-цьним i нещас-

ним голосом, розтryливши мене до глибини дrшi, Я присiв
i взяв ii за руьу.

- Пос,цrхай, у Парижi я булл таким же нещасним, як
i ти в IpaHi. Щього разу вразливим стаIIу я, опинившись
у чу}flо-му середовищi. Пам'ятаеш, ян ти почувалдgд з IТlа-
MipzrHi, Життя в €вропi для мене таке Е{ неможливе, "flк це
було дrrя тебе в Азii. ЩаваЙ залипIимося в Баьу, розташова-
Holvly на межiАзii та европи. Я не можу по'iхати до Парижа,
де немае мечетей, фортечноi стiни i Сеца Мустzrфи. Щоб
JдIокоритися напдиву Bcix Tr,uc iноземцiв, MeHi треба iнколи
дихати повiтрям Азii, Я зненавиджу тебе в Паринti так, як
ти ненавидi_rrа мене гriсдя Махаррама. Ще станеться, зви-
чайно, не вiдразу. Проте колись цiсля якогось карнаваJцr чи
балу я рагIтом поLIну ненавидiтrт тебе у тому чужому cBiTi,
якийти на&Iа-гаешся нав'язати MeHi. ()сь чопry я хоч. будu-
що залиIпитися TJrx Я народився у цiй KpaiHi, т1,"т я i помру.

Вона не вимOвила жодного слова. Коли я замовк, вона
схилилася налr мною, пOгладжуIочи рукою волосся.

- 
Пробач свою HiHo, A,liXffJ, Якою ж дурною я була. Не

знzLю, чому я вирiшила, що тобi буде легше лристосуватися
i змiнитися, нiж MeHi. Ми заJIишимося чл i забудепrt-i про
Париж. У тебе буде твое азiатсьне MicTo, а у меце - евро-
пейсьнийдiм.

Вона нiжнсл пt-lцiлrувil-.па MeEIe. Очi ii блиuдzr-тrи.

- HiHo, маб5rгь, дrЕ{е ва}кко бу,гидружиЕою такоiлюдrr-
ни, як я?

- Hi, A.riXaH, зовсiм не важко. Треба мaти тiльки трохи
здорового глуз.цч та роqrмiнrrя.

Вона лестила мое обличчя. Моя HiHo бу;rа сrа;rьною жiн-
ною. Ii давню мрiю було рс-rзбито. Я всаловив iI на колiна,

- HiHo, як тiльки Еародиться ма.цюк, мll поiдемо до Па-
рижа, Лоьцона, Берлiна чи Ришrа. У нас ще буде медовиЙ
мiсяць, I залишимося у будь-яко}чfу MicTi, яке тобi сгrодоба-
€ться, на цi-rrе лiто. Ми будемо iздити до Свропи кожного
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року, ти ж знаеш, я не TIZlpzm. A-Tre цrг мй дiм, я rrалетсу цй
KparHi, Tolvfy що я син цього степу, ттього сотilIя i цього пiсrсу.

- 
Так, 

- 
мовила вона, 

- цричо\4у д/же зразковий син.
Ми забудсмо про еврогrу. Аrrе твоя дитин4 яку я ноlrц/, не
буде дитиною стеrýr чи пiсrсу. Вона буде просто дитям д_тгi

та Нirrо.

-Так, 
.-.- вiдповiв я. даючи згодI стати батьком евро-

пейця.
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-У TBoei MaTepi, A-Tri Хан, були дrже BaжKi цологи- У Ti
часи ми не кликuulи европеЙськI4х лiкарiв для cBoix дру-
жин.

Ми з батьном сидiли на дilqr нашого будинку. ГЬлос
батька був тихлrм i печа"lъним:

- Коrлл у TBoei MaTepi посилилися перейми, MtT даlмТit
вvп;lLtти товчену бiрrозу i а_rr.лrаз. Та це не дпке доцомопIо.
Щоб виростити тебе набожним й хоробрим, ми fIоЕIепили
твою Iцшовиrту на схiднiЙ cTiHi кiмнати поруч iз киrцжалом
i Кораном. Пiзнiше ти носив ii на шрп як талiсман, не турбу-
ючи нас cBoiM здоров'ям. У три роки ти зняв п5rповилrу i зро-
бrтвся >шоробливою дI4тиною. Ми спочатку намагzulllся вИ-
вести вiд тебе хвороблr. залишаю.па у дитячЙ HirrцraTi вино
i солодощi. Пустилrа до кiмнати пiвня з рiзнокольоровим
хвостом, якиЙ бiгав туди-сюли, але й це не допомогло вiд-
верЕr!"ти хвороби. Потiм ми вiдurукалив горЕlJ( якогось зна-
харя з KopoBolo i запросили Його до себе. Корову закололи,
знЕrх;rр вrтforяв з Hei yci rтутрощi Й цотеrrаз тебе в rT ттугро.
Ко;пл тебе вийrr*гпа, rrшcipa твоя була червоного коJIъору.
Еtiлтолi наш хJIопЕIик жодного разу не xBopiB.

З будинщл почrвся довгий пригJцдIIений крин. Я сrадiв
прямо i Hepv:roMo, намагаючись цiлном зосередитисл на роз-
повiдi батька. ,Щолиrrув ще один крик, протяяtr*rrl i жалiбшй.

- Ще Borra тебе прокrппrае, - сповiстив тихо батько. -Yci жirжи щ)оклинають чоловiкЬ пЦ час пологЬ. У давнi
часи. народивIIIи д|4тLтIау, жiнна колола барана, кропила
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Його кров'то ложе .loлoBiKa i нсмовля, щоб вiдвссти бiду, яrlч
воIIа наклинала 1Iа нIж пrд TIac пологlв.

- 
Чи довго це триватиме, батььу?

- 
П'ять чи шiсть годин, а можtе Й Bci десять. У Hei вузь-

кийтаз.
BiH замовн. Може, згадав свою власну дружигry, мою

MaTip, яка померла пiд час пологiв. Потiм пiдвiвся.

-Ходiмо, - сказав BiH i попрямував до двох червонlDr
килимкiв для намазу, що були розстеленi посеред дilýr в на-
прямку до Мекки, Кааби. Ми роззулися, опустI2uIисянаки-
лпамни i склали на грудях руки, обхопивтJJи лiкоть лiвоi p5rKrz

долонею правоi.

- IJe все, що ми можемо зробити, але молитва ваrкливi-
ша за yci знання лiкаря.

Birr наrqатився вперед i по.tав молитися арабсьною мовою:

- Бiс,lиr Iлашi app(жлиo.цi раriм - в iм'я Аrлаха Милос-
тивого i Милосердного,..

Я повторював за ним молитву, стоячи навколiшни на
Itилимкч i торкаю.rись чолом пiдлоrи:

- Axclлtdy Лtллахi рабi л аламitt, аррсжманi. pQxiм, Mct-
лiкi dжацмi dtH - Хвала Атшrцr - Пановi cBiTiB, Милос-
тивоN/ry/, Миlrосердноt\4у. царевi у судниЙ день...

Я сидiв на fiи;,Iимк}r, закривrrIи обличчя р5Дсами, Знизч
все ще луна.тIи крини HiHo. Сягаючи мого сJцD(у, вони вже
не зачiпали мене. Вуста промовляли аяти Кораrту, так, rтiби
вони бйьше не належали MeHi:

- rйаrcс на буdу BaitaKa носпlаiн- тобi ми поклоняемо-
ся i просимо допомотти.

Я поклав р},тtи на колiна, Запаrтувала тиша. Я чув, як
шеfIоче батько:

- IxdiHa сiраrпа-лмцсrпаziм сiратпа Алаdiна ансl]чtмIтла
алаiiм- веди нас по дорозi прямiй, по доро:зi тих, кого Тй
облалодiяв,

Я торкrтувся обличчям кIz_гtимна i нахlтлився BciM тiлом
}церед. Червонi вiзерlпrки килимка злилися в одне цiле.

- Гаiра лмаеdllмi сlлсLiiм Baita аdолiн - на тих, якi пе-
ребувшоть пiд гrriвом, i не забл5пtалLIх.

Так ми лежали в пилтоцi i молилися Алла:гу, зII0ву i зтrову
повторюючи слова молитви, слOва, якi Алла-ч BTflraB в уста
Пророка мовою арабських кочiвникiв, Я сидiв на килимку,

220



_\rtt пtа фiна

схрестивILIи ноги, перебираючи пальця.ми верв ечни. Вуста
шепотйи тридцять три iMeHi Всевишrrьс_lго.

Хтось доторкнувся до мого плеча. Я пiдвiв голову i по
бачив нал собою ycMixrreHe обличчя. MeHi про щось повiдо-
мили, та я не розiбрав слiв. Я пiдвiвся i, вцчувши на собi
погляд батька, повiльно зiЙшов сходами. KiMHaTa HiHo була
заrrlторена. Я uiдiЙшоЕ до ii лiжна. Очi були переповне-нi
сльозzLми, а u]оки заlпалI4. Вона тихо усмiхттулас:я й вимови-
ла азербайджансьЕою мовою, якою це розмовJfяла:

- rlrзdrrр, АлLХаl+ 'Lox ?€зоJь бiр аlз. о еяtар бяхmiяраtл-
,Щiв-тинка, Алi Хан. }r нас народилася дrже гаI]на дiвчинка.
Я така щаслива.

Я взвв Ii за руку, i вона прикрила очi.

- Не дай iй зас,,цли, Алi Хан, вона повинна ще f рохи
протриматися, 

- 
мовив хтось за сfIиною. Я почав водити

fiалъцем ло il висохлих вустах, а вона, втомлена та засло-
Koel]a, rrогдядала на мене. ,Що лiжка гriдiЙшла якась жiHKa
у бiлолчry, фартуху i простягттула MeHi згорток. Ще була кртт-
xiTHa зNlорщена,тrI.1ечка з крихiтними fIальчиками та ве-
ликими нес,t,.hlмЕtими очима. Лялечка заплаlка",Iа. о бличчя

у Hei скриви",Iося,

- 
Яка ж вона гарненька, - 

захогLцено промовrлца HiHo
i випрямила iй па,тьчики, нiби це спрtшдi була лялька. Я пiд-
няв руку i нерiшrуче доторкчrвся до згортка, та Лялечка вже
спала iз серЙозним виразом обличчя.

- Ми назвемо ii'Гамарою на честь гiмназii, - прошепо-
тiлаНiно.

Я нивнув на знаfi згоди, Тамара - гарне iм'я i приЙrrяте
як ухристиян, та-н r у мусульман.

Хтось вивiв меЕе з кiмнати. Я зiткrтувся з цiкавими по-
глядами, Ми з батьном лiд руку вийшлиудвiр.

- По'йа-ци в степ, - запропоц/вав батьнсl. - HiHo не-
вдовзI дозв олfIть засцIти.

Ми осi*цла"ти конеЙ i поснака,пи диБим галопом, розсiка-
ючи жовтi пiщанi дюни" Батько щось казав, та я не розби-
рав слiв. BiH, здавалося, намагався заспокоiти мене, а я Ее
мiл зрозумiти чолrу. Гордiсть лереflовнювчшlа мене. Бо ятепер
маю ма,-IIеньку донечку iз серйозним виразом обличчя та
велиЕими нестямними очима.
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С)дномаrriтIIо минали днi_ Своею cxorrticTro воIIи нагадI-
вали IIамистинки на вервечrtах. Flirло гощrвzUIа Ляле.rку
груддю, наспiвlrючи iЙ ночами мелодiЙнi грузинськi колис-
KoBi та задддливо киваючи головою своiЙ маленькiЙ змор-
щенiй подобi.

Зi мною вона поводилася погордливо i HaBiTb Tpoxl4
жорстко: чоловrн не здатен народити дитиrry, наIодrвати 1r

груддю i навiтъ переповити. Я проводив днi у MiHicTepcTBi.
а вона телефоrтувала MeHi, щоб поблажливо повiдомити про
великi подii та вчинки:

-Ацi 
Хан, Лялечка смiеться i протягч€ р)r.{ни до сонця.

Лялечна - дуже тя}цrща, AT i Хан, Я показала iй скляrry
ьу"ть}flу, i вона роздивлялася ii.

- Посл5rхай, АлiХшl, Лялечка водитъ пz[JIьчиком по жи-
вотиItу. Вона щlже талановита.

,Щони Лялечка водида палъчиком fIо ittивотиr.у i жваво
стежила за скляною кулькою, у даленiЙ Свропi тривали гrо-
лiтичнi iгри з кордонами, армiями та лержztвчlми. Я знаЙо-
мився зi звiтами на робо-rому столi i розглядав карти зi
спiрними маЙбуттriми кордонами.'Гаемни.тj .Iоловiки з ва}к
ковимовними iменами зiбраuгrzс_я у Версzrлi, щоб вирirтrити
долrо Сходл. Перемоксцям безнадiйно намагався протисто-
яти лише один сивий ryрецький генерал з Атткари. HaBiTb
незв;l}каючи на те. що европеЙськi краiни визнали наш
Азербайдкан с}rверенЕою державою, я не мiг роздi,тити за-
хоfLаення Iльяс-бека. MeHi HaBiTb незр}п{но було розчарову-
вати Його новинами про те, що аrrглiЙськi вiЙсъка невдовзi
булуть виведенi з територii HaTTToi c]rвepeнHoi ресглrблiни.

- Нарештi ми вJ{tе наз:Lвжди звiльнимося вiд гноблен-
няt 

- кричzrв BiH ралiсно, - на нашiй землi не залишиться
бiльше iноземцiв!

- Пошцzхай-но, Iльяс-бек, - сказав я, пiдвiвши його до
карти. - Наrrими справжнiми союзниками мають бути Т}-
реччина та IpaH, якi зараз безсилi. Mra зависли у повiтрi:
з пiвночi на нас тисч/ть сто rrтiстлесят мiльЙонiв росiян,
прагнучи поJIсивитися на нашiЙ нафтi. ,Щоки англiЙцi ryт
жоден росiяrrин, червоний ,lи бiлмЙ, rrc rrасмiлиться пере
тнути нашi rtордоtти.'Га тiльтtи аrтглiЙцi залишать напцr те
риторiю, на захист краiни з\дожемо стати лише ти, я Й не-
численнi вiйська.
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-Нiчого, - олтимiстично кивав Iоловою Iльяс-бек. -HaTovticTb у нас с дипломати, якi укладуть дружнi угоди
з росiянами. ApMii треба заЙматися iншими справами.
Звiдси, - вказJaвав BiHy пiвденноллу напрямi, - ми повиннi
пiдiЙти до нордону з BipMeгricro. Тут Еа tlac TIeKae бiда. Вже
е I-Iшtаз MirricTpa вiЙськовr,дс справ геI-{ера"Iа Мехмаrrдара.

Наматzrтися переконати Його, що дитъ,IоматИ може
спрацювzIти лише за наявностi вмiло сформованих вiйсько-
BIж сил, було марною сrrравою. АтrглiЙськi вiЙська пiшrли
з MicTa, на вулицлD( маЙорiли святковi тrрапори, а нашi вiЙ-
ська прях.ýrваJIи до вiрменського кордон_ч, На стаrrцii Яда-
ма, на кордонi з Росiею, залишилися лише прикордонний
IIатруль та кiлька дигr,томатiв. У MiHicTepcTBi велися пере-
говори з червоIIими та бiлими росiяrrами. а батько IIовер-
цrвся в IpaH.

Ми з HiHo проводжали Його в цорту. BiH заяqrрено поди-
вився на нас, HaBiTb не заfIитавши, чи збираемося ми fIри-
iхати до нього.

- Що ти робитимеш в lpaHi, батьку?

- Може, знову одруд{уся, - мовив BiH. Потiм церемоц-
НО РОЗЦrJIУВаВ llac r ЗаДrМЛИВО ДОДаВ:

- Я iцколи навi.щгватимуся до вас. а якщо дер}fiава коли-
rrебудь розва-циться, можстс розраховувати на Moi маетки
в Мазалцараrri.

BiH сц,тrив на схiдцi та довго ще мчlхаtв HalM, старiЙ
фортечнiй cTiHi, ,ЩiвочiЙ вежi, Micry i степу. якi посцпrово
зникаJIи з його очей.

У MicTi стояла спека, i вiконницi в MiHicTepcTBi зачитrя-
лисfI лише наполовиЕцr. Приходилпа росiйськiделегати з пе-
ресиченими тахIzтрими обличчями. Вони швидко йбаfr,дr-
же пiдписl,вали нескiнчеrтнi угоди, lцо склалаJIися з гцгнктiв,
стовпчикiв i виносок.

Вулицi були внритi пилюкою та пiском, а гарячий BiTep
ганяв у повiтрi клагrгi паперу. Батьки HiHo по'iхали на лiто
_tr фузiю. В Яламi, як i ранiше, залишалися fц)икордонний
патруль i кiлька дипломатiв.

-Асаду"ъпа, - звернувся я до MiHicTpa. - По той бiк
Ялами стоять тридцять тисяч росiян,

- Знаю, - [ох]чryто вiдповiв BiH. - Наш мiськиЙ воена-
чальник BBanKae, що це лише змова.
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-А раrrтом BiH цомиляеться?
MiHicTp роздратовано подивився на мене.

- Ми мо}кемо тiльки пiдписувати угоди. Решта - в ру-
кахА-rшаха.

Бiля будiвлi парламенту стояли BipHi BapToBi iз багнета-
ми нzшоло. Всерединi будЬлi сперечалися представники по-
лiтичнрпr партiй, а на оIIоJIицях росЙськi робiтники погро-
fi{ува,ти страйками, якщо 1ряд забороЕитъ експорт нафти
в Росiю. Кав'ярнi були переповненi чоловiками, якi читали
газети чи грzulи у нарди. На гарячrах, запиленI4х вуJIицях
дiтвора влаштовJrвала штовханину. MicTo томиJIося пiд па-
лючими променями сонця, а з l\{IrIapeTy лунав заIfiIик до
молитви.

- Вставайте до молитви! Вставайте до молитви! КряттIе
молитисЕ. aнiж спати!

Яне спав, а лише лсжав на киrпамi з прикрI,1тими очима.
Мене не полишало жахпиве видiння: прикордонна станцiя
Ялама, що була пiд загрозою тридцяти тисяч росiйських
со,тлатrв.

- HiHo, - мовив я, - у MicTi спека. Лялечка не звикла
до спеки, а тобi подобаютъся дерева, Tirlb i вода. LIи не хо-
чеш ти по'йати на лiто ло батькiв?

- Hi, - суворо вiдповiла вона. - Не хо.rу.
Бiльше я не сказав Hi слова, але HiHo задrмливо насJдIи-

ла брови.

- Ми моппи б вiдrrочити разом, Алi Ха*т. Так, у MicTi спе-
ка, але твiй маеток у Гянджi cToiTb в оточеннi дерев та ви-
rrогра7цrикiв. Давай поiдемо, там ти почIватимешся ffсудо-
ма, а Лялечка зможе нiжитися у прохолодl.

я не мiг не погодитися. Ми сiли у потяц на вагонеж якого
красувався герб нового АзербайджаЕrу, i по довгiЙ, пII4ро-
кiЙ, запиленiй дорозi приiХали на нъоп.{ч в Гяндэтсу.

I]еркви та мечетi були оточенi низькими будинками.
Висохла piKa вiд4lrяла плусуJьмilIськиЙ квартал вiд BipMer: -

сьного. Я показав HiHo KaMiHb, до якого BopolKi росiйськi
rgzлi сотню poKiB толлу прибили мого прадiда Iбрагiма. У pi-
кчlх, що оточ/lваJIи наш маеток. незвор]дIшо леЕйLlти буйво-
ли, вистяRивши лише голову. Уповiтрi стояв заJIzlх молока,
а виногралиниу садzlх були розмiром iз норов'яче око. Го-
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лови селян були вибритi на маrtЬф та роздiленi на продiл
сперед/. Мьтенькrлй будтатток з дерев'яною верандою стояв
серед дерев. Поба.rивши коней, собак i rqrрей, Лялечка роз-
смiялася_

Ми розiбрали речi, i щrмки про MiHicTepcTBo, Jлоди та
станцiю Я,тама з€шиIцILца мене на Hi_rrbKa тиЕtнiв. Ми леэка-
ли у TpaBi. HiHo rrt5rвала гiркi стеб,шшrи, rriдстав"rrяючи сон-
цю свое ясне й )rтlrхомирене, як небо над Гянджою, облплч-
чя. Iй виповнилося двадтlять poKiB, i вона з€L]ишалася все
ще дунtе тонкою rrа сýдний смак.

-Ацi Xarr, ця Лялечка - моя. Насцrпного разу наро-
диться )Lхопчик i BiH буде TBoiM.

Потiм вона почzша дет€lJIъно плаЕцrвати майбутне ди-
тини: TeHic, Оксфорд, црси аrтлйськоi та фра_тrтцrзькоi
мови, загальноевропейська ocвiTa. Я не сказав жодного
слова. Лялечrtа була щс зовсiм мzrJIенькою, а бiля Ялrами
стояло тридцять тисяч росiян. Ми гралися на гаJIявi та обi-
дzши на килимаr(. розстелени>( на TpaBi, у TiHi дерев. HiHo
х]IюпаjIась у рi.lе.щi неподалiк вiд лежнiв-бlйолiв. Нас
црийIIIJпI провiдати селяни Jtr маленьк:LD( I!рJrгуIID( тIIапочках
на головi. Вони вклонилися своемуХаrцz i переда.lпа кошIики
з персиками, яблцпtами та виноградом. Ми нс чита-ци газет
i не отришцrва-rrи листiв. Свiтд.тlя нас закiнчувався на кордо-
нах нашого MaeTIdy 1 здавався таким iкe прекрасним, яtс
i в.Щ,агестаrri.

Якось пiзттього лiтнього вечора, коJIи ми сидiJп.а у rtiп,r-
HaTi, по,т5rвся диlrplй кiнський T5TriT Я вийшов на веранюI.
З коrrя зiскочив с)D(орлявиЙ чоловiк у чорнiЙ .rеркссцi.

- I;тьяс-бек, - виryкнув .Е i китry,вся до нього з обiйма-
ми. BiH не вiдповiв. Обличчя Його у свiтлi гасовоi лампи зда-
в€uIося блiдим як у небiжчr,uса.

- Росiяниувiрвалпся в Баrсу, -поспiхом сповiсттлв BiH.
Я кивrтув, нiби передtтував це, HiHo стояла у мене за

спиною.

- Як це стzшося, Iльяс-бек? - почув я ii слабий оIIJIик,

- Вночi з Ялами прибули потяги з росiйськими солда-
тами. Вони оточIilIи MicTo i примусилrrа здатися парлzrмент
Ycix MirTicTpiB, якlпr не вдzшося втекти, заарештовано,
а пар.]IамеIIт розгцш]ено. Росiйськi робiтнтzки об'една_rпася зi
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своiми спЬвiтчизникzlми. Солдатiв у MicTi не було. армiя
зацбилася десь на BipMeHcbкoil{y нордонi. Я формую пар-
тизчlнський загiн.

Я озирнувся. HiHo поверЕIулас.fI в дrм, с"ц}rги заtпрягли ко-
ней в карету. Вона збира_rrа, pe.ri, тихо роIJмовляючи з Ля-
лечкою мовою cBo'ix щrедкiв.

Ми по-lхагпа поJtfiмI4. Iльяс-бек с)rлровод}Iqrвав цас вершI.
Вдатrиттi свiтиlпася вогнi Гяrrжi, i якоiсь митi я вiдцrв, як ми-
rтуле Й теперiшне зливаються в одне цЙе. Я дивився на
Lтъяс-бека з киIцжалом на боцi, блiдого i зосередженого.
HiHo сидiла Еезвор}тIIно i гордовито, як кrлька poкlB тому на
динно!чry полi у Мардакянi.

Ми щlиiхали в Гяндаrrу посеред ночi. ВулиIцми с}IуваJIи
люди зi с>вилъсlва_тrиrrм й наrrруженими облич.rями. Солда-
ти з гвинтiвками напоготiв стoяли на мосту, що роздi.lтяв
мусудьмансьниЙ i вiрменський кв арта-ти. Лiхтарi rrролива-
ли свiтло на азербайджанський ттралор, який майорiв на
б алкоттi ур"flдового будшttсу.

...Я сидiв, црI4ту,,IивIIрIсь до cTirrra ве_rrивоi (яrrджrллськоi
мечетi з тарiлкою сjдIу в руцi, i рt_lздивлявся втомленIд( сол-
датiв, що розвzlJIvЕIися у дворi. Рявкали кулемети, 'й злий
гzlм сягав двору мечетi. АзербаЙджалська ресгryблiка до-
живала cBoi остаrrнi днi, Передi мною лежав зоrrrит, якиЙ
я поспirшrо з€шовнювzlв рядками. щоб ще раз зафiксувати
минуде.

BiciM днiв толrлу в нашому MzuleнbKolvty готеЛ в Гянджi
вiдбува-пася така розмова.

-Ти боrкевiльний|. - закричав Iльяс-бек.
Була третя година paнIry. HiHo спа_rrа у сусiднiЙ KiMHarTi.

- Ти збожеволiв, - повторив BiH, мiряючи кроками KiM-
нату. Я сrадЬ за столом, i ryмка Iлrьяс-бека цiеi митi мене цi-
KaBLLIIa менш за все у cBrTr.

- Я за-rrиrrцrся туг. Прийдrть партизани, i ми почIlемо
битися. Я не збираюся заjIишати свою KpaiHy, - я говориЕ
тIлсо, наче марив.

Iльяс-бек стояв передi мною, гIечаJIьно й гордо позира-
ючинамеЕе.

-АJП Хан, ми вчиJIися в однiЙ гirr,пrазii i на ве.rrиклпr пе-
рервах разом бптрrся iз росiянами. Я цоскахав до тебе, коли
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ти вируIIпав слИом за FIахараряЕIом, i привiз HiHo додому
у сво€му сiдri. Ми разом воюваJм бi:rя BopiT ЩЩiанатттвiлi.
Зараз же тобi варто пiти разом з HiHo заради себе само-
го. зар2ли батькiвщини, якiЙ ти зI{ову зможеш бути по
трiбним.

- Якщо ти з€LаипIишся туа Lтъяс-бек, залшлпцrсь i я.

- Я за,тишаюся. тому що одинак. тому що вмiю коман-
дувати солдатами i Tol.Ty що в мене за спиною досвiд двох
вiйськових походiв, ВирушаЙ до IparTy, Алi Хаrr.

- Я Tre можсу iхати Hi до Iраrту. ттi в евроrrу.
Я пiдiЙrпов до BiKHa. На вуlпттli горirпа лDrтарi, i до,плrав

дзенькiт зброi.
Алi Хан. наша ресгryблiка до}тiивае своi ocTaHHi днi.

Я байдгже кивцrв. Повз BiKrra цроходили люди зi зброею
в pyrýax. У сусiднЙ KilmraTi почуJIIася IФоки. Я озирцrвся.
Удвер"rх стояла HiHo iз заспаними очима.

- HiHo, останнiй потяг до ТИфлiса вiдбувае через двi го-
дини.

-Так, давай збиратися, АлiХатт.

-Hi, iдеш ти з дrтиIIою. Я приiдz пiзттirпе. MeHi треба
буде затриматися ryт. Але ви повиннi iхати. Зараз все iHaK-
шс. Hiж тодi в Баrry. Все змir-rилося, i ти не можеш залиша-
тися, HiHo. Утебе тепер е дитина,

Я продовшqвав умов,,Iяти ii, а Iльяс-бек, схIшIивIIIи голо-
ву, стояв у IqrгIсу. H,iHo остаточно прокицIлась. Вона по-
вiльно пiДЙrпла до BiKHa i визr,цэrтула. Потiм подивилася на
Iльяс-бека, який намагався вiдвести погляд. Вона вийrпrа
на середиIцr кiмнати i схLuмлаголову набiк.

- А як же Лялечка? - вимовила вона. - отже, ти точно
не iдеш?

- Я не монry. I-IiHo.

-ТвiЙ црадiд зЕIгичIв на rянджинськоNIу мосту. Я па-
м'ятzlю це ще з iсгrитЬ з icTopii.

I раптом, опустившись IIа пiдлоry, HiHo, наче поране-
ниЙ звiр у передсмертнiй агонii, протяжно закричала. Очi ii
бу_пи сусrми, а тiло билося у конвупьсiях. Вона голосно за-
стогнzша. Iльяс бек вибiг iз кiмнати.

-Яприt4ч, HiHo, прlаtry, обiцяю тобi. Менiтребазацlи-
матися лише на кiлъка днiв.
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HiHo продов}Itува.,Iа стогнати. Люди на вулицi спiвали
гiмн ресгrублiки, що гинула.

ParrToM HiHo заспоrtоiлась i спрямувала вIIеред зrасли.Й
погJLяд. Потiм пiдвелася, Я взяв ва-гriзу, пiдхсlпив сповитч
Лялечrqr, i ми мовчки сfIустилися сходами. Iльяс-бек чекав
на нас у KapeTi. Через цереповненi лrодьми вулицi ми цро-
Iхаши до вокзаJIу,

- Потерпи. За якrахось три-чотири днi Алi Хан повер-
неться до тебе, - сказав lльяс-бек.

- Я зншо, - спокiЙно кивнула HiHo. - Ми залиrrrимося
в Тифлiсi, а потiм цоIдемо до Парижа. У нас буде будиноrt iз
садом, а потrм Еародиться )L[опчик.

- Саме так все i буде, HiHo, так i буде.
Голос звJгIав чiтко i впевнено, Вона стисЕIула MeHi ррсу

i вц.тlилась Iryдись вда.lш{у. Рейклr нагадлвали довгих га-
дюк, а потяt вириЕIувши з темряви, 

- 
зловIсне ччдовисько.

Вона швидко поцirryвЕLlа мене.

- Блrвай, Ацi Хан. Зустрiнемося за три дrri.

- ЗвичаЙво. HiHo. Апотiм по'цемо до Парижа.
Вона усмiхнулася, fIолививIIIись на мене м'яким окса-

DIитом очей. Я стояв на перонi, Ilеспромодtrrий зр5,,шити
з мiсця, нiби мене лрибили цвяхами до асфаrrьту. Iльяс-бек
провiв fi до KlTre. Вона визирнула у BiKHo, спокiйна i розryб-
леЕа, наче надякшIа flтаrшка, Потяг рушив. HiHo махттула
MeHi р5rкою, а Iльяс-бек зiскочив з пiднiжки вагоца.

Ми шоверrтулися до MicTa, яке нагад)rвало карнава"r. Се-
лrяни iз сусiднiх сiл при'iхали з кулеметами та снарядами,
якi тан довго ховztли. З другого берега рiки, де був BipMeH-
с.ьниЙ кварта.т, поч/лися пострiли. IJ,я територiя вже була
захоплена росiянами. Кав алерiя ЧсрволIоi ApMii заполони-
ла зеь{,1ю, а у MicTi ралтом з'явився чt_lловiк з кошUIатими
бровами, орлиним носом i запа,тими очима. Це був шахза-
де Манryр Мiрза Каджар. HixTo не знав, хто BiH i звiдки
з'явився. Вiдомо було лише те. що fIоходив BiH з роду Ка-
джарiв, а на папасi його сяяв срiбний iранськиЙ лев. Як
нащадок Ага Мухаммеда, шахзаде взяв комаIIдrвzц{ня на
себе. Росiйськi батальйони просува,тися до Гялцжi, а мiстю
заполонили бiженцi з Баьry. Вони розповiлitли про розстрiл
MiIlicTpiB. арешти членiв парламеIlту, про тр.}лпи, викиrryтi
в КаспiЙсьБе море з прив'язанимидо нiг ядрами.
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-У мечетi Тсзе Пiр тепер кг5rб. Itоли Мустафа Сеiд
прийшов помолитися, росiяни лобили його. Вони зв'язаJIи
Його, заqпцrвпм до рота тrlтvraToк свининIп. Пiзнiше йоrrлу
вдалося утекти в Iparr, до свого дядDка в Мешедi. Росi-пни
убилийого батька.

Щi новини принiс Арслан Ага. BiH стояв передi мцою,
розд4вJIяючись зброю, яку я роздавав.

-Я тежхоч/ воювати, АлiХаJr.

-Ти, вимазане чорнилом порося?
--Я rrе порося. Алi Хатт. Як i будь-яка iнша людина,

я люблю свою батькiвщиrту. Мiй баrтьксl п<liхав до Тифлiса.
,Щайменi зброю.

Об]-Iи,{чя Його посерЙозтflшало, а очi б;пzщали. Я дав
йому зброю i прийняв до загону, що зайняв позицiю бiля
мосту, Вулицi по тоЙ бiк мосry були вэтсе зайнятi росiяна-
МИ. МИ пiтrrли в рjrкопашЕ},. Перед очима миготiли вI4III,п]ю_
BaTi об,тиччя, виб"тtzскували тритqlтнi багнети. Мене охопи-
ла дика лють.

Iралi! - Впсред! - крикнув хтось. i ми оrцrстили баг-
нети.

Кров змiшаJIася з потом. Я ггiдтrяв приItJIад i вiдчув, як
плече зачепила куля. Пiд MoiM ударом розколовся череп
якогось росiйського солдата. Мозок бризrryв назовнi, змi-
шцrючись з пI4JIюкою. Я, сrrотr.псаючисъ, йшов на сlшротив-
ника i краем ока помiтив, як Арслан Ага встромляе кин-
джал в око ворога.,.

Здалеrцr допинули дзвiнкi сигнали труби.
Ми лежатпа за рогом, безладно обстрiлюючи BipMeHcbKi

будrанки. А вночi прокраjIися до мостч, де засiв I-ттьяс-бек.
ОбмотаrrиЙ стрiчками, BiH чистив ьтлемети.

Ми вийrrши у двiр мечетi, i у свiтлi зiр Iльяс-бек розповiв
MeHi, як колись у дитинствi BiH ледве не потоIцгв, потрапив-
IIмувир в Mopi.

Потiм ми сьорбали суп та iли перси_ки. Перед нами си-
дiв, припавши до землi, Арслiан Ага. Иому в бою вибили
зуби. i ясна тепер кровоточили. Вночi BiH, 5rBecb тремтячи
вiд стра;rу. пiдповз до мене.

- Я бок_lсь, Алi Хан. Я такпй бояryз.

-Тодi 
залI4III зброю i втiкай fIолем до рiки Пули, а звiд-

ти-в фузiю.
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- Не можу. Я люблю свою батькiвщину так само. як i Bci
ви, HaBiTb будлчи боягузом.

Я мовчав. Починадо розвLlднюватися, Вдалинi. ревlли
гармати, а бiля MiHapeTy flоруч iз шахзаде iз царського роду
Кадrкарiв стояв Iльяс-бек. У рука* BiH тримав бiнокль. Що-
линаJIи скорботнi та захличнi звуки труби, над MiHapeToM
маЙорiв прапор, i хтось завiв пiсrrю про TypaHcbrqg iмперiю,

- Я дещо ч},в, - промовив якиЙсь чоловiк iз зiадruли-
вими очима та блiдим як у небiжчика обличчям. - В IpaHi
з'явився дехто на ймення Реза, якиЙ веде солдатiв i пере-
слiдле ворогiв, як мисливець - оленя, В AHKapi Ямал зби-
рае армiю. Ми б'емося Ее марно. На допомогу Har\I йдугь
двадцлть п'ять тисrrч чоловiк.

- Hi, - обiрваLв Йсlго я, двадцять fI'ять, а двiстi
II'ятдес.ЕIт мiльйонiв мус}rльман з усъого cBiTy поспiшають
на-Nд на доцомогу. Тiльки Аллах знае, чи встигнуть воци
пiдiЙти вчасно.

Я пiшов до мосту, ciB за кулемет, i стрiчна ковзrцrла мiж
rrальцями як вервечка. Арслан Ага сидiв цоруч, Обличчя
його було блiдим. BiH усмйirвся. У JIrlRzl]{ 11ос,iян почався
якийсь рух, i мiй rqrлемет застрочив яrt божевiльний. З того
бощr пролунав заклик до атаки. З BipMeHcbKLlx uозицiй за-
звуIIав марш Будьонного. Я подивився вниз i побачив сухе
розтрiскане русло рiки, Росiйськi солдати бiгли до площi,
падаJIи на землю i, прицiливlltись, стрiляли в бiк мосту.
Я вiдповiдав iM диким вогнем. Росiяни пАлали замертво,
як iграrrпсовi солдатини, та за ними з'являлися i бiгли до
мосту HoBi шеренги. ix було тисячi, а тонний рев лl{ого оди-
нокого кулемета звJлIав безсило на rянджинсько\.q/ мосту.

Ар слаrr Ага го J:Io сно й жалiбно, як дитина, сшипrцлв. Я гrо -
глянJaв на цього. BiH лежав на мосry, i з Його розкритого рота
текла кров. Я нirтисIryв на гаltIетIý/ кчлемета, вдарив вог-
нем Iýrлеметноi черги по росiянах.Труба знову заIрала сиг-
на"II до атаки. Моя пеrrrаха полетйа в рiчrцr: може, Ti збила
Iýrля, а може, i здув BiTep. Я рвогтув гiмнастерrqr.'Пло Арсла-
на Ага лежЕlло мiж мною i ворогом. Вrосодить. людина, на
BiTb будччи боягузом, може зzl-гин)ли в iм'я батькiвщини.
1рфи на том5r березi загра_rпа вiдбiй. Кулемет зzlмовк. Я, мок-
риЙ вiд цоту та голодний, сидiв на мосту, очiкуючи зшriну,
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I ось я сид}Iýу в TirTi мечетi. сьорбаючи с5rп. Бiля вхоюI
в мечетъ cToiTb шztхзаде Мантlр, а Iльяс-бек с)fiспився нал
картою. Через пару годин я знову стоятиIчrу на мосту. Азер-
баЙдшtансьrtа рссгryбJ-Iiка доЕtивае cBcli ocтaтrнi дrri. tЬдi.
Я спатиму, доки труба знову не поIIJIиче мене до рiки, де мiй
пралjл Iбрагiм Хан Ширваншир вi/цш життя за свобо.ry
свото народ/,..-

Алi Хан Шuрваншtlр заа)нL)в о п'яmiil eoduHi п'яlтола-
dlgяmь хвuлtlн на fяttdжtLllськомц мос.mу за cBo:Lv кgлеJчLе-
mопt. Тiло tioeo gпало g вuсохле русло ptKu. Я спасmuвся за
нuм. Й ozo зр ешеmuло Bicisп tq ль. У кuшенr з аzuб люео я зt+аli-
uloB цеti зоluuffL Якtцо наIпе бцOе воляАллахь япереdам
tюzо dpgжrrHi Алr. Мu т:.оховалtL f,ozo рано-вранцi незаdовzо
0о насmцпц росtян. Наtцареспgблiка зоzuнgл& як зааtнgв
АлiХаttШuрваншl!р.

Ротпмiсmр I льяс-б ек, сufl З eiHaJLa А"а,
В се лuща Бitдzаdi tюб лllзg Бсжц



5
11

19

25
з4
4|
48
54
62





Лtпер апц рtю- хgdоасttс вrrDсння

й.урбан Got7

щli па фiно
PoMarr

Упорядмк i переrчrадач
гЕрмАн

Оксана Щrслаrriвна



Головrтий релактор 'Г. В. Мuзzасва
Реда-tстори О. Щ, Бакумеltкrl, I. В. Савлцк

Худоrrtrлiй реддtтор Ж. Г. Прlлсsоtола
ItclpcrcTop }К. В. МалulLLевсък(l

Itомп'ютерна вер()тЕа К. В. Качцрсласькоао



Формат 84хlОВ/З2. Пагriр офсет J\!1.
Гарн. BookrrranC, .Щрук офсет.

Ум" др)4{, арк. 12,6. Обл.-вид. арк. l2.5.
Тиlэа.lк 1ООО пр. За_м, Nq I1OO.



.ЩП "Спецiа.пiзоваIrе вцд:rвIrиLттво лтiтерат5ри
мовами няцiона,тьних меншIин Украirпа uETHoco,

01054, Киiв, вул, Гоголiвська.7п
Свiдоцтво суб'еrсга видЕIвничоi сщ)ави

.ЩК Ne 1953 вЦ 23.О9.20О4.

ТоВ кЛегко Елiтl,
О2088, Кrлiв. вул. IваrrаЩдчеrжа, 12.
Свiдоrцво цро дерлсавIr.!:\r реестраrliю

NU 2ОООО59{14 вЦ 14. l0.2Ol r.



Еурбан Сеiд
К93 А-тri та HiHo : poмzrн / Курбан С"Ц ; упорял. i пер.

О. ГЬрмаrr, -К. : ETTroc, 20t 1. -24О с.
ISBN 966-522-221-х
В основу сюжетч ромащI покJIадено iсторiю кохання азербай-

дJк€lнського юнака та гр_чзинськоi дЬчини - 
мешtсанцiв Баtqr по-

чаткуХХст
Роман е спрzrвжньою перлиною азербайд;+iатrськоi лiтератури.

удк 821.512.162-81
ББIс 84.бАзЕ



|t -pf.zpt:



i

J
f

I

у



]

]


